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THE PROBLEM OF ELIMINATION OF HCV INFECTIONS IN POLAND
PROBLEM ELIMINACJI ZAKAŻEŃ HCV W POLSCE
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Department of Epidemiology
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii
ABSTRACT
The article concerns abbreviated presentation of the results obtained in the Project KIK / 35 “Prevention of HCV
infection,” sponsored by the Government of the Swiss Federation and the Ministry of Health of the Republic of
Poland. The Project concerned the analysis of the prevalence of HCV infection in the adult population in Poland,
the risk factors and groups at risk of these infections. Two sub-projects were related to separate subpopulations:
pregnant women and drug users. Research in one sub-project focused on the hazards of HCV infections in
medical institutions and non-medical facilities, where the procedures are performed with the interruption of
tissue. In all sub-projects were carried out surveys, which served to check the knowledge ofn HCV infections,
but also practical measures aimed at preventing these infections. One of the sub projects KIK / 35 “Education of
medical staff and nonmedical as a key element in the prevention of blood-borne infections” was devoted entirely
to the education of professionals responsible for the proper, safety, performance of procedures running with
interruption of tissues.“
The results of these studies revealed significant shortcomings in the detection of existing infections and large
gaps in knowledge about prevention. Taking into account the range of expertise needed, it turned out that the lack
of information applies to both the general public and to many professionals. The project KIK / 35 in its summary
refers to the risks of HCV infection, both known from the literature and disclosed the specificity of our country.
The ultimate result of the Project NCI / 35 is to develop a strategy for the elimination of HCV infections in Poland.
This strategy, strongly linked to the WHO strategy includes integrated, permanent preventive measures related to
the introduction of screening programs for early detection of HCV infections and treat them as important element
in prevention. Special emphasis was put on universal access to diagnosis and treatment for all social groups.
Key words: viral hepatitis C, HCV, prevention, elimination
STRESZCZENIE
Artykuł omawia wyniki uzyskane w Projekcie KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” sponsorowanym
przez Rząd Federacji Szwajcarskiej i Ministerstwo Zdrowia RP. Projekt dotyczył analizy rozpowszechnienia
zakażeń HCV w populacji osób dorosłych w Polsce oraz czynników i grup ryzyka tych zakażeń. Dwa
podprojekty dotyczyły wydzielonych subpopulacji: kobiet w ciąży i osób przyjmujących narkotyki. W jednym
projektów badania były skoncentrowane na zagrożeniach zakażeniami HCV w instytucjach medycznych oraz
zakładach niemedycznych, gdzie wykonywane są zabiegi z przerwaniem ciągłości tkanek. We wszystkich
podprojektach prowadzono badania ankietowe, które służyły sprawdzeniu wiedzy na temat zakażeń HCV, ale
także praktycznych działań mających na celu zapobieganie tym zakażeniom. Jeden z podprojektów Projektu
KIK/35 „Edukacja pracowników medycznych i niemedycznych jako kluczowy element prewencji zakażeń
krwiopochodnych” był w całości poświęcony edukacji profesjonalistów, odpowiedzialnych za prawidłowe,
gwarantujące bezpieczeństwo, wykonywanie procedur przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek”.
Wyniki tych badań ujawniły istotne braki w zakresie wykrywania istniejących już zakażeń oraz duże luki
w wiedzy na temat prewencji. Przy uwzględnieniu zakresu potrzebnej wiedzy okazało się, że niedoinformowanie
dotyczy zarówno ogółu społeczeństwa jak i wielu specjalistów.
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Projekt KIK/35 w swym podsumowaniu odnosi się do zagrożeń zakażeniami HCV, zarówno znanymi z danych
piśmiennictwa jak i ujawnionymi jako specyfika naszego kraju. Ostatecznym rezultatem Projektu KIK/35 jest
opracowanie strategii eliminacji zakażeń HCV w Polsce. Strategia ta, mocno powiązana ze strategią WHO zawiera
zintegrowane, permanentne działania profilaktyczne powiązane z wprowadzeniem programów przesiewowych
w celu wczesnego wykrywania zakażeń HCV i ich leczenia jaki istotnego elementu w prewencji. Szczególny
nacisk położono na powszechny dostęp do diagnostyki i leczenia dla wszystkich grup społecznych.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, HCV, zapobieganie, eliminacja
INTRODUCTION
In June of 2016. it was published WHO document:
“Global health sector strategy on viral hepatitis,
2016-2021”, adopted by the member states, including
Poland, on the 69 World Health Assembly (1).
Strategic objectives of this document indicates the
need for the implementation of measures at different
stages strongly connecting the role of prevention with
the effects of treatment. In an accompanying strategy
summary (Advocacy Brief, (2)) was even included
the statement: „Combining prevention and treatment
to combat hepatitis makes elimination feasible”. In
the following part WHO document emphasizes the
elimination of inequalities in health by taking into
account particularly marginalized groups: “Prevention
needs to reach the unreached”, and creating a system
for monitoring the epidemic allowing for optimal
targeting of interventions.
The essential need for public health, emphasized
by the adoption by Poland of sectorial WHO strategy
requires the creation of a national strategy to prevent
HCV infection and to continue efforts to eliminate this
virus as pathogen important in epidemiological terms
in the Polish population.
Creating a strategy for prevention and elimination
of HCV infection in the population is based on the
analysis of the factors determining the presence of the
virus, and the ability of the current health care system
to cover the costs necessary for the implementation
of individual actions. Due to this knowledge, one
can formulate the conditions necessary to reduce
the number of new cases by guaranteeing the safety
of therapeutic and diagnostic procedures, awareness
of the risks of HCV infections related to individual
behavior, and early detection and treatment of people
with chronic HCV infection on terms of equal access.
Comprehensive data on the epidemiology of HCV
provide results of the Project KIK / 35 “Prevention of
HCV Infections” funded by the Government of the
Swiss Confederation with the participation of the Polish
Ministry of Health. This project was completed and
summarized in the first quarter of 2017. It represents
an approach very similar to that on which were based
strategic documents of the WHO. In contrast to the
previously proposed action, which usually concerned
4

WSTĘP
W czerwcu 2016 r. ukazał się dokument WHO:
„Global health sector strategy on viral hepatitis, 20162021”, przyjęty przez kraje członkowskie, w tym
Polskę, na 69 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia
(1). Założenia strategiczne tego dokumentu wskazują
konieczność wdrażania działań na różnych etapach
silnie wiążąc rolę profilaktyki z efektami leczenia:
W towarzyszącym strategii podsumowaniu (Advocacy
Brief, (2)) wręcz znalazło się stwierdzenie „Połączenie
profilaktyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby
sprawia, że program eliminacji może być wykonalny”. (Combining prevention and treatment to combat
hepatitis makes elimination feasible). Dalej dokument
WHO podkreśla eliminowanie nierówności w zdrowiu
poprzez uwzględnienie grup szczególnie zmarginalizowanych: „Zapobieganie musi dotrzeć do pominiętych”
(Prevention needs to reach the unreached), a także
stworzenie systemu monitorowania epidemii pozwalającego na optymalne ukierunkowania interwencji.
Istotna potrzeba zdrowia publicznego, poparta
przyjęciem przez Polskę strategii sektorowej WHO
wymaga stworzenia narodowej strategii zapobiegania
zakażeniom HCV oraz kontynuacji działań na rzecz
eliminacji tego wirusa jako istotnego pod względem
epidemiologicznym czynnika chorobotwórczego
w populacji Polski.
Tworzenie strategii zapobiegania zakażeniom i eliminacji HCV w populacji opiera się na analizie czynników, warunkujących występowanie wirusa, a także
możliwości obecnego systemu opieki zdrowotnej do
poniesienia kosztów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań. W oparciu o tę wiedzę, można sformułować warunki konieczne dla zmniejszenia
liczby nowych zachorowań przez zagwarantowanie
bezpieczeństwa procedur leczniczych i diagnostycznych, uświadamianie zagrożeń zakażeniami HCV
związanymi z indywidualnymi zachowaniami, oraz
wczesne wykrywanie i leczenie osób z przewlekłym
zakażeniem HCV na warunkach równego dostępu.
Kompleksowych danych dotyczących epidemiologii wirusa HCV dostarczają wyniki Projektu KIK/35
„Zapobieganie Zakażeniom HCV” finansowanego
przez Rząd Konfederacji Szwajcarskiej przy udziale
Ministerstwa Zdrowia. Projekt ten został zakończony
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only certain aspects of HCV problem, project KIK / 35
contained an integrated plan for the prevention of HCV
infection responding to the problems identified on the
basis of data obtained on this project, with particular
focus on the equal access of persons chronically
infected to diagnosis and treatment (3). The program
put special emphasis on primary and secondary
prevention. In the context of secondary prevention
the program focuses on the possibilities of improving
the diagnosis. It creates an element that integrates
the prevention with the program of therapy currently
functioning within the health program of the National
Health Fund: http //www.mz.gov.pl/leki/refundacja/
programy-lekowe/.
The research Project KIK / 35 showed how far
are we now from realization of the expectations of the
WHO, but it also pointed the possibility of overcoming
the main obstacles on the way to the elimination of
HCV in Poland.
PROJECT KIK / 35 “Prevention of HCV Infections”
The project KIK / 35 “Prevention of HCV
Infections” consisted of five sub-projects aimed at
basic groups of issues considered the most important
to the correct identification of the prevalence of HCV
infections in Poland which may lead to the improvement
of the epidemiological situation. They included
educational activities and pilot program providing
free diagnosis. Studies have been undertaken to assess
risk of HCV infection in the medical institutions and
those not medical, in which it may occur interruption
of the continuity of tissues. These included parlors and
beauty salons including hairdressing. It was evaluated
prevalence of HCV infection among patients taking
drugs and specific for this group risk factors for HCV
infection. Among the problems faced by drug users
an important role play discriminatory practices in the
access to diagnosis and treatment of HCV infections.
The project created a tool (developed preventive
program with audiovisual material) promoting the
support of the activities of harm reduction among
drug users focused on the prevention of blood-borne
infections, particularly HCV.
There was also included separate project which has
taken the issue of the prevalence of HCV infection in
pregnant women and the associated risks of vertical
infection.
Fundamental to any attempt to prevent HCV
infection is awareness and knowledge about these
infections. It includes an elementary knowledge of
the general public, which will avoid risky behaviors,
but also give base for empowerment and assertiveness
if there are required but not implomated appropriate
safety procedures in the circumstances of inpatient
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i podsumowany na początku 2017 r. . Reprezentuje
on podejście bardzo zbliżone do tego, które zostało
zawarte we wspomnianych dokumentach strategicznych WHO. W odróżnieniu od wcześniej proponowanych działań, które zwykle dotyczyły jedynie wybranych aspektów zagadnienia, Projekt KIK/35 zawierał
zintegrowany plan zapobiegania zakażeniom HCV
odpowiadający na zidentyfikowane na podstawie danych problemy, z uwzględnieniem w szczególności
równego traktowania osób przewlekle zakażonych
w dostępie do diagnostyki i leczenia (3). W programie
położono szczególny nacisk na prewencję pierwotną
i wtórną. W ramach prewencji wtórnej skupiono się na
możliwościach poprawy diagnostyki, co stanowi element integrujący działania w zakresie prewencji z leczeniem funkcjonującym obecnie z ramach programu
zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia (Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu
C terapią bezinterferonową i Leczenie przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu C, http://www.
mz.gov.pl/leki/refundacja/programy-lekowe/.
Badania projektu KIK/35 pokazały jak daleko jesteśmy obecnie od zrealizowania postulatów WHO,
ale jednocześnie wskazały możliwości przezwyciężenia tych podstawowych trudności na drodze do eliminacji HCV w Polsce.
PROJEKT KIK/35 „Zapobieganie Zakażeniom HCV”
Projekt KIK/35 „Zapobieganie Zakażeniom HCV”
składał się z pięciu podprojektów ukierunkowanych na
podstawowe grupy zagadnień uznanych za kluczowe
dla epidemiologicznie poprawnego rozpoznania sytuacji rozpowszechnienia zakażeń HCV w Polsce oraz dla
poprawy sytuacji epidemiologicznej, w tym działania
edukacyjne oraz pilotażowe udostępnienie bezpłatnej
diagnostyki. Podjęte zostały badania ryzyka zakażeń
HCV w zakładach leczniczych oraz placówkach nie medycznych, w których dochodzi do przerwania ciągłości
powłok skórnych. Są to np. salony tatuażu oraz salony
kosmetyczne i, rzadziej, fryzjerskie Oceniono rozpowszechnienie zakażeń HCV wśród osób przyjmujących
substancje odurzające oraz specyficzne dla tej grupy
osób czynniki ryzyka zakażeń HCV. Wśród problemów,
z jakimi borykają się osoby uzależnione istotną rolę odgrywają praktyki dyskryminujące te osoby w zakresie
diagnostyki i leczenia zakażeń HCV. W ramach projektu
powstało narzędzie (opracowany program profilaktyczny wraz z materiałami audiowizualnymi) pozwalające
wspomagać działania redukcji szkód wśród użytkowników narkotyków w zakresie zapobiegania zakażeniom
krwiopochodnym, a zwłaszcza HCV.
Wydzielono też projekt w którym podjęta została
problematyka rozpowszechnienia zakażeń HCV u kobiet
w ciąży i związane z tym ryzyko zakażeń wertykalnych.
5
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or outpatient services. As it turned out in the research
project KIK / 35, professional education of doctors
in medical schools and in the postgraduate training
also may present a problem, as well as understanding
of the risk of blood borne infections by dentists and
nurses. Conducted in all five projects surveys showed
a significant deficiency of knowledge and improper
practices in the prevention and control of blood-borne
infections, but also the lack of guidelines concerning
the existing possibilities of assistance to people
infected with HCV, and even the needed range of this
help.
One of the sub projects KIK / 35 “Education of
medical and nonmedical staff as a key element in the
prevention of blood-borne infections” was devoted
entirely to the education of professionals responsible for
the safe performance of procedures in which continuity
of tissues may be interrupted. Within the project it
were prepared curriculum, syllabus and educational
materials in the form of e-learning platform which
included the checking system of acquired knowledge.
According to the project, developed educational
tools may be used in the future for wider use in the
educational programs.
Conditions necessary to achieve that objective can
be defined as the actions and circumstances, without
the occurrence of which the target cannot be achieved.
Not pretending to list all the necessary conditions for
the elimination of HCV, in the first approximation
we can determine those that allow to include in the
prevention and control programs for all groups of the
population, in which there is a significant spread of the
virus. Leaving some groups outside the program of
action or insufficient scale of operations would reduce
the effectiveness of the program as a whole, clearly
excluding the possibility of eliminating infections.
Another field of activity with the feature of necessity,
given the scale of the phenomenon, as well as aspects
of professional ethics, is the largest possible reduction
of infections among the health professionals. For this
purpose it is necessary to identify those situations in
medical practice, at which may occur infection and
to find practical ways, including technical solutions
for maximal reduction the risk of human error. As the
most powerful example of successfully implemented
activities in this field we can point to the introduction
HCV tests of blood intended for transfusion. Without
this achievement could not even be talk of elimination
of HCV infection. In the end, a necessary condition
for elimination is also to detect and treat existing
infections.
Sufficient conditions for elimination of HCV in our
country have not been precisely defined. According to
global simulation conducted by WHO, the elimination
of hepatitis C as a public health problem by 2030 is
6

Fundamentalne znaczenie dla wszelkich prób zapobiegania zakażeniom HCV ma świadomość społeczna i wiedza na temat tych zakażeń. Chodzi tu o elementarną wiedzę ogółu społeczeństwa, która pozwoli
unikać ryzykownych zachowań, ale też da podstawy
podmiotowości i asercji w wymaganiu odpowiedniego
zabezpieczenia procedur szpitalnych i ambulatoryjnych oraz usług nie medycznych. Jak się jednak okazało w badaniach Projektu KIK/35 problem stanowi też
kształcenie profesjonalne lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek w uczelniach medycznych oraz
w ramach doskonalenia zawodowego. Przeprowadzone we wszystkich pięciu projektach badania ankietowe wykazały istotne niedobory wiedzy i niewłaściwe
praktyki w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń
krwiopochodnych, ale również brak orientacji co do
istniejących możliwościach pomocy osobom zakażonym HCV, a nawet potrzebnego zakresu tej pomocy.
Jeden z podprojektów Projektu KIK/35 „Edukacja
pracowników medycznych i niemedycznych jako kluczowy element prewencji zakażeń krwiopochodnych”
był w całości poświęcony edukacji profesjonalistów,
odpowiedzialnych za prawidłowe, gwarantujące bezpieczeństwo, wykonywanie procedur przebiegających
z naruszeniem ciągłości tkanek. W ramach tego projektu przygotowano minimum programowe, sylabus
oraz materiały edukacyjne w postaci platformy e-learningowi powiązanej z systemem kontroli nabytej
wiedzy.
Zgodnie z założeniami projektu opracowane narzędzia edukacyjne i profilaktyczne mogą zostać zastosowane w przyszłości w celu szerszej implementacji proponowanych interwencji.
Warunki konieczne osiągnięcia danego celu można
zdefiniować jako te działania i okoliczności, bez zaistnienia których cel nie będzie mógł zostać osiągnięty.
Nie pretendując do wymienienia wszystkich koniecznych warunków eliminacji HCV możemy w pierwszym
przybliżeniu ustalić te, które umożliwią objęcie odpowiednimi i odpowiednio szeroko zastosowanymi działaniami wszystkie grupy populacji, w których dochodzi
do istotnego szerzenia się wirusa. Pozostawienie wybranych grup poza programem działania lub niedostateczna
skala działań ograniczyłaby skuteczność programu jako
całości, wykluczając w sposób oczywisty możliwość
eliminacji zakażeń. Innym polem działania o znamieniu
konieczności, z uwagi na skalę zjawiska, a także aspekty etyki zawodowej, jest ograniczenie do zera zakażeń
w służbie zdrowia. W tym celu konieczne jest określenie
tych sytuacji niezbędnych w praktyce medycznej, przy
wykonywaniu których może dochodzić do zakażenia
i znalezienie praktycznych sposobów, w tym rozwiązań
technicznych, na zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego.
Jako najmocniejszy przykład wdrożonego z powodzeniem działania w tym zakresie można podać wprowa-
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possible with a significant increase of the coverage of
population with prevention activities (1). Given the
actual recognition of the epidemiological situation
in our country, it would be advisable to focus on
creating barriers to the most important of the known
ways of spreading infections and to repeat every
few years epidemiological study to find whether the
estimated number of HCV infections is reduced.
Such observations would be the basis for evaluating
the effectiveness of preventive measures and assess
whether their effectiveness can be considered
sufficient. Research carried out within the Project NCI
/ 35 covering a representative sample of the population
may provide a basis for future comparison.
Situations in which occurs the possibility of
transmission of HCV can be divided into two basic
categories:
• Situations in which the infection happen at the
performance of treatments or services. An infected
person plays a passive role, and the infection is
transmitted to him /her by provider of the service.
• Situations where the infection is the result of action
of an infected person, eg. through the use of nonsterile drug injection equipment, sexual behavior
or aggression accompanying it.
With the first of these situations we deal primarily
in medical or non-medical institutions at the treatments
which are carried out with interruption of tissues.
Unawareness of risk, ignorance and the failure to
comply with the relevant procedures by the service
provider, and the lack of procedural and technical
solutions which may reduce the risk of human error
causes persistent hazard of transmission of infections
in the institutions.
The rare occurrence of clinical signs at acute HCV
infection makes the detection of individual institutional
infections rare. However, the occurrence of outbreaks
of HCV infection indicates that a problem of
institutional HCV infections exists (4). The outbreaks
usually occur with blatant violations of procedures, so
one can reasonably assume that they are only part of
the institutional infections.
Surveys conducted within the subproject
“Qualitative assessment of the risk of HCV infection
in the light of applied medical procedures” showed
a insufficiency of knowledge in the prevention of
blood-borne infections of the members of some teams
for nosocomial infections. During the inspections
of dental clinics there were also detected numerous
negligence’s (3, Chapter 8). Control procedures for
biosafety in medical and non-medical institutions
currently prepared or improved by a team of the
Chief Sanitary Inspectorate, in collaboration with
the performers this Project bring a new quality to
the sanitary inspection in these places. The level of
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dzenie badania krwi przeznaczonej do przetaczania.
Bez tego nie mogło by nawet być mowy o eliminacji
zakażeń HCV. W końcu warunkiem koniecznym eliminacji jest również rozpoznanie i wyleczenie istniejących
już zakażeń.
Warunki dostateczne eliminacji wirusa HCV w naszym kraju nie zostały precyzyjnie określone. Według
symulacji globalnych przeprowadzonych przez WHO,
eliminacja wzw C jako problemu zdrowia publicznego do 2030 roku jest możliwa przy istotnym zwiększeniu pokrycia populacji działaniami prewencyjnymi
(1). Biorąc pod uwagę dość dobre rozpoznanie sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, wystarczy,
aby skoncentrować się na tworzeniu barier na znanych
nam drogach szerzenia się zakażeń i w powtarzanych
co kilka lat badaniach obserwować, czy oszacowana
liczba zakażeń HCV ulega zmniejszeniu. Taka obserwacja będzie podstawą do oszacowania skuteczności
działań prewencyjnych i do oceny, czy można tę skuteczność uważać za dostateczną. Badania wykonane
w ramach Projektu KIK/35, obejmujące reprezentatywną próbę z populacji mogą stanowić podstawę do
przyszłych porównań.
Obserwując sytuacje w których stwierdzono możliwość przeniesienia zakażenia HCV można wyróżnić
dwie podstawowe kategorie:
• Sytuacje w których dochodzi do zakażenia przy
wykonywaniu zabiegów lub usług. Osoba zakażona odgrywa tu rolę bierną , a zakażenie jest na nią
przenoszone przez usługodawcę.
• Sytuacje, w których zakażenie jest wynikiem
czynnego działania osoby zakażonej np. poprzez
używanie niesterylnego sprzętu do iniekcji narkotyku, przez zachowania seksualne lub agresję im
towarzyszącą.
Z pierwszą z wymienionych sytuacji mamy do
czynienia przede wszystkim w zakładach medycznych
i nie medycznych w których są wykonywane zabiegi
z naruszeniem ciągłości tkanek. Nieświadomość zagrożenia, nieznajomość i/lub nieprzestrzeganie odpowiednich procedur przez świadczącego usługę, a także
brak rozwiązań proceduralnych i technicznych zmniejszających ryzyko błędu ludzkiego powodują utrzymujące się zagrożenie transmisji zakażeń w instytucjach.
Rzadkie występowanie objawów klinicznych
ostrego zakażenia HCV sprawia, że wykrycie pojedynczych zakażeń instytucjonalnych zdarza się rzadko.
Jednak, występowanie ognisk zakażeń HCV wskazuje na to, iż problem zakażeń zakładowych HCV istnieje (4). Do ognisk dochodzi zwykle przy rażących
naruszeniach procedur, więc można w zasadny sposób
przyjmować, że stanowią one jedynie część zakażeń
zakładowych,
Badania ankietowe przeprowadzone w ramach
podprojektu „Jakościowa ocena ryzyka zakażenia
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performance of the tasks of control by the field staff
of the State Sanitary Inspection, should be checked not
only at the level of filling the forms, but also directly
in a previously inspected places. This would allow an
appropriate modification of procedures and to adjust
them to current needs.
Ignorance is sometimes worse than ill will. The
control system must be supported by a sound education
of workers performing procedures with interruption of
tissues, in particular of medical personnel. Properly
structured education system with the appropriate
curriculum adapted to the tasks facing trainees with
clearly defined skills of instructors, is a prerequisite
for effective action in the prevention of institutional
infections including blood-borne ones.
Employees, as well as medical students should be
allowed to work with patients after completion of an
appropriate initial training, or after passing exhaustive
testing in the field of institutional infections in medical
facilities. However, an important element is the proper
identification of the critical points of the procedures
performed in the facility by the team for nosocomial
infections and the preparation of training profiled
specifically to the respective jobs.
Training and inspections cannot completely
eliminate human error. So important are organizational
measures aimed at reducing the possibility of error, as
well as the use of safer equipment (5). Secure hardware
contributes to limit the number of needlestick and thus
exposure to blood-borne factors. So far, however, it is
not widely used in Poland (6, Chapter 8).
From the point of view of their consequences for
the infected person it is not important whether there
was an infection in a hospital or in tattooing parlor.
Therefore, the requirements for the prevention of
blood-borne infections cannot be different in medical
and nonmedical institutions. It is reflected in the
regulations concerning the safety of tattoos in many
countries (7). In Poland, these rules are in development.
As a rule, the role of the patient/client in institutions
performing procedures is passive. However, being
aware of the routes of transmission of infection,
the patients should also be aware of their rights,
and the staff should respect those rights and not to
underestimate comments of patient if he expresses his
concerns. Such situations should be taken into account
both in the training of staff, and in health promotion
among the population at large.
But how to prevent infection, depending on the
individual behavior? There are many situations which
can lead to accidental contact with blood. These include
contact sports and fights, but also minor accidental
injury. In case of contact sports training of trainers is
needed which should include recommendations for
dressing of cuts and abrasions and rapid disinfection of
8
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wskazały na niedostatek wiedzy w zakresie zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym członków niektórych zespołów ds. zakażeń szpitalnych. W czasie wizytacji w przychodniach stomatologicznych również
wykryto wiele nieprawidłowości (3, rozdział 8). Aktualnie przygotowywane lub doskonalone przez zespół
Głównego Inspektoratu Sanitarnego we współpracy
z wykonawcami Projektu procedury kontrolne, dotyczące bezpieczeństwa biologicznego w zakładach medycznych i niemedycznych wprowadzają nową jakość
do nadzoru sanitarnego w tych zakładach. Poziom wykonania zadań kontrolnych przez terenowych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien być
sprawdzany nie tylko na poziomie wypełnienia formularzy, ale również in situ w uprzednio kontrolowanych
zakładach. Umożliwiłoby to odpowiednią modyfikację procedur i dostosowanie ich do bieżących potrzeb.
W chwili obecnej podporządkowanie lokalnych struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej władzom samorządowym stanowi istotną przeszkodę w sprawnej
kontroli nadzoru sanitarnego nad zakładami medycznymi. Dlatego tak ważne będzie przywrócenie sprawdzonej przez wiele lat struktury zależności pionowej
i podporządkowanie całej inspekcji sanitarnej władzy
wykonawczej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Niewiedza bywa gorsza od złej woli. System kontroli musi być wsparty rzetelną edukacją pracowników
wykonujących zabiegi przebiegające z naruszeniem
ciągłości tkanek, w tym zwłaszcza personelu zakładów medycznych. Właściwie ustrukturyzowany system szkoleń przed- podyplomowych dostosowany do
zadań stojących przed szkolonymi i stawiający wyraźnie określone kwalifikacje szkolących, z odpowiednim
minimum programowym jest warunkiem koniecznym
efektywnego działania w zakresie prewencji zakażeń
instytucjonalnych w tym zakażeń krwiopochodnych.
Pracownicy, ale także szkolący się na kierunkach medycznych powinni być dopuszczani do pracy z pacjentami dopiero po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia wstępnego, lub po zdaniu wyczerpującego testu
w zakresie zakażeń instytucjonalnych w zakładach
medycznych. Niemniej istotnym elementem jest właściwe rozpoznanie punktów krytycznych procedur
wykonywanych na terenie placówki przez zespół ds.
zakażeń szpitalnych i przygotowanie szkoleń szczegółowych sprofilowanych do odpowiednich stanowisk
pracy.
Zapobieganie krwiopochodnym zakażeniom instytucjonalnym jest nie tylko problemem technicznym,
ale ma też ważny aspekt moralny. Osoby korzystające z usług, w czasie których może dochodzić do zakażenia, zawierzają swoje bezpieczeństwo personelowi tych zakładów i wszelkie zaniedbania procedur
bezpieczeństwa stanowią sprzeniewierzenie się misji
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skin stained with blood of another person. Even if for
the individual athlete risk of infection is small, the high
prevalence of sports activities, in schools, professional
and amateur clubs shows the importance of this kind
of recommendations. In the school education program
should be a place for the proceedings in the case of
injury or contamination of the skin with blood to
prevent blood-borne infections.
In this group of infections by far the most
important role play infections transmitted at drug
injections by addicts with the sharing of injecting
equipment. Here awareness of the risks with bloodborne infection is very important, but in the face of
addiction is rarely sufficient. Therefore it is necessary
to create technical solutions in the form of harm
reduction programs, substitution, exchange of sterile
equipment and specially dedicated places for hygienic
injecting for addicted people. Development of existing
harm reduction programs and implementing new ones
was postulated in the sub-project “Development and
validation of a program to prevent HCV among drug
users and needs assessment in the field of prevention
of HCV in this group”. It is extremely important
to counteract discrimination of addicts in access to
diagnosis and treatment of blood-borne infections,
and the use of such basic services as night shelters for
the homeless. Integration and multiplicity of activities
is emphasized as essential to effectively limit the
epidemic in this group (8)
An important group of increased risk of HCV
infection are men who have sex with men (MSM),
particularly those who take drugs, including injections,
in the context of sexual contact (9). Activities addressed
to the group, carried out mainly by non-governmental
organizations, face a number of difficulties. Limited
use of the preventive offer and risk behaviors are often
associated with low social tolerance they encounter
(10).
A special place for the spread of blood-borne
infections are penal institutions. Here, the basic
methods of carrying infections are non-sterile injecting
drug equipment, sexual contact between men (11),
tattooing in non-sterile conditions (12) and probably
fights and accidental contact with blood. Carrying the
risk of infection occur in prisons, but, especially in the
case of injectable drugs, are continued after release (11).
Recommended actions which involve harm reduction,
education and access to diagnosis and treatment, which
are carried out in Poland still insufficient (13).
ROLE OF TREATMENT
IN PREVENTING HCV INFECTION
Hepatitis C is the first and so far the only disease
against which there is no effective vaccine, and which
is incorporated in elimination program by WHO. The
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nieszkodzenia pacjentowi „primum non nocere” i nie
powinny być tolerowane.
Szkolenia i kontrole nie są jednak w stanie całkowicie wyeliminować błędów ludzkich. Ważne więc
są działania organizacyjne mające na celu redukcję
możliwości popełnienia błędu, jak również stosowanie
bezpieczniejszego sprzętu (5). Bezpieczny sprzęt przyczynia się również do ograniczenia liczby zakłuć personelu, a tym samym ekspozycji na czynniki krwiopochodne. Jak dotąd nie jest jednak w Polsce szeroko
stosowany (6, rozdział 8).
Z punktu widzenia konsekwencji dla osoby zakażonej nie jest istotne to, czy zakażenie nastąpiło w szpitalu, czy w pracowni tatuażu. Dlatego wymagania w zakresie zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym nie
mogą różnić się w instytucjach medycznych i niemedycznych. Znalazło to odzwierciedlenie w przepisach
dotyczących wykonywania tatuaży w wielu krajach
(7). W Polsce takie przepisy są w opracowaniu.
Co do zasady, rola pacjenta/klienta w instytucjach
dokonujących zabiegów jest bierna. Jednakże świadomy dróg przenoszenia zakażeń pacjent powinien być
również świadomy swoich praw, a personel powinien
te prawa respektować i nie lekceważyć uwag pacjenta,
jeśli ten wyraża swoje obawy. Takie sytuacje powinny
być uwzględnione zarówno w szkoleniu personelu, jak
i w promocji zdrowia wśród społeczeństwa.
A jak zapobiegać zakażeniom, zależnych od zachowań indywidualnych osób? Jest wiele sytuacji,
w których może dojść do przypadkowego kontaktu
z krwią. Należą do nich sporty kontaktowe i bójki, ale
też drobne przypadkowe urazy. W przypadku sportów
kontaktowych potrzebne są szkolenia trenerów i zalecenia co do opatrywania skaleczeń i otarć oraz szybkiej dezynfekcji skóry poplamionej krwią innej osoby.
Nawet jeżeli indywidualne ryzyko zakażenia sportowca jest małe, to duże rozpowszechnienie aktywności
sportowych szkolnych, wyczynowych i amatorskich
wskazuje na ważność tego rodzaju zaleceń. W programie nauki szkolnej powinno się znaleźć miejsce na
postępowanie w przypadku zranień czy skażenia powierzchni krwią, mające na celu zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym.
W tej grupie zakażeń zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywają zakażenia przenoszone w trakcie
wstrzykiwania substancji odurzających przez osoby
uzależnione, przy dzieleniu się sprzętem do iniekcji.
Tu świadomość zagrożeń zakażeniem krwiopochodnym jest bardzo ważna, ale wobec przymusu psychicznego rzadko wystarcza. Dlatego konieczne jest stworzenie technicznych rozwiązań w postaci programów
substytucyjnych, udostępniania osobom uzależnionym
sprzętu sterylnego i, co było postulowane w podprojekcie „Opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV wśród użytkowników narkotyków i ocena
9

Andrzej Zieliński, Magdalena Rosińska
reason for this is the existence of a highly effective
and safe treatment capable of completely eliminating
the virus from the body of the patient (DAA - Directacting antivirals for the treatment of hepatitis C virus
infection) (14). The importance of a treatment to
prevent further infections greatly depends not only
on the number of people treated, but whether in the
treatment programs are included all social groups with
equal access and whether there are not left in a society
any enclaves of people completely deprived of such
access.
In the recommendations EASL (European
Association for Study of Liver) of 2016. is
recommended treatment of all people with
chronic HCV infection, regardless of severity. The
treatment, according to these recommendations,
should be especially quickly turned in people at
high risk of further transmission of the disease, eg.
injection drug users. But attention is directed to
the need of integration the treatment of hepatitis C
with the help of the control of addiction and patient
management by an interdisciplinary team. How
strictly should this recommendation be applied is
a subject of controversy, because of the resulting
potential delay in the treatment of this group (15,16).
In Poland, according to the report NGOs treatment
of people actively taking narcotic substances
it is still problematic, although in the national
recommendations, drug use is not an excluding
criterion. Delayed treatment is disadvantageous
from the point of view of the further spread of the
epidemic among drug users, but also beyond this
group. If a sufficient range of the group of addicted
people will be left untreated, it may in the future
become a reservoir for the rest of the population.
It should also be noted that in Poland the waiting
time to include patient with chronic HCV infection in
the care system to start treatment is too long, despite a
significant increase in financial support for treatment
in recent years (3, Chapter 11). The information that
activists of non-governmental organizations receive
from people infected with HCV show that the waiting
time for treatment and the availability of treatment
is not in our country evenly distributed and there are
places where waiting for inclusion in the treatment
program may take several years.
Due to the shortage of staff and funding still too
low in Poland treatment is implemented as a priority
in patients with advanced stage of liver fibrosis. The
criterion is placed on a firm ethical foundation - first
help those who need it most. However, restriction of
a treatment to this group minimalizes the effect of
preventing new infections in connection with treatment
(“treatment as prevention”), and hence it generates less
efficient strategy (17).
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potrzeb w zakresie profilaktyki HCV w tej grupie”,
udostępniania osobom uzależnionych, specjalnie wydzielonych miejsc do higienicznego wykonywania
iniekcji. Niezmiernie ważne jest też przeciwdziałanie praktykom dyskryminującym osoby uzależnione
w dostępie do diagnostyki i leczenia zakażeń krwiopochodnych oraz do korzystania z tak elementarnych
usług dla bezdomnych jak noclegownie i ogrzewalnie.
Integracja i kompleksowość działań jest podkreślana
jako niezbędna do skutecznego ograniczania epidemii
w tej grupie (8).
Ważną grupą o podwyższonym ryzyku zakażenia są mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami
(MSM), szczególnie te osoby, które przyjmują narkotyki, również w iniekcjach, w kontekście kontaktów
seksualnych (9). Działania skierowane do tej grupy,
realizowane głównie przez organizacje pozarządowe,
napotykają na szereg trudności. Ograniczone korzystanie z oferty profilaktycznej oraz zachowania ryzykowne są często związane z niską tolerancją społeczną
(10).
Szczególnym miejscem szerzenia się zakażeń
krwiopochodnych są zakłady penitencjarne. Tu podstawowymi sposobami przenoszenia zakażeń są: wstrzykiwanie narkotyków niejałowym sprzętem oraz kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami (11), a także
wykonywanie tatuaży w warunkach niesterylnych
(12) i prawdopodobnie, bójki i przypadkowy kontakt
z krwią. Zachowania połączone z ryzykiem zakażenia mają miejsce na terenie zakładów, ale, zwłaszcza
w przypadku wstrzykiwania narkotyków, są kontynuowane po ich opuszczeniu (11). Rekomendowane
działania, które obejmują redukcję szkód, edukację
i dostęp do diagnostyki i leczenia, są w Polsce realizowane wciąż w zbyt małym stopniu (13).
ROLA LECZENIA W ZAPOBIEGANIU
ZAKAŻENIOM HCV
Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest pierwszą
i dotychczas jedyną chorobą, w stosunku do której nie
ma skutecznej szczepionki, a która została włączona
przez WHO do programu eliminacji. Powodem tej wyjątkowości jest istnienie wysoce skutecznej i bezpiecznej terapii, zdolnej do całkowitego wyeliminowania
wirusa z organizmu chorego (DAA – Direct-acting antivirals for the treatment of hepatitis C virus infection)
(14). Istotna rola leczenia w zapobieganiu dalszym zakażeniom w wielkim stopniu zależy nie tylko od liczby
osób leczonych, ale od tego, czy w programach terapii
wszystkie grupy społeczne mają równy dostęp i czy
nie ma w społeczeństwie enklaw osób zupełnie pozbawionych tego dostępu. W rekomendacjach EASL(European Association for the Study of the Liver) z 2016
r. dotyczących leczenia zaleca się leczenie wszystkich
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Similar issue creates an estimated number of
125,000 people with chronic hepatitis C who are not
aware of this infection (3, Chapter 5). of this number,
only 25 cases in 1000 are detected annually. Low
detection means that for many years people infected
are not aware of their status while providing a source
of infection for others. Thus, in the current situation,
the possibility of treatment as a tool in the prevention
and elimination of HCV in the population of Poland,
are seriously limited.
Treatment, however, can play an important role
in eliminating the virus, with a few basic conditions:
1) the introduction of effective screening programs
to detect previously undiagnosed infections; 2) a
significant increase in the number of people treated so,
as to maintain the preference for those with advanced
liver fibrosis, people in the early stages of chronić HCV
infection could be involved in the treatment; 3) ensure
access to treatment for people with chronic HCV
infection who currently have no access to treatment or
have their access severely limited.
The fulfillment of these conditions will not
be easy and must be associated with a substantial
increase in spending on diagnosis and treatment. The
groups with the highest rates of risk of chronic HCV
infection detected in Poland, are people with drug use
in the interview and the people to whom they were
administered blood transfusions before 1992. also have
a particularly high proportion of people with advanced
liver fibrosis. Further research would be needed, to find
the group, which currently has the highest incidence
of HCV infections. Based on previous work it may be
expectedd that these are drug users in the younger age
groups, who have recently started taking drugs (18).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The high cost of treatment of chronic HCV
infections and even higher costs of their consequences,
which are dangerous to health and life, make preventive
measures which reduce the number of new infections
not only important from ethical reasons, but they role
is also in reduction of the financial burden related to
HCV infection.
The basic condition for prevention of HCV
infection is a reference of these measures to the
entire population without skipping any social group.
Inequalities in prevention activities, especially in the
use of diagnostic and treatment threaten the survival
of patients with viral load in groups of disadvantaged
and consequently the ineffectiveness of attempts to
eliminate the disease in the general population.
The basis for institutional infection control is: the
implementation of technical solutions - organizational,
adequate training of personnel at all levels, permanent
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osób z przewlekłym zakażeniem HCV niezależnie od
stopnia zaawansowania. Leczenie, według tych rekomendacji, powinno być szczególnie szybko włączone
u osób o dużym ryzyku dalszej transmisji choroby,
np. użytkowników narkotyków we wstrzyknięciach.
Zwraca się jednak uwagę na konieczność integracji
leczenia wzw C z pomocą w zakresie kontroli uzależnienia i prowadzenia pacjenta przez interdyscyplinarny zespół. Jak restrykcyjnie powinno być stosowane to
zalecenie, jest przedmiotem kontrowersji, z uwagi na
wynikające z nich możliwe opóźnianie leczenia w tej
grupie (15,16). W Polsce według relacji organizacji
pozarządowych leczenie osób aktywnie przyjmujących substancje odurzające jest nadal problematyczne,
choć w krajowych zaleceniach przyjmowanie narkotyków nie stanowi kryterium wykluczającego.Opóźnianie leczenia jest niekorzystne z punktu widzenia dalszego szerzenia się epidemii w grupie użytkowników
narkotyków, ale również poza nią. Nieleczona w dostatecznym zakresie grupa może w przyszłości stać się
rezerwuarem dla reszty populacji.
Należy także zauważyć, że czas oczekiwania na
objęcie opieką, a następnie wdrożenie leczenia jest
zbyt długi, pomimo znacznego zwiększenia nakładów na leczenie w ostatnich latach (3, rozdział 11).
Informacje jakie działacze organizacji pozarządowych
uzyskują od osób zakażonych HCV, wskazują, iż czas
oczekiwania na terapię i dostępność leczenia nie jest
w naszym kraju rozłożona równomiernie i są miejsca,
gdzie oczekiwanie na włączenie do programu leczenia
może trwać nawet kilka lat.
Z uwagi na braki kadrowe i wciąż zbyt niskie finansowanie w Polsce leczenie wdraża się priorytetowo
u osób z zaawansowanym stopniem włóknienia wątroby. Jest to kryterium postawione na mocnym fundamencie etycznym – najpierw pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Ograniczenie jednak leczenia
tylko do tej grupy powoduje, że efekt ograniczenia nowych zakażeń w związku z leczeniem („leczenie jako
prewencja”) jest niewielki, a co za tym idzie, jest to
strategia ogólnie mniej efektywna (17).
Związany z tym problem stanowi oszacowana na
125 tysięcy liczba osób z przewlekłym zakażeniem
HCV, które nie są tego świadome (3, rozdział 5). Z tej
liczby, w skali roku zaledwie 25 przypadków na 1000
jest obecnie rozpoznawanych. Niska rozpoznawalność
powoduje, że przez wiele lat osoby zakażone nie są
świadome swego statusu stanowiąc jednocześnie źródło zakażenia dla innych. Zatem w aktualnej sytuacji
możliwości leczenia jako narzędzia w zapobieganiu
i eliminacji wirusa HCV w populacji Polski, są niewykorzystane.
Leczenie jednak może odegrać istotną rolę w eliminacji wirusa przy spełnieniu kilku podstawowych
warunków: 1) wprowadzenia efektywnych programów
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internal control and regular external supervision by
the State Sanitary Inspection. The surveillance must
include the state of technical equipment in supervised
facilities, implementation of general precautions, and
adherence to clearly defined rules of disinfection and
sterilization of equipment. Advised is “in situ” quality
control of routine inspections.
1. Without abandoning ethically justified priorities
requiring inclusion in the treatment of people with
advanced stages of the disease, it is necessary to
implement screening programs, which will allow for
early detection and treatment of chronic infections
before they may cause the infection of other people.
2. It is advisable to strengthen the role of properly
trained primary care physicians in the diagnosis of HCV
infections and their active participation in screening.
3. There is also an urgent need to increase the
number of doctors authorized to treat HCV infections
beyond the current staff limited to infectious disease
specialists. This can be achieved by a program of
training and internships for doctors of other specialties
and a support system for their subsequent therapeutic
activity on the part of consultants, who should be a
high-class experts in the field of hepatology.
4. There are necessary organizational moves to
ensure equal access to diagnostics and treatment of
HCV infections for all social groups with a full patency
of transition of patients from diagnosis to treatment.
5. The effects of HCV eradication program should
be tested in the studies of prevalence of chronic HCV
infection in the population of Poland carried out at
intervals of few years (every 4-6 years). These studies
should be related to the analysis of costs and effects.
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przesiewowych w celu wykrywania niezdiagnozowanych dotąd zakażeń; 2) znacznego zwiększenia liczby
osób leczonych tak, aby przy utrzymaniu preferencji
w leczeniu osób z zaawansowanym włóknieniem wątroby mogły być włączane do leczenia również osoby
we wczesnych stadiach zakażenia przewlekłego HCV;
3) zapewnienia dostępu do leczenia osób z przewlekłym zakażeniem HCV, które obecnie nie mają dostępu
do leczenia lub mają ten dostęp znacznie ograniczony.
Spełnienie tych warunków nie będzie łatwe i musi
wiązać się z poważnym zwiększeniem wydatków na
diagnostykę i leczenie. Wykryte w Polsce grupy o najwyższych wskaźnikach ryzyka przewlekłych zakażeń HCV, czyli osoby z przyjmowaniem narkotyków
w wywiadzie i osoby, którym przetaczano krew przed
1992 r. mają też szczególnie wysokie odsetki osób
z zaawansowanym włóknieniem wątroby. Konieczne
byłyby dalsze badania, które wskażą grupy, w których
obecnie występuje najwyższa zapadalność. W oparciu
o poprzednie prace można postulować, że są to użytkownicy narkotyków, w młodszych grupach wiekowych, którzy niedawno rozpoczęli przyjmowanie narkotyków (18).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wysokie koszty leczenia przewlekłych zakażeń
HCV i jeszcze wyższe koszty ich groźnych dla zdrowia i życia następstw sprawiają, że działania prewencyjne zmniejszające liczbę nowych zakażeń stanowią
nie tylko postulat etyczny, ale również redukują finansowe obciążenie społeczeństwa przez zakażenia HCV.
Podstawowym warunkiem skuteczności prewencji
zakażeń HCV jest odniesienie tych działań do całej populacji bez pomijania jakiejkolwiek grupy społecznej.
Nierówności w działaniach prewencyjnych, a szczególnie w korzystaniu z diagnostyki i leczenia grożą
przetrwaniem osób z wiremią w grupach dyskryminowanych i w konsekwencji nieskutecznością próby
eliminacji choroby w całej populacji.
Aktywne zapobieganie zakażeniom może być skuteczne tylko wtedy, gdy będzie prowadzone z niesłabnącą intensywnością w sposób ciągły. Powinno ono
obejmować zagrożenia instytucjonalne oraz zależne
od indywidualnych zachowań osób zagrożonych.
Podstawą zwalczania zakażeń instytucjonalnych
jest wdrożenie rozwiązań techniczno – organizacyjnych,
odpowiednie przeszkolenie pracowników wszystkich
szczebli, stała kontrola wewnętrzna i regularne kontrole
zewnętrzne ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Kontrole te musza obejmować stan wyposażenia technicznego nadzorowanych zakładów, implementacje
ogólnych działań zapobiegawczych (general precautions), przygotowanie i stosowanie specyficznych procedur wykonywania zabiegów grożących zakażeniami
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powinny być powiązane z analizą kosztów i efektów.
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ABSTRACT
The Member States of the World Health Organization (WHO) in accordance with International Health
Regulations (2005) were obliged to appoint National IHR Focal Points (N IHR FP), of which tasks include
obtaining information concerning public health emergencies of international concern which occurred abroad or
within the country.
The aim of this work is the review of WHO, ECDC, National IHR Focal Points from the WHO Member States
and The State Sanitary Inspection notifications related to measles received by National IHR Focal Point in
Poland in the period from 2010 to 2016.
During this period N IHR FP was informed about 79 events related to measles. These events include: 36 related
to the outbreaks in different countries, 27 concerning individual cases, 14 related to the exposure in contact with
a measles case during air travel and two concerning the implementation of the MMR vaccination programs.
Despite the progress in implementing the measures included in the elimination of measles programs in Europe,
there was a significant increase in the number of measles cases and outbreaks particularly in years 2010-2011.
Key words: measles, measles elimination, the National IHR Focal Point
STRESZCZENIE
Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgodnie z wymogami Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych (2005) zostały zobligowane do powołania Krajowych Punktów Centralnych ds.
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ), których zadaniem jest m.in. pozyskiwanie informacji
dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, które
wystąpiły za granicą lub na terenie kraju.
Celem niniejszej pracy jest przegląd powiadomień z WHO, ECDC, Krajowych Punktów Centralnych ds.
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z krajów członkowskich WHO oraz z Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w Polsce na temat odry, które wpłynęły do KPC ds. MPZ w Polsce w latach 2010 - 2016.
W tym okresie KPC ds. MPZ został poinformowany o 79 zdarzeniach dotyczących odry. Wśród nich było
36 spraw dotyczących wystąpienia ognisk zachorowań w różnych krajach, 27 powiadomień o pojedynczych
przypadkach zachorowań, 14 spraw dotyczących wystąpienia narażenia na styczność z osobą chorą na odrę
podczas podróży lotniczej oraz dwie dotyczące realizacji programów szczepień MMR. Pomimo postępów we
wdrażaniu działań uwzględnionych w programach eliminacji odry w Europie odnotowano znaczny wzrost liczby
zachorowań na odrę a także wystąpienie ognisk epidemicznych szczególnie w latach 2010-2011.
Słowa kluczowe: odra, eliminacja odry, Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
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INTRODUCTION
The measles elimination is one of the key priorities
for WHO. Despite the availability of vaccines, measles
remains one of the most important causes of death
among young children in the world. In accordance with
currently available WHO data, there were 134 200
deaths due to measles overall in the world. Through the
use of vaccination, 79% decline in deaths due to measles
was reported between 2000 and 2015 – it is estimated
that the vaccination helped prevent about 20.3 million
deaths during this period. About 85% of children up
to 1 year old worldwide have been vaccinated against
measles in 2015. For comparison, in 2000 only 73%
of children at this age have been vaccinated. In Poland
98.2% of 4 years old children have been vaccinated
with the first dose against measles, mumps and rubella
in 2015. According to the Global Measles and Rubella
Strategic Plan 2012-2020, the elimination of measles
and rubella in at least 5 regions of WHO is planned by
the end of 2020 (1).
In recent years the measles outbreaks were related
mainly to children and young people who were not at
all or fully vaccinated. In accordance with the earlier
program, the elimination of measles in the WHO
European Region was planned to achieve by 2015.
Despite the progress in implementing the measures
included in the elimination of measles program in
Europe, there was a significant increase in the number
of measles cases and outbreaks in years 2010-2011
in many European countries (2). According to WHO,
the elimination of measles in Europe is possible while
maintaining high immunization rates. Therefore WHO
continues its strategy of the measles elimination by
implementing in force programs such as the Global
Measles and Rubella Strategic Plan 2012-2020
worldwide (3) and The European Vaccine Action Plan
2015-2020 in the WHO European Region (4).
In order to reduce the spread of public health threats,
WHO supports the Member States in the detection,
evaluation and reporting of emergencies of international
concern. In accordance with the requirements of the
International Health Regulations (2005), the WHO
Member States were obliged to appoint National
IHR Focal Points (N IHR FP), of which tasks include
obtaining information concerning public health
emergencies of international concern which occurred
abroad or within the country. The obtained information
is sent i.a. to WHO, other National IHR Focal Points
in Member States or institutions working in the field
of public health (5). Examples of such events include
cases of infectious diseases covered by the elimination
programs and particularly the occurrence of outbreaks.
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WPROWADZENIE
Eliminacja odry jest jednym z głównych zadań priorytetowych Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO). Pomimo dostępności szczepień odra nadal
pozostaje na świecie jedną z najważniejszych przyczyn zgonów wśród małych dzieci. Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi WHO, w 2015 r. na świecie
odnotowano 134 200 zgonów z powodu odry. Dzięki
stosowaniu szczepień, pomiędzy rokiem 2000 a 2015
odnotowano 79% spadek zgonów z powodu tej choroby - szacuje się, że w tym okresie szczepienia pozwoliły zapobiec około 20,3 milionom zgonów. W 2015 r.
około 85% dzieci na świecie zostało zaszczepionych
przeciwko odrze w okresie do 1 roku życia. Dla porównania – w roku 2000 zaszczepionych przeciwko
odrze dzieci w tym wieku było 73%. W Polsce stan
zaszczepienia pierwszą dawką szczepionki przeciwko
odrze, śwince, różyczce wśród 4-latków w 2015 r. wynosił 98,2%. Zgodnie z Global Measles and Rubella
Strategic Plan 2012-2020 do końca 2020 r. planowana
jest eliminacja odry oraz różyczki na terenie co najmniej 5 regionów WHO (1).
W notowanych w ostatnich latach ogniskach zachorowania dotyczyły głównie dzieci i młodzieży, które nie były w ogóle lub w pełni zaszczepione. Zgodnie
z założeniami wcześniejszego programu, eliminację
odry w Europejskim Regionie WHO planowano osiągnąć do 2015 roku. Pomimo postępów we wdrażaniu
działań uwzględnionych w tym programie w latach
2010 – 2011, w wielu krajach europejskich odnotowano istotny wzrost liczby zachorowań na odrę oraz
wystąpienie ognisk epidemicznych (2). Według WHO,
eliminacja odry w Europie jest możliwa przy zachowaniu wysokich wskaźników zaszczepienia przeciwko
odrze. Dlatego też WHO kontynuuje strategię eliminacji odry wdrażając w życie programy takie jak Global Measles and Rubella Strategic Plan 2012-2020
na świecie (3) czy The European Vaccine Action Plan
2015-2020 w Regionie Europejskim WHO (4).
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zagrożeń
dla zdrowia publicznego, Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) wspiera kraje członkowskie w zakresie wykrywania, oceny i zgłaszania zagrożeń o znaczeniu międzynarodowym. Zgodnie z wymogami Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych (2005) państwa członkowskie
Światowej Organizacji Zdrowia zostały zobligowane do
powołania Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ),
których zadaniem jest m.in. pozyskiwanie informacji dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia
publicznego o znaczeniu międzynarodowym, które wystąpiły za granicą lub na terenie kraju. Pozyskane informacje
są przesyłane m.in. do WHO, innych KPC ds. MPZ lub
instytucji działających w zakresie zdrowia publicznego (5).

Measles elimination

Eliminacja odry

MATERIAL AND METHODS
The work was based on WHO, ECDC, National
IHR Focal Points from WHO Member States and
The State Sanitary Inspection notifications related
to measles received by National IHR Focal Point in
Poland in the period from 2010 to 2016. The paper
provides detailed descriptions of selected measles
outbreaks, which were arranged chronologically
according to the date of the first notification received
by the N IHR FP in this period.
RESULTS
The number of events related to measles which
have been notified for the N IHR FP in the period from
2010 to 2016 is presented in Figure 1.

Przykładem takich zdarzeń są m.in. przypadki zachorowań
na choroby objęte programami eliminacji, a w szczególności wystąpienie ognisk epidemicznych.
MATERIAŁ I METODA
Opracowanie przygotowano w oparciu o powiadomienia na temat zachorowań na odrę z WHO, ECDC,
Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z innych krajów członkowskich WHO oraz z Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w Polsce, które wpłynęły do Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
(KPC ds. MPZ) w Polsce w latach 2010 - 2016. W opracowaniu przedstawiono szczegółowe opisy dotyczące
wybranych ognisk odry, które ułożono chronologicznie
w zależności od daty pierwszego powiadomienia, które
wpłynęło do KPC ds. MPZ w opisywanym okresie.
WYNIKI
Liczbę zdarzeń dotyczących odry, o których
powiadomiony został KPC ds. MPZ w latach 2010 –
2016 zestawiono na rycinie 1.

Fig 1. Number of events related to measles which have been notified for the N IHR FP between 2010 and 2016.
Ryc 1. Liczba zdarzeń dotyczących odry o których KPC ds. MPZ został poinformowany w latach 2010-2016.

Notifications related to measles outbreaks between
2010 and 2016

Powiadomienia dotyczące ognisk odry w latach
2010 – 2016

Year 2010

Rok 2010

Notifications related to measles outbreaks, which
reached N IHR FP in 2010, came from Bulgaria, Spain,
France, Italy, Greece, Canada, Brazil, Argentina and
the Philippines. During the outbreak in Bulgaria, which
lasted from January to April 2010, 12 018 measles cases
were confirmed (6). In Spain, by the end of April 2010,

W 2010 r. do KPC ds. MPZ powiadomienia
dotyczące ognisk odry wpłynęły z Bułgarii, Hiszpanii,
Francji, Włoch, Grecji oraz Kanady, Brazylii,
Argentyny i Filipin. W ognisku w Bułgarii od stycznia
do kwietnia 2010 r. potwierdzono 12 018 przypadków
odry (6). W Hiszpanii do końca kwietnia 2010 r.
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46 confirmed cases of measles were reported (7). The
cases from outbreaks in Bulgaria and Spain were most
commonly found among unvaccinated people, mainly
from the Roma ethnic groups, where the proportion of
vaccinated individuals were very low, and among these
who received only one dose of measles vaccine. As the
next wave of imported cases occurred, which as related
to the increased movement of Roma ethnic groups,
especially during the spring – summer time in Bulgaria
and other European countries, it was necessary to
establish a plan for implementation of specific actions
aimed at preventing the occurrence of new cases of
measles in countries with a high percentage of the
population of Roma origin (8).
Due to the European Commission request,
Member States reported their proposals of preventive
action plans in the area of the European Union. In
accordance with the recommendations of the for
Measles Elimination National Plan in Spain (9),the
undertaken activities were related to vaccination and
information campaign about the measles, could serve
as an example to follow for other Member States for
outbreaks elimination. Recommendation included,
MMR vaccination of all persons who had contact with
a sick person, and have not been vaccinated; active
immunization of children according to the vaccination
schedule; to review and update the plan vaccination of
persons aged 20 to 40 years, and the administration of
one dose of MMR vaccine to non-immunized people
and to update vaccination of all health professionals.
In 2010, during in the measles outbreak in France,
14 probable cases were notified, among whom one was
confirmed. All of them participated in the international
meeting of the ecumenical religious community in
Taizé in August 2010. There was about 3 000 people
from 26 countries, attending this meeting (10).
In the other listed countries, from which
notifications came out , the potential of the international
spread of infection was lower, however, the was
still the possibility of importation to other countries,
especially if the level of vaccination of the population
in the country in which the cases occurred, remained
low.
Due to a higher risk of measles outbreak occurring
in Poland in the spring – summer time, caused by
a possible importation from countries with a high
proportion of the Roma origin population, an action
plan was needed to prevent possible outbreaks among
Roma population in Poland. Therefore, on the 20th
of April 2010, National Consultant of Epidemiology
requested the Chief Sanitary Inspector to consider
taking preventive action, including vaccination
of Roma communities in Poland. In addition, the
National Focal Point contacted the Chief Specialist in
the Department of National and Ethnic Minorities of
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odnotowano 46 potwierdzonych przypadków odry
(7). W ogniskach w Bułgarii i Hiszpanii zachorowania
stwierdzano najczęściej wśród osób nieszczepionych,
pochodzących głównie z romskich grup etnicznych,
wśród których odsetek zaszczepionych osób był
bardzo niski oraz tych osób, które otrzymały tylko
jedną dawkę szczepionki przeciw odrze. W obliczu
kolejnej fali zawleczeń, ze względu na wzmożony
ruch romskich grup etnicznych, szczególnie w okresie
wiosenno-letnim na terenie Bułgarii i innych krajów
europejskich, pojawiła się konieczność ustalenia
planu wdrożenia konkretnych działań mających na
celu zapobieganie wystąpieniu nowych przypadków
zachorowań na odrę w państwach z wysokim odsetkiem
ludności pochodzenia romskiego (8).
Na prośbę Komisji Europejskiej, poszczególne
Państwa Członkowskie podały propozycje wdrożenia
na ich terenie oraz na terenie Unii Europejskiej
planów działań zapobiegawczych. Przeprowadzone,
zgodnie z zaleceniami Narodowego Planu Eliminacji
Odry w Hiszpanii (9), działania dotyczące szczepień
oraz akcja informacyjna na temat odry, mogły
posłużyć za przykład postępowania dla innych Państw
Członkowskich w przypadku eliminacji ognisk tej
choroby. Zalecone zostały m.in. szczepienia MMR
wszystkich osób, które miały styczność z osobą
chorą i nie były szczepione; aktywne szczepienie
dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień; weryfikacja
i aktualizacja planu szczepień osób w wieku od 20 do
40 lat i podawanie jednej dawki szczepionki MMR
osobom nieuodpornionym oraz aktualizacja szczepień
wszystkich pracowników służby zdrowia.
W ognisku odry we Francji w 2010 r. stwierdzono
14 prawdopodobnych przypadków odry, w tym jeden
potwierdzony. Wszystkie te osoby w sierpniu 2010 r.
brały udział w międzynarodowym spotkaniu religijnym
wspólnoty ekumenicznej Taizé na terenie tego kraju.
Łącznie w spotkaniu religijnym brało udział około 3
000 osób z 26 krajów (10).
W pozostałych wymienionych krajach, z których
pochodziły zgłoszenia zachorowań na odrę, możliwość
międzynarodowego rozprzestrzeniania się zakażeń
była mniejsza, jednak istniało prawdopodobieństwo
zawleczenia choroby na tereny innych państw,
zwłaszcza jeśli poziom zaszczepienia danej populacji
w kraju, w którym wystąpiły zachorowania,
utrzymywał się na niskim poziomie.
W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia
ognisk odry w Polsce w okresie wiosenno-letnim,
głównie ze względu na możliwość zawleczeń z państw
z wysokim odsetkiem ludności pochodzenia romskiego,
powstała potrzeba podjęcia działań zapobiegawczych
w celu uniknięcia epidemii odry wśród Romów
w Polsce. W związku z tym 20 kwietnia 2010 r. Krajowy
Konsultant ds. Epidemiologii wystąpił do Głównego
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the Ministry of Internal Affairs and Administration, to
inform about the measles epidemiological situation in
Bulgaria and its possible consequences for Poland, and
the need to implement an information campaign and
measles vaccination among Roma ethnic groups.
Year 2011
In 2011 the N IHR FP received information about big
measles outbreaks in France, Germany, Spain and New
Zealand, and smaller outbreaks in Sweden, Belgium,
the Netherlands and on the cruise ship, sailing on the
Mediterranean Sea. In Poland, an event that could have
posed a threat to public health of an international scale
was the occurrence of measles cases in Bydgoszcz among
the Roma ethnic minority from Poland and UK. In Poland,
two cases were confirmed in this outbreak, while the total
number of cases was not known. A Roma ethnic group
is often characterized by very low level of vaccination,
which also includes low level of measles vaccination.
Epidemiological investigation was very difficult due to
lack of cooperation from the members of the group, both
from cases, their relatives and contacts. Therefore, it was
difficult to assess detailed data of people who came from
the UK and who could infect other people in Poland. The
investigation revealed that people coming from UK were
from London and its surroundings, and this information
has been forwarded to the N IHR FP in UK.
At the end of 2011, reports on measles in European
countries (ECDC) and in the world (WHO) were
received. According to WHO data, from the beginning
of 2011, over 26 000 cases were reported from 40 out
of 53 countries of WHO European Region. Most cases
occurred in France, where in the first six months of the
year, 14 025 cases were reported. The number of cases
in France accounted for the majority of measles cases
(53.9%) recorded in the first seven months of 2011 in
the WHO European Region.
Outbreaks which occurred in France in 2008 were
associated with introduction of measles genotypes
D4, D5 and D9 from the UK, Switzerland and the Far
East. In 2010, a significant increase in the number of
cases was reported in the period from March to July,
when there was observed spread of the virus across the
country. Molecular studies have confirmed that people
who contracted measles in 2011 were infected with
genotype D4 and were similar to strains of measles
virus genotype circulating in 2008. Majority of the
cases reported were in the age group 20 - 29 years
(23.4%) and 15-19 years (17.7%) and 10 - 14 years
(14.8%). In the WHO European Region the percentage
of infected people in these age groups was much
lower. Over 25% of infected people in France was not
vaccinated against measles, and the vaccination status
of 68% of the cases, was not known (11,12).

Inspektora Sanitarnego o rozważenie podjęcia
działań zapobiegawczych, w tym akcji zaszczepienia
społeczności romskich w Polsce. Ponadto, Krajowy
Punkt Centralny nawiązał kontakt z Głównym
Specjalistą z Wydziału Mniejszości Narodowych
i Etnicznych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, w celu poinformowania go o sytuacji
epidemiologicznej odry zaistniałej na terenie Bułgarii
i jej możliwych konsekwencjach dla Polski oraz
konieczności wdrożenia kampanii informacyjnej
dotyczącej choroby i szczepień przeciwko odrze wśród
romskich grup etnicznych.
Rok 2011
W 2011 r. do KPC ds. MPZ wpłynęły informacje
dotyczące dużych ognisk odry we Francji, Niemczech,
Hiszpanii i Nowej Zelandii oraz mniejszych
ognisk w Szwecji, Belgii, Holandii oraz na statku
wycieczkowym, który odbywał rejs po Morzu
Śródziemnym. W Polsce zdarzeniem, które mogło
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego
o charakterze międzynarodowym, było wystąpienie
zachorowań na odrę w Bydgoszczy w grupie osób
należących do romskiej mniejszości etnicznej
z Polski oraz Wielkiej Brytanii. Ze strony polskiej
w ognisku tym potwierdzone zostały dwa przypadki,
natomiast ogólna liczba chorych nie była znana.
Grupa Romów charakteryzuje się generalnie bardzo
niskim poziomem zaszczepienia, w tym także
przeciwko odrze. Dochodzenie epidemiologiczne
było bardzo utrudnione ze względu na słaby kontakt
z osobami chorymi oraz ich otoczeniem. W związku
z tym pojawiły się trudności w ustaleniu dokładnych
danych osób przybyłych z Wielkiej Brytanii, które
mogły zakazić osoby na terenie Polski. Ustalono, że
osoby które przyjechały z Wielkiej Brytanii pochodzą
z Londynu i jego okolic, co zostało przekazane do
KPC ds. MPZ w Wielkiej Brytanii.
Pod koniec roku 2011 otrzymano raporty dotyczące
sytuacji odry w krajach europejskich (ECDC) i na
świecie (WHO). Zgodnie z danymi WHO z 2011 r.
w Regionie Europejskim odnotowano ponad 26 000
przypadków zakażeń w 40 spośród 53 państw z tego
regionu. Najwięcej zachorowań wystąpiło na terenie
Francji, gdzie w pierwszych sześciu miesiącach roku
zgłoszono 14 025 przypadków. Zachorowania we
Francji stanowiły większość przypadków odry (53,9%)
z odnotowanych w pierwszych siedmiu miesiącach
2011 r. w Europejskim Regionie WHO.
Wystąpienie ognisk we Francji w 2008 r. związane
było z zawleczeniami wirusów odry o genotypach
D4, D5 oraz D9 z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii
i Dalekiego Wschodu. Znaczny wzrost liczby
zachorowań odnotowano w okresie od marca do lipca
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Year 2012
The one of most important events in 2012 was
related to measles outbreak in Ukraine and spread
in the western part of the country (mainly in area of
Lviv), bordering with Poland, Hungary and Slovakia.
Due to the low level of vaccination status in Ukraine
(56.1 % for the first dose and 40.7 % for the second
dose), it was considered a higher risk of outbreaks of
other vaccine preventable diseases such as rubella,
mumps and their possible spread to other European
countries. One of the reasons for the development of
epidemiological situation of measles in Ukraine was
the lack of vaccines for routine immunization which
ongoing from 2010. According to information given by
the WHO, from the beginning of 2012 to June 27, 2012
in Ukraine were registered 11 231 cases of measles in
total (13). In connection with the European Football
Championships (EURO 2012), which took place
in Poland and Ukraine in this period, the European
Commission considered that the risk of the spread of
measles maybe increased during mass events such as
competitions for EURO 2012. Despite this, during the
period of their duration and after no major outbreaks
of measles associated with these Championships were
recorded.
In Poland in this period was recorded measles
outbreak with the participation of persons belonging
to the Roma ethnic minority and student of medicine
from Wroclaw who had contact with them. In total,
from May to June 2012 were reported 13 cases of
measles, including 12 persons up to 16 years of age
from Roma community. Infected children came from
families of Roma from Romania, who came to Poland,
Wroclaw in the third quarter of 2011. The index case
was probably a girl at the age of 3 years, who came
from Romania to Poland in May 2012. Laboratory
studies confirmed measles virus infection among 11
people, 2 cases were classified as probable. At the
beginning of June, an action of the vaccination was
taken in group of children of Roma origin (14).
Year 2013
Events related to outbreaks of measles in 2013,
which were reported to the N IHR FP concerned the
outbreak of measles among a group of Orthodox
Protestants in the Netherlands, whose members are
opposed to preventive vaccinations. In this reported
outbreak were reported 64 cases among people aged
1-18 years (15). Other events were related to an
outbreak among the inhabitants of Papua New Guinea
(3 cases) and an outbreak among the inhabitants of
the province of Alberta, Canada. As an index case
in the last outbreak was considered not vaccinated
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2010 r., kiedy zaobserwowano rozprzestrzenianie
się wirusa w całym kraju. Badania molekularne
potwierdziły, że osoby które zachorowały na odrę
w 2011 r. były zakażone szczepami wirusa genotypu
D4, które były podobne do szczepów wirusa odry tego
genotypu krążących w 2008 r. Większość przypadków
zachorowań odnotowano w grupie wieku 20-29 lat
(23,4%) oraz 15-19 lat (17,7%) i 10–14 lat (14,8%).
W Regionie Europejskim WHO odsetek chorych osób
w tych grupach wieku był znacznie niższy. Ponad 25%
chorych osób we Francji nie było zaszczepionych
przeciwko odrze, a wśród 68% chorych nie był znany
status zaszczepienia (11, 12).
Rok 2012
W 2012 r. jedno z najważniejszych zdarzeń dotyczyło ogniska odry na Ukrainie, które rozprzestrzeniło
się w zachodniej części kraju (głównie rejon Lwowa),
graniczącej z Polską, Węgrami i Słowacją. Z powodu
niskiego poziomu zaszczepienia na Ukrainie (56,1%
dla pierwszej dawki oraz 40,7% dla drugiej dawki),
uznano za podwyższone ryzyko wystąpienia ognisk
innych chorób zwalczanych drogą szczepień, takich
jak różyczka, świnka i ich ewentualnego rozprzestrzeniania się na inne kraje europejskie. Jedną z przyczyn
kształtowania się sytuacji epidemiologicznej odry na
Ukrainie był trwający od 2010 r. brak szczepionek stosowanych do rutynowych szczepień. Zgodnie z informacją podaną przez WHO, od początku 2012 r. do 27
czerwca 2012 r. na Ukrainie odnotowano łącznie 11
231 przypadków zachorowań na odrę (13). W związku z trwającymi w tym okresie Mistrzostwami Europy
w Piłce Nożnej (EURO 2012) w Polsce i na Ukrainie,
Komisja Europejska uznała, że ryzyko rozprzestrzeniania się zachorowań na odrę może być zwiększone
podczas imprez masowych, takich właśnie jak zawody
EURO 2012, jednak w okresie ich trwania oraz po ich
zakończeniu nie odnotowano większych ognisk zachorowań na odrę związanych z tymi zawodami.
W Polsce w tym okresie odnotowano wystąpienie
ogniska odry z udziałem osób należących do romskiej
mniejszości etnicznej oraz mającej z nimi kontakt studentki medycyny we Wrocławiu. Ogółem, od maja do
czerwca 2012 r. zgłoszono 13 przypadków odry, w tym
12 u osób do 16 r.ż. należących do romskiej społeczności.
Chore na odrę dzieci pochodziły z rodziny Romów z Rumunii, która przybyła do Polski do Wrocławia w trzecim
kwartale 2011 r. Przypadkiem indeksowym była prawdopodobnie dziewczynka w wieku 3 lat, która w maju 2012
r. przyjechała z Rumunii do Polski. Badania potwierdziły
zakażenie wirusem odry u 11 osób, natomiast 2 przypadki zaklasyfikowano jako prawdopodobne. Na początku
czerwca podjęto akcję szczepień skierowaną do dzieci
pochodzenia romskiego (14).
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teenager who travelled before to the Netherlands.
By mid December 2013, 42 cases were reported. All
the patients were not vaccinated against measles. In
response to this event, Canadian authorities introduced
supplementary vaccination campaign in the southern
part of the province of Alberta (16).
Year 2014
In 2014, the N IHR FP was informed about 4
outbreaks of measles: first outbreak among crew
members of the cruise ship cruised in the Mediterranean
Sea; second outbreak among people who participated
in the international dog show in Slovenia and there
were 19 cases (17), third outbreak among the members
of the religious community in British Columbia,
Canada and there were identified 290 cases mainly
among school-age children (18), forth outbreak in a
hospital in the Czech Republic (there were 80 cases
with the index case who had previously stayed in
India). Significant event of international importance
took place in February 2014. It was an outbreak of
measles among the members of the crew of the cruise
ship Costa Pacifica which cruised in the Mediterranean
Sea on the route of the Savona-Marseille-BarcelonaPalma de Mallorca-La Spezia-Savona. From among
the members of the crew 20 people were hospitalized
and 58 (mostly with mild symptoms of the disease)
were isolated in a specially adapted centres. It was
found that the index case was a woman who worked
on the ship from December 2013 to February 2014 as
an all-round entertainer. In accordance with the list of
passengers of the cruise ship provided by the Italian
authorities, among the people who cruised were 49
Polish citizens but among them there was no case of
measles.
Year 2015
In 2015, the events associated with outbreaks of
measles in Europe and which were reported to the N
IHR FP were related to: an outbreak in Germany, an
outbreak in Croatia which started from the imported
cases from Bosnia and Herzegovina, Germany and
Serbia (19) and an outbreak in France which occurred
in the Haut-Rhin department.
The largest outbreak of measles in 2015 was
recorded in Berlin, Germany. The outbreak begun with
imported infection and lasted from October 2014 to
August 2015. In this outbreak were reported 1359 cases,
most of them, 1238 cases, were reported in 2015. From
among of these cases 26% were hospitalized. There
was one fatal case, 19-month-old baby died infected
by measles. The last case in this outbreak was a person
who became infected on August 20, 2015 (19).

Rok 2013
W 2013 r., KPC ds. MPZ został powiadomiony
o ognisku odry w grupie ortodoksyjnych protestantów
w Holandii, której członkowie sprzeciwiają się poddaniu
szczepieniom ochronnym. W ognisku tym odnotowano 64 zachorowania wśród osób w wieku 1-18 lat (15).
Pozostałe zdarzenia dotyczyły ogniska wśród mieszkańców Papui Nowej Gwinei (3 zachorowania) oraz ogniska
wśród mieszkańców prowincji Alberta w Kanadzie. Za
przypadek indeksowy w ostatnim ognisku uznano niezaszczepionego nastolatka, który podróżował wcześniej
do Holandii. Do połowy grudnia 2013 r. odnotowano 42
zachorowania. Żaden z chorych nie był szczepiony przeciwko odrze. W odpowiedzi na to zdarzenie władze kanadyjskie wprowadziły kampanię szczepień uzupełniających w południowej części prowincji Alberta (16).
Rok 2014
W 2014 r. KPC ds. MPZ został poinformowany o 4
ogniskach odry: ogniska wśród członków załogi statku
wycieczkowego pływającego po Morzu Śródziemnym,
ogniska wśród osób, które przebywały na międzynarodowej wystawie psów w Słowenii, w którym odnotowano
19 przypadków (17), ogniska wśród członków wspólnoty
religijnej w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w którym
zidentyfikowano 290 przypadków, głównie wśród osób
w wieku szkolnym (18) oraz ogniska w szpitalu w Czechach (80 przypadków z przypadkiem indeksowym,
który wcześniej przebywał na terenie Indii). Istotnym
zdarzeniem o znaczeniu międzynarodowym było ognisko odry wśród członków załogi statku wycieczkowego
Costa Pacifica, który pływał po Morzu Śródziemnym na
trasie Savona – Marsylia – Barcelona - Palma de Mallorca - La Spezia – Savona w lutym 2014 r. Spośród
członków załogi 20 osób poddano hospitalizacji, a 58
(w większości z łagodnymi objawami choroby) poddano
izolacji w specjalnie zaadaptowanych do tego ośrodkach.
Ustalono, że przypadkiem indeksowym była kobieta pracująca na statku jako animator od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r. Zgodnie z przekazaną przez włoskie władze
listą pasażerów statku Costa Pacifica, wśród osób, które
odbyły nim rejs było 49 obywateli Polski, ale wśród nich
nie odnotowano żadnego przypadku odry.
Rok 2015
W 2015 r. zdarzenia związane z ogniskami odry
w Europie, o których powiadomiony zostały KPC ds.
MPZ dotyczyły: ogniska na terenie Niemiec, ogniska
w Chorwacji, które rozpoczęło się od zawleczeń
zachorowań z Bośni i Hercegowiny, Niemiec oraz
Serbii (19), ogniska we Francji, które wystąpiło
w departamencie Górny Ren.
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In the outbreak of measles which took place in the
Alsace, region in France and which lasted from March
to July 2015, were reported 230 cases. They accounted
for 63% of all cases of measles in this country. The first
infections occurred among students of several schools
and this outbreak could be a result of exposure during
the school trip to Germany (20).
According to data from the ECDC, from December
2014 to November 2015, under the surveillance of
measles in the EU/EEA, there were reported 4111
measles cases. In Germany there were 2580 cases
(which accounted for 63% of all cases recorded in EU/
EEA countries), in France – 368 cases, in Austria –
315 cases, and in Croatia - 232 cases. From among all
reported cases where the age of patients was known,
24% was children under 5 years and 21% was people
over 30 years. From among 4106 cases where the
age of patients was known, approximately 75% was
unvaccinated and 9% was vaccinated one dose of the
vaccine, 3% was vaccinated two or more doses, in 1%
there was an unknown number of doses, and in 11%
there was unknown vaccination status.
Outside Europe, an important events, ongoing
from 2014, were outbreaks of measles in Canada and
the United States. According to data from the WHO in
Canada, until February 2015 were reported 27 cases
(in Ontario - 13, in Quebec - 13 and in Manitoba - 1).
In the United States the largest outbreak occurred in
California and spread up to 6 other States and Mexico.
In this outbreak were reported 114 cases of measles.
In total in United States from February 2015 were
reported 121 confirmed cases of measles in 17 States.
In accordance with the WHO cases of measles were
also reported in Brazil – 21 cases and Mexico – 1 case.
Year 2016
Events related to measles outbreaks that were
reported to the N IHR FP in 2016 were cases of measles
occurred in the Republic of Ireland (21), an increase in
the number of cases of measles in Japan and among
migrants from Chechnya residing in refugee centres
in Poland. One of the most important events was an
outbreak of measles among the migrants, mostly
from Chechnya, who applied for asylum in Poland
and stayed in refugee centres in the voivodeshops:
lubelskie, podlaskie and mazowieckie. From May to
the end of December 2016 there were 119 cases in total
(66 confirmed and 53 probable cases). The patients
were mainly children up to 16 years of age (113 cases).
Only 6 cases were people over 16 years. More than half
of the cases occurred among people at the reception
centre located in Biała Podlaska. Cases were also
reported in Bialystok, (podlaskie voivodeship) and
in Linin (mazowieckie voivodeship). Following the
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Największe ognisko odry w 2015 r. odnotowano
w Berlinie w Niemczech. Ognisko zapoczątkowało zawleczenie zakażenia i trwało od października 2014 r.
do sierpnia 2015 r. W ognisku tym odnotowano 1 359
przypadków, w tym większość 1 238 zgłoszonych
w 2015 r. Spośród nich 26% poddano hospitalizacji.
Odnotowano jeden przypadek śmiertelny, zmarło chore na odrę 19-miesięczne dziecko. Ostatni przypadek
w tym ognisku dotyczył osoby, która zachorowała 20
sierpnia 2015 r. (19)
W ognisku w Alzacji we Francji, które trwało od
marca do lipca 2015 r. odnotowano 230 przypadków
odry, co stanowiło 63% wszystkich zachorowań na
odrę w tym kraju. Pierwsze zachorowania wystąpiły
wśród uczniów kilku szkół, a do wybuchu ogniska mogło dojść wskutek narażenia podczas wycieczki szkolnej do Niemiec (20).
Według danych ECDC, od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. w ramach prowadzonego nadzoru nad
odrą w krajach UE/EOG odnotowano 4 111 przypadków odry. W Niemczech odnotowano 2 580 zachorowań (co stanowi 63% wszystkich odnotowanych
w krajach UE/EOG), we Francji 368, w Austrii 315,
a w Chorwacji 232. Spośród wszystkich odnotowanych przypadków z ustalonym wiekiem, 24% dotyczyło dzieci poniżej 5 r.ż., a 21% osób powyżej 30 r.ż.
Spośród 4 106 chorych z ustalonym wiekiem, około
75% było nieszczepionych, 9% szczepionych jedną
dawką szczepionki, 3% zaszczepionych dwiema lub
więcej dawkami, 1% zaszczepionych nieznaną liczbą
dawek, a u 11 % status zaszczepienia był nieznany.
Poza Europą, ważnym zdarzeniem były trwające od 2014 r. ogniska odry na terenie Kanady i USA.
Zgodnie z danymi z powiadomień WHO, w Kanadzie
do lutego 2015 r. odnotowano 27 zachorowań (13
w Ontario, 13 w Quebec i 1 w Manitobie). W USA największe ognisko wystąpiło na terenie Kalifornii, skąd
rozprzestrzeniło się aż do 6 innych stanów oraz Meksyku. W ognisku tym odnotowano 114 zachorowań na
odrę. Łącznie w USA do lutego 2015 r. odnotowano
121 potwierdzonych przypadków odry w 17 stanach.
Zgodnie z informacją WHO przypadki odry odnotowano również w Brazylii 21 i Meksyku 1.
Rok 2016
Zdarzenia związane z ogniskami odry, zgłoszone do
KPC ds. MPZ w 2016 r. dotyczyły zachorowań na odrę
w Irlandii (21), wzrostu liczby zachorowań na odrę w Japonii oraz zachorowań na odrę wśród migrantów z Czeczenii przebywających w ośrodkach dla uchodźców
w Polsce. Jednym z ważniejszych zdarzeń było ognisko
odry wśród migrantów, w większości pochodzących
z Czeczenii, którzy ubiegali się o azyl w Polsce i przebywali w ośrodkach dla uchodźców na terenie województw:
lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. W okresie od

Measles elimination

Eliminacja odry

abovementioned event, the authority introduced the
vaccination action for children and youth who resided
in these centres and among people who had contact
with infected people. Cases of measles among migrants
from Chechnya were also reported in Germany (22)
and in Belarus.
OTHER MEASLES NOTIFICATIONS
Within the 2010-2016 period, among the other
measles notifications received by the N IHR FP,
excluding outbreak of measles in different countries,
notifications which prevailed were notifications which
concerned individual cases (27 notifications), exposure
to contact with infected person during air travel (14
notifications) and two concerning realisation of the
MMR vaccination programmes.
SUMMARY
In 2010 – 2016 the N IHR FP was informed in
total about 79 events related to measles. Among
these information were notifications related to the
outbreaks of international importance, the outbreaks
recorded locally in different countries, individual
cases, exposure to contact with infected person during
air travel, and realisation of the MMR vaccination
programmes. The most notifications the N IHR FP
received between 2010 and 2011, respectively, 16
and 17 notifications and in the same years the largest
number of outbreaks occurred - 10 in 2010 and 9 in
2011. The number of events related to single cases of
measles was higher in 2010 – 2012, while the number
of events concerning the exposure to contact with
infected person was similar in all years. Despite the
progress in the implementation of actions set out in
the programmes for elimination of measles, in 20102011 in Europe, more than five-fold increase in the
number of measles cases was noted in comparison
with the annual average of the previous 5 years. The
implementation of measles elimination programme
will be possible by increasing the vaccination level of
the population, in particular, this population with high
geographic mobility (2).

maja do końca grudnia 2016 r. odnotowano łącznie 119
przypadków (66 potwierdzonych oraz 53 prawdopodobne). Chorzy to głównie dzieci do 16 r.ż. włącznie (113
przypadków), jedynie 6 zachorowań dotyczyło osób
powyżej 16 r.ż. Ponad połowa zachorowań wystąpiła
u osób przebywających w ośrodku recepcyjnym znajdującym się w Białej Podlaskiej. Zachorowania odnotowano również w ośrodku w Białymstoku (woj. podlaskie)
oraz w Lininie (woj. mazowieckie). W związku z powyższym zdarzeniem wprowadzono szczepienia ochronne
dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach oraz
osób mających styczność z chorymi. Zachorowania na
odrę wśród migrantów z Czeczenii odnotowano również
w Niemczech (22) oraz na Białorusi.
POZOSTAŁE POWIADOMIENIA
DOTYCZĄCE ODRY
Wśród pozostałych powiadomień, które wpłynęły do KPC ds. MPZ w okresie 2010 - 2016 na temat
odry poza ogniskami zachorowań w różnych krajach,
dominowały zgłoszenia o pojedynczych przypadkach
zachorowań (27 zgłoszeń), powiadomienia dotyczące wystąpienia narażenia na styczność z osobą chorą
na odrę podczas podróży lotniczej (14 zgłoszeń) oraz
dwie sprawy dotyczące realizacji programów szczepień MMR.
PODSUMOWANIE
W latach 2010 − 2016 KPC ds. MPZ został poinformowany ogółem o 79 zdarzeniach dotyczących
odry. Wśród przesłanych informacji były zgłoszenia
dotyczące wystąpienia ognisk zachorowań o znaczeniu międzynarodowym, ognisk odnotowanych lokalnie w różnych krajach, pojedynczych przypadkach zachorowań, wystąpieniu narażenia na styczność z osobą
chorą na odrę podczas podróży lotniczej oraz o realizacji programów szczepień MMR. Najwięcej powiadomień do KPC ds. MPZ wpłynęło w latach 2010−2011,
odpowiednio 16 i 17 zgłoszeń, w tych samych latach
odnotowano największą liczbę ognisk – 10 w 2010 r.
i 9 w 2011 r. Liczba zdarzeń związanych z pojedynczymi zachorowaniami na odrę była wyższa w okresie
2010 − 2012 r., natomiast liczba zdarzeń dotyczących
narażenia na styczność z osobą chorą na odrę była
podobna we wszystkich latach. Pomimo postępu we
wdrożeniu działań przewidzianych w programach eliminacji odry, w latach 2010 – 2011 w Europie odnotowano ponad pięciokrotny wzrost liczby zachorowań
w porównaniu ze średnią roczną z poprzednich 5 lat.
Realizacja programu eliminacji odry będzie możliwa
poprzez zwiększenie poziomu zaszczepienia populacji, a w szczególności tej o dużej mobilności (2).
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ABSTRACT
Polio eradication programme was launched after World Health Assembly in 1988. Despite considerable decrease
in reported cases it still constitutes a significant public health threat.
All WHO member state is bound to appoint National IHR Focal Point, which operates based on International Health
Regulations (2005), which were enacted during the World Health Assembly in 2005. In Poland National IHR Focal
Point (IHR NFP in Poland) operates since 2007, and is located in the Department of Epidemiology, in National
Institute of Public Health - National Institute of Hygiene. Its aim is to acquire, assess and to transfer information on
events which may constitute an international threat for the public health. IHR NFP in Poland has an access to WHO’s
Event Information Site (EIS) as well as Early Warning and Response System (EWRS) with reading-only credentials.
Both platforms are of limited access (1). Among recipients of IHR NFP notifications and information are experts from
many fields such as epidemiology, virology, bacteriology and others- related to specific type of notification, as well as
specific and appointed members of state’s administration and authorities in the field of public health.
In this paper a review of notifications on the subject of poliomyelitis, sent to IHR NFP in Poland in the years
2010-2016 is presented, as well as references to poliomyelitis epidemiological situation were made based on the
date from Global Polio Eradication Initiative.
Key words: poliomyelitis, infantile paralysis, poliomyelitis eradication, National IHR Focal Point
STRESZCZENIE
Poliomyelitis podlega programowi eradykacji na świecie zgodnie z rezolucją uchwaloną podczas Światowego
Zgromadzenia Zdrowia w 1988 r. Pomimo znacznego zmniejszenia liczby notowanych zachorowań wciąż pozostaje istotnym zagrożeniem zdrowia publicznego.
Każdy kraj członkowski WHO powołuje Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, który działa w oparciu o uchwalone na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2005 r. Międzynarodowe
Przepisy Zdrowotne (2005). W Polsce Punkt działa od września 2007 r., jest usytuowany w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. KPC ds. MPZ ma za zadanie
pozyskiwanie, ocenę oraz przekazywanie informacji na temat zdarzeń, z Polski i z zagranicy, które mogą stanowić
zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Punkt ma dostęp do serwisu powiadomień WHO
(Event Information Site) oraz, z uprawnieniami do odczytywania wiadomości, Systemu Wczesnego Ostrzegania
i Reagowania Unii Europejskiej - Early Warning and Response System (EWRS). Obie platformy są serwisami
o ograniczonym dostępie (1). Do odbiorców dystrybuowanych z Punktu informacji należą między innymi eksperci
z dziedzin epidemiologii, wirusologii, bakteriologii, innych związanych z danym typem powiadomienia oraz właściwe organy władzy i administracji zajmujące się ochroną zdrowia publicznego.
W opracowaniu dokonano przeglądu powiadomień związanych z poliomyelitis, które wpłynęły do KPC ds. MPZ
w latach 2010-2016 oraz odniesiono się do sytuacji epidemiologicznej poliomyelitis na świecie w oparciu o dane
Global Polio Eradiction Initiative.
Słowa kluczowe: nagminne porażenie dziecięce, poliomyelitis, eradykacja poliomyelitis, Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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INTRODUCTION

WSTĘP

Poliomyelitis eradication programme aims for the
elimination of the disease caused by the polio virus, both
wild types of polio virus as well as vaccine- derived.
Eradication is defined as situation where there are no
new cases and the abovementioned etiological agent is
no longer present both in people and in the environment
(2). The resolution referring to the eradication of
poliomyelitis was resolved during the World Health
Assembly in 1988. Global Polio Eradication Initiative
unites many institutions including WHO, CDC, and
UNICEF. From the moment the programme was
introduced the incidence of poliomyelitis dropped by
99%, and it is estimated that activities which facilitated
such a vast decrease in the number of cases resulted in
the prevention of developing of 10 million cases (3).
Poliomyelitis (infantile paralysis or Heine- Medin
disease) is an acute infectious disease caused by polio
viruses. The infection spreads mainly by oral route
through objects (including food products) which
are contaminated by feces or secretions containing
the virus and in some cases may be spread through
droplets. Virus enters the organism through GI tract
or nasal cavity of person who is exposed. Viruses than
replicate in intestines from where they spread through
blood to many other parts of the body (4). Infection
is predominantly asymptomatic and sometimes could
result only in prodromal symptoms (fever, headache,
gastrointestinal symptoms) without further development.
Other presentations include meningitis and, in less 1%
of the infections polio could result in paralysis. Death
occurs in 1-2% of cases with paralytic polio as a result
of the paralysis of the muscles of respiration. Paralytic
case may be the result of infection both with wild
type of poliovirus (WPV) as well as vaccine derived
poliovirus (VDPV). Extremely rare are the cases where
the paralysis is a result of the administration of oral
polio vaccine, which contains the live attenuated virus.
Vaccine-associated paralytic polio (VAPP) is usually
mild and intermittent in its course, and could result in
permanent neurological deficiencies only in rare cases
(5). Poliomyelitis cases are found only among people
(4).

Program eradykacji poliomyelitis ma na celu wyeliminowanie zachorowań wywołanych przez wirus
polio, zarówno dzikie szczepy wirusa polio jak i wirusy polio pochodzenia szczepionkowego. Eradykacja
oznacza sytuację, kiedy zachorowania na daną chorobę
nie występują, a czynnik etiologiczny za nią odpowiedzialny nie występuje wśród ludzi ani w środowisku
(2). Rezolucję dotyczącą eradykacji poliomyelitis podjęto na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 1988 r.
Global Polio Eradication Initiative zrzesza wiele organizacji, między innymi WHO, CDC oraz UNICEF.
Od momentu wdrożenia programu zapadalność na
poliomyelitis na świecie zredukowano o ponad 99%,
szacuje się, że działania pozwalające na tak znaczne
ograniczenie liczby zachorowań zapobiegły wystąpieniu 10 milionów przypadków porażenia wywołanego
zakażeniem wirusem polio (3).
Poliomyelitis (nagminne porażenie dziecięce lub
choroba Heinego-Medina) jest ostrą chorobą zakaźną
wywoływaną przez poliowirusy. Zakażenie szerzy się
głównie drogą pokarmową, przez przedmioty i środki
spożywcze zakażone wydzielinami z gardła lub kałem
oraz drogą kropelkową. Wrotami zakażenia poliowirusa są usta lub nos osoby narażonej na zakażenie. Wirusy namnażają się w jelitach i przedostają się do krwi,
a z nią do różnych części ciała (4). Zakażenie może
mieć przebieg bezobjawowy (najczęściej), jak również
przebiegać w postaci poronnej (gorączka, ból głowy
i objawy żołądkowo-jelitowe), postaci oponowej lub
u mniej niż 1% zakażonych prowadzić do porażeń.
U 2-10% osób z porażeniem dochodzi do zgonu wskutek unieruchomienia mięśni oddechowych. Postać
porażenna może być wywołana zakażeniem dzikim
szczepem wirusa polio (WPV) jak również poliowirusem pochodzenia szczepionkowego (VDPV). Niezwykle rzadko może dojść do wystąpienia porażenia
poszczepiennego (VAPP) po podaniu doustnej, żywej
szczepionki. Przebieg VAPP jest zazwyczaj łagodny,
porażenia ustępują zazwyczaj całkowicie, w nielicznych przypadkach pozostawiając śladowe niedowłady
(5). Zachorowania na poliomyelitis występują jedynie
u ludzi (4).

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

In this review notifications from WHO and
ECDC which came to IHR NFP in Poland in years
2010-2016 and referred to wild type poliovirus and
vaccine derived poliovirus infections were used.
Also the epidemiological situation throughout the
world was described based on the date from Global
Polio Eradication Initiative. Among abovementioned
notifications the most significant were described such

W opracowaniu wykorzystano powiadomienia WHO
oraz ECDC, które wpłynęły do Krajowego Puntu Centralnego (KPC ds. MPZ) w latach 2010-2016 i dotyczyły
zakażeń dzikimi szczepami wirusa polio oraz wirusami
polio pochodzenia szczepionkowego. W pracy przedstawiono również sytuację związaną z ogółem zakażeń wirusem polio na świecie na podstawie danych Global Polio Eradication Initiative. Spośród otrzymanych zgłoszeń
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as those concerning the poliomyelitis outbreak in
Tajikistan, isolation of wild type of poliovirus from
sewage samples in Israel and cases of paralysis as a
result of VDPV infection in Ukraine.
RESULTS
A total number of 25 notifications in the years
2010-2016 came to IHR NFP in Poland concerning
wild type polio viruses infections in Tajikistan, Russia,
Turkmenistan, Kazakhstan, Pakistan, China, Chad,
Ivory Coast, Cameroon, Niger, Somalia, Kenya, South
Sudan, Syria, Afghanistan, Nigeria, Equatorial Guinea,
Iraq and Ethiopia. A summary of reported confirmed
cases was prepared based on the data of Global Polio
Eradication Initiative and is presented in table I (6).
A total number of 10 notifications in the years
2010-2016 came to IHR NFP in Poland concerning
circulating vaccine derived polio virus (cVDPV)
infections in such countries as South Sudan,
Madagascar, Laos, Nigeria, Ukraine, Mali and Burma.
A summary of reported confirmed cases was prepared
based on the data of Global Polio Eradication Initiative
and is presented in table II (7).
Data presented in table I. indicate that there was
a decrease in WPV infections, especially in the years
2014-2016; WPV infections occurs in less number of
countries. Despite those facts poliomyelitis still remains
a serious public health threat in the world. According
to the WHO statement, since the beginning of 2014,
an international spread of WPV infection is considered
as Public Health Emergency of International ConcernPHEIC) (3,8).
Because of the eradication of WPV type 2 in the
world (which was announced in September 2015) in
April 2016 trivalent OPV was withdrawn as a vaccine
which contained all 3 types of polio virus. At present
only monovalent and bivalent OPV containing types
1 and 3 polio viruses are in use, as well as IPV which
contains inactivated virus (9). In Poland in April 2016
OPV was withdrawn from the vaccination schedule
and replaced with the fourth dose of IPV. Presently in
Poland only IPV is included in vaccination schedule,
administered in 4 dosages (in 3-4, 5-6, 16-18 month of
age and 6 years of age) (10).
Among notifications concerning poliomyelitis,
which came to IHR NFP in Poland in years 2010-2016
the most notable ones were those about an outbreak
of poliomyelitis in Tajikistan in 2010, an isolation
of WPV in sewage in Israel and 2 cases of paralysis
caused by cVDPV1 in Ukraine in 2015.

Eradykacja poliomyelitis
wybrano najistotniejsze, o istotnym zagrożeniu zdrowia
publicznego oraz mające wpływ na proces eradykacji, dotyczące: ogniska poliomyelitis w Tadżykistanie,
wyizolowania dzikich szczepów wirusa polio w próbkach ścieków w Izraelu oraz odnotowania przypadków
porażenia w przebiegu zakażenia wirusem polio pochodzenia szczepionkowego na Ukrainie.
WYNIKI
W latach 2010-2016 do Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych wpłynęły powiadomienia dotyczące 25 zdarzeń
dotyczących przypadków zakażenia dzikimi szczepami wirusa polio w krajach: Tadżykistanie, Rosji, Turkmenistanie, Kazachstanie, Pakistanie, Chinach, Czadzie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kamerunie, Nigrze,
Somalii, Kenii, Sudanie Południowym, Syrii, Afganistanie, Nigerii, Gwinei Równikowej, Iraku, Etiopii.
Zbiorcze zestawienie zawierające liczbę potwierdzonych przypadków zakażenia dzikim szczepem wirusa
polio WPV w poszczególnych krajach w latach 20102016 opracowano na podstawie danych Global Polio
Eradication Initiative przedstawiono w tabeli I (6).
W latach 2010-2016 do Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
wpłynęły powiadomienia dotyczące 10 zdarzeń dotyczących przypadków zakażenia wirusami polio pochodzenia
szczepionkowego m.in. w krajach: Sudanie Południowym,
Madagaskarze, Laosie, Nigerii, Ukrainie, Mali oraz Birmie. Zbiorcze zestawienie zawierające liczbę przypadków
zakażenia wirusem polio pochodzenia szczepionkowego
cVDPV w poszczególnych krajach w latach 2010-2016
opracowane na podstawie danych Global Polio Eradication Initiative przedstawiono w tabeli II (7).
Przedstawione w tabeli I dane wskazują na spadek
liczby przypadków zakażeń dzikim szczepem wirusa polio (WPV), szczególnie widoczne w latach 2014-2016;
zakażenia WPV występują w mniejszej liczbie krajów.
Pomimo obserwowanego spadku zachorowań, poliomyelitis pozostaje poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego na świecie. Zgodnie z oświadczeniem WHO, począwszy od 2014 r., międzynarodowe rozprzestrzenianie
się wirusa polio uznawane jest na zagrożenie dla zdrowia
publicznego o zasięgu międzynarodowym (Public Health
Emergency of International Concern - PHEIC) (3, 8).
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Table I. Number of confirmed cases of WPV infection in different countries in 2010-2016 (summary presentation
based on the data from Global Polio Eradication Initiative) (6)
Tabela I. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia dzikim szczepem wirusa polio w poszczególnych krajach w latach
2010-2016 (zestawienie zbiorcze na podstawie danych Global Polio Eradication Initiative) (6)
Country

Confirmed cases of WPV infection
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010-2016

Afghanistan

25

80

37

14

28

20

12

216

Angola

33*

5*

0

0

0

0

0

38

China

0

21*

0

0

0

0

0

21

Chad

26*

132*

5

0

0

0

0

163

Democratic Republic of Congo

100*

93*

0

0

0

0

0

193

Ethiopia

0

0

0

9*

1

0

0

10

Gabon

0

1

0

0

0

0

0

1

Guinea

0

3*

0

0

0

0

0

3

Equatorial Guinea

0

0

0

0

5

0

0

5

India

42

1

0

0

0

0

0

43

Iraq

0

0

0

0

2

0

0

2

Cameroon

0

0

0

4*

5

0

0

9

Kazakhstan

1*

0

0

0

0

0

0

1

Kenya

0

1*

0

14*

0

0

0

15

Liberia

2*

0

0

0

0

0

0

2

Mali

4*

7*

0

0

0

0

0

11

Mauritania

5

0

0

0

0

0

0

5

Nepal

6*

0

0

0

0

0

0

6

Niger

2

5*

1

0

0

0

0

8

Nigeria

21

62

122

53

6

0

4

268

Pakistan

144

198

58

93

306

54

19

872

Republic of Congo

441*

1

0

0

0

0

0

442

Central African Republic

0

4*

0

0

0

0

0

4

Russia

14*

0

0

0

0

0

0

14

Senegal

18

0

0

0

0

0

0

18

Sierra Leone

1

0

0

0

0

0

0

1

Somalia

0

0

0

194*

5

0

0

199

Syria

0

0

0

35*

1

0

0

36

Tajikistan

460

0

0

0

0

0

0

460

Turkmenistan

3

0

0

0

0

0

0

3

Uganda

4*

0

0

0

0

0

0

4

Ivory Coast

0

36*

0

0

0

0

0

36

All

721

343

223

160

359

74

35

1915

Grey color is for countries recognized as being endemic in that year, (*) is for countries where an active transmission begun
from importation of the virus within previous 6 months.

An outbreak of poliomyelitis in Tajikistan in
2010. First cases In Tajikistan were reported in April
2010. Laboratory tests confirmed the cases are being
of WPV type 1 infection. Overall there were 463
confirmed cases of WPV type 1 infection, among which
29 were fatal (11). Around 70% of cases were children
under the age of 5 and all cases were reported from
35 out of 65 regions of the state (12). Moreover some
28

Z uwagi na eradykację dzikiego szczepu wirusa polio typu 2 na świecie we wrześniu 2015 r., w kwietniu
2016 r. wycofano z użycia trójwalentną szczepionkę
OPV, która zawierała atenuowane szczepy wszystkich
3 typów poliowirusa. Obecnie w użyciu na świecie pozostały mono- i bi- walentne preparaty OPV zawierające atenuowane szczepy typ 1 i 3 oraz szczepionka
IPV zawierająca inaktywowany szczep poliowirusa
(9). W Polsce w kwietniu 2016 r. zaprzestano stoso-
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cases linked to this outbreak were confirmed in Russia
(14 cases), Turkmenistan (3 cases) and Kazakhstan
(1 case). Genome sequencing proved that the virus
isolated from this outbreak shows resemblance to one
circulating in India, in Uttar Pradesh in 2009. Studies
showed that this virus was introduced from India in
October 2009 (10). The appearance of this outbreak
was the first time when WPV was introduced to WHO’s
European Region since the status polio-free was given
to this region in 2002. As a response to this outbreak
a total number of 6 state vaccination campaigns
were conducted, and the outbreak ended in 2010. No
further cases in Tajikistan, Russia, Turkmenistan and
Kazakhstan were reported (6,12).

wania szczepionki OPV i zastąpiono ją czwartą dawką
szczepionki IPV. Aktualnie w Polsce, zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych, szczepienia przeciwko
poliomyelitis wykonuje się stosując wyłącznie szczepionkę IPV w czterech dawkach w schemacie: 3-4,
5-6, 16-18 miesiąc oraz 6 rok życia dziecka (10).
Spośród zgłoszeń dotyczących poliomyelitis, które
wpłynęły do KPC ds. MPZ w latach 2010-2016 za najistotniejsze uznano: ognisko poliomyelitis w Tadżykistanie w 2010 r., wyizolowanie dzikich szczepów wirusa polio z próbek ścieków w Izraelu w 2013 r., dwa
przypadki porażenia w wyniku zakażenia krążącym
poliowirusem pochodzenia szczepionkowego typu 1
(cVDPV1) na terenie Ukrainy w 2015 r.

Table II. Number of cases of cVDPV infections in different countries in 2010-2016 (summary presentation based on the
data from Global Polio Eradication Initiative) (7)
Tabela II. Liczba przypadków zakażenia krążącym wirusem polio pochodzenia szczepionkowego cVDPV w poszczególnych
krajach w latach 2010-2016 (zestawienie zbiorcze na podstawie danych Global Polio Eradication Initiative (7)
Country

2010
0
0
0
0
0

2011
0
0
2
0
2

Afghanistan
Burma
China
Chad

2010
5
0
0
1

2011
1
0
0
0

Democratic Republic of Congo

18

11

Guinea
India
Yemen
Cameroon
Kenya
Niger
Nigeria
Pakistan
Somalia
South Sudan
All

0
2
0
0
0
1
27
0
1
0
55

0
0
9
0
0
1
34
0
9
0
65

2010
5
0
5

2011
0
0
0

Laos
Madagacar
Mozambique
Ukraine
All
Country

Kraj
Ethiopia
Yemen
All

Number of cases of cVDPV 1 infection
2012
2013
2014
2015
2016
0
0
0
8
3
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
20
3
Number of cases of cVDPV 2 infection
2012
2013
2014
2015
2016
9
3
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
12
4
0
0
0
17

0

0

0

0

0
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
4
30
1
1
16
48
22
2
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
68
65
55
12
2
Number of cases of cVDPV 3 infection
2012
2013
2014
2015
2016
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
3
1
0
0
0

2010-2016
11
11
2
2
26
2010-2016
18
2
2
17
46
8
2
9
4
3
3
105
89
12
2
322
2010-2016
5
4
9
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Isolation of WPV from sewage samples in Israel
in 2013. WPV1 was isolated from sewage samples taken
on 9th of April 2013 in Rahat, southern Israel. Isolated
WPV1 showed resemblance to the one circulating in
Pakistan and the one found in Cairo in December 2012,
and was not related to the one circulating in 2013 in the
Horn of Africa (13). Overall 91 samples, taken from 27
places from 3rd of February until 25th of August turned
out to be positive (14). Moreover WPV1 was isolated
from feces samples of 42 persons (4,4% of all people
tested in southern and central Israel) (15). According
to existing at that time Israeli vaccination schedule,
those persons where vaccinated with IPV only which
consist of 5 IPV dosages. It is first observed example
where there was widespread of circulating WPV in
environment and no cases of paralysis were observed.
In September 2013 a vaccination campaign was
introduced with the use of bivalent type 1 and 3 OPV,
starting in the south of Israel, and then throughout entire
country. In the beginning vaccinations were given to
children under 10 years of age (16). Israel had vaccination
schedule consisting of OPV and IPV between 1990 and
2004 and then only IPV from 2005. In response to this
situation OPV was once again included in vaccination
schedule in this country in 2013 (17).
Cases of paralysis due to infection caused by
cVDPV1 in Ukraine in 2015. Information on circulating
vaccine derived polio viruses type 1 (cVDPV1) in
Ukraine was obtained by IHR NFP in Poland on 1st of
September 2015. Two confirmed cases were children (4
year old and 10 month old) with acute flaccid paralysis,
among which paralytic symptoms developed on 30th of
June and 7th of July accordingly. Both children lived
In Zakarpattia Oblast, which borders with Poland,
Slovakia, Hungary and Romania. Genetic sequencing
of isolates showed their resemblance, which proved
ongoing transmission of cVDPV1 in Ukraine. Due to
low vaccination coverage there have been ongoing risk
of occurance of cVDPV infection. In 2014 only 50%
of children were fully vaccinated against poliomyelitis
and other vaccine prevented diseases. In relation to
this situation in October 2015 a multistate vaccination
campaign was introduced throughout the country, which
should reach approximately 3 million children under the
age of 6 (18).
Despite the cases being reported from the region which
borders four other countries (including Poland) no cases
were reported from them. Infections caused by cVDPV are
serious events in terms of public health and imply the same
actions as the ones which would have been taken if cases
being infected with WPV would have been reported. The
risk of importing cVDPV from Ukraine to EU countries
which would cause poliomyelitis is low due to the high
vaccination coverage against polio (18).
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Ognisko poliomyeltis w Tadżykistanie w 2010 r.
Pierwsze zachorowania na terenie Tadżykistanu odnotowano w kwietniu 2010 r. Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia dzikim szczepem wirusa polio typu 1. Ogółem w ognisku w tym kraju odnotowano 463 potwierdzone przypadki zakażenia WPV1,
spośród których 29 było śmiertelnych (11). Około 70 %
chorych stanowiły dzieci poniżej 5 r.ż., zachorowania
odnotowano w 35 z 65 obszarów kraju (12). Ponadto
w powiązaniu z tym ogniskiem zachorowania odnotowano na terenie Rosji (14 przypadków), Turkmenistanu
(3 przypadki) oraz Kazachstanu (1 przypadek). Badanie sekwencji genetycznej wirusa z ogniska w Tadżykistanie wskazuje na jego duże podobieństwo do wirusa
polio, który krążył w Indiach w stanie Uttar Pradesh
w 2009 r. Badania wskazują, że wirus odpowiedzialny
za zachorowania w ognisku w Tadżykistanie został zawleczony z Indii w październiku 2009 r. (10)
Wystąpienie tego ogniska było pierwszym przypadkiem zawleczenia dzikiego szczepu wirusa polio
na teren Regionu Europejskiego WHO od momentu
nadania statusu wolnego od polio dla tego Regionu
w 2002 r. W odpowiedzi na zdarzenie w Tadżykistanie
przeprowadzono m.in. 6 ogólnokrajowych kampanii
szczepień ochronnych. Ognisko zostało zlikwidowane
w 2010 r., w żadnym z 4 krajów (Tadżykistanie, Rosji,
Turkmenistanie i Kazachstanie) w kolejnych latach nie
odnotowano zachorowań na poliomyelitis (6, 12).
Wyizolowanie dzikich szczepów wirusa polio
z próbek ścieków w Izraelu w 2013 r. Dziki szczep wirusa polio typu 1 (WPV1) został wyizolowany z próbki
ścieków zebranej 9 kwietnia 2013 r. w Rahat na południu
Izraela. Wyizolowany szczep był związany z wirusem
polio krążącym w Pakistanie, jak również z wykrytym
w ściekach w Kairze w grudniu 2012 r. Wyizolowany
w Izraelu szczep nie był związany z wirusem polio krążącym w 2013 r. na Półwyspie Somalijskim (13). Dziki
szczep wirusa polio typu 1 został wyizolowany ogółem
z 91 próbek ścieków pobranych z 27 miejsc w południowym i centralnym Izraelu w okresie od 3 lutego do 25
sierpnia 2013 r. (14). Dodatkowo, WPV1 został wyizolowany z próbek kału pobranych od 42 ludzi (4,4%
ogółu badanych z regionu południowego i centralnego
Izraela) (15). Osoby te były zaszczepione przeciw polio
jedynie szczepionką IPV − zgodnie z obowiązującym
w Izraelu od 2005 r. programem szczepień ochronnych
składającym się z pięciu dawek szczepionki IPV. Nie
odnotowano przypadków porażennych. Jest to pierwsze
udokumentowane zdarzenie, gdzie odnotowano szerokie rozpowszechnienie krążących w środowisku dzikich
szczepów wirusa polio a nie odnotowania przypadków
porażennych wśród ludzi.
W sierpniu 2013 r. rozpoczęto akcję szczepień przeciw polio z użyciem biwalentnej szczepionki OPV zawierającej atenuowane szczepy typu 1 i 3, początkowo na
południu Izraela, następnie na terenie całego kraju. Po-
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SUMMARY
The last case of WPV type 2 and 3 infections were
reported in 1999 and 2012 (in Nigeria) accordingly.
WPV type 2 was considered as being eradicated in
September 2015 (19). Since that time only infections
caused by WPV type 1 are being reported. The last
endemic paralytic case in WHO’s European Region
was reported in November 1998 in Turkey and the last
outbreak with the importation of virus from India took
place in Tajikistan in 2010. In Israel, between 2013 and
2014. WPV was isolated from sewage samples, but no
paralytic cases were observed.
Up to date only 3 countries did not break the
transmission of polio virus. Since the polio eradication
programme was established the incidence of polio
dropped by 99% (19).
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Eradykacja poliomyelitis
czątkowo szczepienia dotyczyły dzieci poniżej 10 roku
życia (16). Izrael prowadził cykl szczepień przeciwko polio stosując szczepionki OPV i IPV w latach 1990-2004
a następnie jedynie IPV (od 2005 r). W odpowiedzi na
zdarzenie szczepionka OPV została ponownie włączona
w 2013 r. do programu szczepień w tym kraju (17).
Przypadki porażenia w wyniku zakażenia krążącym poliowirusem pochodzenia szczepionkowego
typu 1 (cVDPV1) na terenie Ukrainy w 2015 r. Informacja dotycząca występowania krążących poliowirusów
pochodzenia szczepionkowego typu 1 (cVDPV1) na
terenie Ukrainy wpłynęła do KPC ds. MPZ 1 września
2015r. Dwa potwierdzone przypadki zakażenia cVDPV1
dotyczyły dwójki dzieci (4-letniego oraz 10-miesięcznego)
z ostrym porażeniem wiotkim, u których objawy porażenne pojawiły się 30 czerwca i 7 lipca 2015 r. Chore dzieci
były mieszkańcami obwodu zakarpackiego, który graniczy
z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Przeprowadzone badania sekwencji wyizolowanych wirusów wykazały
ich podobieństwo, co wskazywało na aktywną transmisję
cVDPV1 na terenie tego kraju. Z powodu niedostatecznej
realizacji szczepień ochronnych na terenie Ukrainy już od
dłuższego czasu istniało ryzyko pojawienia się krążących
poliowirusów pochodzenia szczepionkowego. W 2014 r.
jedynie 50% dzieci było w pełni zaczepionych przeciwko
poliomyelitis i innym chorobom zwalczanym drogą szczepień. W związku z tą sytuacją w październiku 2015 r. na
terenie Ukrainy rozpoczęto akcję szczepień z zastosowaniem doustnej szczepionki OPV, która ma objąć blisko 3
miliony dzieci poniżej 6 roku życia (18).
Pomimo tego, iż zdarzenie miało miejsce w obwodzie zakarpackim, który graniczy z czterema krajami,
w tym z Polską, nie odnotowano zachorowań w żadnym z sąsiadujących krajów. Zakażenia krążącym poliowirusem pochodzenia szczepionkowego (cVDPV1)
są poważnym zdarzeniem dla zdrowia publicznego,
implikują takie same działania, które byłyby podejmowane przy zakażeniach dzikim szczepem wirusa polio. Ryzyko zawleczenia cVDPV z Ukrainy do
krajów Unii Europejskiej, które mogłoby skutkować
wystąpieniem zakażenia poliomyelitis było niskie, ze
względu na wysoki poziom zaszczepienia przeciw polio w państwach członkowskich UE (18).
PODSUMOWANIE
Ostatni przypadek zakażenia dzikim szczepem wirusa polio typu 2 odnotowano w 1999 r., WPV2 został uznany za wyeradykowany we wrześniu 2015 r.
(19) Ostatni odnotowany przypadek zakażenia dzikim
szczepem wirusa polio typu 3 został wykryty w Nigerii w listopadzie 2012 r. Od tego czasu na świecie
odnotowywane są jedynie przypadki zakażenia dzikim
szczepem wirusa polio typu 1. W Regionie Europejskim WHO ostatni endemiczny przypadek porażenny
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wywołany zakażeniem WPV został zaraportowany
w listopadzie 1998 r. w Turcji, a ostatnie ognisko,
związane z zawleczeniem wirusa z Indii, odnotowano
w Tadżykistanie w 2010 r. W Izraelu w latach 20132014 dziki szczep wirusa polio został wyizolowany
z próbek ścieków, nie odnotowano jednak przypadków
porażennych (18).
Obecnie zaledwie trzy kraje na świecie nigdy nie
przerwały transmisji wirusa polio. Od momentu uruchomienia programu eradykacji poliomyelitis zapadalność na tą chorobę zmniejszyła się o 99% (19).
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Every year, approximately 125 million travelers visit areas where malaria prevails, located
in over 100 countries. Over 10,000 of them suffer from malaria annually. Visitors to these areas may protect
themselves against infection by using chemoprophylaxis, insect repellents, appropriate clothing, sleeping in airconditioned and well-screened quarters or using mosquito nets impregnated with insecticides.
AIM OF THE STUDY: The aim of this study was to gather and analyze the data about knowledge and usage
of pharmacological and non-pharmacological malaria prevention methods among the patients of the University
Centre for Maritime and Tropical Medicine (UCMMiT), Gdynia, Poland, in 2012-2013.
MATERIAL AND METHODS: A survey was conducted among 245 patients hospitalized in the Department
of Tropical and Parasitic Diseases, UCMMiT in Gdynia, Poland in 2012 - 2013. The only criterion for inclusion
was a sojourn and consent for participation in the study. The questionnaire included questions concerning mainly
the use of chemoprophylaxis, opinion on the medication used for prophylaxis, side effects during its usage, the
non-pharmacological prevention methods used against insect bites
RESULTS: Due to travel destination, malaria chemoprophylaxis should have been recommended for 73 (30%)
individuals prior to the travel. It should not have been recommended for the group of 129 patients reporting long-term
sojourns (over a year) and for 43 persons (17%) due to their travel to non-endemic countries. In fact, chemoprophylaxis in
the “recommended” group was used by 32 persons which constituted 44%, while in the “long sojourn” group prophylaxis
was used by 7 persons and in the “not recommended group” by 1 person. The number of people who reported proper
use of chemoprophylaxis (an appropriate drug and mode of usage) amounted to 26 (36%) in the “recommended” group.
Among bite prevention methods, usage of window mosquito nets was reported by 154 people (63%), bed mosquitonets by 39 (16%), insect repellents by 52 (21%) and insecticides by 52 (21%) patients. Adverse effects associated with
chemoprophylaxis were reported by 10 persons (26%) but none of them stopped taking the medication.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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CONCLUSIONS: In spite of the availability of information on the Internet and the access to pre-travel medical
counseling, the knowledge of correct prophylaxis against malaria among the people traveling to tropical countries
is still unsatisfactory, leading to increased risk of Plasmodium
infections. Better understanding of prophylaxis rules among travelers may increase usage of non-pharmacological
methods and highlight the factors affecting usage of prevention methods.
Key words: malaria, malaria prevention, chemoprophylaxis, mosquito nets, travel medicine
STRESZCZENIE
WSTĘP: Każdego roku około 125 milionów podróżnych odwiedza rejony występowania malarii, położone w
ponad 100 krajach. Co roku ponad 10 tysięcy z nich choruje na malarię. Podróżujący do rejonów malarycznych
mogą chronić się przed zachorowaniem poprzez chemioprofilaktykę, stosowanie repelentów, odpowiednich
ubrań, sypianie w klimatyzowanych i dobrze zabezpieczonych moskitierami pomieszczeniach oraz używanie
moskitier nasączonych insektycydem.
CEL PRACY: Celem pracy było zebranie i analiza informacji o znajomości i stosowaniu farmakologicznych i
niefarmakologicznych metod zapobiegania malarii wśród pacjentów UCMMiT w latach 2012-2013.
MATERIAŁ I METODY: W latach 2012-2013 przeprowadzono badanie ankietowe wśród 245 pacjentów
hospitalizowanych w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UCMMiT w Gdyni. Jedynym kryterium
włączenia był pobyt w rejonie tropikalnym i zgoda pacjenta na udział w badaniu ankietowym. Kwestionariusz
koncentrował się na stosowaniu chemioprofilaktyki malarii, opinii na temat leków profilaktycznych, objawach
ubocznych w czasie stosowania tych leków, używaniu metod niefarmakologicznych przeciw ukłuciom owadów.
WYNIKI: Z uwagi na rejon podróży, chemioprofilaktyka zalecana byłaby u 73 osób (30%); natomiast nie byłaby zalecana u 129 osób podających długie pobyty (trwające powyżej roku), a także u 43 osób (17%) z uwagi na
rejon podróży nieendemiczny dla malarii. Rzeczywiście chemioprofilaktykę przyjmowały w grupie „zalecana“
32 osoby (44%), podczas gdy w grupie „długie pobyty“ leki przyjmowało 7 osób (5%). Prawidłowa chemioprofilaktyka (prawidłowy lek i prawidłowy sposób stosowania) stosowana była w grupie „zalecana“ jedynie w 26
przypadkach (36%). Wśród metod niefarmakologicznych używanie moskitier naokiennych podawało 154 osoby
(63%), nadłóżkowych – 39 osób (16%), repelentów – 52 osoby (21%), insektycydów – 52 osoby (21%). Objawy
uboczne przy stosowanej chemioprofilaktyce podawało 10 osób (25%), ale u żadnej z nich nie spowodowały
one odstawienia leku.
WNIOSKI: Wiedza osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych dotycząca prawidłowej profilaktyki malarii,
mimo dostępu do informacji via Internet oraz możliwości skorzystania z porady lekarskiej, jest wciąż niezadowalająca. Lepsze zrozumienie zasad profilaktyki malarii wśród podróżujących może zwiększyć częstość stosowania metod niefarmakologicznych i ukierunkować na czynniki wpływające na stosowanie metod prewencji.
Słowa kluczowe: malaria, zapobieganie, chemioprofilaktyka, moskitiery, medycyna podróży
INTRODUCTION

WSTĘP

Every year, approximately 125 million travelers
visit areas where malaria prevails, located in over 100
countries. Over 10,000 of them suffer from malaria
annually (1). Between 2010 and 2030, arrivals in
emerging destinations (which are frequently affected
by malaria) are expected to increase (+4.4% a year) at
twice the rate of those in advanced economies (+2.2%
a year) (2).
From the medical point of view, it is necessary
to protect oneself against health threats prevailing
in the destination area before travelling to tropical
areas. Visitors to areas endemic for malaria may
protect themselves against infection by using
chemoprophylaxis, insect repellents on clothing
and any exposed skin, appropriate clothing (use of
long sleeves and pants and footwear that provides

Każdego roku około 125 milionów podróżnych odwiedza rejony występowania malarii, położone w ponad
100 krajach. Co roku ponad 10 tysięcy z nich choruje na
malarię (1). Oczekuje się, że wzrost liczby przyjazdów
do rejonów rozwijających się, a często właśnie w tych
rejonach występuje malaria, będzie między 2010 a 2030
rokiem dwukrotnie wyższy (+4,4% rocznie) niż do krajów rozwiniętych (+2,2% rocznie) (2).
Z medycznego punktu widzenia, przed zagrożeniami zdrowotnymi występującymi w miejscu docelowym
podróży należy zabezpieczyć się jeszcze przed wyjazdem w rejony tropikalne. Podróżujący do rejonów endemicznego występowania malarii mogą chronić się
przed zachorowaniem poprzez stosowanie chemioprofilaktyki, repelentów, odpowiednich ubrań (o długich
rękawach i nogawkach oraz pełnego obuwia), sypianie
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full coverage), sleeping in air-conditioned and wellscreened quarters and/or by using mosquito nets
impregnated with insecticides (such as permethrin) (3).
Although global trends suggest reduced
transmission of malaria (including falciparum malaria),
especially in Africa, other data, by contrast, show an
increase in imported malaria infections in Europe in
2008-2012, which could be attributed to the European
immigration trend (4).
Malaria is a notifiable infectious disease in Poland
and a dozen to several-dozen of imported cases are
registered every year (5, 6). Approximately one-third
of them is treated in the University Centre for Maritime
and Tropical Medicine in Gdynia (UCMMiT) (7, 8),
including severe cases (9). The results of our previous
serologic study suggest, however, that the actual
malaria morbidity among Polish citizens is 8 to 10
times higher than reported in the official statistics (10).
One of the possible reasons of high malaria
morbidity among Poles could be the unsatisfactory (or
even none) preparation of the departing people due to
the lack of the appropriate chemoprophylaxis and the
reliable pre-travel counseling.
AIM OF THE STUDY
The aim of this study was to gather and analyze
the data concerning knowledge and usage of
pharmacological and non-pharmacological malaria
prevention methods among the patients of the
UCMMiT.
MATERIAL AND METHODS
In the years 2012-2013, a survey was conducted
among 245 patients hospitalized in the Department
of Tropical and Parasitic Diseases, UCMMiT. This
anonymous and voluntary study was performed in
accord with the Declaration of Helsinki and was
approved by the Independent Ethics Committee of the
Medical University of Gdansk. The only criterion for
inclusion was a past sojourn in risk areas regardless
of its duration and the interval between the return to
Poland and the hospitalization in UCMMiT, as well as
the consent for participation in the study. Consecutive
patients returning from tropical areas were invited
to fill in the questionnaire, independently from the
symptoms causing hospitalization. All patients were of
full age. The questionnaire consisted of 27 questions in
total, including questions concerning the patient’s age,
sex, education level (elementary, secondary, higher or
current university student), as well as the purpose of
travel. In the case of occupational travel, patients could
select a profession from the following list: missionary,
volunteer, soldier, sailor or “other than specified”, while

Znajomość i stosowanie metod zapobiegania malarii
w klimatyzowanych i dobrze zabezpieczonych moskitierami pomieszczeniach oraz używanie moskitier
nasączonych insektycydem (np. permetryną) (3).
Pomimo, iż obserwuje się globalną tendencję do
obniżania się transmisji malarii (także tropikalnej),
w szczególności w Afryce, to równocześnie zachorowalność na malarię tropikalną importowaną do Europy
paradoksalnie wzrastała w latach 2008 – 2012, co można by wiązać z trendami imigracyjnymi do Europy (4).
Malaria jest w Polsce chorobą zakaźną podlegającą obowiązkowi zgłoszenia i rocznie w kraju rejestrowanych jest kilkanaście do kilkudziesięciu jej
przypadków (5, 6). Około jedna trzecia z nich leczona
jest w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdyni (UCMMiT) (7, 8), w tym także
przypadki ciężkie (9). Wyniki naszego wcześniejszego
badania seroepidemiologicznego wskazują jednakże,
iż rzeczywista liczba zachorowań wśród obywateli
Polski na malarię jest 8-10 razy większa niż wykazywana w urzędowych statystykach (10).
Jedną z przyczyn wysokiej zachorowalności Polaków na malarię może być niedostateczne (lub nawet
żadne) przygotowanie wyjeżdżających na skutek braku właściwej chemioprofilaktyki i rzetelnego poradnictwa przedwyjazdowego.
CEL PRACY
Celem pracy było zebranie i analiza danych na temat znajomości i stosowania farmakologicznych i niefarmakologicznych metod zapobiegania malarii wśród
pacjentów UCMMiT.
MATERIAŁ I METODY
W latach 2012-2013 przeprowadzono badania ankietowe, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza, wśród
245 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UCMMiT w Gdyni. Badanie
było anonimowe i dobrowolne, przeprowadzone zgodnie
z Deklaracją Helsińską i zaaprobowane przez Niezależną
Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Jedynym kryterium włączenia
był pobyt w rejonie tropikalnym w przeszłości, niezależnie
od długości pobytu oraz od czasu który upłynął od powrotu
do Polski do hospitalizacji w UCMMiT oraz zgoda pacjenta na udział w badaniu ankietowym.
Kolejni pacjenci, którzy powracali z rejonów tropikalnych, byli zapraszani do udziału w ankiecie niezależnie od prezentowanych objawów powodujących
pobyt w szpitalu. Wszyscy pacjenci byli pełnoletni.
Kwestionariusz zawierał ogółem 27 pytań, w tym
pytania o wiek pacjenta, płeć, wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe lub w trakcie studiów) oraz o powód
wyjazdu; w przypadku wyjazdu służbowego pytano o zawód, a w przypadku wyjazdu o charakterze prywatnym
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in the case of private travel, one of the two following
purposes could be selected: immigrants visiting friends
or relatives (VFRs) or tourism. The questions also
concerned the countries visited and the malaria risk
in the specific area (high risk, intermediate and low
risk) was determined according to the classification
proposed by the CDC Yellow Book (11). The patients
were also asked about the history of pre-travel advice,
the treatment for malaria in the past and whether they
possessed any documentation concerning the treatment
and about the past use of malaria chemoprophylaxis.
Based on the answers given, it was assessed whether
the medication used for chemoprophylaxis was
appropriate for the destination area and whether it
was used correctly. Two open questions pertained the
adverse effects and patients’ opinion on the drugs used
in chemoprophylaxis. Further questions concerned
the usage of non-pharmacological methods of insect
bites prevention (following prevention methods were
included: bed mosquito-nets, window mosquito-nets,
insect repellents and insecticides). Moreover, the
patients were asked to deliver their opinion on the
availability of the information about malaria in Poland.

proszono o wybór spośród dwóch możliwości: w charakterze imigrantów odwiedzających rodzinę lub znajomych (VFRs) albo w celu turystycznym. Ponadto pytania
dotyczyły odwiedzanych krajów, przy czym stopień ryzyka malarii na danym obszarze (ryzyko zachorowania
wysokie, niskie lub brak) określono na podstawie podziału proponowanego w CDC Yellow Book (11). Pytano też o poradę medyczną przed wyjazdem do tropiku,
o zachorowanie na malarię w przeszłości, ewentualną
posiadaną dokumentację takiego zachorowania i niepowodzenia leczenia oraz stosowaną chemioprofilaktykę
malarii. Na podstawie udzielanych odpowiedzi oceniano, zgodnie z rekomendacjami CDC, czy stosowano
lek właściwy dla odwiedzanego rejonu świata oraz czy
sposób przyjmowania był zgodny z zalecanym; pytano
też (pytania otwarte) o objawy uboczne oraz o opinię na
temat leków stosowanych w prewencji malarii. Ankieta
zawierała również pytanie o niefarmakologiczne metody
zapobiegające ukłuciom przez owady (pytanie zamknięte
uwzględniające następujące metody ochrony: moskitiery
naokienne, nadłóżkowe, repelenty i insektycydy). W odrębnym pytaniu pacjenci wyrażali swoją opinię na temat
dostępu do wiadomości na temat malarii w Polsce.

RESULTS

WYNIKI

In total, 79 females (32.2%) and 166 males (67.7%)
participated in the survey. All included patients
reported history of travel to tropical areas and were
admitted to the hospital due to pathologic symptoms
or for routine evaluation after travel to the country with
a different climate. UCMMiT admits not only patients
with obvious pathological signs, but also people with
a history of sojourn in tropical areas during which they
had an episode of fever or diarrhea, as well as patients
who stayed in tropical countries for a long time and,
therefore, could have been exposed to various tropical
and parasitic diseases. The average age was 42 years
(range 21-72), it was 41 (18-66) years for females ad
42.2 (20-72) years for males. The median age was 42
years and the median length of hospitalization was 6 (125) days. Higher (university) education was declared
by the majority of patients, seven people (2.8%)
declared being current university/college students.
Work was declared as the purpose of travel in
174 cases (71%), including the largest group the
missionaries followed by the volunteers, sailors and
the military personnel. 69 (28%) people declared
tourism as the purpose of travel, and the VFRs (n=2)
accounted for 0.8%.

W badaniu ankietowym uczestniczyło ogółem 79
kobiet (32,2%) i 166 mężczyzn (67,7%), wszyscy włączeni do badania pacjenci podawali w wywiadzie wyjazd do krajów tropikalnych. Powodem przyjęcia do
szpitala były objawy chorobowe lub rutynowa obserwacja po pobycie w kraju o odmiennym klimacie. Do
UCMMiT przyjmowani są bowiem pacjenci nie tylko
z ewidentnymi objawami chorobowymi, ale także osoby podające pobyt w krajach tropikalnych i zachorowanie tam na np. choroby gorączkowe lub biegunkowe
oraz pacjenci długotrwale przebywający w rejonach
tropikalnych i narażeni z tego powodu na rozmaite
schorzenia tropikalno-pasożytnicze. Średni wiek pacjentów wynosił 42 lata (21-72), z czego dla kobiet 41
lat (18-66), a dla mężczyzn 42,2 roku (20-72). Mediana wieku wyniosła 42 lata, mediana czasu hospitalizacji wynosiła 6 dni (1-25 dni). Większość badanych
osób miała wykształcenie wyższe, 7 osób (2,8%) było
w trakcie studiów.
Wyjazd służbowy deklarowały 174 osoby (71%),
w tym najliczniejszą grupę stanowili misjonarze, a następnie żołnierze i wolontariusze. Wyjazd w celu turystycznym zadeklarowało 69 badanych (28%), a dwie
osoby (0,8%) podróżowały w charakterze VFRs.
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Table I . General characteristics and use of chemoprophylaxis in the studied group
Tabela I. Ogólna charakterystyka oraz stosowanie chemioprofilaktyki w badanej grupie
Chemoprophylaxis Chemoprophylaxis
Characteristic
n (%)
advisable
taken
n (%)
n (%)
Total
245 (100)
73 (29.8)
40 (16.3)
Sex

Education level

Male

166 (67.7)

51 (30.7)

31 (18.7)

Female

79 (32.2)

22 (27.8)

9 (11.4)

Elementary

7 (2.8)

6 (85.7)

3 (42.9)

Secondary

94 (38.3)

31 (33)

13 (13.8)

Higher (and incomplete)

137 (56)

36 (26.3)

24 (17.5)

116 (47.8)

1 (0.9)

5 (4.3)

18 (7.3)

3 (16.7)

2 (11.1)

9 (3.7)

1 (11.1)

0 (0)

Military personnel

9 (3.7)

7 (77.8)

7 (77.8)

Others
Visting friends or relatives
(VFRs)
Tourism

22 (9)

17 (77.3)

9 (40.9)

2 (0.8)

2 (100)

0 (0)

69 (28.1)

42 (60.9)

17 (24.6)

<1 year

116 (47.3)

73 (62.9)

33 (28.4)

>1 year

129 (52.7)

0 (0)

7 (5.4)

Africa

166 (67.8)

45 (27.1)

31 (18.7)

Missionaries
Volunteers
Occupational Sailors
Purpose of travel

Private
Length of stay

Travel destination
(by continent)

n – number of patients

Asia (excl. Middle East)

49 (20)

19 (38.8)

5 (10.2)

South America

13 (5.3)

1 (7.7)

1 (7.7)

Middle America

3 (1.2)

0 (0)

0 (0)

Middle East

4 (1.6)

4 (100)

2 (50)

multiple

10 (4.1)

4 (40)

1 (10)

Forty-three (17.5%) patients reported a pre-travel
health consultation.
The patients travelled mainly to Africa (67.8%)
and Asia (excluding the Middle East) (20%). The other
destinations included: South America, the Middle
America and the Middle East. Ten patients (4.1%)
reported journeys to more than one continent: Africa
and Asia (n=4), Africa and South America (n=2), Asia
and Middle America (n=1), Africa, Asia and South
America (n=1), all mentioned continents (n=1).
In cases of travel to multiple countries, the country
with the highest risk of malaria infection was taken into
account while assessing the risk of malaria during the
travel and, therefore, the need for chemoprophylaxis
usage. The risk was assessed in accord with the CDC
Yellow Book (11), where countries are classified
as high-risk, moderate-risk, low-risk or no-risk for
malaria infection. High-risk countries were visited
by 129 people (52.7%) and included Angola, Benin,
Chad, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Cameroon,
Central African Republic, Congo, Ivory Coast, Mali,
Mauretania, Nigeria, Papua New Guinea, Senegal,
Sierra Leone, Tanzania, Togo, and Uganda. Moderaterisk countries (Afghanistan, Burma, Burundi,

Z porady lekarskiej przed podróżą skorzystało 43
pacjentów (17,5%).
Pacjenci podróżowali głównie do Afryki (67,8%)
i Azji (z wyłączeniem Bliskiego Wschodu) (20%).
Pozostałe kierunki wyjazdów obejmowały Amerykę
Południową, Amerykę Środkową oraz Bliski Wschód.
Dziesięciu pacjentów podało wyjazdy na więcej niż
jeden kontynent (Afryka i Azja: n=4, Afryka i Ameryka Południowa: n=2, Azja i Ameryka Środkowa:
n=1, Azja i Ameryka Południowa: n=1, Afryka, Azja
i Ameryka Południowa: n=1, wszystkie wspomniane
kontynenty: n=1).
W przypadku kilku krajów odwiedzanych przez
ankietowanego w czasie wyjazdu, w szacowaniu ryzyka zachorowania na malarię, a więc konieczności
stosowania leku profilaktycznego, autorzy brali pod
uwagę rejon o najwyższym ryzyku zachorowania na
malarię. Ocena dokonywana była na podstawie CDC
Yellow Book (11), w której kraje świata określane są
jako rejony o wysokim, umiarkowanym, niskim lub
bez ryzyka zachorowania na malarię.
Rejony wysokiego ryzyka odwiedzane przez ankietowanych obejmowały Angolę, Benin, Czad, Gabon, Gambię, Ghanę, Gwineę, Kamerun, Kongo, Mali,
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Ethiopia, French Guiana, India, Kenya, Madagascar,
Malawi, Mozambique, Peru, Rwanda, Zambia) were
visited by 73 queried people (29.8%). On the other
hand, 39 people (15.9%) traveled to low-risk countries
((Bangladesh, Belize, Bolivia, Botswana, Brazil,
Cambodia, China, Ecuador, Guatemala, Indonesia,
Laos, Malaysia, Mexico, Namibia, the Philippines,
South Africa, South Korea, Nepal, Thailand, Vietnam,
Yemen). Other regions without risk of malaria infection
but with prevalence of other insect-borne diseases were
visited by 4 people (1.6%).
Previous multiple and single malaria infections
were reported by 102 (41.6%) and 27 (11%) patients,
respectively. No history of malaria was declared
by 116 (47.3%) persons. One patient developed the
disease during hospitalization in the UCMMiT while
further 14 people were admitted to the hospital with
pathologic symptoms which were later confirmed to
be malaria caused by P. falciparum (n=7), P. vivax
(n=1), and Plasmodium sp. (n=8). The majority of the
patients (n=125) with a history of malaria did not have
any documentation confirming the infection while four
persons had laboratory test results.
Due to travel destination, malaria chemoprophylaxis
should be recommended for 73 (29.7%) individuals
prior to the travel. It should not be recommended for
the group of patients reporting long-term sojourns
(over a year, n=129, 52.6%) in endemic areas and for
43 persons (17%) due to their travel to non-endemic
countries. In fact, the number of travelers taking
chemoprophylaxis in the “recommended” group
was 32 (43.8%), while 7 (5.4%) individuals used
chemoprophylaxis in the “long sojourn” group and
1 in the “not recommended group”. The data show,
however, that only 35.6% patients of the first group
(n=26) and three of seven in the second group used
chemoprophylaxis correctly (an appropriate drug and
mode of usage).
The non-pharmacological measures included the
use of window mosquito nets (154 patients; 62.8%),
bed mosquito-nets (39; 15.9%), insect repellents (52;
21.2%) and insecticides (52; 21.2%). These methods
were used in various combinations, including all of them
(8 patients, 3.3%), three methods (window mosquitonets, bed mosquito-nets and insect repellents: (8;
3.3%), two methods (window and bed mosquito-nets:
8;3.3%; window mosquito-nets and insect repellents:
11; 4.5%; bed mosquito-nets and insect repellents: 3;
1.2%; bed mosquito-nets and insecticides: 2; 0.8%) or
a single method only (insecticides: 27 patients; 11%).
Usage of correct chemoprophylaxis combined
with all the recommended mosquito bite prevention
measures (window mosquito nets, bed mosquito nets,
insect repellents and insecticides) was reported only
by three persons. Further 6 individuals used correct
38

Mauretanię, Nigerię, Papuę Nową Gwineę, Republikę
Środkowoafrykańską, Senegal, Sierra Leone, Tanzanię,
Togo, Ugandę, Wybrzeże Kości Słoniowej. Do takiego rejonu, zgodnie z szacowaniem ryzyka przez CDC,
podróżowało 129 badanych osób (52,7%). Do krajów
o umiarkowanym ryzyku (Afganistan, Birma, Burundi,
Etiopia, Gujana Francuska, Indie, Kenia, Madagaskar,
Malawi, Mozambik, Peru, Rwanda, Zambia) wyjeżdżało 73 ankietowanych (29,8%). Natomiast w krajach
o niskim ryzyku zachorowania (Bangladesz, Belize,
Boliwia, Botswana, Brazylia, Chiny, Ekwador, Filipiny,
Gwatemala, Indonezja, Jemen, Kambodża, Korea Południowa, Laos, Malezja, Meksyk, Namibia, RPA, Nepal,
Tajlandia, Wietnam) przebywało 39 osób (15,9%). Ponadto do rejonów bez ryzyka zachorowania na malarię,
ale z występowaniem innych chorób przenoszonych
przez owady, wyjeżdżały 4 osoby (1,6%).
Wcześniejsze wielokrotne przebycie malarii podały
w wywiadzie 102 osoby (41,6%), jeden epizod w przeszłości – 27 osób (11%), natomiast 116 osób (47,3%)
dotychczas nie chorowało. U jednej osoby objawy malarii pojawiły się w trakcie hospitalizacji w naszym szpitalu, kolejnych 14 osób zostało przyjętych z objawami
chorobowymi i stwierdzono u nich malarię wywołaną
przez P. falciparum (n=7), P. vivax (n=1) lub Plasmodium sp. (n=8). Wśród pacjentów podających zachorowanie w przeszłości, większość (n=125) nie posiadała
dokumentacji potwierdzającej zachorowanie, zaledwie
4 osoby dysponowały wynikami badań.
Z uwagi na rejon podróży chemioprofilaktyka powinna być zalecona 73 osobom (29,7%), natomiast nie
byłaby zalecana 129 osobom (52,6%) podającym długie pobyty (trwające powyżej roku), a także 43 osobom
(17%) z uwagi na rejon podróży nieendemiczny dla malarii. W rzeczywistości chemioprofilaktykę w grupie „zalecana“ przyjmowały 32 osoby (32/73; 43,8%), podczas
gdy w grupie „długie pobyty“ leki przyjmowało 7 osób
(7/129; 5,4%), a w grupie „niezalecana” 1 osoba. Zgromadzone dane wskazują jednakże, iż prawidłowa chemioprofilaktyka (prawidłowy lek i prawidłowy sposób
stosowania) w grupie „zalecana“ stosowana była jedynie
w 26 przypadkach (35,6%), w grupie „długie pobyty“ –
w trzech przypadkach (z siedmiu stosujących).
Wśród metod niefarmakologicznych, używanie
moskitier naokiennych podawały 154 osoby (62,8%),
a nadłóżkowych – 39 osób (15,9%); ponadto 52 osoby
(21,2%) stosowały repelenty i 52 osoby (21,2%) - insektycydy. Metody te były stosowane w różnorakich
kombinacjach: jako wszystkie 4 łącznie (8 pacjentów;
3,3%), jako połączenie trzech metod (moskitiery naokienne oraz nadłóżkowe i repelenty: 8; 3,3%) albo
2 metod (moskitiery naokienne oraz nadłóżkowe: 8;
3,3%; moskitiery naokienne i repelenty: 11; 4,5%; moskitiery nadłóżkowe i repelenty: 3; 1,2%; moskitiery
nadłóżkowe i insektycydy: 2; 0,8%) lub jako pojedyn-
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chemoprophylaxis in combination with three nonpharmacological methods: window mosquito-nets,
bed mosquito-nets and insect repellents. In one case,
the widow mosquito-nets and bed mosquito-nets were
used along with correct chemoprophylaxis. Three
persons reported usage of correct chemoprophylaxis
in combination with a single non-pharmacological
method: window mosquito-nets (n=2) or insect
repellent (n=1).
Adverse effects of medication were reported
by 10 (25%) of the 40 patients who ever used
chemoprophylaxis. In none of the cases, however,
symptoms were severe enough to abandon the
chemoprophylaxis. The incidences of adverse
events were reported in patients taking doxycycline,
mefloquine, atovaquone/proguanil, pirymethamine/
sulfadoxine and chloroquine with atovaquone/
proguanil. The details are presented in Table II.

Znajomość i stosowanie metod zapobiegania malarii
cza metoda (insektycydy: 27 osób; 11%).
Poprawną chemioprofilaktykę wraz ze wszystkimi 4 metodami zapobiegania ukłuciom podały w wywiadzie tylko trzy osoby. Kolejne 6 osób deklarowało
stosowanie poprawnej chemioprofilaktyki w połączeniu
z trzema metodami niefarmakologicznymi (moskitiery
naokienne i nadłóżkowe oraz insektycydy). W jednym
przypadku, dwie spośród metod niefarmakologicznych
(moskitiery naokienne i nadłóżkowe) stosowane były
w połączeniu z poprawną chemioprofilaktyką. Trzy osoby podały w wywiadzie stosowanie pojedynczej metody niefarmakologicznej (moskitiery naokienne: n=2, insektycydy: n=1) wraz z poprawną chemioprofilaktyką.
Objawy uboczne przy stosowanej chemioprofilaktyce zgłosiło 10 osób spośród 40 stosujących kiedykolwiek chemioprofilaktykę (25%). U żadnego z pacjentów nie były one na tyle nasilone, aby spowodować
odstawienie leku. Jakiekolwiek objawy niepożądane pacjenci zgłaszali odpowiednio przy stosowaniu doksycykliny (n=2), meflochiny (n=1), atowakwonu/proguanilu
(n=5), pirymetaminy/sulfadoksyny (n=1) oraz chlorochiny przyjmowanej wraz z atowakwonem/proguanilem (n=1). Szczegóły przedstawione są w Tabeli II.

Table II. Adverse effects of chemoprophylaxis (travelers ever taking chemoprophylaxis n=40)
Tabela II. Zgłoszone działania uboczne chemioprofilaktyki.
Symptom

n

%

Chemoprophylaxis taken

Any adverse event

10

25

doxycycline (n=2), mefloquine (n=1), atovaquone/proguanil (n=5),
pirymethamine/sulfadoxine (n=1) atovaquone/proguanil+chloroquine (n=1).

Abdominal pain

3

7.5

doxycycline (n=2),
atovaquone/proguanil (n=1)

Diarrhea

3

7.5

doxycycline (n=2),
atovaquone/proguanil+chloroquine (n=1)

Headaches

4

10

Atovaquone/proguanil (n=3), pirymethamine/sulfadoxine (n=1)

Episodes of fear

1

2.5

Mefloquine

Vomiting

1

2.5

atovaquone/proguanil

Paresthesia

1

2.5

atovaquone/proguanil

Nightmares

1

2.5

mefloquine

None

30

75

Atovaquone/proguanil (n=18), doxycycline (n=4), chloroquine (n=2),
atovaquone/proguanil+doxycycline (n=2), dapsone+pirymethamine (n=1),
atovaquone/proguanil+doxycycline+mefloquine (n=1), mefloquine (n=1),
chloroquine+proguanil (n=1)

n – number of people with adverse effect

Among the 245 queried patients, only 61 (25%)
had positive opinion about malaria chemoprevention,
87 (35.5%) – unfavorable and 97 (39.5%) did not
have a stance. The negative opinions about malaria
are summarized in table III. The patients expressed
their opinion independently from usage of any malaria
chemoprophylaxis in the past. The question was open,
therefore, the queried people could express freely their
opinion on the chemoprophylaxis.

Na 245 ankietowanych osób, jedynie 61 (25%)
wyrażało pozytywną opinię o chemioprofilaktyce malarii, 87 (35,5%)– złą, a 97 chorych (39,5%) nie miało
zdania. Niepochlebne opinie pacjentów o chemioprofilaktyce przedstawiono w tabeli III. Pacjenci wyrażali
swoją opinię niezależnie od przyjmowania kiedykolwiek leków profilaktycznych w przeszłości, pytanie
było otwarte, więc ankietowani mogli zawrzeć w odpowiedzi dowolne zdanie na temat chemioprofilaktyki.
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Table III. Detailed opinions delivered by the patients presenting negative attitude towards malaria chemoprophylaxis (total
number of patients expressing negative opinion n=87)
Tabela III. Szczegółowe opinie podane przez osoby mające negatywny stosunek do chemioprofilaktyki malarii.
n
11
17
28
71
18
14
42
5
20
9
4
8

Opinion on chemoprophylaxis
Does not know that such drugs exist
Its use is problematic
It upsets the body
It is harmful
It complicates diagnosis when infection occurs
It is not effective
It has side effects
Side effects are said to be so severe that the tourists have to abandon prophylaxis.
High cost
The natural methods are better
Chemoprophylaxis increases the susceptibility to malaria infection
It is better to treat malaria once it already develops
n – number of people. More than one opinion could be mentioned

%
12.6
19.5
32.1
81.6
20.7
16
48.2
5.7
22.9
10.3
4.5
9.1

It is worth mentioning that, among the 125 people
with a history of malaria in the past, as many as 60
(48%) experienced a failure of malaria treatment at
least once.
The patients were also asked to assess the access
to the information about malaria in Poland – it was
rated as good by 136 travelers (55.5%) and bad by 57
(23.2%), whereas 52 (21.2%) had no stance.

Warto wspomnieć, że spośród 125 osób, które
w przeszłości przebyły malarię, aż 60 (48%), według
danych z wywiadu doświadczyło przynajmniej raz
niepowodzenia w leczeniu.
Zapytano także badanych o dostęp w Polsce do
wiadomości na temat malarii. Jako dobry oceniło go
55,5% ankietowanych (136 osób), jako zły – 23,2%
(57), a 21,2% (52) nie miało zdania.

DISCUSSION

DYSKUSJA

A combination of insect bites prevention measures
and chemoprophylaxis is the most important and
usually the most effective way of preventing malaria.
It has been demonstrated that non-compliance
with prophylaxis rules increases 2-4 times the
relative risk of malaria infection (12). In Poland, the
chemoprophylaxis against malaria has bad reputation
and there are many negative statements circulating
in the travelers’ Internet discussion boards that claim
harmfulness of the prophylactic medications and
their side effects. One can also encounter numerous
backpackers’ reports on the safety of traveling without
any prevention methods with detailed advice and
description of someone’s healthy journey through the
tropical regions with no prophylaxis.
The majority of malaria infections among tourists
could be avoided, nevertheless, many people do not
take antimalarial medication or do not take it properly.
An important factor instigating such behavior is the
fear of side effects. Mefloquine, for example, is an
effective medication but numerous reports in the
medical and common press precipitate the choice of
less effective drugs such as chloroquine or avoiding
the chemoprophylaxis totally (13).

Najważniejszym i najskuteczniejszym sposobem
chroniącym przed zachorowaniem na malarię jest
stosowanie metod ochrony przed ukłuciami owadów
razem z chemioprofilaktyką. Wykazano, że nieprzestrzeganie zasad profilaktyki powoduje 2-4-krotny
wzrost względnego ryzyka zachorowania na malarię
(12). W Polsce profilaktyka malarii otoczona jest złą
legendą, na forach podróżniczych można znaleźć nieprzychylne wypowiedzi o szkodliwości leków profilaktycznych, ich skutkach ubocznych oraz liczne relacje podróżników o bezpieczeństwie podróży przez
obszary tropikalne bez żadnych metod prewencji medycznej.
Chociaż większości zachorowań na malarię u podróżujących można zapobiegać, wiele osób nie stosuje profilaktyki lub stosuje ją nieprawidłowo. Ważnym
czynnikiem wpływającym na taką postawę jest lęk
przed niepożądanymi działaniami chemioprofilaktyki.
Na przykład meflochina jest lekiem o wysokiej skuteczności, jednak liczne artykuły w prasie medycznej
i codziennej wpływają na wybór mniej skutecznych
leków lub całkowite unikanie chemioprofilaktyki (13).
Badana grupa pacjentów odzwierciedla profil osób
przyjmowanych w naszej Klinice. Większość to misjonarze przebywający na stałe w rejonach tropikalnych,
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The studied group reflects the profile of patients
admitted to the Department. Majority of them are
missionaries residing permanently in the tropical areas
who do not use chemoprophylaxis due to extended
stays. They also probably cause overestimation of the
percentage of usage of window mosquito-nets which
are a standard equipment in the mission housing.
As many as 83% of missionaries reported its usage
compared to 7.4% of other patients. Out of 73 people
who would doubtlessly receive a pre-travel advice of
malaria chemoprophylaxis, only 26 (35.6%) used it in
fact and exactly as prescribed. Only three persons used
the chemoprevention in combination with all mosquito
bite prevention measures. In the other Polish cohorts
studied in different medical centers, chemoprophylaxis
was taken by 75%, 13%, 9%, 27% and 5.4% of the
patients, respectively (14-18). The studied group in our
Centre, however, was too small to indicate factors that
positively influence the usage of the prophylaxis.
Similar other reports demonstrated that the
percentage of travelers who used prophylaxis amounted
to 87% in British travelers to Gambia (19), 89% in
a group of US tourists traveling to malaria-endemic
areas (20), 45% to 78% in Dutch tourists depending
on the destination country (21) and, in French tourists
traveling to high-risk and low-risk countries, 47.6%
and 9.5% respectively (22). The authors tried to
identify the factors influencing the usage of the malaria
chemoprophylaxis as well as the non-pharmacological
methods against insect bites. The compliance to
recommendations depended on the country of origin
and of destination, age above 24 years, management
responsibilities, the perception of the personal malaria
risk, the absence of medical history of malaria, the
absence of previous travels to malaria-endemic areas,
non-smoking and the purpose of travel (21). Travelers
taking the chemoprophylaxis interrupted it frequently
because they deemed it unnecessary, because of advice
of other people including tourist guides and local
medical authorities, side effects, lack of prudency,
as well as (in more rare cases): lack of knowledge of
the necessity of continuation to take drug, loss of the
medication, unpleasant taste of the pills, insufficient
amount of the drug, fear of the side effects and concerns
about possible pregnancy (23).
Our study did not address the usage of clothing
and air-conditioning as prophylactic methods against
insect bites. The four non-pharmacological methods
whose usage was queried were window mosquito-nets,
bed mosquito-nets, insect repellents and insecticides.
The very small number of individuals reporting
the usage of correct chemoprophylaxis in combination
with non-pharmacological methods is disturbing. Only
three patients out of the 202 actually in risk of malaria
applied all of the recommended methods of malaria

Znajomość i stosowanie metod zapobiegania malarii
którzy z racji długich pobytów nie przyjmują leków
profilaktycznych. Najpewniej też ta grupa zawyża odsetek stosowania moskitier naokiennych, jako metody
ochrony przed ukłuciami owadów, ponieważ stanowią
one zwykle standardowy element wyposażenia domów
misyjnych w tropiku. Stosowało je 83% misjonarzy,
w porównaniu do 7,4% osób z pozostałych grup. Na 73
osoby, u których bez wątpienia powinna być zalecona
chemioprofilaktyka malarii w czasie pobytu w kraju
endemicznym, rzeczywiście i prawidłowo stosowało
ją 26 badanych, czyli 35,6%. Jedynie trzy osoby używały prawidłowego leku łącznie ze wszystkimi metodami zapobiegającymi ukłuciom owadów. W grupach
polskich pacjentów badanych w innych ośrodkach,
chemioprofilaktykę stosowało odpowiednio 75%,
13%, 9%, 27% oraz 5,4% badanych osób (14-18). Niestety grupa badana w naszym ośrodku była zbyt mała
liczebnie, aby móc wskazać pewne czynniki, które
sprzyjają stosowaniu profilaktyki.
Podobne badania prowadzone w kilku krajach
wykazały, że odsetek osób stosujących profilaktykę
malarii wynosił wśród podróżujących z Wielkiej Brytanii do Gambii 87% (19), w grupie turystów z USA
wyjeżdżających do rejonów endemicznych dla malarii
89% (20), w grupie holenderskich turystów od 45% do
78% w zależności od kraju docelowego (21), a wśród
turystów francuskich 47,6% w przypadku wyjeżdżających do rejonów o wysokim ryzyku zachorowania
na malarię i 9,5% w przypadku wyjazdów do rejonów
o niskim ryzyku (22). Próbowano w nich wskazać
czynniki wpływające na stosowanie chemioprofilaktyki malarii oraz metod niefarmakologicznych przeciw
ukłuciom owadów. Stosowanie się do zaleceń uzależnione było od kraju, wieku (powyżej 24 lat), zakresu
obowiązków, postrzegania ryzyka zachorowania na
malarię, braku zachorowania na malarię w wywiadzie,
braku wcześniejszych podróży do rejonów malarycznych, niepalenia tytoniu, celu pobytu (21). W jednym
z doniesień podróżnicy zaczynający przyjmowanie leków zaprzestawali profilaktyki z rozmaitych przyczyn:
uważając, że jest niepotrzebna, z powodu porad innych
osób, ze względu na objawy uboczne lub obawę przed
nimi, zaniedbanie oraz (rzadziej): brak świadomości
konieczności kontynuowania leku, utratę tabletek, zły
smak tabletek, niewystarczającą przepisaną ilość leku,
możliwą ciążę (23).
W naszym badaniu nie uwzględniono stosowania
odpowiedniej odzieży oraz klimatyzacji, jako metody prewencyjnej przed ukłuciami owadów. Pytano
o 4 najważniejsze metody niefarmakologiczne, czyli
o moskitiery naokienne, nadłóżkowe, repelenty i insektycydy.
Niepokoi bardzo mała liczba osób podających stosowanie właściwej chemioprofilaktyki wraz z metodami niefarmakologicznymi - tylko trzy osoby na 202
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prevention. Among the individuals who have negative
opinion about prophylactic drugs, the majority
justified it with their perceived harmfulness, followed
by the opinion that they “upset the body” and that they
cause side effects. Moreover, the availability of the
medication in Poland is not satisfactory. In the case
of doxycycline, a cheap and available drug, two out
of three brands marketed in Poland lack the indication
for use as malaria prophylaxis in their summaries of
product characteristics (SPCs) (24). Atovaquone/
proguanil is widely available in the pharmacies on
prescription, but it is stated in its SPC that the safety
of the drug has been confirmed only up to 12 weeks
of usage (24). Its cost amounting to 225 PLN (€53,
pricing as of January 2016) per package is not covered
by the national health insurance (25). Mefloquine is
not registered in Poland and is only available through
a complicated procedure of individual import.
The trends in the world tourism are consistent with
the increase in popularity and availability of travels to
various regions of the World. A disturbing fact revealed
in the study was the low number (17.5%, n=43) of
individuals attending a medical visit prior to their
travel, in spite of the obligations set out by the European
Union law (26), as well as the obligations imposed
by the national law on employers (27) including
ship-owners (28) as well as on the organizations and
institutions benefiting from the work of volunteers
(29), the Polish Armed Forces (30, 31) and travel agents
(32) and despite the temporary or permanent work or
service disability caused by the disease (33, 34). The
questionnaire did not contain questions regarding
the reasons for attendance or non-attendance of such
counseling, therefore, it is not possible to draw any
conclusions regarding such reasons. One could only
suppose, that the number of the travel medicine centers
in Poland is still too low while attending such centers
is unpopular and not covered by the national health
insurance. Much remains to be undertaken in the field
of educating the travelers because the mortality rate in
imported malaria is estimated at 0.6 to 3.8%, but it may
be as high as 20% in elderly patients or in patients with
the severe course of the disease. In cases where the
acute respiratory distress syndrome (ARDS) develops,
the mortality rate often exceeds 80% (35). In almost all
of the reported deaths from malaria, the travelers did
not use correct chemoprophylaxis, the diagnosis was
inaccurate or delayed or they received inappropriate
treatment in the beginning (36). Our participants
declared that in Poland they have good access to the
knowledge sources about malaria, probably it can
mean, that they assess themselves as people who know
enough about this infection. However, we did not check
their actual knowledge about the disease as it was not
the aim of the study. But a study performed among
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rzeczywiście narażone na zachorowanie na malarię
stosowały wszystkie zalecane metody zapobiegania
chorobie.
Wśród osób mających złe zdanie o lekach profilaktycznych, najwięcej badanych podawało opinię o ich
szkodliwości, następnie przekonanie, że „rozstrajają
organizm” oraz że mają objawy uboczne. W dodatku
w Polsce dostępność leków przeciwmalarycznych nie
jest wystarczająca. W przypadku doksycykliny, niedrogiej i dostępnej, w charakterystykach produktów
leczniczych (ChPL) dwóch spośród trzech dostępnych
preparatów profilaktyka i leczenie malarii nie jest zarejestrowanym wskazaniem (24). Atowakwon/proguanil
jest dostępny w aptekach na receptę, jednak w treści
ChPL preparatu mówi się o badaniach potwierdzających bezpieczeństwo stosowania jedynie do 12 tygodni (24), a jego koszt w styczniu 2016 r. wynosił 225
zł za jedno opakowanie i nie jest refundowany przez
ubezpieczenie zdrowotne (25). Meflochina nie jest zarejestrowana w Polsce i dostępna jest wyłącznie poprzez złożoną procedurę importu docelowego.
Trendy w turystyce światowej są spójne z zauważalnym w Polsce narastającym zainteresowaniem oraz
dostępnością podróży w różne zakątki świata. Niepokoi mała liczba badanych osób, korzystających z porady medycznej przed podróżą: 17,5% (n=43), pomimo
obowiązków nałożonych przez prawodawstwo Unii
Europejskiej (26), a także wynikających z przepisów
krajowych odnoszących się do pracodawców (27),
w tym armatorów (28), a także organizacji i instytucji korzystających ze świadczeń wolontariuszy (29),
Sił Zbrojnych RP (30, 31) oraz biur podróży (32) i pomimo wynikającej z zachorowań czasowej lub trwałej
niezdolności do pracy lub służby (33, 34). Nie pytano
w ankiecie o powody korzystania lub nie z takiego poradnictwa, więc nie można wnioskować, jaka jest przyczyna takiej sytuacji, można jedynie przypuszczać, że
liczba ośrodków medycyny podróży jest w Polsce zbyt
mała, a korzystanie z takiego poradnictwa niepopularne oraz nierefundowane przez ubezpieczenie zdrowotne. Wiele jest więc do zrobienia w dziedzinie edukacji podróżników, bowiem śmiertelność w przebiegu
importowanej malarii tropikalnej waha się od 0,6 do
3,8%, ale może sięgać 20% i więcej u osób starszych
lub w ciężkim przebiegu malarii. W przypadku ARDS
śmiertelność często przekracza 80% (35). W niemal
wszystkich zgłaszanych przypadkach zgonu w przebiegu malarii importowanej, podróżnicy nie przyjmowali odpowiedniej chemioprofilaktyki, diagnoza była
u nich niewłaściwa lub opóźniona, otrzymywali na początku niewłaściwe leczenie (36). Uczestnicy naszego
badania twierdzili, że mają w Polsce dobry dostęp do
źródeł wiedzy o malarii, co najprawdopodobniej może
oznaczać, że uznają swoją wiedzę na temat tej choroby
za wystarczającą. Nie sprawdzaliśmy ich rzeczywistej

Knowledge and use of the malaria prevention
foreign travelers to South-East Asia demonstrated
that 35% of them thought that malaria is a food-borne
disease (37).
CONCLUSIONS
In spite of the availability of information on
the Internet and the access to pre-travel medical
counseling, the knowledge of correct prophylaxis
against malaria among the people traveling to tropical
countries is still unsatisfactory, leading to increased
risk of Plasmodium infections. Better understanding
of prophylaxis rules among travelers may increase
usage of non-pharmacological methods and highlight
the factors affecting usage of prevention methods.
Therefore, the education of people traveling to
tropical areas seems crucial in effective prevention of
Plasmodium spp. infections.
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INTESTINAL PARASITES FOUND IN STOOL SAMPLES AND PERIANAL SWABS
EXAMINED BY THE VOIVODESHIP SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATION
IN BYDGOSZCZ BETWEEN 2000-2014
PASOŻYTY PRZEWODU POKARMOWEGO WYKRYWANE W PRÓBKACH KAŁU
I WYMAZÓW OKOŁOODBYTNICZYCH BADANYCH W WOJEWÓDZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BYDGOSZCZY W LATACH 2000-2014
Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in Bydgoszcz
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ABSTRACT
INTRODUCTION. Epidemiological conditions are changing due to the modifications in human behavior and
environment. Parasitic diseases are most often caused by intestinal parasites. The frequency of Echinococcus
multilocularis and tropical diseases increases in Poland.
AIM OF STUDY. Analysis of intestinal parasites’ occurrence in stool samples and perianal swabs tested in Medical
Diagnostics Department of The Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in Bydgoszcz between 2000-2014.
MATERIAL AND METHODS. 24 609 fecal samples and perianal swabs were tested using microscopic method
for intestinal parasites’ presence and immunoenzymatic method (ELISA) for Giardia intestinalis presence.
The study population was sorted into four groups according to age.
RESULTS. Prevalence of intestinal parasites in persons tested over 2000-2014 period ranged between 2.15%
- 7.04%. The most common invasive parasite was Enterobius vermicularis, especially among children between
3-7 years (64.58%). In the same time period the most prevalent pathogenic intestinal parasite in adults (>16
years) was Giardia intestinalis (65.81%).
CONCLUSIONS. 1. The prevalence of intestinal parasites infection changes depending on the number of tests
carried out. The number of infections may be underestimated given that the testing encompassed only a part of
population. A need for more thorough examination exists. 2. Enterobius vermicularis infection was most often
found in children between 3-7 years, mainly from specific communities (kindergartens, orphanages).
Key words: intestinal parasites, epidemiology, age groups
STRESZCZENIE
WSTĘP. Choroby pasożytnicze są najczęściej powodowane przez pasożyty przewodu pokarmowego. W Polsce
opublikowano wiele prac dotyczących Echinococcus multilocularis oraz chorób tropikalnych.
CEL PRACY. Analiza występowania pasożytów przewodu pokarmowego w próbach kału i wymazów okołoodbytniczych badanych w Oddziale Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy w latach 2000-2014.
MATERIAŁ I METODY. Przebadano 24 609 próbek kału i wymazów okołoodbytniczych przy użyciu metod: mikroskopowej w kierunku wykrywania pasożytów przewodu pokarmowego oraz immunoenzymatycznej (ELISA) w kierunku wykrywania obecności Giardia intestinalis. Badaną populację podzielono w zależności od wieku na 4 grupy.
WYNIKI. Odsetek zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego osób badanych w latach 2000-2014 utrzymywał się w granicach 2,15% - 7,04%. Najczęściej wykrywanym pasożytem inwazyjnym był Enterobius vermicularis, zwłaszcza w grupie dzieci w wieku 3-7 lat (64,58%). W tym okresie Giardia intestinalis (65,81%) była
najczęstszym pasożytem chorobotwórczym przewodu pokarmowego u dorosłych ( > 16 r.ż.).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 1. Liczba zarażeń pasożytami przewodu pokarmowego może być niedoszacowana ze względu na to, iż badaniami objęto część populacji. Istnieje potrzeba wzrostu liczby badań. 2.
Zarażenie Enterobius vermicularis stwierdzano najczęściej u dzieci w wieku 3-7 lat, głównie w wybranych
środowiskach dziecięcych (przedszkola, domy dziecka).
Słowa kluczowe: pasożyty przewodu pokarmowego, epidemiologia, grupy wiekowe
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INTRODUCTION

WSTĘP

Parasitic infections constitute an important
global problem. It is related to particular features of
parasites which facilitate their expansion and their
placement on external or internal body organs as well
as their pathogenicity and ability to evade the host’s
immunological response. The amount of travelling to
countries with different climate, recently increasing,
contributes to spreading of parasitic diseases. Tropical
parasites from various parts of the world can now reach
territories they do not normally inhabit.
The most common infections in Poland are those
caused by intestinal parasites (ca. 30%). Endemic
malaria and cysticercosis caused by Taenia solium are
now considered eradicated. According to literature,
infections with soil-transmitted helminths are getting
rarer, while an increasing incidence of echinococcosis
(Echinococcus multilocularis) and tropical diseases,
including imported malaria can be observed (1).

Inwazje pasożytnicze stanowią istotny problem
w skali światowej. Związane jest to z określonymi cechami pasożytów, które ułatwiają ich ekspansję i osiedlanie
się na zewnętrznych lub wewnętrznych częściach ciała,
ich chorobotwórczością i możliwością unikania efektów
odpowiedzi immunologicznej żywicieli. Zwiększająca
się w ostatnich latach liczba podróży do krajów o odmiennym klimacie powoduje szerzenie chorób pasożytniczych. Pasożyty tropikalne docierają z różnych rejonów
świata na tereny, na których normalnie nie występują.
W Polsce najczęstsze są zarażenia pasożytami
przewodu pokarmowego (ok. 30%). Endemiczną
malarię i wągrzycę, wywołaną przez Taenia solium
obecnie uznaje się za zlikwidowane. Według danych
z piśmiennictwa rzadsze stają się inwazje geohelmintów, natomiast obserwuje się wzrost ekstensywności
alweokokozy (Echinococcus multilocularis) i chorób
tropikalnych, w tym importowanej malarii (1).

AIM OF STUDY

CEL PRACY

Assessment of the incidence of various species
of intestinal parasites in stool samples and perianal
swabs tested by Medical Diagnostics Department of
The Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in
Bydgoszcz between 2000-2014.

Częstość występowania różnych gatunków pasożytów przewodu pokarmowego stwierdzonych w badaniach próbek kału i wymazów okołoodbytniczych
przez Oddział Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
w latach 2000-2014.

MATERIALS AND METHODS
To estimate the prevalence of intestinal parasites,
results of parasitological tests conducted in Medical
Diagnostics Department of The Voivodeship SanitaryEpidemiological Station in Bydgoszcz between 20002014 were used. The study population was divided into
four groups, according to age:
• 0 – 2 years (I),
• 3 – 7 years (II),
• 8 – 16 years (III),
• > 16 years (IV).
Testing was performed mainly in persons from
urban environment.
In years 2002-2003 a group of 7-year-old children
was included in testing, as a part of nationwide
screening for intestinal parasites, coordinated by
National Institute of Public Health - National Institute
of Hygiene (NIPH-NIH) in Warsaw. In 2008 and 2011,
results of parasitological tests of stool samples from
children from orphanage in Bydgoszcz were also
analyzed.
Stool samples, perianal swabs and adult forms of
parasites brought by patients for diagnostic purposes
constituted for the study material. Laboratory testing
was aimed to detect eggs, cysts or adult forms of
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MATERIAŁ I METODY
Do oceny częstości występowania pasożytów
przewodu pokarmowego wykorzystano wyniki badań
parazytologicznych wykonywanych w Oddziale Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w latach 2000-2014.
Grupę badaną podzielono w zależności od wieku:
• 0 – 2 r.ż. (I),
• 3 – 7 r.ż. (II),
• 8 – 16 r.ż. (III),
• > 16 r.ż. (IV).
Badania prowadzono głównie u osób pochodzących ze środowiska miejskiego.
W 2002 i 2003 roku przebadano grupę dzieci 7-letnich w ramach ogólnopolskiego badania w kierunku
wykrywania pasożytów jelitowych koordynowanego
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) w Warszawie.
W latach 2008 oraz 2011 analizie poddano również
wyniki badania parazytologicznego kału od dzieci
przebywających w Domu Dziecka w Bydgoszczy.
Materiał do badań stanowiły próbki kału, wymazy okołoodbytnicze oraz dojrzałe postacie pasożytów
przynoszone przez pacjentów w celach diagnostycznych. Diagnostykę laboratoryjną prowadzono w kie-

Intestinal parasites in stool samples

Pasożyty przewodu pokarmowego wykrywane w próbkach kału

intestinal parasites, eggs or adult forms of Enterobius
vermicularis and Taenia spp. and to determine the
presence of Giardia intestinalis antigen. Parasitological
testing of stool or perianal swabs encompassed three
samples taken in 4-5 days intervals. Both macroscopic
and microscopic evaluation of biological material were
performed.
Microscopic testing consisted of four methods:
direct smear in 0.85% NaCl, direct smear with Lugol’s
solution, Faust method and decantation. Perianal
swabs were collected with the use of either Hall’s or
Graham’s method and were examined microscopically
at the 10x and 20x magnification. Identification of the
parasites found was performed at 40x magnification.
For detection of Giardia intestinalis GSA-65
antigen, immunoenzymatic test was used.
RESULTS
Between 2000-2014, a total of 24 609 samples were
tested. 23 602 of them were negative (96%) and in 1
007 (4%), intestinal parasites were found. The highest
number of tests was performed in 2002 (2 751 samples),
2003 (2 357 samples) and 2006 (2 465 samples).
Fig. 1 shows the ratio of positive to negative results
of tests for intestinal parasites in years 2000-2014.

runku wykrywania jaj/ cyst/ postaci dojrzałych pasożytów przewodu pokarmowego, jaj/ postaci dojrzałych
Enterobius vermicularis i Taenia sp. oraz wykrywania
obecności antygenu Giardia intestinalis. Badanie parazytologiczne kału i wymazu okołoodbytniczego
obejmowało trzykrotne badanie próbek pobranych
w odstępach 4-5 dniowych. Dokonano makroskopowej i mikroskopowej oceny materiału biologicznego.
Badanie mikroskopowe obejmowało cztery metody:
rozmazu bezpośredniego w 0,85% roztworze NaCl, rozmazu bezpośredniego w płynie Lugola, flotacji wg Fausta
(siarczan cynku) oraz dekantacji. Wymazy okołoodbytnicze wykonane metodą wg Halla (NIH) lub wg Grahama
oceniano także przy użyciu mikroskopu. Preparaty oglądano pod powiększeniem obiektywu 10x, 20x, a identyfikację prowadzono pod 40x powiększeniem. Do wykrywania
obecności koproantygenu Giardia intestinalis (GSA-65)
użyto testu immunoenzymatycznego.
WYNIKI
W latach 2000-2014 przebadano łącznie 24 609
próbek, w tym 23 602 próbki były ujemne (96%),
a w 1 007 stwierdzono obecność pasożytów przewodu
pokarmowego (4%). Najwyższą liczbę badań wykonano w 2002 roku (2 751 próbek), 2003 roku (2 357 próbek) oraz w 2006 roku (2 465 próbek). Najniższą liczbę badań zaobserwowano w roku 2014 (922 próbki).
Ryc.1 przedstawia stosunek liczby badanych
próbek z wynikiem dodatnim do próbek z wynikiem
ujemnym w kierunku zarażenia pasożytami przewodu
pokarmowego w latach 2000-2014.

Fig. 1. Summarized the number of positive tests with a number of studies with negative results of the infection with intestinal
parasites in the 2000-2014 period
Ryc. 1. Zestawienie liczby badań z wynikiem dodatnim z liczbą badań z wynikiem ujemnym w kierunku zarażenia pasożytami
przewodu pokarmowego w latach 2000-2014
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Taking age groups into consideration, the number
of tests in 0-2 years old children was 1 478, in 3-7
years old children - 7 205, in 8-16 years old group 4 164 and in adults - 11 762. The number of positive
results obtained in particular groups was as follows: 15
positive tests in group I, 343 in group II, 175 in group
III and 474 in group IV, i.e. adults.
Prevalence of infection with intestinal parasites in
2000-2014 ranged from 2.15% to 7.04% (Fig. 2).

Uwzględniając podział na grupy wiekowe, liczba
badań dzieci w grupie 0 – 2 lat wyniosła 1 478, w grupie 3 – 7 lat – 7 205, w grupie 8 – 16 lat – 4 164 i w grupie osób dorosłych – 11 762. Stwierdzono 15 wyników
dodatnich w I grupie, 343 w grupie II, 175 w grupie III
i 474 w IV grupie, tzn. osób dorosłych.
Odsetek zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego w badanej populacji w latach 2000-2014 utrzymywał się na poziomie pomiędzy 2,15% a 7,04% (Ryc. 2).

Fig. 2. The percentage of infections with intestinal parasites
Ryc. 2. Odsetek badanych próbek zarażonych pasożytami przewodu pokarmowego
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Table I. The prevalence of intestinal parasites in the studied group of patients in the 2000-2014 period
Tabela I. Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego w badanej grupie pacjentów w latach 2000-2014

Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) % Σ(+) %
2000 5 0.26 25 1.30 7 0.36 9 0.47 0
0
1 0.05 4 0.21 1 0.05 35 1.82 0
2001 6 0.32 20 1.07 11 0.59 0
0
0
0
2 0.11 0
12 0.64 0
2002 13 0.47 123 4.47 9 0.33 7 0.25 0
0
2 0.07 1 0.04 5 0.18 16 0.58 0
2003 14 0.59 128 5.43 2 0.08 0
0
0
4 0.17 0
5 0.21 13 0.55 0
2004 5 0.49 11 1.07 0
2 0.19 0
0
0
0
0
19 1.85 2 0.19
2005 6 0.36 13 0.77 3 0.18 0
0
0
1 0.06 0
0
40 2.37 0
2006 14 0.57 7 0.28 5 0.20 0
0
0
0
0
0
30 1.22 0
2007 12 0.81 4 0.27 0
1 0.07 0
0
1 0.07 0
1 0.07 13 0.87 0
2008 7 0.40 11 0.62 14 0.79 1 0.06 1 0.06 0
0
0
0
31 1.76 2 0.11
2009 3 0.20 5 0.34 13 0.88 4 0.27 4 0.27 2 0.14 0
0
0
29 1.97 3 0.20
2010 5 0.40 7 0.55 0
0
2 0.16 5 0.40 0
0
0
18 1.42 0
2011 8 0.57 15 1.07 0
0
6 0.43 5 0.36 0
0
0
27 1.93 7 0.50
2012 8 0.68 4 0.34 0
0
0
3 0.25 0
0
0
22 1.86 0
2013 4 0.39 7 0.68 2 0.19 0
0
9 0.87 0
0
0
9 0.87 5 0.48
2014 7 0.76 4 0.43 0
0
0
3 0.33 1 0.11 0
0
3 0.33 3 0.33
xśr
- 0.48 - 1.25 - 0.24 - 0.09 - 0.06 - 0.16 - 0.04 - 0.02 - 0.03 - 1.34 - 0.12
Σ(+) – the sum of the positive results, % - the percentage of the positive results in relation to the number of tests in the year,
xśr – the average percentage of the intestinal parasitc infections
2005 r. 1 przypadek (0,06%) Iodamoeba buetschlii, 2009 r. 2 przypadki (0,14%) Schistosoma masoni, 2011 r. 2 przypadki (0,15%) Entamoeba spp., 2013r. 3 przypadki (0,29%) Entamoeba hartmanni
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Table I shows incidence of intestinal parasites’
species found in the analyzed time period. In 2000
and between 2004-2012, the most common parasite
diagnosed was Entamoeba coli (0.87%-2.37%), while
the highest percentage of infections with Enterobius
vermicularis was noted in 2001-2003 (1.07%-5.43%).
In 2013, the cysts of Entamoeba coli and Blastocystis
hominis was found with equal frequency (0.87%). The
most common parasite identified in 2014 was Giardia
intestinalis (0.76%).
The highest percentage of E. coli infections
(2.37%) was disclosed in 2005. E. vermicularis was
found in 5.43% of samples in 2003. In 2009, the
highest incidence of Taenia spp. was noted (0.88%)
and in 2000 - of Taenia saginata (0.47%) and
Hymenolepis nana (0.21%). In 2011, Entamoeba
histolytica/dispar cysts were identified with the
highest frequency (0.43%), Entamoeba spp. was
found in 2 cases (0.15%) and Endolimax nana in
7 cases (0.5%). Entamoeba hartmanni was present in
3 samples in 2013 (0.29%) and Blastocystis hominis
in 9 samples (0.87%). Schistosoma masoni eggs were
identified twice in 2009 (0.14%). In 2007, the highest
percentage of G. intestinalis infections was disclosed
(0.81%). The highest occurence of Trichuris trichiura
was noted in 2003 (0.17%), similar to Ascaris
lumbricoides (0.21%). In 2005, one case of Iodamoeba
buetschlii was also noted (0.06%).
The extensiveness of infections with particular
parasites is depicted in Fig. 3. In 2000-2014, E.
vermicularis infections were dominant in the test
samples (384). Cysts of E. coli, a non-pathogenic
protozoan, were found with similar frequency (317).

Występowanie wykrytych gatunków pasożytów przewodu pokarmowego w omawianym okresie przedstawia tabela I. W roku 2000 oraz w latach
2004-2012 najczęstszym pasożytem stwierdzanym
u pacjentów była Entamoeba coli (zakres w granicach
0,87%-2,37%). Natomiast najwyższą ekstensywność
zarażenia Enterobius vermicularis odnotowano w latach 2001-2003 (zakres: 1,07%-5,43%). W roku 2013
cysty Entamoeba coli i Blastocystis hominis stwierdzono z taką samą częstością (0,87%). Najczęściej
występującym pasożytem w roku 2014 była Giardia
intestinalis (0,76%).
Najwyższy odsetek zarażeń E. coli (2,37%) stwierdzono w roku 2005. E. vermicularis zidentyfikowano
w 5,43% próbek w roku 2003. Z kolei najwyższą obecność Taenia sp. odnotowano w roku 2009 (0,88%),
a w roku 2000 Taenia saginata (0,47%) oraz Hymenolepis nana (0,21%). W 2011 roku stwierdzono najwyższy procent zarażeń cystami Entamoeba histolytica/
dispar (0,43%), Entamoeba spp. wystąpiła w 2 przypadkach (0,15%), a Endolimax nana w 7 przypadkach
(0,50%). Entamoeba hartmanni wykryto w 3 próbkach
w 2013 roku (0,29%), a Blastocystis hominis w 9 próbkach (0,87%). Jaja Schistosoma masoni zidentyfikowano dwa razy w 2009 roku (0,14%). W roku 2007 odnotowano największy procent zarażeń G. intestinalis
(0,81%). Najwyższy odsetek występowania Trichuris
trichiura stwierdzono w 2003 roku (0,17%), podobnie jak Ascaris lumbricoides (0,21%). W 2005 roku
odnotowano także 1 przypadek Iodamoeba buetschlii
(0,06%).
Ekstensywność zarażenia poszczególnymi pasożytami przedstawia ryc. 3. W latach 2000-2014 w badanych próbkach dominowały inwazje E. vermicularis
(384). Równie często wykrywano cysty niechorobotwórczego pierwotniaka E. coli (317).

Fig. 3. The extensiveness of infections with intestinal parasites between 2000-2014.
Ryc. 3. Ekstensywność zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego w latach 2000-2014.
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The analysis of parasitic infections according to
age groups shows that the most common parasite was
E. vermicularis, especially in 3-7 year old group (248
cases). A high incidence of E. coli, G. intestinalis and
Taenia sp. applied to the >16 year old group (183 E.
coli-positive cases, 77 infections with G. intestinalis,
64 – with Taenia sp.). Infections with other parasites
were mainly present in the oldest age group. Detailed
data are presented in Tab. II.

Analizując występowanie pasożytów w grupach
wiekowych zaobserwowano, iż najczęściej występującym pasożytem był E. vermicularis zwłaszcza w grupie 3-7 lat (248 przypadków). Wysoki odsetek zarażeń
E. coli, G. intestinalis oraz Taenia sp. dotyczył grupy
> 16 lat (183 przypadki E. coli, 77 – G. intestinalis, 64
– Taenia sp.). Zarażenia innymi pasożytami dotyczyły
głównie najstarszej grupy wiekowej > 16 r.ż.. Szczegółowe dane zawiera Tab. II.

Table II. The percentage of species of intestinal parasites detected in age groups over the 2000-2014 period
Tabela II.Pasożyty przewodu pokarmowego wykryte u osób w grupach wieku w latach 2000-2014
Enterobius
Entamoeba
Taenia sp.
Taenia saginata
histolytica/dispar
vermiclaris
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
0-2
3
2.56
8
2.08
0
0
0
0
0
0
3-7
24
20.51
248
64.58
0
0
0
0
0
0
8 - 16
13
11.11
77
20.05
2
3.28
1
4.17
0
0
>16
77
65.81
51
13.28
64
96.72
23
95.83
13
100
Entamoeba
Trichiuris
Entamoeba spp.
Blastocystis hominis Schistosoma mansoni
hartmanni
trichiura
Age group
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
0-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3-7
0
0
0
0
0
0
0
0
3
30.00
8 - 16
0
0
0
0
1
3.70
0
0
4
40.00
>16
2
100
3
100
26
96.30
2
100
3
30.00
Ascaris
Hymenolepis nana
Entamoeba coli
Endolimax nana
Iodamoeba buetschlii
lumbricoides
Age group
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
Σ(+)
%
0-2
0
0
0
0
4
1.26
0
0
0
0
3-7
0
0
10
83.33
58
18.30
0
0
0
0
8 - 16
5
71.43
0
0
72
22.71
0
0
0
0
>16
2
28.57
2
16.67
183
57.73
22
100
1
100
Σ(+) – the sum of the positive results, % - the percentage of the parasite species in a particular age group in relation to all age groups
Age group

Giardia intestinalis

ORPHANAGE RESIDENTS TESTING

BADANIA DZIECI Z DOMU DZIECKA

In 2008 and 2011, Medical Diagnostics Department
of The Voivodeship Sanitary-Epidemiological
Station in Bydgoszcz conducted an examination of
children residing in the local orphanage for intestinal
parasites (stool samples, perianal swabs). The testing
encompassed 0-16 years old children (191 samples in
2008 and 147 samples in 2011). A total of 38 positive
tests were obtained. 226 stool samples and 74 perianal
swabs were tested and 3 species of intestinal parasites
were identified. 17 of all positive samples contained
E. coli (45%), 14 - E. vermicularis (37%) and 7 - G.
intestinalis (18%).
The study group of children was further divided
by age. Intestinal parasites infection percentage is
depicted in Table III. The prevalence of G. intestinalis
and E. coli infection in 2008 in 3-7 year old children
was 66.67% and in 8-16 year old children - 33.33%.
In 2011, those parasites were detected only in children
from the former age group. In 2008, pinworm infections
were present in 50% children from age group 3-7 and

W roku 2008 i 2011 Oddział Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy przeprowadzał badania w kierunku zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego (próbki kału,
wymazy okołoodbytnicze) u dzieci przebywających
w Domu Dziecka. Badaniami objęto dzieci w przedziale
wiekowym 0-16 lat (191 próbek w 2008 roku i 147 próbek w 2011 roku). Ogółem uzyskano 38 wyników dodatnich. W grupie dzieci z Domu Dziecka w Bydgoszczy
przebadano 226 próbek kału oraz 74 wymazy okołoodbytnicze. Stwierdzono obecność 3 gatunków pasożytów
przewodu pokarmowego. Spośród wyników dodatnich
17 stanowiło zarażenia E. coli (45%), 14 - E. vermicularis
(37%), 7 - G. intestinalis (18%).
Grupę dzieci podzielono ze względu na wiek na
trzy grupy. Odsetek zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia tabela III. Ekstensywność zarażenia G. intestinalis oraz E. coli w 2008 roku u dzieci
w wieku 3-7 lat wynosiła 66,67%, a u dzieci w wieku
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50% children from age group 8-16, while in 2011,
pinworm infection percentage in 3-7 year old children
reached 62.5% (Tab. III).

8-16 lat - 33,33%. Natomiast w 2011 roku zarażenia tymi pasożytami występowały wyłącznie u dzieci
w wieku 3-7 lat. W roku 2008 zarażenia owsikiem dotyczyły 50% dzieci w wieku 3-7 lat i 50% dzieci w wieku
8-16 lat, natomiast w 2011 roku zarażonych owsikami
było 62,5% dzieci w wieku 3-7 lat (Tab. III).

Table III. The percentage of infections with intestinal parasites in different age groups of children from the orphanage
in Bydgoszcz
Tabela III. Odsetek zarażonych pasożytami przewodu pokarmowego w poszczególnych grupach wieku dzieci z Domu
Dziecka w Bydgoszczy
2008

2011
enterobiosis perianal swab

parasites – stool samples
negative

L

%

Enterobius
Giardia Entamoeba
negative
negative
vermicularis
intestinalis
coli

L

%

L

%

L

%

L

enterobiosis perianal swab

parasites – stool samples

%

L

%

Enterobius
Giardia Entamoeba
negative
vermicularis
intestinalis
oli

L

%

L

%

L

%

age
0 - 2 28 22.40 0
0
7 15.56 0
20 19.80 0
3 - 7 67 53.60 2 66.67 8 66.67 21 46.67 3 50.00 57 56.44 4
100
8 - 16 30 24.00 1 33.33 4 33.33 17 37.78 3 50.00 24 23.76 0
L – the number of samples, % - the percentage of the parasite species in a particular age group

0
5
0

100
-

7 24.14
20 68.97
2 6.90

L

%

2
5
1

25.00
62.50
12.50

E. vermicularis infections diagnosed in orphanage
residents represented 70% of all detected cases of this
parasite in samples from age groups 0-16 in years 2008
and 2011.

Zarażenia E. vermicularis u dzieci z Domu Dziecka stanowiły 70% ogólnej liczby wykrytych przypadków występowania tego pasożyta w badanych próbkach w grupie 0-16 lat w roku 2008 i 2011.

PARASITOLOGICAL TESTING
OF FIRST-GRADE PUPILS

BADANIE PARAZYTOLOGICZNE UCZNIÓW
KLAS PIERWSZYCH

Parasitological testing of first-graders, conducted
in school year 2002/2003 encompassed a total of 1
750 children, which represented 14.68% of 7 year
old population in kuyavian-pomeranian voivodeship.
The presence of E. vermicularis was discovered in
204 cases (86.81%). Infections in children from this
group constituted 93.58% of all positive test results
in age group 3-7. In the study samples, G. intestinalis
(7 cases – 2.98%), A. lumbricoides (9 cases – 3.83%),
T. trichiura (3 cases– 1.28%) and E. coli (12 cases –
5.11%) were also found.

Badania parazytologiczne uczniów klas pierwszych wykonane w roku szkolnym 2002/2003 objęły
łącznie 1 750 dzieci, co stanowiło 14,68% populacji
7-latków w województwie kujawsko-pomorskim.
Obecność E. vermicularis stwierdzono w 204 przypadkach (86,81%). W stosunku do dodatnich wyników
E. vermicularis dla grupy dzieci w wieku 3-7 lat badanych w latach 2002-2003 zarażenia grupy 7-latków
objętych badaniem stanowiły 93,58%. W badanych
próbkach stwierdzono również występowanie G. intestinalis (7 przypadków – 2,98%), A. lumbricoides
(9 przypadków – 3,83%), T. trichiura (3 przypadki –
1,28%) oraz E. coli (12 przypadków – 5,11%).

DISCUSSION
Our analysis shows, that the majority of G. intestinalis
cases were found among persons from >16 year old group.
Similar results were reported in research conducted in
Silesian voivodeship in 1999-2003 (2). A. PikiewiczKoch disclosed the highest incidence of this protozoan
in children aged 12-14 and 14-16, while C. Głowniak’s
research indicates its highest prevalence in children below
4 years of age (3,4). Smaller extensiveness of G. intestinalis
infections (0.48%) was found in a comparative research

DYSKUSJA
Z przeprowadzonej analizy wynika, że największy
odsetek zarażonych G. intestinalis stwierdzono w grupie osób powyżej 16 r.ż. Podobne wyniki uzyskano
w badaniach prowadzonych w województwie śląskim
w latach 1999-2003 (2). A. Pikiewicz-Koch wykazała
najwyższą częstość występowania tego pierwotniaka
w grupie dzieci w wieku 12-14 lat i 14-16 lat, a C. Głow51
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of children and adults from Suwalki region of Poland,
conducted by K.A. Nowacki (6.7%) and among patients
of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in
Gdynia in 1978-2010 (0.85-5.19%) (5,6). Nowak et al.
also reported a low percentage of G. intestinalis infections
(0.19%) in chosen populations of Krakow (7). Study
group examined in Medical Diagnostics Department of
The Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in
Bydgoszcz comprised of inhabitants of Bydgoszcz and
neighboring territories.
B. hominis was primarily identified in the oldest
of the tested groups. Average infection percentage in
2000-2014 period was 0.16%. Studies of Kowalewska
et al. revealed a significantly higher incidence of this
protozoan, especially in the 3rd interval (2000-2010)
of the research (8.56-18.8%) (6). Since B. hominis was
until recently regarded as a commensal or opportunistic
organism, a lot of parasitological laboratories only
started to diagnose it as a pathogen a few years ago (8).
The most often non-pathogenic protozoan in age
group above 16 were E. coli cysts, which corresponds
to the data acquired by Nowak et al. (7). E. coli presence
is considered to be the parameter defining sanitary and
living conditions of a given population.
The remaining protozoans, like E. histolytica/
dispar, E. hartmanni, E. nana and I. buetschlii were
identified only in the above 16 year old age group. All
patients diagnosed with one of these parasites declared
having visited a tropical or subtropical climate country.
Taenia spp. and T. saginata were the most often
found helminths in adult patients, which is consistent
with the results obtained by the Parasitological
Laboratory of Voivodeship Sanitary-Epidemiological
Station in Krakow (7). Analyzing the reports of cases
of taeniasis in Polish patients in 2002 and 2003, M.
Waloch proved that the infection frequency increases
with age (9,10).
The analysis of our results shows that the highest
percentage of E. vermicularis infection occurs in
3-7 years old children. In family testing, S. Hęciak
revealed that in their study group, 17.5% of adults
and 26.5% of children tested positive (11). Similar
results were published by Pezzani et al. who identified
E. vermicularis in 14.28% of parents and 41.42% of
children from Buenos Aires area (12).
According to NIPH-NIH’s program, parasitological
screening of first-graders was performed in 5-years
intervals from 1992 to 2003. The survey aimed to
assess the epidemiological situation of intestinal
parasitic diseases in Poland. The testing encompassed
7 year old children because of the highest incidence
of intestinal parasites determined in this age group.
Observing this group facilitates recognizing possible
changes in the whole population’s epidemiological and
parasitological situation (13).
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niak w grupie dzieci do lat 4 (3,4). Stwierdzono mniejszą ekstensywność inwazji G. intestinalis (0,48%), porównując wyniki badań u dzieci i dorosłych w rejonie
suwalskim uzyskane przez K.A.Nowackiego (6,7%)
oraz wśród pacjentów przychodni Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (IMMiT) w latach
1978-2010 (0,85-5,19%) (5,6). Również Nowak i wsp.
wykazali niski odsetek zarażenia G. intestinalis (0,19%)
w wybranych populacjach na terenie Krakowa (7). Badania prowadzone przez Oddział Diagnostyki Medycznej WSSE w Bydgoszczy obejmowały w większości
osoby zamieszkujące Bydgoszcz i przyległe tereny.
B. hominis stwierdzano przede wszystkim w najstarszej wiekiem badanej grupie. Średni odsetek zarażeń tym
pasożytem w latach 2000-2014 wyniósł 0,16%. Badania
Kowalewskiej i wsp. wykazały znamiennie wyższy odsetek występowania tego pierwotniaka, zwłaszcza w III
okresie (2000-2010) prowadzonych badań (8,56-18,8%)
(6). B. hominis do niedawna uważany był za komensala
lub organizm oportunistyczny, dlatego dopiero od kilku lat
wiele pracowni parazytologicznych zaczęło diagnozować
tego pierwotniaka jako organizm chorobotwórczy (8).
Najczęściej wykrywanym pierwotniakiem niechorobotwórczym w grupie powyżej 16 r.ż. były cysty E.
coli, co jest zgodne z danymi uzyskanymi przez Nowaka
i wsp. (7). Uważa się, że wykrycie E. coli jest parametrem
określającym warunki sanitarno-bytowe danej populacji.
Pozostałe pierwotniaki, takie jak: E. histolytica/
dispar, E. hartmanni, E. nana oraz I. buetschlii identyfikowano wyłącznie w grupie osób w wieku powyżej
16 lat. Wszystkie osoby, u których stwierdzono te pasożyty zgłaszały swój pobyt w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej.
Pasożyty Taenia sp. oraz T. saginata były najczęściej wykrywanymi helmintami w grupie osób powyżej 16 r.ż., co jest zbieżne z wynikami badań Laboratorium Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (7). M.Waloch analizując zgłoszenia przypadków tasiemczyc jelitowych
u ludzi w Polsce w 2002 i 2003 roku, wykazała, że inwazja tymi pasożytami wzrasta wraz z wiekiem (9,10).
Analizując wyniki badań Oddziału Diagnostyki
Medycznej WSSE w Bydgoszczy, stwierdzono, że najwyższy procent zarażenia E. vermicularis występuje
w grupie dzieci 3-7 lat. S.Hęciak prowadząc badania
rodzinne, wykazała, że w badanej grupie zarażonych
było 17,5% osób dorosłych oraz 26,5% dzieci (11).
Podobne wyniki uzyskali Pezzani et al., identyfikując
E. vermicularis u 14,28% badanych rodziców i 41,42%
dzieci zamieszkujących okolice Buenos Aires (12).
W latach 1992-2003 w odstępach 5-letnich prowadzono badania parazytologiczne 7-latków zgodnie z programem NIZP-PZH w Warszawie, którego celem była ocena
sytuacji epidemiologicznej parazytoz jelitowych na terenie
Polski. Badaniami objęto grupę dzieci w wieku 7 lat ze
względu na stwierdzoną w tej grupie najwyższą częstość

Intestinal parasites in stool samples

Pasożyty przewodu pokarmowego wykrywane w próbkach kału

The research conducted in Bydgoszcz in 2002 and
2003 shows that pinworm (E. vermicularis) infections
in 7 year old children constituted 86.81% of all detected
parasites. The prevalence of this parasite in the general
population in 2000-2014 varied from 0.27% to 5.43%.
Enterobius vermicularis infections in the 3-7 years old
group represented 64.58% of all infections caused by
this parasite during the research period. The highest
extensiveness of intestinal parasites infections in 7
year old children was disclosed in Warmia-Masuria
voivodeship (19.1% of kindergarten pupils, 65.7% of
orphanage children). A high percentage of pinworm
infections was also observed in the study group (88.1%
of kindergarten pupils, 55.2% of orphanage children)
(14). Bunchu et al. disclosed a 19.9% prevalence of
E. vermicularis infection in a group of 1 131 children
in Thailand, mostly in the group of 4-6 year olds, and
slightly more frequently in boys than in girls (15).
Bitkowska et al. determined lower extensiveness
in a study of 31 504 children (12.15%), similarly to
Żukiewicz et al. who examined 120 persons aged 0-18
years (4.44%) (13,16). Other authors, in a research
encompassing 247 children below 15 years of age,
revealed even smaller percentage of E. vermicularis positive cases (1.21%) (17).
In 2008 and 2011, children residing in an orphanage
in Bydgoszcz were tested for intestinal parasites and in
37% of them, parasite’s presence was discovered.
According to Straki et al. research on 6 198 samples
collected from primary school pupils, kindergarten
pupils and younger children, the highest incidence of
E. vermicularis was found in children from primary
school (27.9-28.7%), but it was also significantly high
among kindergarten children (20.8-24.2%) (18). Kubiak
et al. reported 9.2% frequency of pinworm infection in
a group of 1 052 kindergarten pupils and its much higher
percentage in a group of 859 orphanage residents (29.9%)
(14). Chu et al., in their study including children from
nurseries in Taiwan diagnosed E. vermicularis presence
in 0.5% of the tested group, with a slightly more frequent
infections in boys than girls (19).
Other parasites, e.g. E. coli, G. intestinalis, A.
lumbricoides or T. trichiura are also found in children.
Infections occur primarily in age groups 3-7 and 8-16
years. Other authors identified the aforementioned
parasites in samples collected from children as well
(13, 14, 16, 17, 18).
CONCLUSIONS
1. E. vermicularis infections were most often disclosed
in children (3-7 years old) and concerned mostly
specific environments (kindergartens, orphanages).
2. A low percentage of positive test results indicates good
sanitary and living conditions of the tested persons.

występowania pasożytów jelitowych. Obserwacja tej grupy pozwala na rozpoznawanie ewentualnych zmian w sytuacji epidemiologicznej parazytoz całej populacji (13).
W przeprowadzonych w 2002 i 2003 roku badaniach
na terenie Bydgoszczy zaobserwowano, iż w grupie
dzieci 7-letnich zarażenia owsikiem ludzkim (E. vermicularis) dotyczyły aż 86,81% wszystkich wykrytych pasożytów. Procent występowania tego pasożyta w całej
populacji w latach 2000-2014 wahał się od 0,27-5,43%.
W populacji dzieci w wieku 3-7 lat zarażenia spowodowane przez Enterobius vermicularis stanowiły 64,58%
wszystkich zarażeń tym pasożytem w badanym okresie.
W województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono
najwyższą ekstensywność pasożytów przewodu pokarmowego w grupie 7-latków (19,1% przedszkolaków,
65,7% wychowanków domu dziecka). Zaobserwowano
także wysoki procent zarażenia owsikiem w badanej
grupie (88,1% przedszkolaków, 55,2% wychowanków
domu dziecka) (14). Bunchu et al. w badanej grupie
obejmującej 1 131 dzieci pochodzących z Tajlandii odnotowali poziom inwazji E. vermicularis wynoszący
19,9%, przy czym zarażenia częściej dotyczyły grupy
w wieku 4-6 lat i nieznacznie częściej chłopców niż
dziewczynek (15). Niższą ekstensywność stwierdzono
w badaniu Bitkowskiej i wsp. w grupie 31 504 dzieci
(12,15%) oraz w badaniach Żukiewicz i wsp., które objęły 120 osób w wieku 0-18 lat (4,44%) (13, 16). Inni
autorzy, prowadząc badania w grupie 247 dzieci w wieku 0-15 lat, wykazali jeszcze mniejszy odsetek występowania E. vermicularis (1,21%) (17).
W latach 2008 i 2011 przebadano dzieci z Domu
Dziecka w Bydgoszczy w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego, wśród których u 37% zidentyfikowano obecność pasożyta.
Według badań Straki et al., prowadzonych na 6
198 próbkach pochodzących od dzieci ze żłobków,
przedszkoli i szkół (klasy 1-3), najwyższa ekstensywność E. vermicularis dotyczyła dzieci uczęszczających
do szkoły (27,9-28,7%), ale wśród przedszkolaków również była znamiennie wysoka (20,8-24,2%) (18). Kubiak
i wsp. wykazali, iż wśród 1 052 przedszkolaków 9,2%
było zarażonych owsikiem, natomiast w grupie 859 wychowanków domu dziecka odsetek ten był znacznie wyższy i wyniósł 29,9% (14). Natomiast Chu et al. badając
dzieci ze żłobków na Tajwanie zdiagnozowali zarażenie
E. vermicularis u 0,5% badanych, obserwując nieznacznie wyższą częstość u chłopców niż u dziewczynek (19).
U dzieci stwierdzana jest również obecność innych
pasożytów przewodu pokarmowego, takich jak: E. coli,
G. intestinalis, A. lumbricoides czy T. trichiura. Zarażenia
występowały głównie w grupie dzieci 3-7 lat oraz 8-16 lat.
Inni autorzy również identyfikowali wymienione pasożyty
w próbkach pochodzących od dzieci (13, 14, 16, 17, 18).
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3. In the oldest group (>16 years), protozoan
infections were dominant.
4. Reports about the frequency of the identified parasites
in time period 2000-2014 are underestimated because
only a part of population was included in testing.
In Bydgoszcz, several laboratories performing
parasitological diagnostics exist.
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ABSTRACT
In recent years a large amount of data has become available with regard to vaccinating women during pregnancy against
influenza and against pertussis. The data comes from observational studies conducted when vaccine was administered as
a part of a vaccination campaign, retrospective evaluations of databases and surveillance of the adverse post-vaccination
events. Popularization of knowledge about the importance of immunization in this group and educating pregnant women
about vaccination should be an essential element of health promotion and prevention programs.
Key words: vaccination in pregnant women, vaccination against influenza, vaccination against pertussis,
vaccine safety and effectiveness
STRESZCZENIE
W ostatnich latach zgromadzono wiele danych dotyczących szczepień kobiet w ciąży przeciw grypie oraz przeciw
krztuścowi. Dane te pochodzą z badań obserwacyjnych prowadzonych po podaniu szczepionek w ramach kampanii
szczepień, retrospektywnej oceny baz danych oraz z raportów z nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych. Upowszechnianie wiedzy nt. zasadności szczepień w tej grupie oraz przekazywanie kobietom
w ciąży informacji dotyczących szczepień powinny stanowić istotny element promocji i profilaktyki zdrowia.
Słowa kluczowe: szczepienia ciężarnych, szczepienia przeciw grypie, szczepienia przeciw krztuścowi, bezpieczeństwo szczepień, skuteczność szczepień
BACKGROUND

WSTĘP

The discussion on the issue of vaccinating women
during pregnancy had until recently focused mainly on
the potential risk involved in vaccination with lesser
importance given to the benefits of vaccination (1).
Because of the potential risk of fetal damage, pregnant

Dyskusja dotycząca problematyki szczepień kobiet w ciąży do niedawna koncentrowała się przede
wszystkim na potencjalnym ryzyku związanym ze
szczepieniem, mniejsze znaczenie przypisywano ko-

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

55

Ewa Augustynowicz, Anna Lutyńska i inni
women as a group are excluded from the pre-registration
clinical studies (2). In the last years, however, there
was collected much evidence confirming the benefits
of vaccinating pregnant women against influenza and
pertussis. The evidence stems from observational
studies conducted after administration of vaccines
available on the market, which had been administered
within vaccination programs, retrospective evaluations
of databases and surveillance of the adverse postvaccination events that have become the grounds for
programs of vaccination against influenza and against
pertussis implemented in many countries (3, 4).
RATIONALE FOR IMMUNIZATION
PREGNANT WOMEN AGAINST INFLUENZA
Pregnant women due to the state of
immunosuppression associated with pregnancy and
physiological changes occurring in this period are
exposed to more frequent incidence of influenza
than other patients, which also may have an severe
course or cause serious complications that may lead
to premature birth, low birth weight or even stillbirth
(5). Delivery may be the more difficult the closer to
childbirth a woman goes down with the influenza
(6). Cases of miscarriage, stillbirth, premature labor
and urgent Caesarean section have been reported in
pregnant women with influenza (7).
Knowledge about the necessity of immunizing
pregnant women against influenza has been enriched
particularly by data collected during the pandemics
of influenza A(H1N1)pdm09 in 2009 (6). Pandemic
influenza in pregnant women was at that time more
frequent than in other groups of patients. There was
recorded 8-10 times higher risk of occurrence of
influenza complications, hospitalization (including
the intensive care units) and death due to influenza
in pregnant women with no additional risk factors, as
well as pregnant women from high-risk groups (e.g.
with chronic disease, particularly bronchial asthma).
Results of studies conducted during the A(H1N1)
pdm09 pandemics in 2009/2010 have confirmed more
than 5 times higher perinatal mortality rate in children
born from mothers who were infected with the influenza
virus and higher rate of premature births (6). During
the influenza pandemics, among the pregnant women
there had been observed seven times higher risk of
complications and hospitalization and six times higher
risk of death due to influenza (8). The assessment of the
effects of the A(H1N1) pandemics in the United States
has shown that pregnant women comprised 6.4% of
all patients hospitalized due to pandemic influenza and
4.3% of deaths (6).
Meta-analysis
56

of

the

observational

studies

rzyściom z nim związanym (1). Ze względu na potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu, kobiety w ciąży
są grupą wyłączoną z przedrejestracyjnych badań klinicznych (2). W ostatnich latach zgromadzono jednak
wiele dowodów potwierdzających korzyści związane
ze szczepieniem kobiet w ciąży przeciw grypie oraz
przeciw krztuścowi. Dowody te pochodzą z badań obserwacyjnych prowadzonych po podaniu szczepionek
dostępnych na rynku stosowanych w ramach kampanii szczepień, retrospektywnej oceny baz danych oraz
raportów z nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych, które stały się podstawą programów szczepień przeciw grypie i przeciw
krztuścowi realizowanych w wielu krajach (3, 4).
UZASADNIENIE SZCZEPIENIA PRZECIW
GRYPIE KOBIET W CIĄŻY
Kobiety w ciąży ze względu na stan immunosupresji towarzyszącej ciąży oraz zmian fizjologicznych
zachodzących w tym okresie są narażone na częstsze
niż u innych pacjentów zakażenie grypą oraz cięższy
przebieg kliniczny grypy, m.in. z poważnymi powikłaniami, mogącymi być przyczyną przedwczesnego
porodu, niskiej masy urodzeniowej dziecka, a nawet
martwych urodzeń (5). Poród może być tym cięższy
im bliżej rozwiązania kobieta zachoruje na grypę (6).
U kobiet w ciąży chorych na grypę opisywano przypadki poronienia, urodzeń martwych płodów, przedwczesnego porodu i wykonywanych w trybie pilnym
cesarskich cięć (7).
Wiedzę o potrzebie szczepienia przeciw grypie
kobiet w ciąży wzbogaciły szczególnie dane uzyskane
w czasie pandemii grypy A(H1N1)pdm09 w 2009 r.
(6). Grypa pandemiczna u kobiet w ciąży występowała
wtedy częściej niż w innych grupach pacjentów. Odnotowano 8–10-krotnie zwiększone ryzyko powikłań
w przebiegu grypy, hospitalizacji (w tym na oddziałach intensywnej terapii), a także zgonów z powodu
grypy u kobiet w ciąży nieobciążonych czynnikami
ryzyka oraz kobiet w ciąży z grup ryzyka (np. z przewlekłą chorobą, w tym szczególnie astmą oskrzelową). Wyniki badań prowadzonych w czasie pandemii
A(H1N1)pdm09 w sezonie 2009/2010 potwierdziły
ponad 5-krotnie wyższą śmiertelność okołoporodową dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem
grypy oraz wyższy odsetek przedwczesnych porodów
(6). W czasie pandemii grypy odnotowano 7-krotnie zwiększone ryzyko powikłań i hospitalizacji oraz
6-krotnie zwiększone ryzyko zgonu z powodu grypy
wśród kobiet w ciąży (8). Ocena skutków pandemii
A(H1N1) w Stanach Zjednoczonych wykazała, że
kobiety w ciąży stanowiły 6,4% wszystkich hospitalizowanych z powodu grypy pandemicznej oraz 4,3%
przypadków śmiertelnych (6).
Z metaanalizy badań obserwacyjnych prowadzo-

Vaccination against influenza and pertussis
conducted during the influenza pandemics in 2009
shows that pregnant women made up from 3.5% (the
Netherlands) to 13% (USA) of all patients hospitalized
due to influenza, while from 1.1% to 16% of them have
died (9). Severe and moderately severe course of the
pandemic influenza had been observed in pregnant
women in all trimesters of pregnancy, but most often
(54.8%) in the third trimester (9). During the influenza
pandemics, risk of hospitalization in the course of
influenza in pregnant women, especially in the second
and third trimester was four times higher compared to
the general population (10). Observations made during
the course of pandemics in Australia have confirmed
thirteen times higher risk of hospitalization in the
intensive care units for pregnant women compared
to women who were not pregnant. As many as 69%
of these women needed mechanical ventilation, 11%
have died (11). High rate of mortality due to the
pandemic influenza had been noted in 2009 in a study
of 788 pregnant women in the United States, where
from among 280 women hospitalized in the intensive
therapy unit 56 have died (most of them in third
trimester) (12).
EFFECTIVENES OF INFLUENZA VACCINE
IN PREGNANT WOMEN
Numerous surveillance studies confirmed
protection against influenza among newborn children,
whose mothers had been vaccinated against influenza
(13). Vaccination against the flu in pregnant women
induces development of specific antibodies that are
transferred across the placenta and protect the child
against flu in the first months of its life, which is
particularly important as it is not possible to immunize
newborns in the first 6 months of life (1, 14). In the
surveillance study conducted in the years 2005-2014
in the USA including 249 387 infants, born by women
10% of which were inoculated against flu during
their pregnancy, a decrease of 70% of laboratoryconfirmed cases of flu was observed, also 81% less
hospitalizations resulting from flu among newborns
(in the age 0- 6 months) was recorded comparing to
the children of not protected pregnant mothers (15).
Similarly the results of a large randomized clinical
study on efficacy of vaccination of women during
pregnancy called „Mother’s Gift Trial” conducted in
340 pregnant women in Bangladesh indicated that
the vaccination in the second trimester of pregnancy
protects the infants against flu; also in the group of
vaccinated mothers the children were observed to have
higher birth weight, lower incidence of preterm births
was observed as well (7). The risk of falling down with
the laboratory-confirmed flu in the first 6 months of life
of the infants whose mothers had been vaccinated with

Szczepienia przeciw grypie i krztuścowi
nych w czasie pandemii grypy w 2009 r. wynika, że
kobiety w ciąży stanowiły od ok. 3,5% (Holandia) do
13% (Stany Zjednoczone) wszystkich pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy, natomiast od 1,1%
do 16% z nich zmarło (9). Ciężki i umiarkowanie
ciężki przebieg grypy pandemicznej obserwowano
u kobiet w ciąży we wszystkich trymestrach ciąży,
jednak najczęściej (54,8%) w III trymestrze (9). Ryzyko hospitalizacji w przebiegu grypy u kobiet w ciąży
zwłaszcza w II i III trymestrze było 4-krotnie wyższe w czasie pandemii grypy w porównaniu z ogólną populacją (10). Obserwacje z przebiegu pandemii
w Australii potwierdziły 13-krotnie wyższe ryzyko
hospitalizacji kobiet w ciąży na oddziałach intensywnej opieki medycznej w porównaniu do kobiet, nie
będących w ciąży. Aż 69% kobiet wymagało wentylacji mechanicznej, 11% z nich zmarło (11). Wysoki
poziom śmiertelności z powody grypy pandemicznej
odnotowano w 2009 r. w badaniach 788 kobiet w ciąży w Stanach Zjednoczonych, gdzie wśród 280 kobiet
hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii 56
zmarło (najwięcej w III trymestrze) (12).
SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIEŃ PRZECIW
GRYPIE KOBIET W CIĄŻY
Liczne badania obserwacyjne potwierdziły ochronę przed zachorowaniami na grypę wśród noworodków
i niemowląt, których matki zostały zaszczepione przeciw grypie (13). Szczepienie przeciw grypie kobiety
w ciąży indukuje powstawanie swoistych przeciwciał,
które są przekazywane dziecku przez łożysko. Chroni to przed zachorowaniem na grypę dzieci w pierwszych miesiącach życia, co jest szczególnie ważne,
ponieważ nie szczepi się przeciw grypie niemowląt
w pierwszych 6 miesiącach życia (1, 14). W badaniu
obserwacyjnym, którym objęto 249 387 noworodków
urodzonych przez kobiety, z których 10% zostało zaszczepione przeciw grypie w ciąży w latach 20052014 w Stanach Zjednoczonych, stwierdzono obniżenie o 70% liczby przypadków laboratoryjnie potwierdzonej grypy. Ponadto było o 81% mniej hospitalizacji
z powodu grypy noworodków do 6 m.ż. w porównaniu
do dzieci kobiet ciężarnych niezaszczepionych (15).
Również randomizowane kliniczne badanie skuteczności „Mother’s Gift Trial” przeprowadzone wśród
340 kobiet w ciąży w Bangladeszu wykazało, że szczepienia w II trymestrze ciąży chronią noworodki przed
grypą; w grupie kobiet szczepionych w ciąży obserwowano wyższą masę urodzeniową dzieci oraz mniejszą
liczbę noworodków o wcześniejszym terminie urodzin
(7). Wykazano obniżenie ryzyka zachorowania na
grypę potwierdzoną laboratoryjnie o 63% w okresie
pierwszych 6 miesięcy życia niemowląt, których matki
zaszczepiono przeciw grypie w porównaniu do dzieci,
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the influenza vaccine decreased of 63% comparing to
the children whose mothers had been immunized only
against pneumococci with the polysaccharide vaccine.
About 36% less of respiratory diseases with fever
in cases of flu vaccinated pregnant women and 29%
less of such diseases in children; about 25% less
medical appointments of pregnant mothers and 42%
less appointments for newborns was observed (14). It
was indicated that the effectiveness of vaccinations
against influenza among women and general adult
population is similar (16). Effectiveness of A(H1N1)
pdm09 vaccine against influenza as well as the
advantages from the vaccination for the fetus were
confirmed (17, 18, 19).
In the study conducted in the Great Britain 77
women in the second and third trimester of pregnancy
vaccinated with the flu vaccine A(H1N1)pdm09
with AS03 adjuvant were observed. In three quarters
of infants passive immunity acquired as a result of
antibodies transfer across the placenta was detected
(17). In a retrospective cohort study conducted in
the USA it was indicated that children of mothers
vaccinated against influenza were hospitalized as
a result of flu 45-48% less often in comparison to the
children of not vaccinated mothers (18). In the other
research conducted in the USA it was indicated that the
risk of flu in infants whose mothers were vaccinated
against flu during pregnancy was about 40% lower than
in case of children whose mothers were not vaccinated
(19).
Based on the analysis of 55 700 childbirths in
Ontario, Canada in the period of influenza pandemic
it was proved that in the group of 42% of studied
pregnant women who were vaccinated with the vaccine
against the pandemic influenza A(H1N1)pdm09 about
34% less of dead births, 28% less preterm (before 32
week) labors and 19% less children born with low
birth weight were observed. Furthermore there are
no records of increased adverse effects of A(H1N1)
pdm09 influenza vaccination in children or their
mothers in the pre- and postnatal period (19). The
efficacy of the vaccines against the A(H1N1)pdm09
flu with the adjuvant AS03 administered to the women
in the second and third trimester of pregnancy was
determined in a cohort study conducted in Norway
during the influenza pandemic. At that time 54% of 46
491 pregnant women were vaccinated (20).

których matki zostały zaszczepione jedynie przeciw
pneumokokom szczepionką polisacharydową. Obserwowano o 36% mniej zachorowań na choroby układu oddechowego przebiegające z gorączką u kobiet
w ciąży zaszczepionych przeciw grypie oraz o 29%
mniej takich samych zachorowań u ich dzieci, o 25%
mniej wizyt lekarskich matek w ciąży i o 42% mniej
wizyt z dziećmi (14).
Wykazano także, że skuteczność szczepień przeciw grypie wśród kobiet w ciąży i ogólnej populacji
dorosłych jest zbliżona (16).
Potwierdzono również skuteczność szczepionek
przeciw grypie A(H1N1)pdm09, w tym korzyści dla
płodu (17, 18, 19). W badaniu przeprowadzonym
w Wielkiej Brytanii obserwacji poddano 77 kobiet
ciężarnych w II i III trymestrze ciąży, które otrzymały
szczepionkę przeciw grypie A(H1N1)pdm09 zawierającą adiuwant AS03. U trzech czwartych noworodków
wykazano bierną odporność nabytą w wyniku transferu przeciwciał przez łożysko (17). W retrospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych wykazano, że dzieci matek zaszczepionych przeciw grypie były o 45-48% rzadziej
hospitalizowane z powodu grypy w porównaniu do
dzieci matek niezaszczepionych (18). W innych badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych
wykazano, że ryzyko zachorowania na grypę niemowląt, których matki zaszczepiono przeciw grypie podczas ciąży było mniejsze o ok. 40% w porównaniu do
dzieci matek niezaszczepionych (19). Analiza 55 700
porodów, które miały miejsce w Ontario w Kanadzie
w okresie pandemii grypy A(H1N1)pdm09, wykazała, że w grupie 42% badanych kobiet w ciąży, którym
podano szczepionkę przeciw grypie pandemicznej
A(H1N1)pdm09 obserwowano zmniejszenie liczby
martwych urodzeń o 34%, mniej o 28% porodów przedwczesnych przed 32 tygodniem ciąży oraz zmniejszenie liczby dzieci z niską masą urodzeniową o 19%.
Ponadto nie odnotowano wystąpienia niekorzystnych
dla dzieci oraz ich matek skutków szczepień przeciw
grypie A(H1N1)pdm09 w okresie zarówno przed, jak
i po porodzie (19). Skuteczność szczepionek przeciw
grypie A(H1N1)pdm09 zawierających adiuwant AS03
podawanych kobietom w II oraz III trymestrze ciąży
wykazano w badaniu kohortowym przeprowadzonym
w Norwegii, podczas pandemii grypy (kohorta 46 491
kobiet w ciąży, 54% kobiet zaszczepionych) (20).

RECOMMENDATIONS FOR ANTI-INFLUENZA
VACCINATION IN PREGNANT WOMEN

ZALECENIA SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE
KOBIET W CIĄŻY

Vaccinations of pregnant women against influenza
had been conducted since 1960’s in the United Stated
and Canada (3). Recommendations for vaccination
against influenza published by the Advisory Committee

Szczepienia kobiet w ciąży przeciw grypie prowadzono od lat 60-tych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (3). Zalecenia szczepień przeciw grypie Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych
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on Immunization Practices (ACIP) in 1997 specified
women in the second and third trimester of pregnancy as
a group with an increased risk of influenza. Since 2010,
ACIP has recommended routine vaccination against
influenza of pregnant women in the period of influenza
activity regardless of the age of pregnancy (3).
The World Health Organization (WHO)
recommends vaccinations against influenza of all
pregnant women since 2005 (21). In 2011, the WHO
had introduced the recommendations for anti-influenza
vaccinations as a strategy of prenatal care in the
developing countries (22). In 2012, the experts of the
WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety
(GACVS) have provided recommendations based
on the evaluation of risk of the influenza in pregnant
women and small children in first months after birth and
the results of safety and efficacy of inactivated vaccines
against influenza. Following these recommendations,
vaccinations against influenza in these groups should
be treated as priority even compared to other groups
of risk of increased influenza susceptibility. They
recommend vaccination against influenza for all
women planning or being pregnant regardless of the
age of a pregnancy (23).
In 2009, recommendations for vaccinating pregnant
women against influenza had been implemented in
Canada, Australia and many other countries (3). In
Poland, the recommendation of vaccinating against
influenza all women who are pregnant or planning
pregnancy had been included in the Protective
Immunization Program in 2014 (24).
THE SAFETY OF INFLUENZA
IN PREGNANT WOMEN
Observational studies performed in the United
States proved that the seasonal influenza vaccination
is safe for pregnant women. In 1990-2009 over 11.8
thousand women received inactivated influenza
vaccine. Over 20 serious side effects such as
spontaneous miscarriage or stillbirth and 128 not
resinous side effects were reported to the Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS), which is
a system for reporting undesirable reactions related to
influenza vaccination (25).
No correlations between the vaccination of a woman
in the first trimester of pregnancy and development
defects in a child but fewer stillbirths were observed
in the studies of vaccination safety in a group of 9000
pregnant women. The studies excluded the relation
between the influenza vaccination in pregnancy and
miscarriage (26).
In 2012 experts from GACVS presented a position
statement on the safety of influenza vaccination in
pregnant women, additionally stressing the safety
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(ACIP- Advisory Committee on Immunization Practices)
z roku 1997 r. dotyczyły kobiet w II i III trymestrze ciąży.
Od 2010 r. obowiązują ogólne zalecenia ACIP, w których
szczepienia przeciw grypie rekomendowane są do rutynowego stosowania u kobiet w ciąży w okresie występowania zachorowań na grypę bez względu na wiek ciąży (3).
Światowa Organizacja Zdrowia od 2005 r. zaleca
szczepienie przeciw grypie wszystkich kobiet w ciąży
(21). W 2011 r. WHO wprowadziło zalecenia szczepień
przeciw grypie jako strategię opieki prenatalnej w krajach rozwijających się (22). Eksperci Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień WHO
(GACVS- Global Advisory Committee on Vaccine
Safety) w 2012 r. na podstawie oceny ryzyka wystąpienia
grypy u kobiet w ciąży oraz małych dzieci w pierwszych
miesiącach po urodzeniu oraz wyników bezpieczeństwa
i skuteczności inaktywowanych szczepionek przeciw
grypie udostępnili zalecenia, w których podano, że szczepienia przeciw grypie w ciąży powinny być traktowane
jako priorytetowe nawet w porównaniu do innych grup
ryzyka wystąpienia grypy. Szczepienia przeciw grypie są
rekomendowane w tych zaleceniach wszystkim kobietom planującym, a także będącym w ciąży, bez względu
na stopień zaawansowania ciąży (23).
W 2009 r. zalecenia szczepień przeciw grypie kobiet w ciąży wprowadzono w Kanadzie, Australii oraz
wielu innych krajach (3). W Polsce zalecenie szczepień przeciw grypie wszystkich kobiet w ciąży lub planujących ciążę wprowadzono do Programu Szczepień
Ochronnych w 2014 r. (24).
BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ PRZECIW
GRYPIE KOBIET W CIĄŻY
Bezpieczeństwo szczepień przeciw grypie sezonowej u kobiet w ciąży potwierdzono w badaniach obserwacyjnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach
1990-2009 inaktywowaną szczepionkę przeciw grypie
podano ponad 11,8 tys. kobiet w ciąży. Do systemu
raportowania niepożądanych odczynów związanych
z podaniem szczepionki przeciw grypie w systemie
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)
zgłoszono ponad 20 ciężkich działań niepożądanych,
tj. spontaniczne poronienie czy urodzenie martwego
płodu oraz 128 działań łagodnych (25).
W badaniach bezpieczeństwa szczepień w grupie
9 000 kobiet w ciąży nie wykazano związku między
zaszczepieniem przyszłej matki w I trymestrze ciąży
a występowaniem wad rozwojowych u dziecka, natomiast obserwowano mniej martwych urodzeń. Badania wykluczyły związek między szczepieniem przeciw
grypie w okresie ciąży a poronieniem (26).
Eksperci GACVS w 2012 r. przedstawili stanowisko na temat bezpieczeństwa szczepień przeciw grypie
u kobiet w ciąży, podkreślając bezpieczeństwo stosowania szczepionek pandemicznych A(H1N1)pdm09
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of pandemic influenza vaccination A(H1N1)pdm09
administrated in pregnant women in the first and
second trimester in 2009-2010 (23).
In the United States and Canada extensive
study results proved beneficial safety profile of
pandemic vaccines which do not contain adjuvants
(3). In Europe during a pandemic disease, vaccines
containing an adjuvants ASO3 and MF59 were
administrated. In a cohort study performed in a group
of 2295 pregnant women who received an influenza
vaccine A(H1N1)pdm09 containing an adjuvant
MF59 no differences in the course of pregnancy and
fewer miscarriages were observed in comparison to
unvaccinated women (27). Similarly in Argentina
a multicentre study which involved a group of 7293
pregnant women who received an influenza vaccine
A(H1N1)pdm09 containing an adjuvant MF59 no
unfavourable influence on pregnancy was observed
(28). Studies performed in Denmark in a group of
7000 pregnant women who received an influenza
vaccine A(H1N1)pdm09 containing an adjuvant ASO3
also did not prove a relation between the vaccination
and miscarriages, preterm delivery, congenital foetus
disorders or foetus growth inhibition (29). Similarly,
a study carried out among 9445 women from the Great
Britain who received the influenza vaccine A(H1N1)
pdm09 containing an adjuvant AS03 did not prove
higher risk of miscarriage comparing to a control
group of 30 218 unvaccinated women (30). A study
conducted in Sweden in a group of 18 612 pregnant
women who received an influenza vaccine A(H1N1)
pdm09 containing an adjuvant ASO3 showed that the
risk of stillbirth, preterm delivery, and low birth weight
was smaller in the group of vaccinated women than in
the control group (31).

podawanych w okresie 2009-2010 kobietom w ciąży
w II i III trymestrze (23).
Obszerne wyniki badań potwierdziły korzystny profil bezpieczeństwa szczepionek pandemicznych niezawierających adiuwantów podawanych na terenie Stanów
Zjednoczonych i Kanady (3). W Europie w czasie pandemii podawano szczepionki pandemiczne zawierające adiuwant ASO3 lub MF59. W badaniu kohortowym
przeprowadzonym w grupie 2295 kobiet w ciąży, którym
podano szczepionkę przeciw grypie A(H1N1)pdm09 zawierającą adiuwant MF59, nie wykazano różnic w przebiegu ciąży, w porównaniu z kobietami niezaszczepionymi oraz mniej przedwczesnych urodzeń (27). Podobnie
w wieloośrodkowym badaniu obejmującym grupę 7293
kobiet w ciąży z Argentyny zaszczepionych szczepionką
przeciw grypie A(H1N1)pdm09 zawierającą adiuwant
MF59 nie wykazano niekorzystnego wpływu na przebieg
ciąży (28). Badania przeprowadzone w Danii w grupie
7000 kobiet w ciąży zaszczepionych szczepionką przeciw grypie A(H1N1)pdm09 zawierającej adiuwant AS03
nie wykazały związku między szczepieniem a poronieniem, porodem przedwczesnym, wystąpieniem wad wrodzonych płodu lub zahamowaniem wzrostu płodu (29).
Podobnie w badaniach przeprowadzonych wśród 9445
kobiet z Wielkiej Brytanii zaszczepionych szczepionką
przeciw grypie A(H1N1)pdm09 zawierającej adiuwant
AS03 nie wykazano zwiększonego ryzyka poronienia
w porównaniu z grupą kontrolną obejmującą 30 218 niezaszczepionych kobiet w ciąży (30). Badania przeprowadzone w Szwecji w grupie 18 612 kobiet w ciąży zaszczepionych szczepionką przeciw grypie A(H1N1)pdm09 zawierającą adiuwant AS03 wykazały, że ryzyko urodzenia
martwego dziecka, przedwczesnego porodu oraz niskiej
masy urodzeniowej było mniejsze w grupie kobiet zaszczepionych w porównaniu do grupy kontrolnej (31).

VACCINATIONS AGAINST INFLUENZA
AMONG PREGNANT WOMEN

WYKONAWSTWO SZCZEPIEŃ PRZECIW
GRYPIE WŚRÓD KOBIET W CIĄŻY

Vaccinations against influenza are recommended
for pregnant women in most European countries. The
number of pregnant women getting a vaccination is
still relatively low. One of a few published studies
evaluating the rate of vaccine administration in
a group of pregnant women in the USA states that
between 2002 and 2009 there had been administered
141,389 doses of vaccine in 669,695 pregnancies
(21.1%). Most frequently administered was an
inactivated influenza vaccine (174.1 doses of vaccine
in 1000 pregnancies) (32). Some of the causes of low
coverage of vaccinations against influenza include: no
recommendations for vaccination made by the doctors,
low availability of vaccinations in the gynecology
and maternity clinics, insufficient knowledge about
influenza and its complications among the pregnant

Szczepienia przeciw grypie dla kobiet w ciąży są
zalecane w większości krajów w Europie. Liczba kobiet w ciąży, poddających się szczepieniu przeciw grypie jest wciąż stosunkowo niska. Jedno z nielicznych
badań, w których oszacowano częstość podawania
szczepionek u kobiet w ciąży w Stanach Zjednoczonych wskazują, że w okresie 2002-2009 podano 141
389 dawek szczepionek na 669 695 ciąży (21,1%).
Najczęściej podawano szczepionkę inaktywowaną
przeciw grypie (174,1 dawek szczepionki na 1000
ciąży) (32). Wśród przyczyń niskiego wykonawstwa
szczepień przeciw grypie wymienia się: brak zaleceń
lekarzy do szczepienia, trudności z dostępem do szczepień na oddziałach położniczych i ginekologicznych,
niewystarczającą wiedzę na temat grypy i jej powikłań
u kobiet w ciąży oraz ograniczoną wiedzę na temat
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women and limited knowledge about the safety and
efficacy of anti – influenza vaccines. Pregnant women
whom their attending physician had recommended
vaccination against influenza have five times more
often decided to take vaccination than women who had
not received such recommendation (33).
The proportion of women being vaccinated against
influenza during pregnancy had increased significantly
during the last several years, mostly as a result of
the A(H1N1)pdm09 influenza pandemic season in
2009/2010. In the United States during the 20012002 epidemic season only 11% of pregnant women
had been vaccinated against influenza, up to 2009,
in spite of the introduction of recommendations of
vaccinating against seasonal influenza, only 13% of
pregnant women had been vaccinated, while in seasons
2010/2011 and 2011/2012 the proportion has grown to
40% and 50% respectively (34). Similarly the results
of other population studies confirm that penetration
of vaccinations against influenza has grown after
the A(H1N1)pdm09 influenza pandemic from 10% 33% up to 50% respectively in 2010 and 2011 (35).
In Australia the trend of vaccination coverage has
changed from 30% in 2010, 40% in 2011 to 25% in
2012 (36). One of the sparse reports on the rate of
vaccination coverage in Europe comes from Belgium,
where 42.8% of pregnant women get vaccination
against influenza (36).

bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciw
grypie. Kobiety w ciąży, którym lekarz prowadzący
zalecał szczepienie przeciw grypie 5- krotnie częściej
podejmowały decyzje o szczepieniu w porównaniu do
tych, które takiego zalecenia nie otrzymały (33).
Liczba kobiet zaszczepionych przeciw grypie
w okresie ciąży wzrosła znacząco w ciągu ostatnich kilku lat, głównie w związku z pandemią grypy A(H1N1)
pdm09 w 2009/2010 r. W Stanach Zjednoczonych
w sezonie epidemicznym 2001-2002 zaledwie 11%
kobiet ciężarnych zostało zaszczepionych przeciw
grypie, do 2009 r. pomimo wprowadzanych zaleceń
szczepień przeciw grypie sezonowej zaszczepiono jedynie 13% kobiet w ciąży, w sezonie 2010/2011 oraz
2011/2012 odsetek wzrósł odpowiednio do 40% i 50%
(34). Podobnie wyniki innych badań populacyjnych,
potwierdzają, że stan zaszczepienia przeciw grypie
wzrósł po pandemii grypy A(H1N1)pdm09 z 10% 33% do 50%, odpowiednio w 2010 r. i 2011 r. (35).
W Australii trendy stanu zaszczepienia zmieniły się od
30% w 2010 r., 40% w 2011 do 25% w 2012 roku (36).
Jedno z nielicznych doniesień dotyczących wskaźnika zaszczepienia w Europie pochodzą z Belgii, gdzie
zaszczepiono przeciw grypie 42,8% kobiet ciężarnych
(36).

RATIONALE FOR VACCINATING PREGNANT
WOMEN AGAINST PERTUSSIS

Krztusiec jest niebezpieczny szczególnie dla noworodków oraz niemowląt, które ze względu na wiek
lub przeciwwskazania nie zostały jeszcze zaszczepione. Krztusiec u niemowląt (szczególnie do 3 mies.
życia) może prowadzić do zgonów lub poważnych
uszkodzeń kory mózgowej (np. encefalopatii), które
mogą powodować niedorozwój umysłowy, przejściową lub trwałą ślepotę, głuchotę lub porażenia nerwów
(4). Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest
wzrost częstości zachorowań i liczby zgonów noworodków z powodu krztuśca w krajach o wysokim
poziomie zaszczepienia, tj. USA, Kanadzie, Wielkiej
Brytanii, Australii. Np. w Anglii i Walii na przełomie
2011/2012 odnotowano znaczny wzrost zachorowań
na krztusiec, w 2012 r. zarejestrowano 429 zachorowań
na krztusiec niemowląt do 3 m.ż., które w 14 przypadkach zakończyły się fatalnie, a łączna liczba zachorowań we wszystkich grupach wieku wzrosła 4-krotnie
w porównaniu z latami poprzednimi (37). Źródłem zakażenia pałeczką krztuśca dla najmłodszych są osoby
z najbliższego kontaktu (75%), w tym głównie rodzice
(55%) i rodzeństwo (20%) (38).

Pertussis is particularly dangerous for newborns
and infants who, because of age or contraindications,
have not yet been vaccinated. Pertussis in infants
(especially within the first 3 months of life) can lead
to death or severe damages of cerebral cortex (e.g.
encephalopathy) that can cause mental retardation,
temporary or permanent blindness, deafness or nerve
paralysis (4). In recent years we are observing an
increase of incidence and number of newborn deaths
from pertussis in countries with high vaccination
rate that is in the USA, Canada, United Kingdom,
and Australia. For example in England and Wales in
2011/2012 had been observed a significant increase of
incidence of pertussis; in 2012, 429 cases of pertussis
in infants below 3 months of age were reported, with
fatal outcome in 14 cases and total rate of incidence
in all age groups has risen four times compared to
the previous years (37). The source of infection with
Bordetella pertussis for the youngest is the people who
have the closest contact with the baby, mostly parents
(55%) and siblings (20%) (38).
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Vaccination with tetanus, reduced diphtheria and
acellular pertussis antigens vaccine (Tdap) in pregnant
women stimulates the development of their antibody
levels and enables the mother to transport a high level
pertussis antibodies across the placenta to the child
what may protect the baby in the first months of life, as
well as reduce the risk of pertussis infection in mother
(39). The greatest intensity of maternal antibodies
transport appears to be in the second and third trimester
of pregnancy; newborns of woman vaccinated in the
antenatal period are at lower risk of pertussis disease in
the first 5-6 months of life until their active vaccinations
with establishes active immunity (40). Although
optimum concentration of maternal antibodies against
whooping cough in infants is not known yet studies
assessing the effectiveness of vaccination of pregnant
women showed that high levels of antibodies in the
first weeks after birth may provide protection against
infection in the child first weeks of life or alleviate the
disease (41, 42).
Recent studies showed however that maternal
antibodies both in women immunized before pregnancy
waned quickly and their concentration in newborn
infants might be not high enough to passively protect
them (43). After Tdap vaccination, maximum response
against vaccine antigens (PRN, PT, FHA, FIM) occurs
after a minimum of 2 weeks, and maternal antibodies at
a level providing protection persist in infants for 36-55
days (39, 44). Placental transport of maternal pertussis
antigen–specific IgG starts from approx. 30 week of
pregnancy (40). Studies conducted in pregnant women
revealed that infants of mothers immunized during the
first and second trimester had insufficient pertussisspecific antibodies to protect against infection (40, 43).
Tdap vaccine can be administered at any time during
pregnancy, however maternal immunization during
the third trimester may provide the child with higher
(protective) level of maternal antibodies in perinatal
period (43).
Data from the UK’s pertussis vaccination program
for pregnant women which was introduced in October
2012 suggests that vaccination is an effective strategy
in preventing pertussis in young infants. Tdap vaccine
effectiveness was 90% (95% CI 82 to 95) when the
analysis was restricted to cases in children younger
than 2 months (37, 45). Evaluation of the efficacy of
Tdap in all age groups in 2013 indicates the plausibility
of reducing the number of laboratory-confirmed
pertussis as compared to 2012. 78% fall in confirmed
cases of pertussis and 68% reduction in number of
hospitalization admissions were observed in infants
younger than 3 months (37, 46).

Szczepienie przeciw krztuścowi kobiety w ciąży
szczepionką skojarzoną Tdap przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca, stymuluje rozwój matczynych
przeciwciał przeciwkrztuścowych, których transfer
przez łożysko zapewnia noworodkowi ochronę przed
zachorowaniem w pierwszych miesiącach życia, a dodatkowo zmniejsza ryzyko zachorowania na krztusiec
matki, która nie przenosi zakażenia na dziecko (39).
Przeciwciała matczyne przekazywane są przez łożysko z największym nasileniem w II i III trymestrze ciąży i zapewniają pośrednią ochronę przed zachorowaniem na krztusiec niemowląt w pierwszych miesiącach
życia, przed rozpoczęciem szczepień (40). Optymalne
stężenie ochronne matczynych przeciwciał przeciw
krztuścowi u noworodków nie są jeszcze znane, jednak
z badań oceny efektywności szczepień kobiet w ciąży
wynika, że wysokie poziomy przeciwciał w pierwszych tygodniach po urodzeniu prawdopodobnie zapewniają ochronę przed zakażeniem w najwcześniejszym okresie lub łagodzą przebieg choroby (41, 42).
Wyniki badań wykazały, że przeciwciała matczyne
kobiet zaszczepionych Tdap przed zajściem w ciążę
zanikają stosunkowo szybko, a ich stężenia prawdopodobnie są zbyt niskie aby zapewnić bierną ochronę
niemowląt (43). Po podaniu szczepionki Tdap, maksymalna odpowiedź przeciwciał przeciw antygenom
szczepionkowym (PRN, PT, FHA, FIM) występuje
po minimum 2 tygodniach, przeciwciała matczyne
na poziomie zapewniającym ochronę utrzymują się
u niemowląt przez 36-55 dni (39, 44). Przezłożyskowy transfer matczynych przeciwciał IgG rozpoczyna się od ok. 30 tygodnia ciąży (40). Badanie kobiet
w ciąży, które otrzymały Tdap wykazało, że matczyne
przeciwciała zanikały szybko u kobiet, które zostały
zaszczepione podczas I i II trymestru ciąży i wykazano niski poziom przeciwciał w chwili rozwiązania
(40, 43). Szczepionka Tdap może być podawana w dowolnym okresie ciąży, ale szczepienie w III trymestrze
zapewni najwyższe stężenie przeciwciał matczynych,
które zostaną dostarczone dziecku bliżej czasu narodzin (43).
W badaniach obserwacyjnych w Wielkiej Brytanii,
gdzie oceniano wpływ programu szczepień przeciw
krztuścowi kobiet w ciąży, który rozpoczęto w październiku 2012 r., potwierdzono, że szczepienie jest
skuteczną strategią w zapobieganiu zachorowaniom
na krztusiec wśród najmłodszych niemowląt (37, 45).
Skuteczność szczepienia Tdap w profilaktyce zachorowania na krztusiec dziecka w pierwszych 2 miesiącach
życia oszacowano na 90% (37, 45). Ocena skuteczności Tdap we wszystkich grupach wieku w 2013 r.
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US retrospective cohort study evaluating 752
infants born in 2011-2015 showed that newborns
whose mothers received Tdap vaccine in second
trimester had less severe pertussis, resulting in a lower
risk of hospitalization compared to infants born to
unvaccinated mothers. Adjusted vaccine effectiveness
(VE) for preventing hospitalization among infants with
pertussis was 58%, they had also significantly shorter
hospital stays. No infants born to vaccinated mothers
died from pertussis (47).
RECOMMENDATIONS FOR ANTI-PERTUSSIS
VACCINATIONIN PREGNANT WOMEN
Vaccinations of pregnant women against
pertussis are recommended by many organizations
internationally, including the American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG), ACIP or
British Joint Committee on Vaccination. In 2011,
aiming to reduce the rate of incidence of pertussis
in infants, ACIP was recommending administering
Tdap vaccine to all non-vaccinated women after 20th
week of pregnancy(48). In 2012, recommendation of
administering Tdap vaccine during each pregnancy
regardless of the earlier vaccination history and number
of pregnancies was introduced, indicating 27th to 36th
week of pregnancy as the optimal time of vaccination
(49). Alternatively, ACIP recommends administering
vaccine immediately after the delivery. The ACIP
requirements had been updated in 2013, introducing
recommendation of administering Tdap vaccine after
20th week of pregnancy or in a postpartum period for
all women who had not been vaccinated earlier with
Tdap or with a booster dose of Td (4).
Similar recommendations had been introduced in
Canada and Australia (since 2011). In 2014 SAGE
Committee has published the recommendation of antipertussis vaccination as the most cost-effective form of
protecting the newborns against the most severe form
of pertussis (23).
In relation to the epidemiological situation of
pertussis in 2015, the recommendation of vaccination
against pertussis for women planning pregnancy or
after 28th week of pregnancy has been introduced also
to the Polish Preventive Immunization Program (24).
THE SAFETY OF PERTUSSIS
VACCINE IN PREGNANT WOMEN
Vaccination against pertussis in pregnant women
in the third trimester is safe and does not increase the
risk of adverse events both in mothers and in neonates.
Safety of Tdap vaccine in pregnant women was
confirmed with the results described in 132 of 106 573
reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System
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wskazuje na realną możliwość obniżenia liczby zachorowań na krztusiec potwierdzonych laboratoryjnie w porównaniu do 2012r. U noworodków poniżej
3 m.ż. urodzonych przez kobiety zaszczepione obserwowano obniżenie liczby przypadków krztuśca o 78%
oraz mniejszą liczbę zachorowań wymagających hospitalizacji o 68% (37, 46).
Z amerykańskiego badania kohortowego z retrospektywnym zbieraniem danych, które przeprowadzono w grupie 752 niemowląt urodzonych w latach
2011-2015, z których 12% otrzymało szczepionkę
Tdap w II trymestrze wynika, że szczepienie w ciąży
zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu krztuśca
dzieci w pierwszych 2 mies. życia. Niemowlęta matek
szczepionych w ciąży chorowały na krztusiec w późniejszym wieku a krztusiec przebiegał łagodniej. Efektywność w zapobieganiu hospitalizacjom oceniono na
poziomie 58%, w przypadku zachorowania, pomimo
szczepienia obserwowano krótszą hospitalizację w porównaniu z dziećmi matek niezaszczepionych. Odnotowane zgony z powodu krztuśca dotyczyły jedynie
dzieci matek niezaszczepionych (47).
ZALECENIA SZCZEPIEŃ PRZECIW
KRZTUŚCOWI U KOBIET W CIĄŻY
Szczepienia przeciw krztuścowi kobiet w ciąży
zaleca wiele organizacji międzynarodowych, m.in.
American College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG), ACIP, British Joint Committee on Vaccination. W 2011 r. w celu ograniczenia zachorowań na
krztusiec u niemowląt, ACIP zalecił podawanie szczepionki Tdap niezaszczepionym kobietom po 20 tygodniu ciąży (48). W 2012 r. wprowadzono zalecenia podawania szczepionki Tdap podczas każdej ciąży, bez
względu na historię wcześniejszych szczepień w wywiadzie oraz liczbę ciąży, wskazując 27 do 36 tydzień
ciąży jako optymalny czas zaszczepienia (49). Alternatywnie ACIP zaleca podanie szczepionki bezpośrednio
po porodzie. Wymagania ACIP uaktualniono w 2013 r.
wprowadzając zalecenie stosowania szczepionki Tdap
po 20 tygodniu ciąży lub w okresie poporodowym dla
wszystkich kobiet, które nie były wcześniej zaszczepione Tdap lub nie zostały zaszczepione dawką przypominającą szczepionki Td (4).
Podobne zalecenia od 2011 r. wprowadzono w Kanadzie oraz Australii. W 2014 r. Komitet SAGE ogłosił
zalecenie szczepienia przeciw krztuścowi jako najskuteczniejszej kosztowo ochrony noworodków przed
najcięższą postacią krztuśca (23).
W nawiązaniu do sytuacji epidemiologicznej
krztuśca w 2015 r. zalecenia szczepień przeciw krztuścowi kobietom planującym ciążę lub po 28 tyg. ciąży,
wprowadzono również do polskiego Programu Szczepień Ochronnych (24).
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(VAERS) (41, 44). Sukumaran et al. (49) reported no
significant differences in rates of medically attended
acute adverse events, such as fever, allergy, low birth
weight, preterm delivery related to timing since 5 years
earlier vaccination, among almost 30 000 women
monitored in years 2007-2013. Further evidence of
the impact of vaccination on pregnancy and newborn
health comes from American retrospective cohort
study (2005 – 2009) on the group of 138 women with
documented Tdap during a pregnancy. No increase in
stillbirths, dead deliveries-born and preterm deliveries
was identified in infants born to women receiving
Tdap compared with infants of controls (44). Other
retrospective study conducted in Texas in 1759 group
of women in years 2012 - 2014 revealed no significant
differences between group of 1109 mothers who
received Tdap vaccine during pregnancy and those 650
who were unvaccinated, except lower rate of cesarean
delivery in vaccinated women (47).
Vaccine safety was also confirmed in observational
studies conducted in the group of 26 682 pregnant
women during the UK pertussis vaccination temporary
program (37). One of the first observational studies
conducted at that time on a group of 20,074 pregnant
women vaccinated in the third trimester did not
revealed an increased risk of miscarriage or other
adverse events that may occur during a natural
pregnancy compared to the control group (50). The
results of observational studies conducted during the
universal program of vaccinations of pregnant women,
who were administered a dose of Tdap vaccine in 30th
to 32nd week of pregnancy, had also confirmed the
safety of the vaccine. In a cohort study encompassing
6,185 pregnant women vaccinated in 33rd week of
pregnancy compared to the control group (18,496
unvaccinated women), no increased risk was observed
with regard to intrauterine fetal death in a period from
14 days after vaccination to 24th week of pregnancy or
to other obstetrical and neonatal adverse events (such
as intrauterine growth restriction or low birth weight
<2500 g, pre-eclampsia or eclampsia, placenta previa,
C-section, preterm birth or postpartum hemorrhage)
(50).
COVERAGE OF VACCINATION AGAINST
PERTUSSIS IN PREGNANT WOMEN
Great Britain was the first European country which
introduced in 2012 universal vaccination program
against pertussis (whooping cough) for pregnant
women; single dose of Tdap is recommended during
every pregnancy, preferably at 28 through 38 weeks
gestation (37). As a result of education campaign
64% vaccination rate was achieved (37, 50). Such
like programs have been implemented in Canada,
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BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIEŃ PRZECIW
KRZTUŚCOWI U KOBIET W CIĄŻY
Szczepienie przeciw krztuścowi kobiet w III trymestrze ciąży jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka
niekorzystnych następstw tak u matki, jak i u jej dziecka. Bezpieczeństwo szczepionki Tdap podawanej kobietom w ciąży potwierdziła analiza wyników z bazy
danych VAERS w okresie 2005-2010, gdzie wśród
106 573 raportów 132 dotyczyły kobiet ciężarnych
(41, 44). Bezpieczeństwo szczepień w czasie ciąży
opisuje również zespół Sukumaran i wsp. (49). Według
ich danych wśród monitorowanych prawie 30 000 kobiet ciężarnych w Stanach Zjednoczonych w okresie
2007-2013 nie zaobserwowano częstszego występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych
tj. gorączki, alergii, niskiej masy urodzeniowej ciała,
wcześniactwa w odniesieniu do grupy porównawczej,
w której kobiety zaszczepiono ponad 5 lat wcześniej.
W innym amerykańskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych w okresie 2005-2009
oceniono wpływ szczepień na przebieg ciąży i zdrowie noworodków w grupie 162 448 kobiet w ciąży,
z których 138 zaszczepiono szczepionką Tdap. Wśród
szczepionych w porównaniu z grupą kontrolną niezaszczepionych kobiet ciężarnych nie stwierdzono
zwiększonego odsetka poronień, martwych urodzeń
ani przedwczesnych porodów (44). Bezpieczeństwo
szczepionki Tdap u kobiet w ciąży oceniono również
w badaniu obserwacyjnym z retrospektywnym zbieraniem danych w stanie Teksas, w grupie 1759 kobiet,
które w latach 2012–2014 urodziły dziecko, w tym
1109 kobiet zaszczepionych Tdap i 650 niezaszczepionych. Przeprowadzone analizy nie wykazały istotnych różnic między kobietami zaszczepionymi Tdap
a kobietami nieszczepionymi w czasie ciąży, poza
rzadszym wykonywaniem cesarskiego cięcia w grupie
kobiet zaszczepionych (47).
Bezpieczeństwo szczepień przeciw krztuścowi
potwierdzono w badaniach obserwacyjnych w czasie
kampanii szczepień w Wielkiej Brytanii w 2012 r., kiedy zaszczepiono 64% z kohorty 26 682 kobiet w ciąży
(37). Jedno z pierwszych badań obserwacyjnych przeprowadzonych w tym czasie w grupie 20 074 kobiet
w ciąży zaszczepionych w III trymestrze, w porównaniu z grupą kontrolną nie obserwowano zwiększonej liczby poronień i innych niekorzystnych zdarzeń,
które mogą wystąpić w czasie naturalnej ciąży (50).
Wyniki badań obserwacyjnych prowadzonych w trakcie realizacji programu powszechnego szczepień kobiet w ciąży w Wielkiej Brytanii, gdzie podawano
dawkę szczepionki Tdap w 30-32 tyg. ciąży również
potwierdziły bezpieczeństwo szczepionki. W badaniu
kohortowym, które obejmowało 6 185 kobiet w ciąży
zaszczepionych w 33 tyg. w porównaniu z grupą kon-
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Australia, New Zeland and Ireland, Belgium, Israel
since 2012 and 2013 respectively. The program carried
out in Australia met with very high social acceptance
confirmed by 80% of surveyed women who declared
their willingness to be vaccinated against pertussis, and
only 14% was more vulnerable for non-vaccination
(51).
However there is only few data to assess the
coverage of vaccination against pertussis. Belgium
reports 39,2% of pregnant women vaccinated against
pertussis during one influenza season. According
to Vaccine Safety Datalink (VSD) rates (per 1000
pregnancies) of Tdap vaccines increased each year,
and they ranged from 0.08 in 2005 to 12,38 in 2009.
SUMMARY
In recent years we have witnessed significant
changes in the approach towards immunization of
women during pregnancy. Reported so far safety and
effectiveness of immunization with inactivated vaccines
justify implementing programs of vaccinations against
influenza and pertussis in this population.
Popularization of knowledge about the importance,
the benefits and risk of immunization in this group as
well as educating women who are pregnant or planning
a pregnancy about vaccination should be an essential
element of health promotion and prevention programs.
Data and recommendations presented in this paper can
be an effective instrument for promoting vaccination
for pregnant women as it helps to keep both mothers
and their babies healthy.
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zgonu płodu w okresie od 14 dnia od wykonania szczepienia do ukończenia 24 tyg. ciąży, ani innych niekorzystnych zdarzeń położniczych i neonatologicznych
(tj. upośledzenia wzrastania wewnątrzmacicznego lub
urodzenia dziecka o masie <2500 g, stanu przedrzucawkowego lub rzucawki, łożyska przodującego, cesarskiego cięcia, porodu przedwczesnego, krwawienia
po porodzie) (50).
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szczepionych przeciw krztuścowi szczepionką dTap,
od poziomu 0,08 w roku 2005 do 12,38 w roku 2009
(32).
PODSUMOWANIE
W ostatnich latach obserwujemy wiele pozytywnych zmian w podejściu do szczepienia kobiet w ciąży.
Dotychczasowe wyniki badań bezpieczeństwa i skuteczności podania inaktywowanych szczepionek kobietom w ciąży pozwalają na prowadzenie programów
szczepień ciężarnych przeciw grypie oraz krztuścowi.
Upowszechnianie wiedzy nt. zasadności szczepień
w tej grupie oraz przekazywanie kobietom w ciąży lub
planującym ciążę informacji dotyczących korzyści, jak
też ryzyka związanego ze szczepieniami powinny stanowić istotny element promocji i profilaktyki zdrowia.
Przedstawione w pracy dane i zalecenia mogą być wykorzystane jako narzędzie do promowania szczepienia
ciężarnych.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Reduction of social and territorial differences with regards to health of a population is
one of the most crucial global problems of public health. An analysis of years of life lost focuses on social and
economic aspects of premature mortality.
AIM. The aim of the study is to analyze territorial differences in years of life lost due to premature mortality in
inhabitants of various regions of Polan d, according to the most important causes of death, with consideration
given to classification categories of ICD-10.
METHODS. The study material included a database which contained information gathered from 387,312 death
certificates of inhabitants of Poland in 2013. The SEYLLp index (Standard Expected Years of Life Lost per living
person) was used to calculate standard expected years of life lost.
RESULTS. The absolute number of years of life lost in inhabitants of Poland for the year 2013 was 4,168,256
in males and 2,536,447 in females, which corresponded to 2,237 years per 10,000 males and 1,277 per 10,000
females. Inhabitants of the Lodz Province are characterized with the highest number of years of life lost (2,858
years per 10,000 males and 1,544 per 10,000 females), whereas inhabitants of the Subcarpathian Province are
characterized with the lowest number of years of life lost (1,833 years per 10,000 males and 1,039 per 10,000
females). In the male group, the highest SEYLLp values were contributed by: ischemic heart disease (217 years),
malignant neoplasms of the trachea, bronchi and lungs (175 years) and cardiac insufficiency (156 years), whereas
in the female group, the causes included: cerebral diseases (106 years), cardiac insufficiency (105 years) and
ischemic heart disease (103 years)
CONCLUSIONS. There are huge territorial differences in Poland with regards to a number of years of life
lost. Thus, there is a need to continue studies in order to find an explanation for these differences and gradually
eliminate them.
Key words: years of life lost, premature mortality, health status inequalities, Poland
STRESZCZENIE
WSTĘP: Zmniejszanie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji jest jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego na całym świecie. Zastosowanie do oceny stanu zdrowia populacji
utraconych lat życia zwraca uwagę na społeczny i ekonomiczny aspekt strat związanych z przedwczesną umieralnością.
CEL: Celem pracy jest analiza różnic terytorialnych w utraconych latach życia z powodu przedwczesnej umieralności mieszkańców Polski pomiędzy poszczególnymi województwami według najważniejszych przyczyn
zgonów z uwzględnieniem klas, grup i kategorii klasyfikacyjnych ICD-10.
METODY: Materiałem badawczym jest baza danych utworzona na podstawie informacji przeniesionych
z 387 312 kart zgonów mieszkańców Polski w 2013. Do obliczenia utraconych standardowych oczekiwanych
lat życia zastosowano wskaźniki SEYLLp (Standard Expected Years of Life Lost per living person).
*The study was conducted with financial help from the national Science Centre, no. DEC-2013/11/B/HS4/oo465 /
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00465
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Years of life lost due to premature mortality

Utracone lata życia z powodu przedwczesnej umieralności

WYNIKI: Bezwzględna liczba utraconych lat życia mieszkańców Polski wynosiła w 2013 roku 4 168 256 lat
w grupie mężczyzn i 2 536 447 lat w grupie kobiet, co stanowiło 2237 lat na 10 tys. mężczyzn i 1277 lat na 10
tys. kobiet. Największą liczbę lat życia utracili mieszkańcy województwa łódzkiego (2858 lat na 10 tys. mężczyzn i 1544 lata na 10 tys. kobiet), zaś najmniejszą mieszkańcy województwa podkarpackiego (1833 lata na 10
tys. mężczyzn i 1039 na 10 tys. kobiet). W grupie mężczyzn najwyższe wartości SEYLLp dotyczyły: choroby
niedokrwiennej serca (217 lat), nowotworów złośliwych tchawicy, oskrzeli i płuc (175 lat) i niewydolności serca
(156 lat), zaś w grupie kobiet: chorób naczyń mózgowych (106 lat), niewydolności serca (105 lat) i choroby
niedokrwiennej serca (103 lata).
WNIOSKI: W Polsce istnieje duże zróżnicowanie terytorialne w utraconych latach życia. Istnieje zatem potrzeba
prowadzenia dalszych badań, mających na celu wyjaśnienie przyczyn tych różnic i stopniowe ich niwelowanie.
Słowa kluczowe: utracone lata życia, przedwczesna umieralność, nierówności w zdrowiu, Polska
INTRODUCTION

WSTĘP

Health inequalities are a serious and increasing
problem (1-3). One of the most important objectives
of public health all around the world is an attempt to
decrease social and territorial differences regarding
population health (4).
Results of an analysis of health indices implies
huge territorial differences in standard life expectancy
of inhabitants of particular provinces in Poland (5).
The lifespan of inhabitants of the Lodz Province is the
shortest. In 2013 the average life expectancy in the Lodz
Province for males was 70.7 years and it was 2.4 years
shorter than the life expectancy for the whole country
and 4.1 years shorter than the life expectancy in the
Subcarpathian and Lesser Poland provinces, being the
best regions in this respect. With regards to females,
the worst trend was also observed in the Lodz and
Silesian provinces, where the average life expectancy
for females in 2013 was 80.1 years and it was 1.0 year
shorter than the average life expectancy for the whole
country as well as 2.3 years shorter than the average life
expectancy for the Subcarpathian Province (6).
In evaluation of health of a population, measures,
which are used for calculating premature mortality in
units of lost time, are more and more often applied (7
– 12). A number of years of life lost corresponds to
the function of death rate and average life expectancy
of a given population. An analysis of years of life
lost focuses on social and economic aspects of
premature mortality. From the economic point of view,
prophylaxis which aims at decreasing the number of
deaths which contribute to the highest number of years
of life lost, is the most effective procedure.

Nierówności w stanie zdrowia są poważnym i nasilającym się problemem (1-3). Zmniejszanie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji jest
w chwili obecnej jednym z najważniejszych problemów
zdrowia publicznego na całym świecie (4). Analiza mierników stanu zdrowia wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie terytorialne przeciętnego dalszego trwania życia
mieszkańców Polski w poszczególnych województwach
(5). Najkrócej w Polsce żyją mieszkańcy województwa
łódzkiego. Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn
w województwie łódzkim w 2013 roku wynosiło 70,7
roku i było o 2,4 roku krótsze od średniej dla całego kraju
i o 4,1 roku krótsze od długości życia w najlepszych pod
tym względem województwach podkarpackim i małopolskim. W przypadku kobiet najgorsza sytuacja również
występowała w województwie łódzkim oraz w województwie śląskim. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet
w tych województwach w 2013 roku wynosiło 80,1 roku
i było o 1,0 rok krótsze niż przeciętne w Polsce i o 2,3
roku krótsze niż w województwie podkarpackim (6).
W ocenie stanu zdrowia populacji coraz większą
rolę spełniają mierniki, za pomocą których ocenia się
przedwczesną umieralność w jednostkach utraconego
czasu (7-12). Czas utracony w wyniku przedwczesnej
umieralności to funkcja współczynnika zgonów i przeciętnego dalszego trwania życia w populacji. Analiza
utraconych lat życia zwraca uwagę na społeczny, ale
również ekonomiczny aspekt strat związanych z przedwczesną umieralnością. Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej efektywne są działania prewencyjne ukierunkowane na redukcję zgonów powodujących
największą liczbę utraconych lat życia.

STUDY AIM

CEL PRACY

The aim of the study is to analyze territorial
differences in years of life lost due to premature mortality
in inhabitants of various regions of Poland, according to
the most important causes of death, with consideration
given to classification categories of ICD-10.

Celem pracy jest analiza różnic terytorialnych
w utraconych latach życia z powodu przedwczesnej
umieralności mieszkańców Polski pomiędzy poszczególnymi województwami według najważniejszych
przyczyn zgonów z uwzględnieniem klas, grup i kategorii klasyfikacyjnych ICD-10.
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MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The study material included a database which
Materiałem badawczym jest baza danych utworzocontained information gathered from 387,312 death na na podstawie informacji przeniesionych z 387 312
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RESULTS

WYNIKI

In 2013 387,312 died in Poland. Standardized
death rates (SDR) were 175.2 per 10,000 males and
102.6 per 10,000 females. The most common causes
of death included: cardiovascular diseases (SDR=79.8
per 10,000 males and 53.5 per 10,000 females),
malignant neoplasms (41.9 and 22.2 respectively),
external causes of death (10.9 and 3.0), diseases of the
respiratory system (12.1 and 5.0) and diseases of the
digestive system (6.9 and 3.9) (Tables: I and II).
The absolute number of years of life lost (SEYLL)
of Polish inhabitants in 2013 was 4,168,256 years
in the male group and 2,536,447 years in the female
group. If we compare the values to the number of
inhabitants (SEYLLp) it was : 2,237 years per 10,000
males and 1,277 years per 10,000 females. Factors
which contributed to the highest number of years of
life lost included: cardiovascular diseases (33.3%
in the male group and 38.1% in the female group),
malignant neoplasms (25.0% and 31.5% respectively),
external causes of death (14.9% and 5.1%), diseases of
the digestive system (5.6% and 4.9%) and diseases of
the respiratory system (5.2% and 5.0%) (Fig. 1 and 2).
The authors observed huge differences in values

W Polsce w 2013 roku zmarło 387 312 osób. Standaryzowane współczynniki umieralności (SDR) wynosiły 175,2 na 10 tys. mężczyzn i 102,6 na 10 tys.
kobiet. Najczęstszymi przyczynami zgonów były: choroby układu krążenia (SDR=79,8 na 10 tys. mężczyzn
i 53,5 na 10 tys. kobiet), nowotwory złośliwe (41,9
i 22,2), zewnętrzne przyczyny zgonów (10,9 i 3,0),
choroby układu oddechowego (12,1 i 5,0) oraz choroby układu trawiennego (6,9 i 3,9) (tab. I i II).
Bezwzględna liczba utraconych lat życia (SEYLL)
mieszkańców Polski wynosiła w 2013 roku 4 168 256
lat w grupie mężczyzn i 2 536 447 lat w grupie kobiet.
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców (SEYLLp) stanowiło to 2237 lat na 10 tys. mężczyzn i 1277 lat na 10
tys. kobiet. Przyczyną największej liczby utraconych
lat życia były: choroby układu krążenia (33,3% w grupie mężczyzn i 38,1% w grupie kobiet), nowotwory
złośliwe (odpowiednio: 25,0% i 31,5%), zewnętrzne
przyczyny zgonów (14,9% i 5,1%), choroby układu
trawiennego (5,6% i 4,9%) i choroby układu oddechowego (5,2% i 5,0%) (Ryc. 1 i 2).

Fig. 1. Proportional mortality rates and percentage of standard expected years of life lost (SEYLL) of males by major causes
of death in Poland in 2013
Ryc. 1. Współczynniki umieralności proporcjonalnej i odsetki utraconych lat życia mężczyzn (SEYLL) wg najważniejszych
klas przyczyn zgonów w Polsce w 2013 roku
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Fig. 2. Proportional mortality rates and percentage of standard expected years of life lost (SEYLL) of females by major
causes of death in Poland in 2013
Ryc. 2. Współczynniki umieralności proporcjonalnej i odsetki utraconych lata życia kobiet (SEYLL) wg najważniejszych
klas przyczyn zgonów w Polsce w 2013 roku

of the SEYLLp index in particular provinces. Both in
the male and female groups, the highest number of lost
years of life was observed in the Lodz Province (2,858
years per 10,000 males and 1,544 years per 10,000
females). All the studied categories were responsible
for the above situation in males; in three of them
(malignant neoplasms, external causes of death and
diseases of the digestive system), the Lodz Province
took the last position, whereas in two categories,
the province came in second-to-last position. The
exceptions were the Świętokrzyskie Province, where
the number of years of life lost by males, due to
cardiovascular diseases, was higher than in males from
the Lodz Province and also the Masovian Province,
where years of life lost by males, due to diseases of
the respiratory system, outnumbered years of life lost
by males in the Lodz Province (Tab. I). In the female
group, the Lodz Provice came in the last position
with regards to the number of years of life lost due to
external causes of death and diseases of the respiratory
system. In another three categories, the province took
the second-to-last position. Cardiovascular diseases
contributed to a higher number of years of life lost
in female inhabitants of the Opolskie Province than
in the Lodz Province. Also, in the Silesian Province
malignant neoplasms and diseases of the digestive
system contributed to a higher number of years of life
lost in the female group than in the Lodz Province
(Tab. II).
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Zaobserwowano bardzo duże różnice w wartościach wskaźników SEYLLp pomiędzy województwami. Zarówno w grupie mężczyzn, jak i w grupie
kobiet, największą liczbę lat życia utracili mieszkańcy
województwa łódzkiego (2858 lat na 10 tys. mężczyzn
i 1544 lata na 10 tys. kobiet). W grupie mężczyzn odpowiedzialne były za to wszystkie analizowane klasy
przyczyn zgonów: w trzech z nich (nowotwory złośliwe, zewnętrzne przyczyny zgonów i choroby układu
trawiennego) województwo łódzkie było na ostatnim
miejscu, w dwóch na miejscu przedostatnim. Większą
niż w województwie łódzkim liczbę utraconych lat życia mężczyzn spowodowały jedynie choroby układu
krążenia w województwie świętokrzyskim i choroby
układu oddechowego w województwie mazowieckim
(Tab. I). W grupie kobiet województwo łódzkie było
na ostatnim miejscu w liczbie utraconych latach życia
z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów oraz w klasie chorób układu oddechowego, zaś w trzech klasach
przyczyn – na przedostatnim. Większą niż w województwie łódzkim liczbę lat życia utraciły mieszkanki województwa świętokrzyskiego z powodu chorób
układu krążenia, oraz mieszkanki województwa śląskiego z powodu nowotworów złośliwych i z powodu
chorób układu trawiennego (Tab. II).
Najmniejszą liczbę utraconych lat życia z powodu
ogółu przyczyn zaobserwowano w województwach
podkarpackim (1833 lata w grupie mężczyzn i 1039 lat
w grupie kobiet) oraz małopolskim (1860 lat w grupie
mężczyzn i 1105 w grupie kobiet).
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Table I. Standardised Death Rates (SDR per 10 000) and Standard Expected Years of Life Lost (SEYLLp per 10,000 males)
by major causes of death in Polish provinces in 2013
Tabela I. Standaryzowane współczynniki zgonów (SDR na 10 000) oraz utracone lata życia mężczyzn (SEYLLp na 10 000)
wg najważniejszych klas przyczyn zgonów w poszczególnych województwach Polski w 2013 roku
Province

Podkarpackie

Total

Cardiovascular
diseases

Malignant
neoplasms

External causes
of mortality

Diseases
of the digestive
system

Diseases of
the respiratory
system

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

162.7

1833

81.8

670

35.8

451

9.3

300

5.5

89

10.2

75

Małopolskie

164.3

1860

76.1

643

40.3

497

9.6

262

5.8

102

9.2

82

Pomorskie

164.3

1968

67.3

648

45.5

541

10.7

324

6.7

114

14.8

123

Wielkopolskie

174.8

2034

75.9

633

43.1

538

9.4

254

6.1

103

13.0

110

Kujawsko-pomorskie

176.7

2200

77.1

733

45.3

598

10.0

324

6.6

120

13.5

108

Mazowieckie

167.0

2213

76.1

774

40.1

541

12.3

381

7.3

128

15.2

155

Opolskie

172.5

2219

80.3

764

40.6

580

8.6

265

6.4

116

9.1

99

Podlaskie

168.5

2222

68.4

599

40.8

542

11.9

353

7.0

118

13.8

138

Lubelskie

180.8

2304

86.0

739

38.4

511

11.5

357

6.3

107

12.0

109

Zachodniopomorskie

177.6

2307

81.4

765

44.6

596

11.1

357

6.7

119

11.2

108

Warmińsko-mazurskie

185.5

2327

75.8

715

46.9

603

11.9

403

6.9

123

15.4

133

Lubuskie

181.7

2333

80.3

805

43.8

563

10.5

332

7.0

131

10.6

120

Dolnośląskie

178.3

2380

86.0

823

44.1

583

10.1

332

6.6

133

9.8

110

Świętokrzyskie

178.8

2397

84.7

890

40.1

575

11.3

352

6.0

111

10.6

110

Śląskie

178.6

2471

85.4

836

42.4

614

10.8

334

8.1

167

8.9

104

Łódzkie

198.4

2858

87.6

847

42.3

636

12.2

404

8.7

190

13.4

149

POLAND

175.2

2237

79.8

744

41.9

559

10.9

332

6.9

126

12.1

116

Źródło: SDR – Eurostat; SEYLLp - opracowanie własne

Table II. Standardised Death Rates (SDR per 10 000) and Standard Expected Years of Life Lost (SEYLLp rates per 10.000
females) by major causes of death in Polish provinces in 2013
Tabela II. Standaryzowane współczynniki zgonów (SDR na 10 000) oraz utracone lata życia kobiet (SEYLLp na 10 000) wg
najważniejszych klas przyczyn zgonów w poszczególnych województwach Polski w 2013 roku
Province

Total

Cardiovascular
diseases

Malignant
neoplasms

External causes
of mortality

Diseases of
the digestive
system

Diseases of
the respiratory
system

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

SDR

SEYLLp

Podkarpackie

95.2

1039

54.5

442

17.6

304

2.2

45

2.9

40

3.7

30

Małopolskie

96.9

1105

50.3

447

20.8

361

2.7

48

3.2

46

3.4

43

Podlaskie

92.7

1149

45.6

417

20.5

356

3.1

70

3.3

49

5.0

63

Pomorskie

99.5

1170

44.4

399

24.8

416

3.2

61

4.2

62

6.7

75

Warmińsko-mazurskie

101.1

1220

47.8

433

23.6

400

2.4

64

3.4

52

6.6

73

Wielkopolskie

104.3

1241

50.3

428

23.3

397

3.0

62

3.5

56

5.4

67

Mazowieckie

97.9

1247

51.3

485

22.0

402

3.1

70

4.3

62

6.8

85

Lubelskie

101.0

1252

57.6

508

18.2

352

3.1

65

3.1

51

4.0

50

Świętokrzyskie

100.2

1295

56.6

585

19.6

374

2.5

57

3.0

50

3.4

48

Opolskie

104.2

1306

54.0

517

20.9

378

2.4

54

3.3

61

3.6

58

Kujawsko-pomorskie

104.7

1310

52.2

477

24.2

436

2.4

62

3.6

60

5.9

62

Zachodniopomorskie

103.5

1314

55.3

488

24.2

434

2.9

75

4.1

66

5.0

58

Dolnośląskie

104.3

1337

57.8

525

23.3

412

2.7

69

3.8

67

3.9

60

Lubuskie

106.9

1339

52.5

474

23.8

428

2.9

64

3.9

65

4.0

63

Śląskie

109.8

1447

59.9

544

23.3

456

3.6

74

4.7

89

4.1

59

Łódzkie

112.4

1544

57.5

577

22.5

451

3.6

76

4.9

85

5.7

86

POLAND
102.6
1277
53.5
486
Źródło: SDR – Eurostat; SEYLLp - opracowanie własne

22.2

402

3.0

65

3.9

62

5.0

63
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Ischaemic heart
diseases
(I20-I25)

Lung cancer
(C33-C34)

Heart failure
(I50)

Cerebrovascular
diseases (I60-I69)

Suicides
(X60-X84)

Diseases
of arteries,
arterioles
and capillaries
(I70-I79)

Road traffic
accidents
(V01-V99)

Cirrhosis
of liver
(K70, K74)

Influenza and
pneumonia
(J10-J18)

Chronic
lower respiratory
diseases
(J40-J47)

Table III. Standard Expected Years of Life Lost (SEYLLp per 10,000 males) by single disease entities in Polish provinces in 2013
Tabela III. Utracone lata życia mężczyzn (SEYLLp na 10 000) wg poszczególnych przyczyn zgonów wg województw
w Polsce w 2013 roku

Dolnośląskie

204

177

181

144

152

129

70

72

55

44

Kujawsko-pomorskie

161

194

184

97

138

80

75

59

62

36

Lubelskie

143

162

197

128

134

120

112

57

54

48

Lubuskie

224

177

189

146

153

75

87

80

68

40

Łódzkie

174

204

290

181

131

93

80

96

88

50

Małopolskie

330

144

2

105

100

116

43

54

41

35

Mazowieckie

240

192

198

133

101

33

82

65

101

43

Opolskie

172

182

137

119

86

150

78

65

44

33

Podkarpackie

149

121

157

103

129

94

66

49

36

31

Podlaskie

270

158

15

123

102

36

86

72

74

59

Province

Pomorskie

278

172

42

119

122

16

64

63

73

40

Śląskie

262

176

202

148

73

111

54

101

69

24

Świętokrzyskie

178

180

237

146

135

131

79

52

49

43

Warmińsko-mazurskie

161

218

106

112

53

76

84

73

59

54

Wielkopolskie

178

167

133

112

102

64

69

54

63

42

Zachodniopomorskie

197

186

154

102

130

55

67

63

62

31

217
POLAND
Źródło: opracowanie własne

175

156

128

112

83

72

68

66

39

Ischaemic heart
diseases
(I20-I25)

Diseases
of arteries,
arterioles and
capillaries
(I70-I79)

Lung cancer
(C33-C34)

Breast cancer
(C50)

Influenza and
pneumonia
(J10-J18)

Ovary cancer
(C56)

Colorectal
cancer
(C18)

Cirrhosis of liver
(K70, K74)

Dolnośląskie

110

111

85

152

82

61

32

25

29

28

Kujawsko-pomorskie

84

124

71

104

84

66

36

32

27

22

Lubelskie

115

121

55

148

47

49

32

35

21

19

Lubuskie

112

115

85

73

71

71

37

37

25

28

Łódzkie

149

167

86

96

80

71

54

32

31

34

Małopolskie

83

3

169

141

49

64

24

29

24

16

Mazowieckie

112

149

121

25

78

62

58

24

26

22

Opolskie

105

111

74

135

55

58

25

25

31

27

Podkarpackie

79

115

56

118

35

51

18

25

19

11

Podlaskie

106

19

141

32

50

54

38

36

27

22

Pomorskie

97

39

140

12

83

59

45

27

28

26

Śląskie

126

122

120

116

76

70

38

31

32

45

Świętokrzyskie

108

147

75

169

60

56

26

30

21

18

Warmińsko-mazurskie

91

80

72

76

87

54

33

27

25

24

Wielkopolskie

99

92

89

74

66

61

42

29

28

22

Province

Cerebrovascular
diseases
(I60-I69)

Heart failure
(I50)

Table IV. Standard Expected Years of Life Lost (SEYLLp per 10,000 males) by single disease entities in Polish provinces in 2013
Tabela IV. Utracone lata życia kobiet (SEYLLp na 10 000) wg poszczególnych przyczyn zgonów wg województw w Polsce w 2013 roku

Zachodniopomorskie

82

113

116

48

90

63

32

27

31

27

POLAND

106

105

103

92

70

62

38

29

27

26

Źródło: opracowanie własne
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The smallest number of years of life lost due to all
categories was observed in the Subcarpathian Province
(1,833 years in the male group and 1,039 years in the
female group) and the Lesser Poland Province (1,860
years in the male group and 1,105 in the female group).
A more detailed analysis of causes of deaths
implies that in the male group, the highest SEYLLp
values were observed for: ischemic heart disease (217
years), malignant neoplasms of the trachea, bronchi
and lungs (175 years), cardiac insufficiency (156
years), cerebral diseases (128 years), suicide (112
years), diseases of arteries, arterioles and capillaries
(82 years), traffic accidents (217 years), cirrhosis of the
liver and alcoholic liver disease (68 years), pneumonia
and influenza (66 years) as well as chronic diseases of
the respiratory tract (39 years) (Tab. III). In the female
group the highest SEYLLp values were observed for:
cerebral diseases (106 years), cardiac insufficiency (105
years), ischemic heart disease (103 years), diseases of
arteries, arterioles and capillaries (92 years), malignant
neoplasms of the trachea, bronchi and lungs (70 years),
neoplasm of the nipple (62 years), pneumonia and
influenza (38 years), malignant neoplasms of the ovary
(29 years), malignant neoplasms of the large intestine
(27 years) as well as cirrhosis of the liver and alcoholic
liver disease (26 years) (Tab. IV).
With regards to years of life lost in males, the
greatest differences in particular provinces were
noted for: cardiac insufficiency (2 years in the Lesser
Poland Province up to 290 years in the Lodz Province),
diseases of arteries, arterioles and capillaries (16
years in the Pomeranian Province up to 150 years
in the Opolskie Province) and suicide (53 years in
the Warmian-Masurian Province up to 153 years in
the Lubusz Province). With regards to years of life
lost in females, the greatest differences in particular
provinces were noted for: cardiac insufficiency (3
years in the Lesser Poland Province up to 167 years in
the Lodz Province), diseases of arteries, arterioles and
capillaries (12 years in the Pomeranian Province up
to 169 years in the Świętokrzyskie Province) as well
as cirrhosis of the liver and alcoholic liver disease (11
years in the Subcarpathian Province up to 45 years in
the Silesian Province).
Huge difference in the values of the SEYLLp index,
particularly with regards to cardiovascular diseases,
might result not only from objective differences in
health, but also from erroneous determination of
causes of death.
DISCUSSION
Health differences in European countries are often
discussed in professional literature. Quite a great
number of studies focus on different levels of mortality

Bardziej szczegółowa analiza przyczyn zgonów
wskazuje na to, że w grupie mężczyzn najwyższe wartości SEYLLp odnosiły się do: choroby niedokrwiennej serca (217 lat), nowotworów złośliwych tchawicy,
oskrzeli i płuc (175 lat), niewydolności serca (156
lat), chorób naczyń mózgowych (128 lat), samobójstw
(112 lat), chorób tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (82 lata), wypadków drogowych (217 lat), marskości i choroby alkoholowej wątroby (68 lat), zapalenia płuc i grypy (66 lat) oraz przewlekłych chorób
dróg oddechowych (39 lat) (Tab. III). W grupie kobiet
największe wartości wskaźników SEYLLp dotyczyły:
chorób naczyń mózgowych (106 lat), niewydolności
serca (105 lat), choroby niedokrwiennej serca (103
lata), chorób tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
(92 lata), nowotworów złośliwych tchawicy, oskrzeli
i płuc (70 lat), nowotworu sutka (62 lata), zapalenia
płuc i grypy (38 lat), nowotworu złośliwego jajnika
(29 lat), nowotworu złośliwego jelita grubego (27 lat)
oraz marskości i choroby alkoholowej wątroby (26 lat)
(Tab. IV).
Największe dysproporcje pomiędzy utraconymi
latami w poszczególnych województwach w grupie
mężczyzn dotyczyły: niewydolności serca (od 2 lat
w województwie małopolskim do 290 lat w województwie łódzkim), chorób tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (od 16 lat w województwie pomorskim do
150 lat w województwie opolskim) oraz samobójstw
(od 53 lat w województwie warmińsko-mazurskim do
153 lat w województwie lubuskim). W grupie kobiet
największe różnice w utraconych latach życia były spowodowane przez: niewydolność serca (od 3 lat w województwie małopolskim do 167 lat w województwie
łódzkim), choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (od 12 lat w województwie pomorskim do 169 lat
w województwie świętokrzyskim) oraz marskość i chorobę alkoholową wątroby (od 11 lat w województwie
podkarpackim do 45 lat w województwie śląskim).
Bardzo duże zróżnicowanie współczynników
SEYLLp, zwłaszcza w odniesieniu do chorób układu
krążenia, może wynikać nie tylko z obiektywnych różnic w stanie zdrowia, lecz z błędów w prawidłowym
określaniu przyczyny wyjściowej zgonu.
DYSKUSJA
Różnice w stanie zdrowia pomiędzy krajami europejskimi są często rozważane w literaturze przedmiotu,
a szczególnie dużo prac dotyczy zróżnicowania umieralności w krajach zachodnich (18-19). Prowadzono
również badania dotyczące nierówności w stanie zdrowia w krajach Europy Wschodniej, m.in. w Rosji (20),
Estonii (21) oraz na Litwie (22). Interesujące wnioski
wynikają z analiz porównawczych, które ujawniły
większe różnice w krajach byłego ZSRR niż obser75
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in western countries (18 – 19). Studies on health
inequalities, occurring in Eastern European countries,
e.g. in Russia (20), Estonia (21) and Lithuania (22),
have also been conducted. Comparative analyses
revealed greater differences in post-soviet republics
rather than in Central Europe; in Central and Eastern
European countries, the differences were more distinct
than in Western and Southern Europe (23 – 24). In
most cases, the differences result from the economic
level and the socioeconomic status of inhabitants of
those countries.
While analyzing causes of such huge territorial
health inequalities in one country, we should exclude
the first mentioned cause. Thus, the following question
arises: Is the socioeconomic status of inhabitants
of particular provinces in Poland a factor which
contributes to huge differences in the number of
years of life lost, as it was observed in the authors’
own study? The authors of a study on the relationship
between the socioeconomic situation and mortality
level in particular provinces of Poland, noted certain
correlations between standardized death rates (SDR)
and the average gross monthly income, unemployment
rate and percentage of population with tertiary
education. However, the correlation values were
really high and statistically insignificant (25). The
highest correlation with SDR was observed in people
who have completed tertiary education. A strong
relationship between education level and premature
mortality of inhabitants of Poland was confirmed in
the study called “Educational inequalities in premature
mortality in Poland, 2002-2011: a population-based
cross-sectional study” (26). The value of SDR in 2011
in population aged 25 – 64 years with elementarylevel education was 4.8 higher in males and 3.7
higher in females in comparison with tertiary–level
educated people. The Lodz Province, which, as it was
revealed in this study, is characterized with the highest
number of years of life lost, came in the middle,
that is the eighth position, of the total number of 16
provinces, with regards to people who have completed
tertiary education (according to data from the Central
Statistical Office) (6). Thus, it seems that life style
contributes to the highest number of years of life lost
in inhabitants of the Lodz Province. According to the
concept of the “health field”, introduced by Lalonde,
factors related to lifestyle are considered to contribute
to the health of an individual in more than 50% (27).
The Polish National Multi Center Health Survey,
called WOBASZ, conducted in 2003 – 2005, focused
on an analysis of four health behaviours: nonsmoking,
healthy body weight, adequate consumption of
vegetables and fruit as well as regular physical activity.
Results of the survey indicate that the Lodz province
does not occupy the worst position with regards to
76

wowane w Europie Centralnej, a w krajach Europy
Centralnej i Wschodniej wyższe niż w krajach Europy Zachodniej i Południowej (23-24). Większość tych
różnic objaśniana jest stopniem rozwoju ekonomicznego kraju oraz statusem społeczno-ekonomicznym
mieszkańców.
Analizując przyczyny dużego zróżnicowania terytorialnego w stanie zdrowia w obrębie jednego kraju,
należy wykluczyć pierwszą z ww. przyczyn, zatem
nasuwa się pytanie, czy to status społeczno-ekonomiczny mieszkańców poszczególnych województw
w Polsce jest przyczyną zaobserwowanych w badaniu własnym dużych różnic w liczbie utraconych lat
życia. W badaniu analizującym wpływ sytuacji społeczno-ekonomicznej na poziom umieralności w poszczególnych województwach Polski zaobserwowano
pewne korelacje standaryzowanych współczynników
zgonów z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem
brutto, stopą bezrobocia i odsetkiem osób z wyższym
wykształceniem, jednak wartości współczynników
korelacji były niezbyt wysokie i nieistotne statystycznie (25). Najsilniejszą korelację ze standaryzowanymi wartościami współczynników zgonów wykazywał
odsetek osób z wyższym wykształceniem. Wysoki
wpływ wykształcenia na przedwczesną umieralność
mieszkańców Polski potwierdzono również w badaniu „Educational inequalities in premature mortality
in Poland,2002-2011: a population-based cross-sectional study” (26). Standaryzowany współczynnik
zgonów w 2011 roku wśród osób w wieku 25-64 lata
z wykształceniem podstawowym był 4,8 razy większy w grupie mężczyzn i 3,7 razy większy w grupie
kobiet niż wśród osób z wykształceniem wyższym.
Województwo łódzkie charakteryzujące się wg niniejszego badania największą liczbą utraconych lat, według danych Głównego Urzędu Statystycznego zajmowało pod względem odsetka osób z wykształceniem
wyższym środkowe 8 miejsce spośród wszystkich
16 województw (6). Wydaje się zatem, że przyczyną
największej liczby utraconych lat życia mieszkańców
województwa łódzkiego mogą być raczej czynniki dotyczące stylu życia, które jak wiadomo z koncepcji pól
zdrowia Lalonde’a, mają największy, ponad 50 procentowy, wpływ na stan zdrowia społeczeństwa (27).
W wieloośrodkowym ogólnopolskim badaniu stanu
zdrowia ludności WOBASZ przeprowadzonym w latach 2003-2005 przeanalizowano m.in. rozpowszechnienie czterech zachowań zdrowotnych: niepalenia
tytoniu, prawidłowej masy ciała, odpowiedniego spożycia warzyw i owoców oraz zadowalającego poziomu aktywności fizycznej. Z badania tego wynika, że
województwo łódzkie nie zajmuje najgorszego miejsca w kraju pod względem częstości występowania
żadnego z wymienionych czynników ryzyka. Badania wykazują, że większość pacjentów z chorobami
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the prevalence of any of the above factors. Studies
confirm that most patients affected by chronic diseases
lead a lifestyle which is characterized with many
risk factors (28). An analysis of all those risk factors
might bring interesting results. The WOBASZ survey
was a ground for calculating the so called healthy
lifestyle index. The score scale ranges from 0, which
is identified with lack of the above factors, to 4, which
is identified with presence of all the mentioned factors.
The survey confirmed that only 5.4% of inhabitants
of the Lodz and Lubelskie provinces lead a healthy
lifestyle, i.e. do not smoke, maintain healthy body
weight, consume adequate amounts of vegetables and
fruit and regularly do physical activity. In 3.8% of the
studied respondents the score of the healthy lifestyle
index was 0, which means that none of the four health
behaviours was observed (29). The healthy lifestyle
index was not determined in other provinces, which
made it impossible to check any potential correlation
with mortality levels. In 2013 – 2014 the WOBASZ
II study was conducted. Its results should facilitate
making a more detailed and current analysis of health
inequalities in inhabitants of particular provinces in
Poland.
The quality of diagnosing and classifying causes of
death in Poland, particularly cardiovascular diseases,
poses another problem. The authors of a comparative
study on mortality due to diseases of the cardiovascular
system, among inhabitants of big Polish cities, where
there are medical universities, revealed distinctly
different SDR values. The authors believe these
discrepancies result from ununiform rules adopted for
identification of causes of death, which, in turn, results
from inadequate knowledge of medical professionals
(30).
CONCLUSIONS
A comparison of percentage of deaths with the
percentage of years of life lost by causes indicates
that malignant neoplasms in the female group and
external causes of death in both sexes entails social and
economic results which are more serious than implied
by proportional mortality ratios. Such deaths occur in
young people, which results in a high number of years
of life lost. Poland is characterized with huge territorial
health inequalities; inhabitants of the Lodz and
Silesian provinces lose the greatest number of years
of life. In this aspect, the situation of inhabitants of the
Subcarpathian and Lesser Poland provinces appears to
be the best. There is a need to conduct further studies
in order to identify reason for such huge inequalities
and make attempts to eliminate them.

przewlekłymi prowadzi styl życia, na który składa
się współistnienie wielu czynników ryzyka (28). Być
może bardziej interesujących wniosków mogłaby zatem dostarczyć analiza łącznego wpływu wszystkich
wymienionych czynników ryzyka. Na podstawie badania WOBASZ wyliczano tzw. wskaźnik stylu życia od
0 (brak ww. cech) do 4 punktów (obecność wszystkich
ww. cech). Stwierdzono, że w województwie łódzkim i lubelskim jedynie 5,4% osób dorosłych prowadzi zdrowy styl życia, to znaczy nie pali tytoniu, ma
prawidłową masę ciała, spożywa codziennie warzywa
i owoce oraz regularnie wykonuje ćwiczenia fizyczne. U 3,8% badanych wskaźnik stylu życia był równy
0, to znaczy nie stwierdzono obecności ani jednego
z czterech korzystnych zachowań zdrowotnych (29).
Brak publikacji dotyczących wskaźnika stylu życia
w innych województwach uniemożliwił sprawdzenie
korelacji z poziomem współczynników umieralności.
W latach 2013-2014 przeprowadzono w Polsce badanie WOBASZ II, którego wyniki powinny przyczynić
się do bardziej szczegółowej i aktualnej analizy przyczyn różnic w stanie zdrowia pomiędzy mieszkańcami
poszczególnych województw w Polsce.
Odrębnym problemem jest jakość diagnozowania
i kodowania przyczyn zgonów w Polsce, zwłaszcza
w odniesieniu do chorób układu krążenia. W badaniu
porównującym umieralność z powodu chorób układu
sercowo-naczyniowego w latach 2007–2009 wśród
mieszkańców dużych polskich miast, w których znajdują się uniwersytety medyczne, stwierdzono znaczące regionalne różnice w wartościach współczynników
zgonów, które autorzy badania uzasadniają niejednakowymi zasadami stosowanymi do orzekania przyczyn zgonów, prawdopodobnie wynikającymi z niedostatecznego przeszkolenia kadry medycznej w tym
zakresie (30).
WNIOSKI
Porównanie struktury zgonów z odsetkami utraconych lat życia wg przyczyn wskazuje na to, że nowotwory złośliwe w grupie kobiet i przyczyny zewnętrzne
u obu płci powodują większe skutki społeczne i ekonomiczne niż wynika to ze wskaźników umieralności
proporcjonalnej, gdyż wiele z nich dotyczy osób stosunkowo młodych, zatem ich następstwem jest duża
liczba utraconych lat życia.
W Polsce istnieje duże zróżnicowanie terytorialne
w utraconych latach życia – najwięcej lat życia tracą
mieszkańcy województwa łódzkiego i śląskiego, najlepsza sytuacja w tym zakresie dotyczy mieszkańców
województwa podkarpackiego i małopolskiego. Istnieje potrzeba dalszych badań, mających na celu wyjaśnienie przyczyn tak dużych różnic i stopniowe ich
niwelowanie.
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ABSTRACT
BACKGROUND. Poor knowledge on rare diseases (RD) results in a significant delay in their diagnosis and
treatment. So far there are no standards of university education in RD. We assessed knowledge on RD among
healthcare students and the effectiveness of targeted education.
METHODS. We conducted an internet-based survey among students of the faculty of medicine, pharmacy and
health sciences. Questions regarded personal information, definition and epidemic data on RD. The survey was
used to assess the effect of targeted education about RD in an additional group of students.
RESULTS. We enrolled 270 students (females: n=181; 67%), aged 22±1.7 years. Most of them (87.8%)
declared to be familiar with the term RD. However only 20.7% knew the correct definition of RD, 14% knew
that RD affect a significant (6-8%) proportion of population, 21.4% that there are 5-8 thousands of different
RD’ entities, 73.7% recognized the most common cause of RD. 12.6% knew, that the RD most frequently occur
in the adulthood. Targeted education applied in the additional group of 18 students resulted in a significant
improvement of students’ knowledge on RD: definition (by 33%; p=0.007), percentage of population affected by
RD (by 67%; p=0.001 ), total number of different RD (by 61%; p=0.003), time of onset of RD (by 61% p=0.003).
CONCLUSION. Despite the declared recognition of the term: RD, knowledge on RD among medical students
is poor independently on the year of study. However it can be improved with use of targeted education.
Key words: Rare diseases, medical education, students
STRESZCZENIE
WSTĘP. Niedostateczna wiedza o chorobach rzadkich (RD) skutkuje opóźnieniami w ich rozpoznawaniu i leczeniu. Jak dotąd brak jest uniwersyteckich standardów kształcenia w zakresie RD. Celem badania była ocena
wiedzy na temat RD wśród studentów kierunków medycznych i efektu celowanej interwencji edukacyjnej.
MATERIAŁ I METODY. Wśród studentów wydziału lekarskiego, farmacji i wydział nauk o zdrowiu przeprowadzony został anonimowy kwestionariusz. Pytania dotyczyły znajomości definicji i podstawowych danych
epidemiologicznych związanych z RD. W dodatkowej grupie studentów kwestionariusz został wykorzystany
w celu oceny efektu interwencji edukacyjnej dotyczącej RD.
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WYNIKI. Do badania włączonych zostało 270 studentów (181 kobiet; 67%), w wieku 22±1,7 roku. Większość z nich (87,8%) zadeklarowała znajomość pojęcia RD. Jednak zaledwie 20,7% studentów potrafiło podać
poprawną definicję RDs, 14% wiedziało, że RD dotyczą znacznego (6-8%) odsetka społeczeństwa, 21,4% że
występuje w sumie około 5-8 tysięcy różnych RD, 73,7% zidentyfikowało najczęstsze podłoże RD jako czynnik genetyczny. Tylko 12,6% studentów wiedziało, że RD rozwijają się głównie w wieku dorosłym. Celowana
interwencja edukacyjna przeprowadzona w dodatkowej grupie 18 studentów pozwoliła na poprawę wiedzy na
temat RD dotyczącej: definicji (o 33%; p=0,007), odsetka populacji dotkniętego, przez RD (o 67%; p=0,001 ),
całkowitej liczby RD (o 61%; p=0.003), czasu ujawnienia się RD (o 61% p=0,003).
WNIIOSKI. Pomimo deklarowanej znajomości pojęcia RD, poziom wiedzy studentów kierunków medycznych
na ten temat jest niski, niezależnie od roku studiów. Może on być jednak poprawiony dzięki zastosowaniu celowanej interwencji edukacyjnej.
Słowa kluczowe: Choroby rzadkie, edukacja medyczna, studenci
INTRODUCTION

WSTĘP

Rare diseases (RD) are defined as conditions that
affect less than 5 per 10,000 individuals. There are
currently more than 5 000 different RD described in
the literature and it is estimated that they are affecting
6-8% of population. In the European Union (EU)
this problem affects about 27-36 millions of citizens.
It is estimated that 1 in every 17 EU citizens will be
affected by some kind of RD during their lifetime (1,2).
This indicates that most physicians will encounter this
kind of patient in their practice. Mean life expectancy
of nearly 60% people affected by RD is significantly
shortened. Many diseases in this group are severe,
complex and chronically debilitating. On the other
hand, some of these conditions, when correctly
diagnosed and treated, allow patients to maintain a
normal lifestyle. RD may influence all aspects of life.
Their impact on physical and mental abilities, behavior
and cognitive functions often has debilitating effect.
Health care workers often have insufficient
knowledge on RD. This may result in delay of forming
correct diagnosis and providing complex care for the
patients. Early recognition and initiation of specific
treatment requires sufficient medical knowledge,
however number of specialists in this area remains
inadequate. Limitations of most of the health care
systems result in diagnostic delay and lack of efficient
treatment which lead to patients’ isolation and social
exclusion (3).
The EU Programme of Community action on RD
requires development of strategies and mechanisms for
preventing, exchanging information on and responding
to RD. In the Polish medical education there are only
few opportunities to introduce this topic to the students.
In this study we aimed to assess knowledge on RD
among health care students. We also assessed whether
targeted education can improve awareness of RD in
this group.

Choroby rzadkie (RD) są schorzeniami występującymi u mniej niż 5 na 10 000 osób. Obecnie w piśmiennictwie opisanych jest ponad 5 000 różnych RD,
które dotyczą łącznie około 6-8% populacji. W Unii
Europejskiej (EU) problem RD dotyczy około 27-36
milionów obywateli. Szacuje się, że w EU 1 na 17 obywateli zachoruje na RD w czasie swojego życia (1,2).
To oznacza, że zdecydowana większość lekarzy napotka w swojej praktyce chorych cierpiących na RD.
Średnia długość życia prawie 60% pacjentów z RD jest
znacznie skrócona. Przebieg wielu z tych chorób jest
ciężki i może w sposób znaczący ograniczać codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Natomiast wiele
z tych schorzeń, wcześnie rozpoznanych, prawidłowo
leczonych, pozwala na prowadzenie przez pacjentów
normalnego stylu życia. RD mogą wpływać na bardzo
wiele aspektów życia, powodując pogorszenie wydolności fizycznej i zdolności poznawczych pacjentów.
Pracownicy systemu opieki zdrowotnej często nie
posiadają dostatecznej wiedzy na temat RD. Może to
mieć wpływ na opóźnienie ustalenia prawidłowego
rozpoznania i utrudniać zapewnienie kompleksowej
opieki pacjentom. Wczesne rozpoznanie i prawidłowe leczenie wymaga odpowiedniego zasobu wiedzy
medycznej, jednakże liczba specjalistów w tej dziedzinie jest niewystarczająca. Ograniczenia większości
systemów opieki medycznej mogą skutkować izolacją
i społecznym wykluczeniem pacjentów z RD (3).
Zalecenia Rady Europejskiej wskazują na potrzebę gromadzenia wiedzy eksperckiej na temat RD oraz
prowadzenie odpowiedniej edukacji i szkoleń pracowników ochrony zdrowia. Obecnie w programie nauczania polskich szkół medycznych tematyka RD jest jednak ograniczona.
Celem przedstawionego badania była ocena wiedzy na temat RD wśród studentów kierunków medycznych, a także określenie, czy celowana interwencja edukacyjna może poprawić poziom wiedzy w tej
grupie.
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MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

Study design. We conducted an anonymous
internet survey among a random sample of 270
students of Jagiellonian University Medical College:
181 females (67%) and 89 males (33%), aged 22±1.7
years. The survey was distributed using social media,
mailing lists, and discussion groups. Questionnaire
design prevented multiple responses by the same
student (IP address checking). Before starting the
survey participants were informed about the topic and
purpose of the study. They were also instructed how
to complete the questionnaire. Students were asked
questions concerning personal information, definition
on RD and more detailed epidemic data on RD, as
shown in Table I.
Survey. The survey was divided into 3 sections:
-- Section I included 7 questions concerning
personal information: sex, age, faculty, year
of study, membership in a students’ scientific
group, previous authorship of congress report or
scientific publication
-- Section II contained 6 single-choice closedended questions regarding definition and
epidemic data on RD. In first question students
were asked whether they have ever encountered
the term RD. The other five questions referred
to: correct definition of RDs, percentage of
population affected by RDs, total number of
different RD entities, most common cause of
RD, most common time of RD onset.
-- Section III contained multiple-choice closedended question in which students were asked to
correctly classify 10 different disease entities as
rare or non-rare. This section aimed to assess the
ability to recognize RD among other diseases.
For the closed-ended questions, the correct answers
were identified using previously prepared answer
template. Each question was displayed independently,
with an response time limit of 90 seconds without the
possibility to return to the previous one. Open-ended
questions concerning personal information were used
to characterize population of the study and to perform
subgroup analysis. Detailed information asked in the
questionnaire are presented in table I - Questions asked
in the survey and number of answers.
Intervention. Additional 18 students: 10 females
(56%) and 8 males (44%) aged 23±1.2 years (5 from
the fifth year and 13 from the fourth year of the Faculty
of Medicine) were enrolled to participate in the
interventional part of the study. Intervention consisted
of 30-hour elective course on RD. Course consisted
of 9 different sections illustrating multidisciplinary
problem of RD: (1) introduction to RD, (2) sources
of information on RDs, (3) scientific methods in RD,

Projekt badania. Anonimowa ankieta została przeprowadzona w grupie 270 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJCM) w Krakowie: 181 kobiet (67%) oraz 89 mężczyzn (33%) w wieku
22±1,7 roku. Kwestionariusz ankiety był rozpowszechniany z użyciem mediów społecznościowych, grup mailingowych i grup dyskusyjnych tak, aby dotrzeć do jak
największej liczby studentów UJCM. Sposób zbierania
danych zmniejszał możliwość dwukrotnej odpowiedzi
przez tego samego studenta poprzez kontrolę adresu IP.
Przed rozpoczęciem badania ankietowego uczestnicy zostali poinformowani o tematyce i celach badania, a także
o sposobie wypełniania kwestionariusza. Pytania dotyczyły definicji RD oraz podstawowych zagadnień z zakresu epidemiologii RD, co przedstawiono w tabeli I.
Kwestionariusz. Kwestionariusz został podzielony na 3 sekcje:
-- Sekcja I obejmowała 7 pytań dotyczących podstawowych danych uczestników: płci, wieku,
wydziału, roku studiów, członkostwa w Studenckim Towarzystwie Naukowym, autorstwa doniesień konferencyjnych i publikacji naukowych
-- Sekcja II zawierała 6 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru dotyczących definicji i danych epidemiologicznych dotyczących RD. W pierwszym pytaniu studenci zostali zapytani, czy kiedykolwiek
spotkali się z pojęciem RD. Pięć pozostałych pytań
dotyczyło: definicji RD, odsetka populacji dotkniętego przez RD, całkowitej liczby jednostek chorobowych zaliczanych do RD, najczęstszej przyczyny RD, typowego czasu ujawniania się RD.
-- Sekcja III zawierała pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym studenci zostali
poproszeni o zaklasyfikowanie 10 różnych jednostek chorobowych jako rzadkich lub nierzadkich. Celem była ocena zdolności studentów do
identyfikacji RD wśród innych chorób.
Dla pytań zamkniętych poprawne odpowiedzi były
identyfikowane z użyciem uprzednio przygotowanego
klucza. Każde z pytań było wyświetlane osobno, czas
przeznaczony na odpowiedź wynosił 90 sekund bez
możliwości powrotu do poprzedniego pytania. Pytania
otwarte dotyczące danych uczestników były wykorzystane do scharakteryzowania badanej populacji oraz do
analizy wyników w podgrupach. Szczegółowa treść pytań została przedstawiona w tabeli I - Pytania zawarte
w kwestionariuszu i liczba odpowiedzi.
Interwencja. Dodatkowo 18 studentów: 10 kobiet
(56%) oraz 8 mężczyzn (44%) w wieku 23±1,2 roku (5
z V roku, 13 z IV roku Wydziału Lekarskiego) zostało
włączonych do części interwencyjnej badania. Interwencja polegała na przeprowadzeniu 30-godzinnego
elektywnego kursu z zakresu RD w ramach programu
nauczania na UJCM. Kurs składał się z 9 sekcji uka-
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(4) RDs of the immune system, (5) rare cardiovascular
diseases, (6) rare neurological diseases, (7) rare
genetic diseases, (8) rare metabolic diseases, (9) rare
hematological diseases.

zujących wielodyscyplinarny problem RD: (1) wprowadzenie do RD, (2) źródła informacji o RD, (3) metodyka badań naukowych w RD, (4) RD o podłożu immunologicznym, (5) RD układu krążenia, (6) RD układu
nerwowego, (7) RD o podłożu genetycznym, (8) RD
o podłożu metabolicznym, (9) RD hematologiczne.

Table I. Questions asked in the survey and number of answers
Tabela I. Pytania zawarte w kwestionariuszu i liczba udzielonych odpowiedzi
Number of
answers (%)

Question

Answers (correct answers are in bold)

Have you encountered
the term rare diseases?

Yes

237 (87.8)

No

33 (12.2)

Please select the correct definition
of the term rare diseases:

Life-threatening or chronically debilitating diseases with prevalence less than
1:100 that special combined efforts are needed to address them

8 (3)

Life-threatening or chronically debilitating diseases with prevalence less than
1:1000 that special combined efforts are needed to address them

11 (4)

Life-threatening or chronically debilitating diseases with prevalence less
than 1:2000 that special combined efforts are needed to address them

56 (20.7)

Life-threatening or chronically debilitating diseases with prevalence less than
1:5000 that special combined efforts are needed to address them

38 (14.1)

Life-threatening or chronically debilitating diseases with prevalence less than
1:10 000 that special combined efforts are needed to address them

157 (58.1)

What percentage of Polish
population is affected by any of
rare diseases?

0,5%
1-2%
6-8%
15-18%
30-35%

152 (56.3)
73 (27)
38 (14)
4 (1.5)
3 (1.1)

What is the estimated number of
different rare disease entities?

100
1000 – 2000
5000 – 8000
15 000
20 000

59 (21.9)
123 (45.6)
58 (21.4)
15 (5.6)
15 (5.6)

What is the most common cause
of rare diseases?

Infectious
Genetic
Autoimmune
Environmental
Mental

0
199 (73.7)
67 (24.8)
4 (1.5)
0

What is the most common time of
rare diseases onset?

Right after birth
< 5 years of age
Childhood >5 years of age
Adulthood
There is no such a relationship

35 (13)
49 (18.2)
61 (22.6)
34 (12.6)
91 (33.7)

Crohn’s disease
Parkinson’s disease
Osteoporosis
Sarcoidosis
Amyotrophic lateral sclerosis
Cystic fibrosis
Idiopathic pulmonary arterial hypertension
Type I diabetes mellitus
Multiple sclerosis
Autosomal dominant polycystic kidney disease

93 (34.4)
9 (3.3)
1 (0.4)
129 (47.8)
196 (72.6)
122 (45.2)
95 (35.2)
14 (5.2)
69 (25.6)
132 (48.9)

Please select names of diseases
which are considered as rare
diseases in Poland:

The correct answers are written in bold.
Poprawne odpowiedzi zostały pogrubione.

During multidisciplinary classes participants were
exposed to broad array of patients’ cases with rare
conditions and each topic was presented by specialist

Podczas wielodyscyplinarnych zajęć studenci zapoznawani byli z przypadkami klinicznymi pacjentów
z RD, każdy temat prezentowany był przez specjali83
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in the discussed field. In this group knowledge was
assessed before first and directly after the last RD
classes by the previously described questionnaire.
Table II. Study group characteristics
Tabela II. Charakterystyka badanej grupy
Variables

N (%)
men

sex

age (years)

women
18-20

49 (18.1)

21-23

170 (63)

24-28
member of scientific
society

faculty

year of study

yes
no

authorship of
scientific publication

51 (18.9)
208 (77)
62 (23)

medical

199 (73.7)

pharmacy

32 (11.9)

health sciences
department

39 (14.4)

I-II

71 (26.3)

III-IV

135 (50)

V-VI
authorship of
congress report

89 (33)
181 (67)

yes
no

64 (23.7)
90 (33.3)
180 (66.7)

yes

32 (11.9)

no

238 (88.1)

Statistical analysis. Categorical variables were
described as counts and percentages and continuous
variables as means ± standard deviations. The chisquare test were used to compare differences in correct
answers according to pre-specified criteria. Continuous
variables were compared using Student’s t-test.
Statistical analysis was performed with Statistica PL
software [StatSoft, Inc. (2011) STATISTICA (data analysis
software system), version 10.0, StatSoft, Inc. Tulsa, USA].
All tests were two-sided and the significance level was set
at p<0.05. Correct answers before and after an elective
course on RD were assessed by follow-up questionnaire
and compared by McNemar and Wilcoxon tests.
RESULTS
Most of respondents (199; 73.7%) were students
of the Faculty of Medicine, other were students of the
Faculty of Health Sciences (39; 14.4%) and the Faculty
of Pharmacy (32; 11.9%). Population of the study is
shown in table II - Study group characteristics.
Majority of students (n=237; 87.8%) confirmed, that
they have encountered the term: Rare diseases during
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stę w danej dziedzinie medycyny. W tej grupie wiedza
była oceniona dwukrotnie - przed pierwszymi zajęciami i bezpośrednio po ostatnich zajęciach za pomocą
opisanego wcześniej kwestionariusza.
Analiza statystyczna. Zmienne kategoryczne
zostały opisane za pomocą liczb i procentów, zmienne ciągłe zostały przedstawione jako średnia ± odchylenie standardowe. Test chi-kwadrat został użyty
do porównania różnic w liczbie prawidłowych odpowiedzi pomiędzy poszczególnymi podgrupami.
Zmienne ciągłe były porównane za pomocą testu
t-Studenta. Odsetki poprawnych odpowiedzi przed
i po kursie dotyczącym RD zostały porównane za pomocą testów McNemara oraz Wilcoxona.
Analiza statystyczna została przeprowadzona za
pomocą programu Statistica PL [StatSoft, Inc. (2011)
STATISTICA, version 10.0, StatSoft, Inc. Tulsa, USA].
Wszystkie testy były dwustronne, za istotne uznawano
różnice dla których p wynosiło <0,05.
WYNIKI
Większość respondentów (199; 73,7%) była studentami Wydziału Lekarskiego, pozostali byli studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu (39; 14,4%) oraz Wydziału Farmacji (32; 11,9%). Charakterystyka badanej
grupy została przedstawiona w tabeli II.
Większość objętych badaniem studentów (n=237;
87,8%) potwierdziła, że spotkała się wcześniej z pojęciem: Choroby rzadkie podczas swojej edukacji. Jednak
poprawna odpowiedź na pytanie o definicję RD została
wybrana jedynie przez 56 (20,7%) z nich. Większość
respondentów (157; 58,1%) błędnie odpowiedziała, że
są to choroby dotykające mniej niż 1:10 000 populacji.
Ponadto, tylko 38 (14%) studentów było świadomych,
że RD dotyczą 6-8% populacji. Więcej niż połowa (152;
56,3%) uczestników badania odpowiedziała, że liczba
ta wynosi 0,5% lub mniej.
Zaledwie 58 (21,4%) studentów wiedziało, że istnieje
5-8 tysięcy różnych RD, większość z nich (182; 67,4%)
wskazało mniejsze liczby. Większość studentów (199;
73,7%) prawidłowo zidentyfikowało najczęstszą przyczynę RD jako genetyczną. Zaledwie 34 (12,6%) wiedziało,
że RD ujawniają się najczęściej w wieku dorosłym.
Schorzeniami najczęściej poprawnie identyfikowanymi jako rzadkie były: stwardnienie zanikowe boczne,
sarkoidoza, mukowiscydoza, co przedstawiono na rycinie 1: Odsetek studentów wskazujących różne choroby
(rzadkie i nierzadkie) jako rzadkie. Najrzadziej uznawanymi za RD były stwardnienie rozsiane oraz idiopatyczne
tętnicze nadciśnienie płucne. Autosomalnie dominująca
wielotorbielowatość nerek została niepoprawnie wskazana jako RD przez 132 (49%) respondentów.
Analiza podgrup. Mężczyźni byli w stanie wskazać
prawidłowy odsetek populacji dotkniętej przez RD częściej niż kobiety (21,3% vs.10,5%; p=0,03). Członkowie
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their education. However, when asked about the correct
definition of RD it was chosen by only 56 (20.7%) of
them. Most of the respondents (157; 58.1%) stated
wrong that it occurs in less than 1:10000 population.
Additionally, only 38 (14%) students were aware that RD
affect 6-8% of population. More than half (152; 56.3%)
participants answered that this number was 0.5% or less.
Only 58 (21.4%) students knew that there are 5-8
thousands of different RD, most of them (182; 67.4%)
chose lower numbers. Majority of the students (199;
73.7%) correctly identified the most common cause of
RD as genetics. Only 34 (12.6%) knew, that the onset
of most of RD is in the adulthood.
Diseases most often correctly identified as rare were:
amyotrophic lateral sclerosis, sarcoidosis, cystic fibrosis
as shown in the figure 1 - The proportion of students
indicating different (rare and non-rare diseases) as rare.
The least frequently recognized as rare were multiple
sclerosis and idiopathic pulmonary arterial hypertension.
Autosomal dominant polycystic kidney disease has been
incorrectly indicated as rare by 132 (49%) respondents.
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Studenckiego Towarzystwa Naukowego częściej niż pozostali studenci deklarowali, że spotkali się z pojęciem RD
i jednocześnie posiadali lepszą wiedzę dotyczącą definicji
RD (26,9 vs. 12,7%; p=0,03). Częściej też, w porównaniu
z osobami niebędącymi członkami Studenckiego Towarzystwa Naukowego identyfikowali zaburzenia genetyczne,
jako główną przyczynę RD (78,8 vs. 56,5%; p=0,0004).
Autorzy doniesień konferencyjnych byli w stanie wskazać poprawną definicję RD częściej niż pozostali studenci
(31,1 vs. 15,6%; p=0,003). Liczba studentów, którzy deklarowali, że spotkali się wcześniej z pojęciem RD różniła
się w zależności od wydziału: 92% studentów Wydziału
Lekarskiego, 82% Wydziału Nauk o Zdrowiu i 68,8% Wydziału Farmacji odpowiedziało twierdząco na to pytanie
(p=0,0004). Należy jednak zauważyć, że faktyczna znajomość definicji RD w tych grupach była podobna.
W badaniu nie stwierdzono różnic w poziomie
wiedzy o RD w poszczególnych grupach wiekowych
oraz wśród studentów pierwszych i ostatnich lat studiów. Szczegóły analizy w podgrupach przedstawiono
w tabeli III.

Fig. 1. The proportion of students indicating different (rare and non-rare diseases) as rare.
Ryc. 1. Odsetek studentów wskazujących różne choroby (rzadkie i nie-rzadkie) jako rzadkie.

Subgroup analysis. Males were able to recognize
percentage of population affected by RD more accurately
than females (21.3% vs.10.5%; p=0.03). Members of
Students’ Scientific Society declared more frequently than
the other students that they have encountered the term RD
and indeed, they had better knowledge about the correct
definition of RDs (26.9 vs. 12.7%; p=0.03). They were also
more often able to identify the most common cause of RD
as genetic (78.8 vs. 56.5%; p=0.0004). Authors of congress
reports were able to recognize correct RD definition more
often than other students (31.1 vs. 15.6%; p=0.003).

Interwencja. W grupie poddanej celowanej edukacji odnotowano poprawę znajomości definicji RD,
odsetka populacji dotkniętego przez RD, całkowitej
liczby różnych jednostek chorobowych zaliczanych do
RD, czasu ujawniania się RD. Nie stwierdzono poprawy wiedzy dotyczącej najczęstszej przyczyny RD oraz
liczby chorób poprawnie sklasyfikowanych jako RD.
Szczegóły wpływu interwencji edukacyjnej na poziom
wiedzy o RD przedstawiono w tabeli IV.
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RD – rare diseases
RD – choroby rzadkie

authorship of
scientific publication

authorship of
congress report

year of study

faculty

member of scientific
society

age (years)

sex

characteristics

149(87.6)

22-24

81(90)

156(86.7)

29(90.6)

208(87.4)

yes

no

yes

no

V-VI

119(88.2)

III-IV

59(92.2)

32(82)

22(68.8)

pharmacy

59(83.1)

183(92)

medical

I-II

55(88.7)

no

health sciences

182(87.5)

yes

47(92.2)

41(83.7)

18-21

25-28

160(88.4)

77(86.5)

women

men

N (%)

0.6

0.43

0.27

0.0004

0.79

0.43

0.66

P

have you encountered
the term RD?

48(20.2)

8(25)

28(15.6)

28(31.1)

15(23.4)

32(23.7)

9(12.7)

4(10.3)

5(15.6)

47(23.6)

7(12.7)

49(26.9)

13(27.7)

36(24.2)

7(17.1)

36(23)

20(26)

N (%)

0.53

0.003

0.15

0.13

0.03

0.49

0.56

P

no of correct answers
-definition of RD

36(15.3)

2(6.3)

29(16.1)

9(10)

7(10.9)

19(14.1)

12(16.9)

6(15.4)

3(9.4)

29(14.6)

9(14.5)

29(13.9)

6(11.8)

22(12.9)

10(20.4)

19(10.5)

19(21.3)

N (%)

0.18

0.17

0.61

0.71

0.64

0.59

0.03

P

no of correct answers
- percentage of
population affected
by RD

Table III. Knowledge on rare diseases among healthcare students - subgroup analysis.
Tabela III. Wiedza na temat chorób rzadkich wśród studentów kierunków medycznych – analiza podgrup.

51(21.4)

7(21.9)

41(22.8)

17(18.9)

14(21.9)

28(20.7)

16(22.5)

7(18)

9(28.1)

42(21.1)

15(24.2)

43(20.7)

10(19.6)

41(24.1)

7(14.3)

41(23.6)

17(19.1)

N (%)

0.95

0.46

0.95

0.56

0.55

0.32

0.50

P

175(73.5)

24(75)

127(70.6)

72(80)

51(79.7)

100(74.1)

48(67.6)

26(66.7)

26(81.3)

147(73.9)

35(56.5)

164(78.8)

41(80.4)

125(73.5)

33(67.3)

137(75.7)

62(69.7)

N (%)

0.86

0.1

0.28

0.38

0.0004

0.33

0.29

P

29(12.2)

5(15.6)

22(12.2)

12(13.3)

8(12.5)

19(14.1)

7(9.9)

2(5.1)

3(9.4)

29(14.6)

9(14.5)

25(12)

5(9.8)

24(14.1)

5(10.2)

19 (11)

15 (17)

N (%)

0.58

0.8

0.69

0.23

0.6

0.62

0.14

P

no of correct answers no of correct answers - no of correct answers - most
most common time of
total number of RD
common cause of RD
RD’ onset
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Wiedza o chorobach rzadkich

Interestingly, 92% students of the Faculty of
Medicine declared that they have encountered the term
RD. On the other hand only 82% students of the Faculty
of Health Sciences and 68.8% of Faculty of Pharmacy
have encountered this term (p=0.0004), however the
true knowledge of the RD’ definition was similar.
In our survey we did not find any differences between
RD knowledge in different age groups. Results were
similar for students of first and final years of medical
school, there were no significant increase in knowledge
during their education. Further details of subgroup
analysis are shown in table III - Knowledge on rare
diseases among health care students - subgroup analysis.
Intervention. In the interventional group we were
able to show that education improved knowledge on
definition of RD, proportion of population affected by
RD, total number of distinct RD, time of onset of RD.
There were no improvement in knowledge on most
common causes of RD and number of RD classified
correctly as rare. Details on the intervention are
presented in the table IV -Effect of targeted education
on rare diseases knowledge.
Table IV. Effect of targeted education on rare diseases knowledge
Tabela IV. Wpływ interwencji edukacyjnej na poziom wiedzy
o chorobach rzadkich
Question

% increase of
correct answers

p

Have you encountered the term
rare diseases?

11%

0.15

Please select the correct definition
of the term rare disease

33%

0.007

What percentage of Polish society
is affected by any of rare diseases?

67%

0.002

What is the total number of
different rare diseases?

61%

0.003

What is the most common cause of
rare diseases?

6%

1.0

What is the most common time of
rare diseases onset?

61%

0.003

Diseases classified correctly as rare 4%

0.53

DISCUSSION
The key action to decrease delays in recognizing
RD is education of the health care workers. British data
indicates that 46% patients with RD await for diagnosis
more than one year after the onset of symptoms. In 20%
of individuals this period is longer than 5 years and
in 12% is longer than 10 years. About half of patients
with RD have been diagnosed incorrectly before

DYSKUSJA
Jednym z podstawowych działań umożliwiających
zmniejszenie opóźnienia w rozpoznawaniu RD jest edukacja pracowników ochrony zdrowia. Brytyjskie dane
wskazują, że 46% pacjentów z RD czeka na prawidłowe
rozpoznanie więcej niż rok od wystąpienia pierwszych
objawów choroby. U 20% pacjentów ten okres jest dłuższy niż 5 lat, a u 12% dłuższy niż 10 lat. U około połowy
pacjentów z RD pierwsza diagnoza została postawiona
błędnie (4). To prowadzi często do zbyt późnego rozpoczęcia leczenia i niewłaściwego rozdziału funduszy na
nieprawidłowo ukierunkowaną diagnostykę lub leczenie. Opóźniona diagnoza uniemożliwia świadome planowanie potomstwa z uwzględnieniem potencjalnego
ryzyka zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Dlatego też
niezwykle istotne jest szybkie wykrywanie RD i możliwość kierowania pacjentów do ośrodków dysponujących możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Jak wykazało badanie EurordisCare2, pracownicy
ochrony zdrowia wykazują często niski poziom wiedzy
i umiejętności koniecznych do prawidłowego rozpoznawania i leczenia pacjentów (5). Podczas europejskiej
konferencji dotyczącej RD w Luxemburgu w 2005 roku
dyskutowano o sposobach rozwiązania tego problemu,
takich jak rozwój baz danych służących do wymiany
informacji i stworzenie sieci współpracy pomiędzy specjalistami (6).
Wyniki przedstawionego przez nas badania wskazują, że studenci kierunków medycznych nie dostrzegają w pełni wagi problemu RD. Studenci nie potrafią
właściwie rozróżnić chorób rzadkich i nierzadkich,
a także nie są świadomi faktu, że ujawniają się one
głównie w wieku dorosłym. Studenci działający w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego potrafili lepiej opisać problem RD. Jednak studenci końcowych lat studiów nie wykazywali większego poziomu
wiedzy na temat RD od swoich młodszych kolegów.
Poziom wiedzy pozostawał niski pomimo deklarowanej znajomości pojęcia RD. Te obserwacje pozostają
zgodne z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi
w La Rioja w Hiszpanii, oceniającymi poziom wiedzy na temat RD wśród studentów różnych kierunków.
W badaniu tym zaledwie 25% studentów znało prawidłową definicję RD i leków sierocych (7). W innym
badaniu większość pacjentów z RD oceniła poziom
wiedzy lekarza, do którego zwrócili się w momencie
wystąpienia pierwszych objawów choroby, jako niski.
Ponad 97% z nich stwierdziło, że lekarze powinni być
lepiej kształceni w zakresie RD, zwłaszcza w aspekcie
identyfikowania pierwszych objawów RD oraz zasad
kierowania pacjentów do ośrodków specjalistycznych,
jeśli jest to konieczne do postawienia rozpoznania (8).
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the final diagnosis (4). This delay often leads to late
initiation of treatment and improper disbursement of
funds on incorrectly diagnosed subjects. Late diagnosis
make informed decision about having the offspring
impossible. Therefore, it is essential to provide them
with abilities to identify suspected cases and to refer
them to the specialized center. EurordisCare2 survey
on RD showed lack of information and appropriate
medical training in establishing diagnosis and treatment
of patients (5). During the European Conference on
Rare Diseases in Luxembourg, 2005, the discussed
solutions to this problem included development of data
bases for exchange of information and establishing
networks of professionals (6).
Results of our study suggest that healthcare students
tend to underestimate the epidemiological burden of the
RD. Students do not properly differentiate between rare
and not-rare diseases and they do not appreciate the fact
that it mostly develops in adult population. Students
involved in scientific society and research were more
precise in defining the problem of RD. Nevertheless
students of last years of medical college failed to give
more accurate answers regarding RD than their younger
colleges. The general knowledge about RD was low in
the group of students despite declared familiarity of this
term. It remains consistent with recent Spanish study
assessing general knowledge and opinion on RD in La
Rioja (Spain) conducted among health care professionals
and non-health related students. In this study only 25%
of the survey sample knew the definitions of RD and
orphan drugs (7). According to another study, most
patients rated the RD knowledge of the physician they
saw at onset of their symptoms as “poor” or “fair.”
More than 97% of them stated that specialists should
be further educated about the existence of RD and be
trained to identify symptoms indicative of a rare disease,
seek the help of others and refer patients if necessary to
aid the diagnosis (8).
This may indicate that topic of RD requires more
detailed explanation and targeted education to be fully
understood by students and healthcare professionals.
The need for an innovative RD education within
medical curriculum seems to be a current issue however
the literature on the topic of RD education is still
limited and search for optimal educational strategies
is needed (9,10). The effect of targeted education
and its contribution to healthcare improvement was
observed and utilized in various settings (11-13). In
our recent study we concluded that medical students’
ECG interpretation skills are determined by additional
education and self-learning rather than by attendance at
regular ECG classes (13). Therefore for some complex
topics new evidence-based educational methods should
be applied for comprehensive teaching.
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Może to oznaczać, że temat RD wymaga bardziej
szczegółowego wyjaśnienia, aby był w pełni zrozumiany przez studentów i pracowników ochrony zdrowia. Potrzeba innowacyjnego programu nauczania
o RD w szkołach medycznych wydaje się aktualna,
potrzebne są również dalsze badania pozwalające na
określenie optymalnej strategii edukacyjnej dotyczącej RD (9,10). Efekt celowanej edukacji i jej wpływ
na poprawę opieki zdrowotnej był obserwowany i wykorzystywany w wielu sytuacjach (11-13). W ostatnio
przeprowadzonym przez nas badaniu wykazaliśmy, że
zdolność studentów medycyny do interpretacji EKG
zależy w większej mierze od samodzielnej edukacji,
niż od uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach dotyczących EKG (13). Dlatego też opracowanie nowych
metod edukacyjnych wydaje się być niezbędne, aby
w sposób pełny zapoznać studentów ze złożonymi problemami medycznymi.
Zalety i ograniczenia. Nasze badanie posiada kilka mocnych stron. Po pierwsze, temat edukacji o RD
nie był jak dotąd wyczerpująco opisany i brak jest
dostępnych danych dotyczących optymalnej techniki
edukacyjnej w tym zakresie. Po drugie, zaobserwowaliśmy, że standardowy program nauczania jest nieefektywny w edukacji studentów na temat RD. W końcu
zaproponowaliśmy celowaną interwencję edukacyjną,
która okazała się skuteczna w poprawie poziomu wiedzy na temat RD.
Nasze badanie posiada również pewne ograniczenia. Ankieta przeprowadzona została w obrębie jednej
szkoły medycznej, dlatego też badana przez nas grupa
może nie być w pełni reprezentatywna. Studenci wypełniali kwestionariusz ankiety bez nadzoru badaczy
i mogli potencjalnie używać dodatkowych źródeł wiedzy podczas odpowiadania na pytania. Myślimy jednak, że z uwagi na anonimowy charakter ankiety, jest
to mało prawdopodobne.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Pomimo deklarowanej znajomości pojęcia choroby rzadkie, większość studentów kierunków medycznych nie potrafiła wskazać poprawnej definicji RD
i nie wykazała pełnego zrozumienia tematu. Standardowy program nauczania nie zapewnia efektywnej
edukacji na temat RD, jednak celowana edukacja jest
skuteczną interwencją w poprawie poziomu wiedzy
o RD wśród studentów kierunków medycznych. Dlatego też opracowanie nowych metod edukacyjnych wydaje się być niezbędne, aby w sposób pełny zapoznać
studentów ze złożonymi problemami medycznymi.

Knowledge of rare diseases
Strengths and limitations. Our study has several
strengths. First, the topic of RD education has not been
previously addressed and data on optimal educational
method in this field is lacking. Second, we concluded
that standard medical school curriculum is ineffective
in teaching about RD. Finally we proposed targeted
educational intervention that showed to be effective in
improving awareness on RD.
There are also several limitations of this study.
Participation in our survey was voluntary and
performed in a single medical school therefore our
sample may not be representative of all students.
Students completed survey without supervision and
they could have used additional information resources
to provide the answers. We think, however that due to
anonymous character of the survey this is unlikely.
CONCLUSIONS
Despite the declared recognition of the term Rare
diseases, most health care students were not able to
indicate RD’ correct definition and did not understand
full extent of the problem. Standard medical school
curriculum does not provide effective education in
RD. However, targeted education can be efficient in
improvement of RD knowledge among healthcare
students. For some complex topics new evidencebased educational methods should be applied for
comprehensive teaching.
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ABSTRACT
Radon is the second leading cause of lung cancer after smoking. Indoor radon concentration poses a significant
and potentially subject to the prevention risk factor of lung cancer development. The paper present the history of
studies assessing occupational and indoor radon exposure and an impact of international organizations for raise
public and political awareness about the consequences of long term exposure to residential radon, resulting in
the European Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection
against the dangers arising from exposure to ionising radiation.
Key words: lung cancer, radon, indoor exposure
STRESZCZENIE
Radon jest drugą, co do częstości, wiodącą przyczyną raka płuca po paleniu tytoniu. Wewnątrzmieszkalne stężenie radonu stanowi znaczący i podlegający zapobieganiu czynnik rozwoju raka płuca. Praca przedstawia historię
badań nad zawodową i wewnątrzmieszkalną ekspozycją na radon oraz działania międzynarodowych organizacji
w celu podniesienia publicznej i politycznej świadomości na temat konsekwencji długotrwałej ekspozycji na
radon w przestrzeni mieszkalnej, skutkujące Dyrektywą Rady Europejskiej 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia
2013 r., ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi
z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.
Słowa kluczowe: rak płuca, radon, ekspozycja wewnatrzmieszkalna
INTRODUCTION

WSTĘP

Radon was discovered in 1900 by a German
chemist F. E. Dorn (1). In 1988 an International Agency
for Research on Cancer (IARC) has incorporated
radon to Group 1 carcinogens, based on the reports
concerning the relationship between occupational
exposure and environmental radon risk of developing
lung cancer (2 - 6). In 2005, the US Environmental
Protection Agency (EPA) recognized indoor exposure
to radon as the second leading risk factor for lung
cancer after smoking (4) and the first risk factor in nonsmokers, responsible for 3 - 20% of deaths from lung

Radon został odkryty w 1900 r. przez chemika F.
E. Dorna (1). W 1988 r. Międzynarodowa Agencja do
spraw Badań nad Rakiem (IARC) włączyła radon do
kancerogenów grupy 1, bazując na doniesieniach dotyczących związku narażenia zawodowego oraz środowiskowego na radon z ryzykiem rozwoju raka płuca (2 - 6).
W 2005 r. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska
(EPA) uznała wewnątrzmieszkalną ekspozycję na radon
za drugi wiodący czynnik ryzyka raka płuca po paleniu
tytoniu (4) oraz pierwszy czynnik ryzyka u osób niepalących, odpowiadający za 3 – 20 % zgonów z powodu
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Radon jako czynnik ryzyka raka płuca

cancer, depending on the average radon concentration
in individual countries and the methods used for
estimating (3). In 2013 on a global scale, the number
of deaths associated with environmental exposure to
radon has reached approximately 92 000 cases (5).
It has been demonstrated a clear linear relationship
between time and intensity of exposure and the risk
of lung cancer. There is no known threshold below
which radon exposure carries no risk (2).

raka płuca w zależności od średniej koncentracji radonu
w poszczególnych krajach oraz przyjętych metod szacowania (3). W 2013 r. w skali globalnej, liczba zgonów
związana z ekspozycją środowiskową na radon osiągnęła
około 92 000 przypadków (5). Wykazano wyraźną zależność liniową pomiędzy czasem i natężeniem ekspozycji,
a ryzykiem rozwoju raka płuca, oraz brak wartości progowej stężenia radonu, poniżej której nie zaobserwowanoby efektów negatywnych dla zdrowia (2).

CHARACTERISTICS OF RADON AND
THE CONNECTION BETWEEN RADON
EXPOSURE AND THE HISTOPATHOLOGICAL
SUBTYPES OF LUNG CANCER

CHARAKTERYSTYKA RADONU
I ZWIĄZEK Z PODTYPAMI
HISTOPATOLOGICZNYMI RAKA PŁUCA

Radon (222 Rn) is responsible for approximately
50-54% of the natural radiation exposure that we will
experience in our lifetimes (4.7); it is a radioactive
gas with a half-life of 3.8 days; it is a decay product
of radium (226 Ra) and uranium (U 238) (8), which
deposits are in the earth and rocks, in amounts depending
on the arrangement of the geological formations (2.4).
Inhalation of radon causes penetration of alpha particles
emitted by decay products (218 Po and 214 Po) into the
human pulmonary epithelium. A single alpha particle
can cause DNA mutations, even in a few cells, which
multiplies the effect of exposure, creating probable,
suggested, lack of a threshold concentration below
which no negative health effects were observed (8).
Radon is released to the surface through the slots,
pipes and from the groundwater deposits. It can reach
harmful levels in tunnels, caves, mines and homes
and become a factor of exposure (2.4). The existing
varying report data suggest a connection between
radon exposure and all the major histological subtypes
of lung cancer, in particular, small-cell carcinoma and
squamous cell carcinoma. Single studies show a higher
risk of for a large cell carcinoma with increasing indoor
concentrations of radon (p = 0.27), as well as the
dependence “dose - response” in case of adenocarcinoma
in female smokers and ex-smokers (p = 0.04). A review
of the literature concerning non-smokers is restricted,
providing unsteady data on the connection between
adenocarcinoma and the radon exposure (9).
OCCUPATIONAL EXPOSURES
AND LUNG CANCER AMONG THE MINERS
- FIRST EVIDENCES.
In 1879 in Schoenberg (Saxonia) lung cancer
associated with environment was first described (6).
Becquerel’s discovery of spontaneous radioactivity, as
well as measurements of the concentration of radon in
the mines reaching up to 50 000 Bq/m³, in the nineteenth
century led Ludewig and Lorenzer to the conclusion

Radon (222 Rn) odpowiada za 50-54 % naturalnego
promieniowania jonizującego, na jakie jesteśmy narażeni
w ciągu życia (4,7); jest radioaktywnym gazem o okresie
połowiczego zaniku 3,8 dnia; stanowi produkt rozpadu
radu (226 Ra) i uranu (238 U) (8), których złoża występują w ziemi i skałach, w ilościach zależnych od rozmieszczenia formacji geologicznych (2,4). Inhalacja radonu
powoduje penetrację cząstek alfa emitowanych przez
produkty jego rozpadu (218 Po i 214 Po) w głąb nabłonka
płuc. Pojedyncza cząstka alfa może powodować mutacje
DNA nawet w kilku komórkach, co zwielokrotnia efekt
ekspozycji, czyniąc prawdopodobnym sugerowany brak
stężenia progowego, poniżej którego nie zaobserwowanoby efektów negatywnych dla zdrowia (8).
Radon uwalnia się na powierzchnię przez szczeliny, rury i złoża wód podziemnych. W tunelach, jaskiniach, kopalniach i mieszkaniach może osiągać
stężenie szkodliwe i stanowić czynnik narażenia (2,4).
Dotychczasowe zmienne doniesienia sugerują związek ekspozycji na radon z wszystkimi głównymi podtypami histologicznym raka płuc, w większości prac
z rakiem drobnokomórkowym i płaskonabłonkowym.
Pojedyncze badania wskazują na wzrost ryzyka dla
raka wielkokomórkowego płuca wraz z przyrostem
stężeń radonu w przestrzeni wewnątrzmieszkalnej (p =
0.27), jak również zależność „dawka - odpowiedź” dla
gruczolakoraka wśród kobiet palących i byłych palaczek tytoniu (p = 0,04). Przegląd literatury dotyczącej
niepalących jest ograniczony, dostarczając niestałych
danych na temat związku gruczolakoraka i ekspozycji
na radon (9).
EKSPOZYCJA ZAWODOWA WŚRÓD
GÓRNIKÓW - PIERWSZE DOWODY
NA ZWIĄZEK RADONU Z RAKIEM PŁUCA.
W 1879 r. w miasteczku Scheenberg w Saxoni powstał pierwszy opis środowiskowo uwarunkowanego
raka płuc (6). Odkrycie promieniotwórczości naturalnej przez Becquerela, a także pomiary stężeń radonu
w kopalniach dochodzące do 50 000 Bq/m³, doprowa91
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that radon is responsible for the increased incidence
of lung cancer in miners (1), what was confirmed by
numerous epidemiological studies on occupational
exposures (9). Crucial data on occupational exposure
among miners are from two large cohort studies:
pooled analysis of the Committee on the Biological
Effects of Ionizing Radiation (BEIR) which include
11 conducted until 1990 main studies from Europe,
North America, Asia and Australia (a total of 60 000
miners, including 2 600 deaths from lung cancer), and
measurements performed in Germany among men (59
001 people; 2 388 deaths from lung cancer) employed
by the Wismut Company. Additional relative risk of
death (excess relative death risk - ERR) from cancer
was expressed in the unit of mining industry WLM “working level month”; 1 WLM is the concentration
of short - lived decay products e.g. 1 liter of radon in
the air leading to the release of alpha particles with
an energy of 1.3 x 10v5 MeV “working level” (WL),
for the month of work “working month” - 170 h. Final
results showed almost linear increase of the additional
relative risk of death from lung cancer in relation to
the accumulated exposure ratio, respectively ERR =
0.44% (95% confidence interval 0.2 - 1%), and ERR =
21% (95% confidence interval 0.18 - 0.24%) for each
additional WLM, depending on the time elapsed since
exposure (supreme respectively 5 - 14 and 15 - 24
years), age of exposure (highest in people at a younger
age) and radon concentration (ERR showed higher
growth miners exposed to lower the concentration of
radon over a 1 WLM in comparison to those exposed
to higher concentrations of radon) (2).
ENVIRONMENTAL EXPOSURE
– INDOOR CONCENTRATION OF RADON
AND A RISK OF LUNG CANCER
Epidemiological studies performed since 1980, and
then a series of controlled clinical trials confirmed the
influence of radon on lung cancer risk in the general
population (2).
The environmental exposure was expressed as the
mean concentration of radon per cubic meter of air Bq/m³ (WLM can be converted to 100Bq/m³ assuming
that 1Bq/m³ is the equivalent of 0.00027 WL, while
respondents spend at home 70% of the time, what is
365.25 x 24/170 = 51.6, “working month” per year)
(2). Temporary fluctuations of the concentration of
radon in homes (in comparison to the following years,
seasonal, depending on the weather and the habit of
airing rooms), required the use described variability
of “long-term average radon concentration” (23). Combining the results of a meta-analysis from
Europe (13 studies), China (2 studies) and The USA
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dziły Ludewiga i Lorenzer w XIX, do wniosku, że za
zwiększone występowanie nowotworów płuc u górników odpowiedzialny jest radon (1), co potwierdziły
liczne badania epidemiologiczne ekspozycji zawodowej (9). Kluczowe dane dotyczące ekspozycji zawodowej wśród górników pochodzą z dwóch dużych badań
kohortowych: analizy zbiorczej Komitetu Narodowej
Akademii Nauk do spraw Biologicznych Efektów Promieniowania Jonizującego (BEIR), który uwzględnił
11 z przeprowadzonych do 1990 r. głównych badań
z Europy, Północnej Ameryki, Azji i Australii (łącznie
60 000 górników, w tym 2 600 zmarło z powodu raka
płuca) oraz pomiarów przeprowadzonych w Niemczech wśród mężczyzn (59 001 osób; 2 388 zmarło
z powodu raka płuca) zatrudnionych przez Wismut
Company. Dodatkowe ryzyko względne zgonu (excess
relative death risk - ERR) z powodu raka wyrażano
w jednostce przemysłu kopalnianego WLM - „working level month”; 1 WLM to stężenie krótkotrwałych
produktów rozpadu np. radonu w 1 litrze powietrza
prowadzące do uwolnienia cząstek alfa o energii 1,3 x
10v5 MeV „working level” (WL), w trakcie miesiąca
pracy „working month ” - 170 h. Ostateczne wyniki
wykazały niemal liniowy wzrost dodatkowego ryzyka
względnego zgonu z powodu raka płuca w stosunku
do skumulowanej ekspozycji wynoszący odpowiednio
ERR = 0,44% (95% przedział ufności 0,2 - 1 %) oraz
ERR = 21% (95% przedział ufności 0,18 - 0,24 %) na
każdy dodatkowy WLM, zależny od czasu, który upłynął od ekspozycji (najwyższy odpowiednio po 5 - 14
i 15 - 24 latach), wieku ekspozycji (najwyższy u osób
w młodszym wieku) i stężenia radonu (wyższy wzrost
ERR wykazywali górnicy eksponowani na niższe stężenie radonu na 1 WLM w porównaniu do eksponowanych na wyższe stężenia radonu) (2).
EKSPOZYCJA ŚRODOWISKOWA – ZWIĄZEK
STĘŻENIA RADONU W POMIESZCZENIACH
Z RYZYKIEM RAKA PŁUCA
Badania epidemiologiczne prowadzone od 1980 r.,
a następnie szereg badań kliniczno - kontrolnych potwierdziły wpływ radonu na ryzyko raka płuca w populacji ogólnej (2).
Ekspozycję środowiskową wyrażano jako średnie
stężenie radonu na metr sześcienny powietrza - Bq/m³
(WLM można przeliczyć na 100Bq/m³ przyjmując, że
1Bq/m³ jest ekwiwalentem 0,00027 WL, natomiast badani spędzają w domu 70% czasu, czyli 365.25 x 24/170
= 51.6 „working month” rocznie) (2). Czasowe wahania
stężenia radonu w domach (w stosunku do kolejnych
lat, sezonowe, w zależności od pogody oraz zwyczaju wietrzenia pomieszczeń), wymagały zastosowania
uwzględniającego opisaną zmienność „długoterminowego średniego stężenia radonu” (2-3). Połączenie wy-

Radon as risk factor of lung cancer

Radon jako czynnik ryzyka raka płuca

(7 studies), involving a total of 11 712 people with
lung cancer and 20 962 people from a control group
showed a linear relationship “dose - response” without
the presence of a threshold below which exposure to
radon would not carry the risk. If meta-analysis are
treated separately, an additional increase of relative
risk of lung cancer (ERR) for each 100Bq/m³ of
increase of the concentration of radon was respectively
ERR = 8.4% (95% confidence interval 3 - 16%), ERR
= 13% (95% confidence interval 1-36%) and ERR =
11% (95% CI 0-28%), and in general, for three studies
there was estimated ERR = 10% (p = 0.007), obtaining
doubling the value after considering the time, “the
long-term variability of radon indoor concentration”
in each trial. There were no statistically significant
differences in gender and age and depending on the
status of smoking. A statistically significant increase
of risk was demonstrated also in houses with radon
concentrations below 200Bq/m³ (reference level in
many countries). Moreover, the risk of lung cancer
was 20% higher (95% confidence interval 3 - 30%)
for people exposed to radon concentration of 100 199Bq/m³ in comparison to exposed to concentrations
below 100Bq/m³ (the level recommended by the World
Health Organization -WHO) ( 2).

ników metaanalizy europejskiej (13 badań), chińskiej (2
badania) i amerykańskiej (7 badań) obejmujących łącznie 11 712 osób z rakiem płuca i 20 962 kontrole, wykazało zależność liniową „dawka - odpowiedź” bez obecności progu, poniżej którego ekspozycja na radon nie
niosłaby żadnego ryzyka. Dla traktowanych oddzielnie
metaanaliz wzrost dodatkowego ryzyka względnego
raka płuca (ERR) na każde 100Bq/m³ wzrostu stężenia
radonu, wynosił odpowiednio ERR = 8,4% (95% przedział ufności 3 - 16%), ERR = 13% (95% przedział ufności 1-36%) oraz ERR = 11% (95% przedział ufności
0-28%). Natomiast sumarycznie dla 3 badań zbiorczych
oszacowano ERR = 10% (p = 0.007), uzyskując podwojenie wartości po uwzględnieniu czasowej „długoterminowej zmienności stężenia radonu w pomieszczeniach”
w każdym z badań. Nie stwierdzono statystycznie znaczących różnic dla płci i wieku oraz w zależności od statusu palenia tytoniu. Statystycznie istotny wzrost ryzyka
wykazano również w domach o stężeniu radonu poniżej
200Bq/m³ (poziom referencyjny w wielu krajach) ponadto ryzyko raka płuc było 20% wyższe (95% przedział ufności 3 - 30%) dla osób narażonych na stężenie
radonu 100 - 199Bq/m³ w porównaniu do narażonych
na stężenie poniżej 100Bq/m³ (poziom zalecany przez
Światową Organizację zdrowia -WHO) (2).

ENVIRONMENTAL EXPOSURE
– PREVENTION POSSIBILITIES

EKSPOZYCJA ŚRODOWISKOWA
– MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA

Based on studies concerning indoor average
radon concentration performed in the majority of 30
member countries of the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) (Table I.)
a quantitative calculation of cases of lung cancer
associated with radon exposure was made (2).
Exposure assessment was based on evidence provided
by the BEIR study or direct evidences provided by
the collective research in Europe. ). Other suggested
models are the exposure-age-concentration model (the
EAC model), the exposure - age – duration model
(EAD), the model proposed by the EPA and the model
of 2 mutations carcinogenesis (3).
The average indoor radon concentration in the
world is about 39Bq/m³ (2); while in Europe, there
is a range between 21Bq/m³ and more than 110 Bq/
m³ (1.3). Radon concentrations in buildings in most
of the countries can be presented as the log-normal
distribution with the dominance of results in the lower
range of values. Therefore, most cases of lung cancer
associated with radon exposure result from exposure
to low and medium concentrations of radon (2.3), and
will appear in people exposed to radon concentrations
far below the applicable reference values (3). In order
to provide a population risk an attributable risk (AR),
expressing part of the risk of developing the disease, is

Na podstawie badań średniego stężenia wewnątrzmieszkalnego
radonu
przeprowadzonych
w większości z 30 krajów członkowskich Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (Tab. I.)
dokonano ilościowych wyliczeń przypadków raka płuca
związanego z ekspozycją na radon (2). Ocenę ekspozycji przeprowadzono w oparciu o dowody dostarczone
prze badania BEIR lub bezpośrednie dowody dostarczone przez zbiorcze badania w Europie. Inne proponowane modele oceny ekspozycji to ekspozycja – wiek
– stężenie (EAC), ekspozycja – wiek – czas trwania
(EAD), model zaproponowany przez EPA oraz model
kancerogenezy 2 mutacji (3).
Średnie stężenie radonu w przestrzeni wewnątrzmieszkalnej na świecie wynosi około 39Bq/m³
(2); w Europie natomiast mieści się w zakresie od 21Bq/
m³ do ponad 110 Bq/m³ (1,3). Dystrybucję stężeń radonu w budynkach w większości krajów najlepiej oddaje
rozkład logarytmicznie normalny z dominacją wyników
w niższym zakresie wartości. Zatem większość przypadków raka płuca związanego z ekspozycją na radon
wynika z narażenia na niskie i średnie stężenia (2,3)
i pojawi się u osób narażonych na stężenia radonu poniżej dotychczas obowiązujących wartości referencyjnych (3). W celu przedstawienia ryzyka populacyjnego
stosuje się ryzyko przypisane (attributable risk – AR)
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applied. It is associated with a specific exposure and, wyrażające udział ryzyka rozwoju danej choroby, który
therefore, it can be prevented, by excluding the exposure wiąże się z określoną ekspozycją, a zatem można mu
(3). The risk of death associated with lung cancer caused zapobiec poprzez jej wykluczenie (3). Ryzyko przypisaby radon exposure is estimated from AR = 3% (United ne zgonu z powodu raka płuca wywołanego ekspozycją
Kingdom) to AR = 20% (Sweden). The above results na radon szacuje się na poziomie od AR = 3 % (Wielka
show a direct correlation with the average concentration Brytania) do AR = 20 % (Szwecja). Powyższe wyniki
of indoor radon in the country - respectively from 20Bq/ wykazują bezpośrednią korelację ze średnim stężeniem
m³ in the UK to 108Bq/m³ in Sweden. Higher AR was wewnątrzmieszkalnym radonu w danym kraju – odpoobserved in women than in men, but the differences wiednio od 20Bq/m³ w Wielkiej Brytanii do 108Bq/
are reduced, taking into account tobacco use (3). The m³ w Szwecji. Wyższy AR obserwowano u kobiet niż
3) in różnice
annual number
from lung
cancer
associated u(Bq/m
mężczyzn,
ulegają
jednak [1].
zmniejszeniu przy
TableofI. deaths
The average
radon
concentration
individual
countries
with radon exposure is 150 (Netherlands) to 40 477 uwzględnieniu statusu palenia tytoniu (3). Roczna licz(South Korea).
The
differentiation
of the
results (Bq/m
may 3)bawzgonów
z powodu raka
płuca przypisywana
ekspozyposzczególnych
państwach
[1].
Tabela
I. Średnie
stężenia
radonu
be a consequence of adopting different models of risk cji na radon wynosi od 150 (Holandia) do 40 477 (Korea
assessment (3). Comparison of the number of deaths Południowa). Zróżnicowanie wyników może być konfrom lung cancer associated with exposure to radon sekwencja przyjęcia różnych modeli oceny ryzyka (3).
for the sample countries and the percentage of deaths Zestawienie liczby zgonów z powodu raka płuc związathat can be prevented by limiting radon exposure are nego z ekspozycją na radon dla przykładowych krajów
presented in Table II.
oraz procent zgonów, którym można zapobiec ograniczając ekspozycję przedstawiono w Tabeli II.
Table I. The average radon concentration (Bq/m3) in individual countries [1]
Tabela I. Średnie stężenia radonu (Bq/m3) w poszczególnych państwach [1]

Reference levels (RL) of the radon concentration
in buildings vary depending on the country (3.7).
Maximum accepted by the International Commission on
Radiological Protection (ICRP), the intensity of radon
radioactivity is 300 Bq/m³ (4). In Europe there is a RL
= 200 Bq/m³ (Ireland, Hungary, the United Kingdom,
Denmark, Sweden, Canada), or as recommended by
WHO – RL = 100Bq/m³ (Germany). The exceptions is
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Poziomy referencyjne (PR) stężenia radonu w budynkach są zróżnicowane w zależności od kraju (3,7).
Maksymalne akceptowane przez Międzynarodową
Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP) natężenie
radioaktywności radonu wynosi 300 Bq/m³ (4). W Europie obowiązuje PR = 200 Bq/m³ (Irlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Kanada) lub zalecany przez WHO PR = 100Bq/m³ (Niemcy). Do wyjąt-

Tabela
II. factor
Roczna
Radon
as risk
of lungliczba
cancer

zgonów z powodu raka płuca
na
Radonprzypisywana
jako czynnik ryzykaekspozycji
raka płuca
radon w wybranych krajach oraz potencjalne efekty prewencji (2).

RL = 400Bq/m³ applicable for old buildings in Finland.
In the United States it is adopted, proposed by the EPA
in 1987, a RL = 148Bq/m³ (4 pCi / L - the concentration
of radon in the air in the USA is measured in units of
picocuries per litre - 1 pCi / L = 37 Bq/m³) (3.7).

ków należy PR = 400Bq/m³ obowiązujące dla starych
budynków w Finlandii. W Stanach Zjednoczonych
przyjęto zaproponowany przez EPA w 1987 r. PR =
148Bq/m³ (4 pCi/L - jednostka amerykańska pikokiury
na litr - 1 pCi/l = 37 Bq/m³) (3,7).

Table II. Number of deaths from lung cancer per year attributable to radon in selected countries and potential effects of
prevention (2).
Tabela II. Roczna liczba zgonów z powodu raka płuca przypisywana ekspozycji na radon w wybranych krajach oraz
potencjalne efekty prewencji (2).

1. BEIR - National Academy of Sciences Advisory Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation
2. EAC - exposure - age - duration model
3. EAD - exposure - age - concentration model
4. model used in European Pooling Study5.EPA - Enviromental Protection Agency

Despite these recommendations, there were
Mimo powyższych rekomendacji, w wielu krajach na
recorded higher concentrations of radon in many przestrzeni lat 1978 – 2015 w kilku do nawet kilkudziesięcountries over the years 1978 - 2015 in several to tens ciu na sto domów notowano stężenia wyższe (7). W 2009
per hundred of houses (7). In 2009, WHO in consultation r. WHO w porozumieniu z EPA rozpoczęła pierwszą glowith EPA launched the first global campaign aimed to balną akcję zmierzającą do podniesienia świadomości
raise awareness of the risks resulting from exposure zagrożenia wynikającego z ekspozycji na radon, wydając
to radon issuing a WHO handbook on indoor radon. między innymi WHO handbook on indoor radon. UzaThe reasons for such action is a possibility of reducing sadnieniem podjętych działań jest możliwość zmniejthe incidence of lung cancer up to 6 decades of life, szenia zachorowań na raka płuca do 6 dekady życia, zaboth in smokers and non-smokers by as much as 1/3 równo u palących jak i niepalących nawet o 1/3 (4), przy
(4) using construction techniques that reduce the radon zastosowaniu technik budowlanych służących redukcji
indoor concentration such as proper insulation of an stężeń radonu w przestrzeni wewnątrzmieszkalnej takich
installation, soil replacement around the building to jak właściwa izolacja instalacji i fundamentów, wymiana
National
of Sciences
Advisory
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on
1.of BEIR
remove the source
radon as- well
as radonAcademy
removal gruntu
wokół budynku
w celu usunięcia
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(10).
The
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wentylacji
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z
budynku
(10).
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(Tab. II.)
When- duration
Szacunkowamodel
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- age
2. EAC
reaching appropriate levels of radon concentrations wa do uniknięcia (Tab. II.) przy osiągnięciu odpowiedexposure
- age
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3. EADin- the
(L) is 3.7% at L <148Bq/m³
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(4.2%- concentration
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at L <100Bq/m³ (7.5% whereas when L <200Bq/m³ wpływu radonu); 15,9%, w Niemczech przy P < 100Bq/

5. EPA - Enviromental Protection Agency
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and 3.6% when L <400Bq/m³); 28.4% in Canada at L
<200Bq/m³ (52.3% if the radon concentration would
reach the outdoor concentration) (3).
RADON EXPOSURE AND SMOKING

m³ (7,5% natomiast gdy P < 200Bq/m³ i 3,6% gdy P <
400Bq/m³); 28,4% w Kanadzie przy P < 200Bq/m³ (52,3
% jeśli stężenie radonu osiągnęłoby poziom w przestrzeni poza pomieszczeniami) (3).
EKSPOZYCJA NA RADON A PALENIE TYTONIU

Active smoking is responsible for about 90%
of cases of lung cancer (3). Studies have shown
a synergistic effect of radon exposure and smoking on
a risk of lung cancer (4). According to the EPA lifetime
radon exposure to 148 Bq/m³ will lead to a lung cancer
in 7/1000 non-smokers and up to 63/1000 smokers
(7). According to other sources, residing in the house
with the radon concentration 0, 100 or 800 Bq/m³ is
associated with the risk of dying from lung cancer for
non-smoker (at the age of 75) respectively 4, 5 and
10/1000, in comparison to a smoker 100 120, 200/1000
(2), what is approximately 25 - fold increase of risk.
The synergistic effect of environmental exposure to
radon and passive smoking has been confirmed (6. 9).
In a single study, the total radon exposure (P = 200Bq/
m³) and passive smoking (1 - 35 years of living with
a smoker) in comparison to not exposed to passive
smoking were associated with an increased odds ratio
of lung cancer risk from OR = 1:99 to OR = 2:75 (6).

Aktywne palenie tytoniu odpowiada za około 90%
zachorowań na raka płuca (3). Badania wykazały synergistyczny wpływ ekspozycji na radon oraz palenia
tytoniu na ryzyko rozwoju raka płuca (4). Według EPA
w ciągu całego życia ekspozycja na radon na poziomie
do 148 Bq/m³ spowoduje rozwój raka płuca u 7 / 1000
niepalących i aż 63 / 1000 palących tytoń (7). Według
innych źródeł mieszkanie w domu ze stężeniem radonu
0, 100 lub 800 Bq/m³ jest związane z ryzykiem zgonu
z powodu raka płuca dla osoby niepalącej (w wieku 75
lat) odpowiednio 4, 5 i 10 / 1000, porównując do osoby
palącej 100, 120, 200 / 1000 (2), co stanowi około 25
- krotny wzrost ryzyka. Potwierdzono również synergistyczny efekt ekspozycji środowiskowej na radon oraz
palenia biernego (6,9). W jednym z badań łączna ekspozycja na radon (P = 200Bq/m³) oraz palenie bierne (1
- 35 lat życia z osobą palącą) w stosunku do nienarażonych na palenie bierne wiązała się ze wzrostem ilorazu
szans ryzyka raka płuca z OR = 1:99 do OR = 2:75 (6).

RADON IN POLAND

RADON W POLSCE

In Poland, the concentration of radon in buildings
range from a dozen to several thousand Bq/m³ (average
of 32 Bq/m³). Higher risk areas comprise 10% of the
country, mainly southern regions (10). Measurements
of radon concentration in 2011 involving 129 homes
showed the highest radon concentration (845 Bq/m³)
in the Sudety region, and the highest geometric mean
(231 Bq/m³) in the territory of Mazury and Podlasie.
Neither of the two major tectonic units in Poland has
not been assessed as containing buildings with an
average annual radon concentration above 200 Bq/
m³ (11). Another study presenting measurements in
123 residential buildings and 33 schools in Slovakia,
Hungary and Poland showed measurements excessive
of 300 Bq/m3 in 13.2% buildings (12). The presence of
the geological formations at high risk of radiation in our
country showed also measurements from 2013 done in
200 underground tourist routes such as caves, mines
and underground structures, where the arithmetic mean
was 1,610 Bq/m³, while the maximum concentration
exceeded 20 000 Bq/m³ (1). Other studies limited to the
Polish cities, residential buildings in Lodz, schools and
kindergartens in Kalisz and Ostrowiec reported low
concentrations of radon from 29.8 Bq/m³ to 89Bq/m³
(13,14). There was no confirmed high doses of radon
exposure in employees and visitors to swimming pools

W Polsce stężenie radonu w budynkach wynosi od
kilkunastu do kilku tysięcy Bq/m³ (średnio 32 Bq/m³). Obszary podwyższonego ryzyka obejmują 10 % powierzchni kraju, głównie regiony południowe (10). Pomiary stężenia radonu z 2011 r. dotyczące 129 domów wykazały
najwyższe stężenia radonu (845 Bq/m³) w regionie Sudetów, a najwyższa średnią geometryczną (231 Bq/m³) na
terytorium Mazur i Podlasia. Żadna z dwóch głównych
tektonicznych jednostek w Polsce nie została oceniona,
jako nie zawierająca budynków ze średnim rocznym stężeniem radonu powyżej 200 Bq/m³ (11). W kolejnej pracy
prezentującej pomiary w 123 budynkach mieszkalnych
i 33 szkołach na terenie Słowacji, Węgier i Polski w 13,2
% budynków zanotowano pomiary przekraczające 300
Bq/m3 (12). Obecność formacji geologicznych z wysokim ryzykiem radiacyjnym w naszym kraju potwierdzają
również pomiary z 2013 r. dokonane w 200 podziemnych szlakach turystycznych takich jak jaskinie, kopalnie
i podziemne budowle, gdzie średnia arytmetyczna wynosiła 1610 Bq/m³, natomiast maksymalne stężenie przekraczało 20 000 Bq/m³ (1). Inne badania ograniczone do
polskich miast to jest w budynkach mieszkalnych w Łodzi, szkołach oraz przedszkolach w Kaliszu i Ostrowcu
donoszą o niskich stężeniach radonu od 29,8 Bq/m³ do
89Bq/m³ (13,14). Nie potwierdzono również narażenia
na wysokie dawki wśród pracowników i odwiedzających
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with geothermal water containing radon (except 1 of 9
units) in contrast to similar centers in other countries
(15).
According to data from 2007 up to 95% exposure to
ionizing radiation emitted by isotopes of radon in Poland
came from the presence of indoor radon (10). The annual
dose of ionizing radiation received by an average Pole
from natural and artificial sources of ionizing radiation
in 2015 averaged 3.31 mSv (milisiverta). Approximately
36.3% of the radon and its decay products represents
1,201mSv (17). To 2002 in Poland ordinance of the
President of the Polish Agency for Atomic Energy
(PAA) was in force with the reference level PR = 400
Bq/m³ for buildings prior to 1998 and PR = 200 Bq/m³
for buildings constructed after 1998 (16).
Poland, like other member states of the European
Union is obliged to implement until 6 February 2018
a Directive Council of the European Union (2013/59/
Euratom) (17). According to the report (PAA) from 2015
works on the new act were scheduled for early 2016 and
today are still in progress (17). The Directive obliges
Member States to establish national reference levels
for indoor radon concentrations both in houses and in
workplaces, but not higher than 300 Bq/m³. Moreover, to
identify buildings where radon concentration (as an annual
average) exceeds the reference level; to encourage, by
means of technical and financial resources to implement
restrictive measures of radon and the availability of local
and national information on the radon indoor exposure as
well as related health risks (18).
CONCLUSION
Indoor exposure to radon is a global reach
environmental issue. A clear correlation between the
dose of exposition and risk of lung cancer creates
a possibility of prevention. According to WHO data,
published in point. 22 of the Preamble of the European
Union Council Directive 2013/59 / Euratom statistically
significant increase in incidence is above 100 Bq/m3
(18). The situation in many countries (including Poland)
still requires extensive actions in terms of precise legal
regulations as well as an increase of public awareness
of the role of radon in the epidemiology of lung cancer.
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Radon jako czynnik ryzyka raka płuca
baseny z wodami geotermalnymi zawierającymi radon
(poza 1 z 9 jednostek) w przeciwieństwie do podobnych
ośrodków w innych krajach (15).
Według danych z 2007 r. aż 95% narażenia na
promieniowanie jonizujące emitowane przez izotopy radonu w Polsce pochodziło z obecności radonu
w budynkach mieszkalnych (10). Roczna dawka promieniowania jonizującego otrzymywana przez statystycznego Polaka od naturalnych i sztucznych źródeł
promieniowania jonizującego w 2015 r. wynosiła średnio 3,31 mSv (milisiverta). Około 36,3% udziału w narażeniu przypada na radon i jego produkty rozpadu to
jest 1,201mSv (17). Zgodnie z zarządzeniem Prezesa
Polskiej Agencji Atomistyki przyjęto poziom referencyjny PR = 400 Bq/m³ dla budynków sprzed 1998 r.
oraz PR = 200 Bq/m³ dla budynków po 1998 r. (16).
Polska podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest do implementowania do
6 lutego 2018 r. dyrektywy Rady Unii Europejskiej
(2013/59/Euratom) (17). Według Raportu Prezesa
Polskiej Agencji Atomistyki z 2015 r. prace nad nową
ustawą zaplanowano na początek 2016 r., na dzień
dzisiejszy nadal trwają (17). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia krajowego
poziomu referencyjnego dla stężeń radonu w pomieszczeniach oraz miejscach pracy, nie wyższych jednak
niż 300 Bq/m³; identyfikowania budynków, w których
stężenie radonu (jako średnia roczna) przekracza poziom referencyjny; zachęcania, za pomocą środków
technicznych i finansowych do wprowadzania środków ograniczających stężenia radonu oraz zapewnienia dostępności do lokalnych i krajowych informacji
o narażeniu na radon w pomieszczeniach jak również
związanych z nim zagrożeń dla zdrowia (18).
ZAKOŃCZENIE
Wewnątrzmieszkalne narażenie na radon stanowi
środowiskowy problem o zasięgu globalnym. Wyraźna
korelacja pomiędzy dawką ekspozycyjną i ryzykiem
raka płuca stwarza potencjalne możliwości prewencji.
Według danych WHO, zamieszczonych w pkt. 22 Preambuły Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/59/
EURATOM statystycznie istotny wzrost zachorowań
występuje powyżej 100 Bq/m3 (18). Sytuacja w wielu krajach (w tym również Polsce) w dalszym ciągu
wymaga szeroko zakrojonych działań w zakresie precyzyjnych regulacji prawnych oraz zwiększenia świadomości społecznej odnośnie roli radonu w epidemiologii raka płuca.

97

Ewa Gawełek, Bogna Drozdzowska, Anna Fuchs
3. Kim SH, Hwang WJ, Cho JS, et al. Attributable
risk of lung cancer deaths due to indoor radon exposure. Ann Occup Environ Med, 2016; 28;1 - 8.
4. Lino AR, Abrahao CM, Amarante MP, et al. The
role of the implementation of policies for the prevention of exposure to Radon in Brazil - a strategy
for controlling the risk of developing lung cancer.
Ecancermedicalscience, 2015; 14; 9: 572.
5. Noh J, Sohn J, Cho J, et al. Residential radon and
environmental burden of disease among nonsmokers. Ann Occup Environ Med, 2016; 28; 1 – 12.
6. Melloni BBM. Lung cancer in never-smokers: radon exposure and environmental tobacco smoke.
Eur Respir J, 2014; 44(4): 850 – 2.
7. Yoon JY, Lee JD, Joo SW, et al. Indoor radon exposure and lung cancer: a review of ecological studies. Ann Occup Environ Med, 2016; 28; 1 – 15.
8. Samet JM, Avila-Tang E, Boffetta P, et al. Lung
cancer in never smokers: clinical epidemiology
and environmental risk factors. Clin Cancer Res,
2009; 15; 15(18): 5626-45.
9. Sheen S, Lee KS, Chung WJ, et al. An updated review of case-control studies of lung cancer and indoor radon - is indoor radon the risk factor for lung
cancer. Ann Occup Environ Med, 2016; 28:1 – 9.
10. Korzeniowska - Rejmer E. Radon w gruncie i techniki redukcji jego stężenia w obiektach budowlanych. CzT 2008; R. 105, z. 1-Ś: 73 – 88.
11. Przylibski TA, Zebrowski A, Karpińska M, et al.
Mean annual 222 Rn concentration in homes located in different geological regions of Poland - first
approach to whole country area J Environ Radioact, 2011; 102(8):735 – 41.
12. Mullerova M, Kozak K, Kovacs T, et al. Indoor radon survey in Visegrad countries. Appl Radiat Isot,
2016 Apr; 110: 124 – 8.

98

13. Olszewski J, Skubalski J. Radon concentration in
selected residential buildings in the city Łódź. Med
Pr 2011; 62(1): 31 – 6.
14. Bem H, Bem EM, Krawczyk J, et al. Radon concentration in kindergartens and schools in two cities: Kalisz and Ostrów Wielkopolski in Poland. J
Radional Nucl, Chem, 2013;295(3): 2229 – 2232.
15. Walczak K, Olszewski J, Zmyślony M. Estimate of
radon exposure in geothermal spas in Poland. Int
j Occup Med Environ Health, 2016; 29(1): 161-6
strona 161, 164.
16. Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zmieniające zarządzenie w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
i wskaźników pochodnych określających zagrożenie promieniowaniem jonizującym z dnia 7 lipca
1995 r. Art.1, pkt. 2
17. Raport z działalności Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki za 2015 r. 2016
18. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2013/59/EURATOM ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami
wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego z dnia 5 grudnia 2013 r. Preambuła pkt. 22, Art 54, Art 74

Otrzymano: 7.09.2016 r.
Zaakceptowano do publikacji: 24.11.2016 r.
Received: 7.09.2016
Accepted for publication: 24.11.2016
Address for correspondence:

Adres do korespondencji:

lek. Ewa Gawełek
Department of Pathomorphology,
School of Medicine with the Division of Dentistry Medical
University of Silesia, 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
tel. 509156933
e-mail: ewagawelek@interia.pl

PRZEGL EPIDEMIOL 2017;71(1): 99-110

Public health / Zdrowie publiczne

Anna Czeczuk, Elżbieta Huk-Wieliczuk, Agnieszka Dmitruk, Helena Popławska

AN ANALYSIS OF SELECTED RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS
- DIETARY PATTERNS AND PHYSICAL ACTIVITY
- IN PUBESCENT GIRLS FROM THE LUBELSKIE PROVINCE
ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA OSTEOPOROZY
- SPOSOBU ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
- U DZIEWCZĄT W OKRESIE DOJRZEWANIA Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
ABSTRACT
INTRODUCTION. Peak bone mass is modulated by intrinsic (genetic) and extrinsic factors, such as diet, physical
activity, stimulants and medications. Approximately 80-85% of peak bone mass is achieved during puberty.
OBJECTIVE. The aim of the study was to analyze selected risk factors for osteoporosis, specifically diet and
physical activity, in 10- to 15-year-old girls.
MATERIAL AND METHODS. The study included 461 girls from Eastern Poland (Lublin Province). Diet
of the study subjects was determined with a 24-h dietary recall survey. Dietary intake of energy and selected
nutrients was calculated using Dieta 5.0 software. The analysis included intake of energy, protein, fat, calcium,
phosphorus, magnesium, sodium, vitamins A, D and C. Physical activity of the study subjects was assessed
by means of a diagnostic survey. Statistical analysis included determining mean dietary intakes of analyzed
nutrients, as well as their deviations from the intakes recommended for a given age group (10-12 and 13-15 years
of age). Associations between diet and physical activity levels were tested with multivariate models of logistic
regression, and their statistical significance was verified with Wald test.
RESULTS. The study documented insufficient intake of energy, excessive intake of protein and sodium, as well
as calcium, phosphorus and vitamin D deficiency. Most surveyed girls declared moderate level of physical activity.
CONCLUSIONS. Dietary inadequacies observed in the studied girls may lead to inappropriate bone
mineralization and as a result, contribute to development of osteoporosis in future. No evident relationships
were found between diet and physical activity level.
Key words: osteoporosis, diet, physical activity, girls
STRESZCZENIE
Na wartość szczytowej masy kostnej mają wpływ czynniki wewnątrzpochodne (genetyczne) oraz zewnątrzpochodne takie jak dieta, aktywność fizyczna, używki, leki. Około 80-85% szczytowej masy kostnej organizm
osiąga w okresie dojrzewania.
CEL PRACY. Celem pracy była analiza wybranych czynników ryzyka osteoporozy tj. sposobu odżywiania
i aktywności fizycznej u dziewcząt w wieku 10-15 lat.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 461 dziewcząt mieszkających na terenie wschodniej Polski (województwo lubelskie). Do oceny sposobu odżywiania posłużono się wywiadem żywieniowym o spożyciu z ostatnich
24 godzin poprzedzających badanie. Zawartość energii i wybranych składników odżywczych w racjach pokarmowych obliczono korzystając z programu komputerowego Dieta 5.0. W pracy analizowano spożycie energii, białka,
tłuszczy, wapnia, fosforu, magnezu, sodu oraz witamin A, D i C. Aktywność fizyczną badanych oceniono metodą
sondażu diagnostycznego. Metody statystyczne obejmowały obliczenie średnich wartości spożycia analizowanych
składników odżywczych oraz odchylenia od normy dla danej grupy wieku (10-12 oraz 13-15 lat). W celu zbadania
związków pomiędzy sposobem odżywia a poziomem aktywności fizycznej zastosowano wieloczynnikowy model
regresji logistycznej, a istotność statystyczną różnic oceniono testem Walda.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. Zaobserwowano zbyt niską wartość energetyczną diety, nadmierną podaż białka i sodu, niedobór
wapnia, fosforu i witaminy D. Większość badanych dziewcząt deklarowała umiarkowaną aktywność fizyczną.
WNIOSKI. Zaobserwowane nieprawidłowości w sposobie odżywiania badanych dziewcząt mogą doprowadzić
do nieprawidłowej mineralizacji kośćca i w konsekwencji przyczynić się do wystąpienia w przyszłości osteoporozy. Nie stwierdzono wyraźnych zależności pomiędzy sposobem odżywiania a poziomem aktywności fizycznej.
Słowa kluczowe: osteoporoza, odżywianie, aktywność fizyczna, dziewczęta
INTRODUCTION

WSTĘP

The period of pubescence is one of the key stages
in man’s life, when ca. 80-85% of the peak bone mass
(PBM) is being reached (1, 2). Afterwards, the growth
of bone mass is considerably slower until the maximum
value is reached at the age of ca. 30, although some
works indicate this period to be between 17 and 18
years of age (3). Discrepancies regarding the age
at which PBM is reached that are seen in scientific
literature are due to the fact that it differs in each
individual person. Until the age of 40, the peak bone
mass is maintaining at a stable level, but afterwards its
physiological loss begins. Noteworthy is that women
lose 35% of the compact bone mass and 50% of the
spongy bone mass through their lifespan. In men, due
to a higher skeleton mass, the loss is fewer by 1/3
compared to women (4). For this reason, it is believed
that reaching a high value of PBM in the pubescence
period allows preventing – to a significant extent – the
risk of osteoporosis development in the advanced age
or at least enables delaying its onset (5).
Extensive scientific studies have been conducted
for years in search for factors that could exert beneficial
effects on the bone mass. Their results indicate that the
peak bone mass value is determined by endogenous
factors (genetic ones like race, sex) and exogenous
ones (diet, physical activity, nutritional status, drugs
used, stimulants, chronic diseases) (6,7,8). Women
are at a higher risk of osteoporosis development,
because the decreasing concentration of estrogen in the
menopausal period is accompanied by the bone mass
loss (9).
Hence, the early prophylaxis of osteoporosis
should primarily be aimed at developing appropriate
eating habits, reducing or eliminating stimulants, and
at introducing moderate physical activity since the
earliest childhood (10).
STUDY AIM. Taking into account the above
recommendations, this study was aimed at analyzing
dietary patterns and physical activity as risk factors of
osteoporosis in girls aged 10-15 years.

Okres dojrzewania to jeden z ważniejszych etapów w życiu człowieka, w którym osiąga się około 8085% szczytowej masy kostnej (PBM) (1, 2). Po tym
okresie przyrost masy kostnej przebiega już znaczniej
wolniej aż do osiągnięcia wartości maksymalnej około 30 roku życia, chociaż w niektórych opracowaniach
naukowych ogranicza się ten okres do 17-18 rok życia
(3). Rozbieżności w świecie nauki dotyczące wieku
osiągania PBM wynikają z faktu, że jest on osobniczo
zróżnicowany. Do 40 roku życia szczytowa masa kostna utrzymuje się na stałym poziomie. Po tym okresie
rozpoczyna się jej fizjologiczna utrata. Należy podkreślić, że w ciągu życia kobiety tracą 35% masy kostnej
korowej i 50% masy gąbczastej. U mężczyzn, z uwagi
na większą masę szkieletu, utrata jest mniejsza o 1/3
w porównaniu do kobiet (4). W związku z tym, uważa się, że uzyskanie wysokiej wartości PMB w okresie
dojrzewania w znacznym stopniu zabezpiecza przed
wystąpieniem osteoporozy w wieku starszym lub
przynajmniej opóźnia czas jej wystąpienia (5).
Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu
poszukiwanie czynników, które by korzystnie wpływały na masę kostną. Z badań tych wynika, że na wartość szczytowej masy kostnej mają wpływ czynniki
wewnątrzpochodne (genetyczne np. rasa, płeć) oraz
zewnątrzpochodne (dieta, aktywność fizyczna, stan odżywienia, stosowane leki, używki, przewlekłe choroby)
(6,7,8). Kobiety są częściej narażone na występowanie
osteoporozy, ponieważ w okresie menopauzy spadkowi
stężenia estrogenów towarzyszy ubytek masy kostnej (9).
Dlatego też wczesna profilaktyka osteoporozy powinna uwzględniać w głównej mierze kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych, ograniczenie
lub całkowite wyeliminowanie używek, a także umiarkowaną aktywność fizyczną od najmłodszych lat (10).
CEL PRACY. Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, celem pracy była analiza sposobu odżywiania
oraz aktywności fizycznej jako czynników ryzyka
osteoporozy u dziewcząt w wieku 10-15 lat.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The study was conducted between September 2008
and December 2009 and covered 461 girls at the age

Badania przeprowadzono w okresie od września
2008 roku do grudnia 2009 roku. Badaniami objęto
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of 10-15 living in eastern Poland (Bialski District,
Lubelskie Province). This study is a part of an extensive
survey carried out at this area in the framework of
statutory investigations DS.116. Schools the girls
attended to were selected for the study at random from
the list of primary schools and gymnasiums of the
Bialski District. In total, 7 urban and 6 rural schools
were selected for the study. Surveyed were all the
children whose parents agreed to their participation in
the study, i.e., ca. 75% in the rural environment and
ca. 60% in the urban environment. This work presents
results obtained only for girls at the age of 10 to 15.
This group was selected due to the fact that women are
at greater risk of osteoporosis development and that
the most intensive bone mass growth, which protects
against this disease development, is observed in the
pubescence period.
Research methods applied in the study served
to evaluate the dietary patterns and physical activity
of the girls. In order to estimate the mean intake of
selected nutrients by the girls, use was made of the
24-h dietary recall based on the “Photoalbum of
Products and Dishes” (11). Three interviews were
conducted with each girl: two in the school days
and one in the day free of school. The content of
energy and selected nutrients in food rations were
computed using “Dieta 5.0” software (IŻŻ). Results
obtained were referred to the current Polish nutritional
guidelines developed by the National Institute of Food
and Nutrition in Warsaw (IŻŻ) (12). Study results
were compared with the guidelines considering the
age, body mass, and physical activity of the girls.
Following the nutritional guidelines, the girls were
divided into two age categories: the first included girls
aged 10-12 years (n=253) and the second girls aged
13-15 years (n= 208). Analyses were carried out for the
intake of selected components, like: energy, proteins,
fats, calcium, phosphorus, magnesium, sodium, and
vitamins A, D and C, as factors whose deficiency or
excess have a significant effect on the increased risk of
osteoporosis development.
The method of diagnostic survey was applied to
evaluate the physical activity of the girls. The number
of hours spent weekly on physical activity apart from
the physical education classes was established. The
level of physical activity was evaluated according
to a 3-point scale: low activity – up to 3 hours per
week, moderate activity – from 4 to 5 hours per
week, and high activity – 6 and more hours per week.
Considering that there were very few girls with a high
physical activity compared to the girls from groups
with moderate and low activity, only two groups were
distinguished in further analyses: the first one including
girls with a low activity, and the second including girls
with a moderate and high activity. In both groups,

Czynniki osteoporozy u dziewcząt
461 dziewcząt w wieku 10-15 lat mieszkających na
terenie wschodniej Polski (powiat bialski, województwo lubelskie). Uzyskane wyniki stanowią część badań
prowadzonych na wymienionym wcześniej obszarze
w ramach badań statutowych DS.116. Szkoły do badań
wybrano w sposób losowy na podstawie listy szkół
podstawowych i gimnazjalnych powiatu bialskiego.
Wylosowano 7 szkół wiejskich i 6 szkół miejskich.
W szkołach przebadano wszystkie dzieci, których
rodzice wyrazili zgodę na udział dziecka w badaniu
(w środowisku wiejskim zgodę wyraziło około 75%
rodziców, a w miejskim – około 60%). W tym opracowaniu wykorzystano jedynie wyniki dziewcząt w wieku od 10 do 15 lat. Wybór badanej grupy podyktowany
był tym, że płeć żeńska jest w większym stopniu narażona na wystąpienie osteoporozy, a najintensywniejszy przyrost masy kostnej, który chroni przed wystąpieniem tego schorzenia obserwowany jest w okresie
dojrzewania.
Zastosowane w pracy metody badawcze posłużyły
do oceny sposobu odżywiania się dziewcząt oraz ich
aktywności fizycznej. W celu oszacowania średniego
spożycia u dziewcząt wybranych składników odżywczych posłużono się wywiadem żywieniowym o spożyciu z ostatnich 24 godzin poprzedzających badanie,
wykorzystując „Album fotografii produktów i potraw”
(11). Z każdą badaną osobą przeprowadzono trzy wywiady, które obejmowały dwa dni nauki i jeden dzień
wolny od zajęć. Zawartość energii i wybranych składników odżywczych w racjach pokarmowych obliczono korzystając z programu komputerowego „Dieta
5.0”(IŻŻ). Uzyskane wyniki odniesiono do aktualnie
obowiązujących w Polsce norm żywieniowych opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie (12). Przy porównaniu wyników z normami
brano pod uwagę wiek, masę ciała i aktywność fizyczną. Zgodnie z normami żywieniowymi dziewczęta
podzielono na dwie grupy wieku. Pierwszą grupę stanowiły uczennice w wieku 10-12 lat (n=253), grupę
drugą dziewczęta w wieku 13-15 lat (n= 208). W pracy
analizowano spożycie wybranych składników takich
jak: energia, białko, tłuszcze, wapń, fosfor, magnez,
sód i witamin: A, D i C, jako czynników, których niedobór lub nadmiar ma istotny wpływ na zwiększenie
ryzyka wystąpienia osteoporozy.
Przy ocenie aktywności fizycznej osób badanych
posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Określono liczbę godzin przeznaczanych na aktywność
fizyczną w tygodniu poza zajęciami wychowania fizycznego. Poziom aktywności fizycznej oceniano według 3-stopniowej skali: mała aktywność - do 3 godzin
tygodniowo, umiarkowana - od 4 do 5 godzin i duża - 6
godzin i więcej. W związku z małą liczebnością dziewcząt w grupie o dużej aktywności fizycznej w stosunku
do grup o aktywności umiarkowanej i małej, w dal101
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the number and percentage of girls were determined
who were characterized by the intake of the analyzed
nutrients above or below the recommended level and
those whose intake fitted the recommended level.
Statistical analysis included calculations of: mean
values of intake of the analyzed nutrients and deviations
from the standard for the given age category. The multifactor logistic regression model was applied to study
correlations between dietary patterns and physical
activity level (13). In this model, differences between
groups with too high or too low percentages of meeting
the recommended intakes of selected nutrients were
calculated as the odds ratio of the co-occurrence of a low
level of physical activity with dietary deficiency. The
OR=1 indicates no correlations between the analyzed
factor and event, OR>1 means that in the non-reference
group (low or high intake of a specified dietary component)
the chances for event occurrence are greater than in
the reference group (intake meeting the recommended
level), whereas OR<1 indicates that chances for event
occurrence in the non-reference sample are lesser than in
the reference group. In order to determine variability of
the analyzed trait within a group, the confidence interval
(CI) was established at the level of 95%. The statistical
significance of the computed OR values was assessed
with the Wald’s test. All above calculations were made
using Statistica 10 software (StatSoft, Tulsa OK, USA).
RESULTS
The analysis of the percentage distribution of the
surveyed girls in terms of the physical activity level
demonstrated that most of the girls declared moderate
physical activity. Over 30% of the girls were included
into the group with a low physical activity, whereas the
least numerous group was represented by the girls with
a high physical activity (Tab. I.).
Table I. Distribution of the surveyed girls in groups identified
on the basis of physical activity level (number/
percentage)
Tabela I. Udział badanych w grupach wydzielonych na
podstawie aktywności fizycznej (liczba/procent)
Physical
activity

Girls aged 10-12 years

Girls aged 13-15 years

n

%

n

%

low

80

31.6

78

37.5

moderate

169

66.8

122

58.7

4

1.6

8

3.8

high

Results related to the mean intake of selected
nutrients being risk factors of osteoporosis development
were presented in Tables II and III. They indicate that
energy intake was too low in both age categories of
girls compared to the recommended level, however in
the group of the younger girls the intake of energy was
higher than in the group of older girls. The mean intake
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szych analizach wydzielono tylko dwie grupy (jedną
- o małej aktywności, drugą - o umiarkowanej i dużej
aktywności). W wydzielonych grupach obliczono liczbę i odsetek osób, które charakteryzowały się spożyciem analizowanych składników spożywczych powyżej lub poniżej normy oraz których spożycie mieściło
się w ustalonej normie.
Metody statystyczne obejmowały obliczanie:
średnich wartości spożycia analizowanych składników odżywczych oraz odchylenia od normy dla danej
grupy wieku. W celu zbadania związków pomiędzy
sposobem odżywiania a poziomem aktywności fizycznej zastosowano wieloczynnikowy model regresji
logistycznej (13). W modelu tym różnice pomiędzy
grupami o zbyt wysokich lub zbyt niskich odsetkach
realizacji normy na wybrane składniki odżywcze oceniono poprzez zastosowanie współczynnika nadwyżek
obliczanego jako iloraz szans (ang. OR, odds ratio)
współistnienia niskiego poziomu aktywności fizycznej
z niedoborem pokarmowym. Współczynnik nadwyżek OR=1 oznacza brak zależności między badanym
czynnikiem a zdarzeniem, OR>1 oznacza, że w grupie
niereferencyjnej (niskie lub wysokie spożycie danego
składnika pokarmowego) szanse wystąpienia zdarzenia są większe niż w grupie referencyjnej (spożycie
w normie), OR<1 oznacza, że szanse wystąpienia
zdarzenia w grupie niereferencyjnej są mniejsze niż
w grupie referencyjnej. W celu określenia zmienności
analizowanej cechy wewnątrz grupy określono przedział ufności CI (ang. confidence interval) na poziomie 95%. Istotność statystyczną obliczonych ilorazów
szans oceniono testem Walda. Powyższe obliczenia
wykonano wykorzystując program komputerowy Statistica 10 (StatSoft, Tulsa OK, USA).
WYNIKI BADAŃ
Analizując procentowy rozkład badanych osób
w zależności od poziomu aktywności fizycznej wykazano, że większość dziewcząt deklarowała umiarkowaną aktywność fizyczną. Ponad 30% badanych
zaliczono do grupy o małej aktywności fizycznej, natomiast najmniej liczną grupę stanowiły dziewczęta
o dużej aktywności fizycznej (Tab. I.).
Wyniki dotyczące średniego spożycia wybranych
składników odżywczych stanowiących czynniki ryzyka wystąpienia osteoporozy przedstawiono w tabelach
II i III. Uzyskane wartości wskazują, że spożycie energii w obu grupach dziewcząt było zbyt niskie w stosunku do ustalonych norm, przy czym w grupie młodszych dziewcząt pobór energii był wyższy niż w grupie starszej. Średnie spożycie białka w obu grupach
przekraczało poziom średniego zapotrzebowania, przy
czym większą podaż zanotowano w grupie dziewcząt
młodszych. W przypadku tłuszczów wykazano znacz-
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of protein in both groups exceeded the EAR value,
with a higher intake noted in the younger girls. In the
case of fats, their significant deficiency – exceeding
54% – was demonstrated in the group of the older girls.
The analysis of the mean intakes of selected minerals
demonstrated that the recommended AI for sodium was
exceeded almost twofold in both groups of girls. Opposite
observations were made for calcium and phosphorus.
Especially alarming was a significant deficiency of
calcium – oscillating around 60% and an inappropriate
calcium to phosphorus ratio (almost twofold higher
intake of phosphorus compared to the intake of calcium).
In turn, the intake of magnesium in the group of younger
girls was approximating the EAR value, whereas it was
deficient in the group of older girls.
A significant role in the prevention of osteoporosis
is also ascribed to the appropriate intake of vitamins,
A, C and D in particular. The excess of vitamin A was
found only in diets of girls aged 10-12 years, whereas
in the girls aged 13-15 year the intake of this vitamin
with diet met the EAR value. Similar was the case with
vitamin C – its insignificantly higher intake was found
in the younger girls and only in this group was the
intake of vitamin C exceeding the recommended value.
In turn, diets of both groups of girls were deficient in
vitamin D – which plays the key role in osteoporosis
prevention (Tab. II and III).

ny niedobór tego składnika odżywczego, w grupie
starszych dziewcząt przekraczający 54%.
Analizując średnie spożycie wybranych składników mineralnych w obu grupach stwierdzono ponad
dwukrotne przekroczenie norm w zakresie spożycia
sodu. W spożyciu wapnia i fosforu zaobserwowano
odwrotną sytuację, czyli niedobór tych pierwiastków.
Szczególnie niepokojący był znaczny niedobór wapnia - oscylujący w granicach 60% oraz nieprawidłowy
stosunek wapnia do fosforu (prawie dwukrotnie wyższe spożycie fosforu w stosunku do spożycia wapnia).
Natomiast spożycie magnezu w grupie młodszej było
zbliżone do wartości normy, a w grupie starszej wykazano niedobór tego pierwiastka.
Istotną rolę w zapobieganiu osteoporozie ma również odpowiednie spożycie witamin, głównie A, C
i D. Nadmiar witaminy A stwierdzono tylko w grupie
dziewcząt 10-12-letnich, natomiast u dziewcząt w wieku 13-15 lat pobór tej witaminy wraz z pożywieniem
mieścił się w granicach normy. Podobna sytuacja dotyczyła spożycia witaminy C - nieznacznie wyższe spożycie stwierdzono u dziewcząt młodszych i tylko w tej
grupie zaobserwowano przekroczenie wartości normy.
Natomiast w poborze witaminy D, która odgrywa najważniejszą rolę w zapobieganiu osteoporozie, w obu
grupach stwierdzono znaczne niedobory tej witaminy
(Tab. II i III).

Table II. Dietary intake of selected nutrients, constituting risk factors of osteoporosis, among 10-12-year-oldgirls
Tabela II. Spożycie przez dziewczęta w wieku 10-12 lat wybranych składników odżywczych stanowiących czynniki ryzyka
wystąpienia osteoporozy
% of meeting
recommended level
EAR level
AI level

Mean ± SD

Min. - Max.

Recommended
level

1740.62 ± 620.98

420.75 - 4053.28

2100

83.94

-

Total protein (g)

58.04 ± 22.38

12.06 - 133.42

31

186.28

-

Total fats (g)

48.21 ± 28.84

8.19 - 317.02

82

59.58

-

Sodium (mg)

3415.19 ± 1420.13

922.95 - 14467.03

1300

-

262.04

Calcium (mg)

551.46 ± 395.45

43.70 - 2688.54

1300

-

42.7

Phosphorus (mg)

941.72 ± 381.97

173.17 - 2409.46

1050

90.52

-

Magnesium (mg)

225.51 ± 84.15

50.81 - 589.06

200

112.22

-

Vitamin A (µg)

610.37 ± 416.03

59.99 - 3053.25

430

141.84

-

Vitamin C (mg)

61.07 ± 55.65

0.51 - 455.90

40

151.25

-

Vitamin D (µg)

2.20 ± 2.77

0.16 - 32.91

5

-

44.01

Nutrient
Energy (kcal)

Correlations between dietary patterns and physical
activity level were evaluated using the multi-factor
logistic regression model. In the case of energy
intake, both in the younger and older girls the OR
value approximated 1, which means no differences in
meeting the recommended level of intake of energy
between the groups with various levels of physical
activity. Most of the surveyed girls, both from the

Związki pomiędzy sposobem odżywiania a poziomem aktywności fizycznej oceniono poprzez zastosowanie wieloczynnikowego modelu regresji logistycznej. W przypadku spożycia energii zarówno
u dziewcząt młodszych jak i u starszych wartość OR
była zbliżona do 1, co oznacza, że nie stwierdzono
różnic w realizacji norm na energię pomiędzy grupami o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej.
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group with low activity as well as with moderate and
high physical activity, showed energy deficit and a too
high intake of protein. No correlation was either found
between the intake of sodium and the level of physical
activity. In the case of calcium, diets of over 90% of
the surveyed girls were deficient in this macroelement.
A higher percentage of girls with dietary deficiency of
this element occurred in the groups with a moderate and
high physical activity, and in the group of 10-12-yearold girls the observed differences were statistically
significant. Milk should be the main source of calcium
in diets of children and adolescents, while study results
demonstrated that most of the girls did not drink milk
every day. A higher intake of this product was found in
the group with a low physical activity, and lesser one
in the group of girls with moderate and high physical
activity (Fig. 1).

Większość badanych osób, zarówno w grupie o małej, jak i w grupie o umiarkowanej i dużej aktywności fizycznej wykazywała niedobór energii, natomiast
spożycie białka przekraczało normę. Nie stwierdzono
również zależności pomiędzy spożyciem sodu a poziomem aktywności fizycznej. W przypadku wapnia
ponad 90% badanych wykazuje niedobór tego makroelementu. Większy odsetek badanych wykazujących
niedobór tego pierwiastka wystąpił w grupie o umiarkowanej i dużej aktywności fizycznej, a u 10-12 letnich
dziewcząt różnice były istotne statystycznie. Podstawowym produktem spożywczym będącym głównym
źródłem wapnia w diecie dzieci i młodzieży powinno
być mleko. Uzyskane wyniki wskazują, że większość
dziewcząt nie spożywa codziennie mleka. Większe
spożycie tego produktu stwierdzono w grupie o małej
aktywności fizycznej, a mniejsze w grupie o umiarkowanej i dużej aktywności (Ryc. 1).

Table III. Dietary intake of selected nutrients, constituting risk factors of osteoporosis, among 13- to 15-year-old girls
Tabela III. Spożycie przez dziewczęta w wieku 13-15 lat wybranych składników odżywczych stanowiących czynniki ryzyka
wystąpienia osteoporozy
Nutrient

Mean ± SD

Min. - Max.

Recommended level

% of meeting
recommended level
EAR level

Energy (kcal)

1577.67 ± 595.23

178.50 - 4277.56

2400

66.56

-

Total protein (g)

54.64 ± 22.43

9.60 - 142.21

43

129.57

-

Total fats (g)

43.12 ± 29.71

1.75 - 288.54

95

45.93

-

Sodium (mg)

3062.75 ± 1247.39

243.62 - 8539.89

1500

-

206.33

Calcium (mg)

497.56 ± 323.84

49.54 - 2419.44

1300

-

38.36

Phosphorus (mg)

878.94 ± 365.65

186.96 - 2501.71

1050

84.09

-

Magnesium (mg)

215.17 ± 90.81

28.50 - 797.98

300

73.56

-

30.00 - 2347.17

490

104.89

-

10-12 years13-15 years
48,0 ± 39,2
Vitamin A (µg)low activity
511.65
365.33
moderate and high
38,4
activity 32,7

Vitamin C (mg)

56.59 ± 44.30

0.57 - 218.48

55

104.70

-

Vitamin D (µg)

1.94 ± 2.05

0.00 - 21.63

5

-

38.81

60
50

48,0
38,4

40

39,2

%

32,7
30
20
10
0

10-12 years
low activity

13-15 years
moderate and high activity

Ryc. 1. Odsetek badanych dziewcząt
spożywających
codziennie
mleko z codziennie
uwzględnieniem
ich aktywności
fizycznej
Ryc. 1.
Odsetek badanych dziewcząt
spożywających
mleko z uwzględnieniem
ich aktywności
fizycznej
Fig.who
1. Percentage
of surveyed
Fig. 1. Percentage of surveyed girls
consumed
milkgirls who consumed milk every day, stratified according to physical activity level
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Table IV. Numbers and percentages of 10-12-year-old girls who provided selected nutrients with their diets at recommended,
too low or excessive amounts, stratified according to physical activity level
Tabela IV. Liczebność i procent dziewcząt w wieku 10-12 lat realizujących spożycie wybranych składników odżywczych
zgodnie z zaleceniami, poniżej lub powyżej normy żywieniowej w grupach wydzielonych w zależności od poziomu
aktywności fizycznej
Nutrient

Energy (kcal)

Protein (g)

Sodium (mg)

Calcium (mg)

Phosphorus
(mg)

Magnesium
(mg)

Vitamin A (µg)

Vitamin C (mg)

Vitamin D (µg)

Moderate
and high activity

Meeting the
recommended
level

n

%

n

%

correct

14

17.5

34

19.7

Low activity

OR

95%Cl

p

1.00

below

50

62.5

110

63.6

1.10

0.54-2.26

0.784

above

16

20.0

29

16.8

1.34

0.56-3.22

0.511

correct

4

5

17

9.8

1.00

below

3

3.8

7

4.0

1.82

0.32-10.43

0.499

2.08

0.67-6.45

0.201

above

73

91.3

149

86.1

correct

0

0

6

3.5

below

1

1.3

3

1.7

above

79

98.8

164

94.8

correct

5

6.3

2

1.2

1.00

below

73

91.3

164

94.8

0.18

0.03-0.95

0.042*

above

2

2.5

7

4.0

0.11

0.01-1.12

0.061

correct

24

30.0

28

16.2

1.00

below

38

47.5

102

59.0

0.43

0.22-0.84

0.013*

0.22-1.06

0.070

above

18

22.5

43

24.9

0.49

correct

17

21.3

36

20.8

1.00

below

24

30.0

59

34.1

0.86

0.41-1.82

0.695

above

39

48.8

78

45.1

1.06

0.53-2.12

0.872

correct

6

7.7

25

15.1

1.00

below

27

34.6

58

34.9

1.94

0.71-5.31

0.195

above

45

57.7

83

50.0

2.26

0.86-5.94

0.097

correct

13

16.3

21

12.4

1.00

below

27

33.8

53

31.2

0.82

0.36-1.90

0.646

above

40

50.0

96

56.5

0.67

0.31-1.48

0.322

correct

1

1.3

3

1.7

1.00

below

77

96.3

161

93.1

1.43

0.15-14.17

0.756

above

2

2.5

9

5.2

0.67

0.04-10.39

0.771

* statistically significant difference at p<0.05

Statistically significant differences were observed
in phosphorus intake in the group of girls aged 1012 years as affected by the level of their physical
activity. In this age category, a higher percentage
of girls with phosphorus deficiency occurred in the
group with moderate and high physical activity,
whereas an opposite observation was made in the age
category of 13-15 years, however the differences were
not statistically significant, likewise in the case of
magnesium intake.
The analysis of correlations between intakes of
vitamin A, C and D and the level of physical activity
showed no statistically significant differences between
results obtained in the study (Tab. IV and V).

W spożyciu fosforu w wieku 10-12 lat zaobserwowano istotne statystycznie zróżnicowanie wyników w zależności od aktywności fizycznej badanych
dziewcząt. W tej kategorii wieku większy odsetek osób
z niedoborem fosforu wystąpił w grupie o umiarkowanej i dużej aktywności, natomiast w wieku 13-15 lat
wystąpiła odwrotna sytuacja, ale uzyskane różnice nie
były istotne statystycznie, podobnie jak w przypadku
spożycia magnezu.
Analizując zależności pomiędzy spożyciem witamin A, C i D a poziomem aktywności fizycznej nie
zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w uzyskanych wynikach (Tab. IV i V).
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Table V. Numbers and percentages of 13- to 15-year-old girls who provided selected nutrients with their diets at recommended,
too low or excessive amounts, stratified according to physical activity level
Tabela V. Liczebność i procent dziewcząt w wieku 13-15 lat realizujących spożycie wybranych składników odżywczych
zgodnie z zaleceniami, poniżej lub powyżej normy żywieniowej w grupach wydzielonych w zależności od
poziomu aktywności fizycznej
Nutrient

Energy (kcal)

Protein (g)

Sodium (mg)

Calcium (mg)

Phosphorus
(mg)

Magnesium
(mg)

Vitamin A (µg)

Meeting the
recommended level

Low activity

Moderate and high
activity

n

%

n

%

correct

8

10.3

14

10.8

OR

95%Cl

p

1.00

below

65

83.3

109

83.8

1.04

0.41-2.64

0.928

above

5

6.4

7

5.4

1.25

0.29-5.32

0.761

correct

11

14.1

17

13.1

1.00

below

20

25.6

32

24.6

0.97

0.37-2.49

0.942

above

47

60.3

81

62.3

0.90

0.39-2.09

0.799

correct

5

6.4

9

6.9

1.00

below

3

3.8

7

5.4

0.77

0.13-4.44

0.770

above

70

89.7

114

87.7

1.11

0.35-3.45

0.863

correct

1

1.3

1

0.8

1.00

below

74

94.9

127

97.7

0.58

0.04-9.61

0.704

above

3

3.8

2

1.5

1.50

0.05-41.4

0.810

correct

9

11.5

20

15.4

1.00

below

51

65.4

77

59.2

1.47

0.62-3.51

0.380

above

18

23.1

33

25.4

1.21

0.45-3.23

0.699

correct

8

10.3

17

13.1

1.00

below

62

79.5

102

78.5

1.29

0.52-3.19

0.576

above

8

10.3

11

8.5

1.55

0.44-5.38

0.491

correct

8

10.5

16

12.4

1.00

below

42

55.3

66

51.2

1.27

0.50-3.25

0.612

above

26

34.2

47

36.4

1.11

0.42-2.95

0.839

correct

6

7.8

12

9.3

1.00

Vitamin C (mg) below

46

59.7

71

55.0

1.30

0.45-3.72

0.628

above

25

32.5

46

35.7

1.09

0.36-3.27

0.881

correct

0

0.0

0

0.0

below

75

96.2

125

96.2

above

3

3.8

5

3.8

Vitamin D (µg)

DISCUSSION

DYSKUSJA

Osteoporosis appearing in the advanced aged is
a consequence of, among other things, insufficient
mineralization of bones in the first two decades of
life. The rate of bone mineralization and growth is the
highest in the first year of life and in the pubescence
period (5). Hence, the period of pubescence was
the subject of analysis in terms of risk factors of
osteoporosis.
Among nutrients, a key role in osteoporosis
prevention is ascribed to calcium and vitamin D.
Current Polish dietary guidelines concerning the
intake of calcium and vitamin D by adolescents
aged 10-15 years recommend their intake at 1300
mg/day and 5 µg/day, respectively (12). Our study

Osteoporoza w podeszłym wieku jest konsekwencją między innymi niedostatecznej mineralizacji kości
w dwóch pierwszych dekadach życia. Tempo mineralizacji i wzrostu kości jest największe w pierwszym
roku życia oraz w okresie dojrzewania (5). Dlatego
okres dojrzewania był przedmiotem analiz pod kątem
czynników ryzyka osteoporozy.
Wśród czynników żywieniowych w zapobieganiu
osteoporozie szczególną rolę odgrywa wapń i witamina D. Aktualne polskie zalecenia dotyczące spożycia
wapnia przez nastolatków w wieku 10-15 lat wynoszą 1300 mg/dzień, a witaminy D - 5 µg/dzień (12).
W naszych badaniach stwierdzono znaczne niedobory
obu składników (realizacja normy na poziomie około
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demonstrated significant deficiencies of both these
dietary components (their intakes met ca. 40% of the
recommended level). The percentage of deficient diets
among Warsaw girls aged 11-15 years reached 91%
(14). In turn, a survey conducted by Stefańska et al.
(15) among girls from Białystok demonstrated that
calcium content in the everyday food rations provided
ca. 53% and 56% of the recommended level of intake
in the group of younger girls (10 years) and older
girls (13 years), respectively. Calcium deficiencies in
diet were also found in surveys conducted at schools
from the city of Szczecin (16) and at schools from
the Wielkopolska region (17). Results obtained by
Chwojnowska et al. (18) demonstrated a significant
growing trend in calcium intake (by ca. 30%) within
the period of 24 years (1982-2006). Despite that, its
intake is still too low compared to the recommended
level. A comparison of calcium intake by the girls
surveyed in our study with that reported in other
environment allowed concluding about a significantly
lower intake of this element compared to peers from
Warsaw, Szczecin, and Białystok (14, 15, 16).
Around 75% of demand for calcium is covered in
children’s diet through the consumption of milk and
dairy products, whereas the other 25% are provided
with other food products. In our study, respective results
were quite alarming, because over 50% of the surveyed
girls did not drink milk every day. Investigations
conducted by Perek et al. (19) demonstrated that only
33.6% of pubescent girls were drinking milk every
day, and as many as 46.7% - a few times a week. In
turn, the survey carried out by Stefańska et al. (15)
showed that over 34% of girls aged 10 years and 46%
of girls aged 13 years were consuming dairy products
less frequently than 2-3 times a week.
Vitamin D maintains the calcium-phosphate
homeostasis as well as affects calcium absorption from
foods and bone mineralization. Its deficiency is one
of the key causes of osteoporosis. The mean intake of
vitamin D in the surveyed group reached 2.20 µg in
girls aged 10-12 years and 1.94 µg in girls aged 1315 years, which corresponded to 44.1% and 38.8%
of the recommended level, respectively. These values
were similar to results reported by Charzewska et al.
(20) for 11-12-year-old girls from Warsaw and from
Łódź (23). Investigations conducted by Wolnicka and
Taraszewska (21) demonstrated that vitamin D content
reached 1.9 µg in diets of boys and 1.5 µg in diets of
girls, which was less than in our study. It needs to be
remembered, however, that food products are not the
only source of this vitamin. 80-90% of demand for this
vitamin may be provided through exposure to sun.
The insufficient intake of calcium is often
accompanied by a high intake of phosphorus (18,22).
Błaszczyk et al. (23) demonstrated that in the group

Czynniki osteoporozy u dziewcząt
40%). Odsetek diet niedoborowych wśród dziewcząt
warszawskich w wieku 11-15 lat wynosił 91% (14).
Natomiast z badań dziewcząt z Białegostoku przeprowadzonych przez Stefańską i wsp. (15) wynika,
że zawartość wapnia w całodziennych racjach pokarmowych pozwoliła na realizację dziennego zapotrzebowania na ten makroelement w około 53% w grupie
dziewcząt młodszych (10 lat) i 56% w grupie dziewcząt starszych (13 lat). Niedobory wapnia w diecie
stwierdzono również w badaniach przeprowadzonych
w szkołach szczecińskich (16) oraz z terenu Wielkopolski (17). Z badań Chwojnowskiej i wsp. (18) wynika, że w okresie 24 lat (1982-2006) stwierdzono
występowanie istotnego trendu wzrostowego w spożyciu wapnia (o około 30%). Pomimo tego, spożycie
tego pierwiastka jest nadal zbyt niskie w stosunku do
zalecanych norm. Przedstawiając spożycie wapnia
dziewcząt z naszych badań na tle innych środowisk
stwierdzono znacznie niższe spożycie tego pierwiastka w stosunku do rówieśniczek z Warszawy, Szczecina
i Białegostoku (14, 15, 16).
Około 75% zapotrzebowania na wapń w diecie
dzieci pokrywa spożycie mleka i jego przetworów,
a pozostała ilość jest dostarczana z innymi produktami. W naszych badaniach wyniki były dość niepokojące, ponieważ ponad 50% badanych dziewcząt nie spożywa mleka codziennie. Z badań Perek i wsp. (19) wynika, że tylko 33,6% dziewcząt w wieku dojrzewania
spożywało mleko codziennie, a aż 46,7% - kilka razy
w tygodniu. Badania Stefańskiej i wsp. (15) wskazują,
że ponad 34% dziewcząt 10-letnich oraz 46% dziewcząt 13-letnich spożywało produkty mleczne rzadziej
niż 2-3 razy w tygodniu.
Witamina D utrzymuje homeostazę wapniowo-fosforanową, ma również wpływ na wchłanianie wapnia z pożywienia oraz na mineralizację kości. Niedobór tej witaminy stanowi jedną z kluczowych przyczyn
osteoporozy. Średnie spożycie witaminy D w badanej
grupie wyniosło 2,20 µg u dziewcząt w wieku 10-12
lat oraz 1,94 µg u dziewcząt 13-15-letnich, co stanowiło odpowiednio: 44,1% i 38,8% normy. Uzyskane
wartości były zbliżone do wyników badań przeprowadzonych przez Charzewską i wsp. (20) wśród dziewcząt warszawskich w wieku 11-12 lat oraz u dziewcząt
z Łodzi (23). W badaniach Wolnickiej i Taraszewskiej
(21) stwierdzono, że zawartość witaminy D w diecie
wyniosła 1,9 µg u chłopców i 1,5 µg u dziewcząt, czyli
była niższa niż w naszych badaniach. Należy jednak
pamiętać, że żywność nie jest jedynym źródłem tej witaminy. 80-90% zapotrzebowania na witaminę D powinna pokrywać ekspozycja na słońce.
Niedostatecznemu spożyciu wapnia często towarzyszy wysokie spożycie fosforu (18,22). Błaszczyk
i wsp. (23) w grupie dzieci łódzkich w wieku 10-13
lat stwierdzili, że średnie dzienne spożycie fosforu sta107
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of 10-13-year-old children from Łódź, the mean daily
intake of phosphorus met 130.8% of the recommended
level in girls and 145.1% in boys. Our study showed
no excess of phosphorus in diet, but inappropriate
calcium to phosphorus ratio of 1:2 compared to the
recommended value of 1:1. Maintaining the proper
ratio of these dietary components is, however,
extremely difficult, which was also underpinned by
other authors (15,16,17).
Magnesium is a constituent of bones, teeth, and
muscles. In addition, it takes part in carbohydrate
metabolism and in many other biochemical reactions. Its
deficit increases the risk of osteoporosis development.
In our study, magnesium deficiency was found mainly
in diets of older girls (13-15 years). Lower intakes of
this element, compared to our study, were reported in
the case of girls from Warsaw (21), Szczecin (16), and
from Wielkopolska region (17).
A diet rich in sodium and protein, especially that
of animal origin, leads to calcium excretion from the
body. Our survey demonstrated that the mean intakes
of sodium and protein were almost twofold higher
than the recommended levels both in the group of
younger and older girls. It is, unfortunately, a common
phenomenon widely described in other works (21,24).
The risk factors of osteoporosis include also
deficiencies of vitamins C and A. Sahni et al. (25) as
well as Hall and Greendale (26) demonstrated a positive
correlation between administration of vitamin C
and bone mineral density. Intakes of vitamins A and
C usually meet the recommended levels of intake,
which was also confirmed in our study. Some works,
however, point to deficiencies of these vitamins in diets
of adolescents in the pubescence period (14,21,24).
One of the many factors preventing osteoporosis
development is physical activity. Some authors suggest
that it is the most effective form of osteoporosis
prophylaxis (27). Unfortunately, over 50% of children in
the age from 6 to 11 years and over 90% of adolescents
(12-19 years) fail to meet the recommended level
of physical activity, i.e. 60 minutes a day for at least
3 days a week as recommended by the United States
Department of Health and Human Services (USDHHS)
(28). It is highly alarming because the impact of physical
activity on the development and mineralization of bones
is the most intensive in this period of life (29).
Bone mineralization is efficient when the
appropriate dose of physical activity is accompanied
by a well-balanced diet, rich most of all in calcium
and vitamin D (30). Our study demonstrated that the
increased risk of osteoporosis development linked
with low intakes of calcium and phosphorus occurred
in the group with moderate or high physical activity,
whereas no correlation was demonstrated between the
intake of vitamin D and other analyzed nutrients and
vitamins and the level of physical activity.
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nowiło 130,8% wartości normy u dziewcząt i 145,1%
u chłopców. W naszych badaniach nie zaobserwowano
nadmiaru fosforu w diecie, ale wystąpił nieprawidłowy stosunek wapnia do fosforu, który powinien wynosić 1:1, a wynosił prawie 1:2. Utrzymanie prawidłowej
proporcji tych składników na właściwym poziomie
jest jednak niezmiernie trudne, o czym świadczą wyniki badań innych autorów (15,16,17).
Magnez wchodzi w skład kości, zębów oraz mięśni. Bierze też udział w przemianie węglowodanów
i wielu innych reakcjach biochemicznych. Deficyt
magnezu zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy.
W naszych badaniach niedobór magnezu stwierdzono
głównie u dziewcząt starszych (13-15 lat). Niższe spożycie tego pierwiastka w stosunku do badań własnych
stwierdzono u dziewcząt z Warszawy (21), Szczecina
(16) i Wielkopolski (17).
Dieta bogata w sód i białko, zwłaszcza zwierzęce,
prowadzi do wydalania wapnia z organizmu. W naszych badaniach stwierdzono, że średnie spożycie
sodu i białka było ponad dwukrotnie wyższe niż zalecają normy, zarówno w grupie dziewcząt młodszych,
jak i starszych. Jest to niestety zjawisko powszechne,
opisane w innych publikacjach (21,24).
Czynnikami ryzyka osteoporozy jest również niedobór witaminy C i A. Sahni i wsp. (25) oraz Hall
i Greendale (26) wykazali pozytywny związek pomiędzy przyjmowaniem witaminy C a gęstością mineralną
kości. Spożycie witaminy A i C na ogół jest zgodne
z zaleceniami lub wyższe niż przewiduje norma, co
potwierdziły również wyniki naszych badań. Są również doniesienia wskazujące na niedobór tych witamin
w diecie młodzieży w okresie dojrzewania (14,21,24).
Jednym z wielu czynników zapobiegających powstawaniu osteoporozy jest aktywność fizyczna. Niektórzy sugerują, że jest to najskuteczniejsza forma profilaktyki osteoporozy (27). Jednak ponad 50% dzieci
w wieku od 6 do 11 lat i ponad 90% młodzieży (12-19
lat) nie osiąga rekomendowanego poziomu aktywności fizycznej (60 minut dziennie przynajmniej 3 dni
w tygodniu według zaleceń United States Department
of Health and Human Services (USDHHS)(28). Jest to
bardzo niepokojące, ponieważ właśnie w tym okresie
wpływ aktywności fizycznej na rozwój i mineralizację
kości jest najintensywniejszy (29).
Mineralizacja kości przebiega prawidłowo, jeśli
odpowiedniej dawce ruchu towarzyszy właściwa dieta,
bogata przede wszystkim w wapń i witaminę D (30).
Nasze badania wskazują, że zwiększone ryzyko wystąpienia osteoporozy związane z niskim spożyciem
wapnia i fosforu wystąpiło w grupie o umiarkowanej
lub dużej aktywności fizycznej, natomiast nie wykazano zależności pomiędzy spożyciem witaminy D oraz
pozostałych analizowanych składników odżywczych
i witamin a poziomem aktywności fizycznej.
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CONCLUSIONS

WNIOSKI

1. The observed too low energy value of diet of
the surveyed girls accompanied by excessive
intakes of protein and sodium, by deficiencies
of calcium, phosphorus and vitamin D, and by
inappropriate calcium to phosphorus ratio may
lead to the incorrect mineralization of the skeleton
and, resultantly, contribute to the development of
osteoporosis in the future.
2. The surveyed girls were characterized by lower
intakes of calcium and phosphorus compared to the
girls from Warsaw, Szczecin, Łódź and Białystok
in turn no differences were observed in vitamin
D intake compared to the peers from Warsaw and
Łódź.
3. No significant correlations were found between
dietary patterns of the girls and the level of their
physical activity.

1. Zaobserwowana zbyt niska wartość energetyczna
diety badanych dziewcząt przy jednoczesnej nadmiernej podaży białka i sodu, niedoborze wapnia,
fosforu, witaminy D oraz nieprawidłowej proporcji wapnia do fosforu może doprowadzić do nieprawidłowej mineralizacji kośćca i w konsekwencji przyczynić się do wystąpienia w przyszłości
osteoporozy.
2. Badane dziewczęta charakteryzowały się niższym
spożyciem wapnia i fosforu w stosunku do badanych z Warszawy, Szczecina, Łodzi i Białegostoku, nie zaobserwowano natomiast różnic w spożyciu witaminy D w stosunku do rówieśniczek
z Warszawy i Łodzi.
3. Nie stwierdzono wyraźnych zależności pomiędzy
sposobem odżywiania a poziomem aktywności fizycznej badanych dziewcząt.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Health Literacy is the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and
understand basic health information and services needed to make appropriate decisions. As with general health; achieving
and maintaining oral health requires one to be able to understand, interpret and act on various types of health information.
OBJECTIVE: The present study was conducted to determine the association between health literacy and oral
health literacy among undergraduate students in tricity (Chandigarh, Mohali, Panchkula), India.
MATERIAL AND METHODS: A cross-sectional study was conducted among 490 undergraduate students
studying in tricity, from randomly selected 10 colleges. The data was collected by a single trained examiner,
using a structured proforma. The questionnaire consisted of two parts, REALM-66 and REALD-30. The subject
was given a copy of list of words to be pronounced and score one was given for each word pronounced correctly.
RESULTS: REALM-66 scores showed that subjects with health literacy level equivalent to fourth- sixth grade
is 1%, seventh- eighth grade was 64.4% and 29.6% for ninth grade and above. REALD-30 scores showed that
37.6% subjects had low level of literacy, 33.1% had moderate and 29.3% had high level of literacy. REALM and
REALD scores were found to be positively correlated for qualification and genders.
CONCLUSIONS: To our knowledge, this is the first study reporting association between health and oral health
literacy. As the correlations were not strong, thus the results should be regarded as a first step to provide evidence.
Keywords: Health Literacy, Oral Health Literacy, REALM, REALD, Tricity.
STRESZCZENIE
WSTĘP: Wiedza o zdrowiu jest definiowana jako „umiejętność jednostek do wyszukiwania, przetwarzania
i rozumienia podstawowych informacji na temat zdrowia oraz świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne do
podejmowania właściwych decyzji”. Podobnie jak w przypadku wiedzy o zdrowiu, zdobycie wiedzy o higienie
jamy ustnej wymaga od jednostki umiejętności zrozumienia, interpretacji oraz podejmowania działań na podstawie otrzymanych informacji zdrowotnych.
CEL: Celem niniejszej pracy było określenie zależności pomiędzy wiedzą o zdrowiu a wiedzą o higienie jamy
ustnej wśród studentów studiów I stopnia w trzech miastach, tj. Chandigarh, Mohali, Panchkula (Indie).
MATERIAŁ I METODY: Badanie przekrojowe przeprowadzono wśród 490 studentów studiów I stopnia
w trzech indyjskich miastach. Wybrano 10 uczelni wyższych na zasadzie doboru losowego. Dane były zbierane
przez wyszkolonego ankietera za pomocą ustrukturyzowanego dokumentu pro forma. Kwestionariusz badawczy
składał się z dwóch części: REALM-66 oraz REALD-30. Każdy z uczestników badania otrzymał listę terminów
medycznych z prośbą o ich odczytanie. Jeden punkt przydzielano za każde poprawnie wypowiedziane słowo.
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WYNIKI: Wyniki testu REALM-66 wskazały, że wiedza uczestników badania została oszacowana na poziomie
IV-VI, VII-VIII oraz powyżej IX u odpowiednio 1%, 64,4% oraz 29,6% osób. Wyniki testu REALD-30 pokazały, że poziom wiedzy 37,6%, 33,1% oraz 29,3% studentów może zostać określony odpowiednio jaki niski,
średni oraz wysoki. Obserwowano pozytywną korelację pomiędzy wynikami testów REALM oraz REALD pod
kątem kierunku studiów oraz płci.
WNIOSKI: Według naszego stanu wiedzy, to było pierwsze badanie, którego celem było określenie zależności pomiędzy wiedzą o zdrowiu a wiedzą o higienie jamy ustnej. Obserwowana zależność nie była jednak silna, tym samym, wyniki należy uznać jako wstęp do dostarczenia dalszych dowodów na potwierdzenie powyższego wniosku.
Słowa kluczowe: wiedza o zdrowiu, wiedza o higienie jamy ustnej, REALM, REALD, trójmiasto
INTRODUCTION

WSTĘP

Literacy has recently emerged as a key item on
the research agenda in Public health. The growth in
information technology and the rapid advances in
scientific knowledge require that the public have an
ever-increasing understanding of diseases to make
good decisions about their health (1). Poor literacy
can delay one’s ability not only to seek out the needed
health information but also to process, understand and
use it to make appropriate health care decisions (2).
Health Literacy is defined as “the degree to which
individuals have the capacity to obtain, process, and
understand basic health information and services
needed to make appropriate decisions” (3). Nutbeam
(4) proposed that health literacy could be divided
into 3 aspects; 1) “basic/functional literacy” which is
the ability to read and understand health information
such as consent forms and medical labels, 2)
“communicative/interactive literacy” which is the
ability to use the health knowledge to communicate
and participate in order to take care one’s self, and 3)
“critical literacy” which is the ability to analyze the
validity and reliability of the received information.
As with general health, achieving and maintaining
oral health requires one to be able to understand,
interpret and act on various types of health information
(5). Oral health literacy can be considered as the skills
necessary for people to understand the causes of poor
oral health; to learn and adopt fundamental aspects of
positive oral self care behaviors; to communicate with
oral health care providers; to place their names on dental
treatment waiting lists or organize appointments; to find
their way to the dental clinic; to fill out the necessary
forms and to comply with prescribed medicines (6).
India has a distinct advantage in a population
profile concentrated in the younger age groups (7).
The assessment of Health Literacy in this age group
could be helpful to health professionals to know how
to provide health information. A survey is needed to
determine the level of health literacy among them
and its effect on their ability to make good decisions
about Health. Therefore, the present study was

Wiedza o zdrowiu (ang. health literacy) stała się kluczowym zagadnieniem w zakresie zdrowia publicznego
w ostatnim czasie. Postęp w technologii informacyjnej,
jak i również przełom w wiedzy naukowej zapewniły
społeczeństwu niebywałą możliwość poszerzenia wiedzy
o chorobach, wpływając tym samym na proces podejmowania właściwych decyzji o zdrowiu (1). Niski poziom
wiedzy o zdrowiu przyczynia się do opóźnień w uzyskaniu niezbędnych informacji zdrowotnych, co z kolei
przekłada się na spowolnienie procesu ich przetwarzania,
zrozumienia oraz wykorzystania celem podejmowania
właściwych decyzji w zakresie zdrowia (2).
Wiedza o zdrowiu jest definiowana jako „umiejętność
jednostek do wyszukiwania, przetwarzania i rozumienia
podstawowych informacji na temat zdrowia oraz świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne do podejmowania
właściwych decyzji” (3). Nutbeam (4) zaproponował trójstopniowy podział wiedzy o zdrowiu: 1) „podstawowy/
funkcjonalny poziom wiedzy”, który oznacza umiejętność
czytania i rozumienia informacji zdrowotnych typu formularze zgody czy oznakowania medyczne, 2) „komunikatywny/interaktywny poziom wiedzy”, który odnosi się do
umiejętności korzystania z wiedzy o zdrowiu celem komunikacji i uczestnictwa w zakresie procesów dbania o własne zdrowie oraz 3) „krytyczny poziom wiedzy”, który
określa umiejętność analizowania uzyskanych informacji
pod kątem ich zasadności oraz rzetelności.
Zdobycie oraz zachowanie wiedzy o zdrowiu, jak
i również higienie jamy ustnej wymaga od jednostki umiejętności zrozumienia, interpretacji oraz podejmowania
działań na podstawie otrzymanych informacji zdrowotnych (5). Pojęcie „wiedza o higienie jamy ustnej” (ang.
oral health literacy) może być definiowane jako umiejętność zrozumienia przyczyn złego stanu zdrowia jamy ustnej, poznania i wykształcenia w sobie dobrych nawyków
w zakresie dbania o higienę jamy ustnej, komunikowania
się z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie higieny
jamy ustnej, zapisania się na listę osób oczekujących na
leczenie czy umówienia się na wizytę, dotarcia do gabinetu
stomatologicznego, wypełnienia wymaganych formularzy
oraz przestrzegania zaleconego dawkowania leków (6).

112

Health literacy and oral health literacy
conducted with the aim to determine the association
between health literacy and oral health literacy among
undergraduate students in tricity (Chandigarh, Mohali,
Panchkula), India.
MATERIALS AND METHOD
A cross-sectional study was conducted among 490
undergraduate students studying in tricity (Chandigarh,
Mohali, Panchkula), India. The study was conducted
from April to July 2015. The protocol of the study was
approved by the institutional ethical and review board.
Informed consent was obtained from the participants
after obtaining the necessary permission from the
college authorities. List of colleges in tricity was
obtained from the education department of concerned
city (8). These colleges were marked on the tricity map,
divided into north and south zone; and 10 colleges
were selected randomly i.e, 5 from each North and
South zone. A pilot study was conducted on 50 study
participants to test the feasibility of the study. The
questionnaire was pre-tested for validity, reliability.
The reliability of the questionnaire was analyzed using
Cronbach’s alpha which was found to be acceptable
(0.84).
English speaking undergraduate students in the
tricity were included in the study. Students with known
history of cognitive impairment, vision or hearing
problems were excluded from the study.
The data was collected by a single trained
examiner. A structured proforma was used for data
collection. The socio demographic variables recorded
were age, gender and course of study. The questionnaire
consisted of two parts. Part 1 consisted of 66 medical
terms known as Rapid Estimate of Adult Literacy in
Medicine (REALM-66) (9), a word recognition test
for testing the health literacy in Medicine. Part 2
consisted of 30 dental terms known as Rapid Estimate
of Adult Literacy in Dentistry (REALD-30) (2), a word
recognition test for testing health literacy in Dentistry.
The subject was given a copy of list of words to be
pronounced and instructed to read aloud as many
words as he or she can, without any difficulty. If the
subject takes longer than five seconds to read a word,
then he or she was asked to move to next word. Score
one was given for each word pronounced correctly.
The REALM-66 was interpreted as, 0-18 (≤
third grade), 19-44 (fourth- sixth grade), 45-60
(seventh- eighth grade), 61-66 (≥ ninth grade) (10).
The REALD-30 score was categorized as, low (≤ 21),
moderate (22 to 25), or high (≥ 26) (1).
The data was analyzed and descriptive statistical
analysis was done using statistical package for social
sciences, IBM Corporation, SPSS Inc., Chicago,
IL, USA version 20.0 software package. In scoring

Wiedza o zdrowiu a wiedza o higienie jamy ustnej
W Indiach występuje bardzo pozytywny trend polegający na przewadze osób w młodszych grupach wieku
(7). Ocena poziomu wiedzy w tej grupie wieku może być
przydatna dla specjalistów zdrowia publicznego w zakresie opracowania sposobów przekazu informacji zdrowotnych. Istnieje konieczność oszacowania poziomu wiedzy
o zdrowiu w grupie młodych osób, a następnie jej przełożenia na ich zdolność do podejmowania właściwych
decyzji o zdrowiu. Niniejsze badanie przeprowadzono
w celu określenia zalezności pomiędzy wiedzą o zdrowiu oraz wiedzą o higienie jamy ustnej w grupie studentów studiów I stopnia w trzech następujących miastach:
Chandigarh, Mohali, Panchkula (Indie).
MATERIAŁ I METODY
Badanie przekrojowe przeprowadzono wśród 490
studentów studiów I stopnia w trzech indyjskich miastach: Chandigarh, Mohali, Panchkula w okresie kwiecień – lipiec 2015. Protokół badania został zatwierdzony przez właściwą Komisję Etyczną. Przed uzyskaniem świadomej zgody na udział w badaniu od uczestników badania, otrzymano pozwolenie władz uczelni
wyższych na przeprowadzenie opisywanego badania.
Listę uczelni wyższych w trzech wymienionych wyżej
miastach uzyskano od właściwego Departamentu Edukacji (8). Uczelnie wyższe oznaczono na mapie trzech
ww. miast, a następnie podzielono na strefę północną
i południową. Dobrano w sposób losowy 10 uczelni
wyższych, tj. po 5 w strefie północnej oraz południowej. Przeprowadzono badanie pilotażowe wśród 50
osób celem sprawdzenia wykonalności badania. Przetestowano kwestionariusz badawczy pod kątem jego
zasadności oraz rzetelności. Dokonano analizy rzetelności kwestionariusza badawczego metodą Alfa Cronbacha, którą uznano za akceptowalne narzędzie (0.84).
Do badania włączono anglojęzycznych studentów
trzech ww. miast. Stwierdzone w wywiadzie zaburzenia rozumienia, wzroku i słuchu stanowiły kryterium
wyłączenia z badania.
Dane były zbierane przez odpowiednio wyszkolonego ankietera. Proces zbierania danych odbywał się za pomocą ustrukturyzowanego dokumentu pro forma. Zbierano następujące dane społeczno-demograficzne: wiek,
płeć oraz kierunek studiów. Kwestionariusz badawczy
składał się z dwóch części. Część I zawierała 66 terminów
medycznych, tzw. Szybka Ocena Poziomu Wiedzy o Medycynie u Osób Dorosłych (ang. Rapid Estimate of Adult
Literacy in Medicine; REALM-66) (9). Test ma na celu
określenie znajomości słownictwa z zakresu medycyny.
Część II składała się z 30 terminów z zakresu stomatologii, tzw. Szybka Ocena Poziomu Wiedzy o Stomatologii
u Osób Dorosłych (ang. Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry; REALD-30) (2). Celem testu jest określenie znajomości słownictwa z zakresu stomatologii.
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REALD-66 and REALD-30, one point was assigned
for each word pronounced correctly and summed to
get the overall score. Analysis of variance (ANOVA)
was used to test the significance of study parameters
among students pursuing different courses. Pearson’s
correlation tests were used to assess the correlation
between REALD-66 and REALD-30 scores.
Significance was assessed at 5% level of significance.
RESULTS
A total of 490 subjects above 18 years of
age participated in the study. The age of the
subjects ranged between 18-25 years with 20.74
as the mean age. Among them, 352 (71.8%) were
males and 138 (28.2%) were females (Tab. 1).
Table 1. Distribution of study population according to various
independent variables
Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania pod kątem
różnych zmiennych niezależnych.
Age
(in years)
18-21

Male
n (%)
284 (78.9)

Female
n (%)
76 (21.1)

Total
n (%)
360

22-25

68 (52.4)

62 (47.6)

130

Engineering

162(46.0)

15(10.9)

177 (36.2)

Nursing

20(5.7)

83(60.1)

103 (21.0)

Law

54(15.3)

28(20.3)

82 (16.7)

Pharmacy

116(33.0)

12(8.7)

128 (26.1)

Total

352(71.8)

138(28.2)

490 (100)

Qualification

WYNIKI

Table II. Distribution of study population according to
REALM and REALD
Tabela II. Poziom wiedzy o zdrowiu według testów REALM
oraz REALD.
Scores

Frequency
(n)

Percentage
(%)

Fourth-six grade

5

1.00

Seventh-eighth grade

340

69.4

Greater than or equivalent
to ninth grade

145

29.6

Low level of literacy

184

37.6

Moderate level of literacy

162

33.1

REALM

REALD

High level of literacy

144

29.3

Total

490

100.0

Educational qualification distribution showed
that 177 (36.2%) of the study subjects were from the
Engineering stream, 103 (21%) from Nursing, 82
(16.7%) from Law and 128 (26.1%) from Pharmacy
streams (Table 1). Results from Rapid Estimate of
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Uczestnik badania otrzymał listę terminów medycznych
z prośbą o odczytanie na głos wszystkich słów, które nie
sprawiły mu żadnych trudności. Jeżeli odczytanie słowa
zajmowało uczestnikowi badania więcej niż pięć sekund,
był on proszony o przejście do kolejnego słowa. Punkty
przydzielano za każde poprawnie wypowiedziane słowo.
Wyniki testu REALM-66 interpretowano następująco: 0-18 punktów (≤ poziom III), 19-44 punktów
(poziom IV-VI), 45-60 punktów (poziom VII-VIII),
61-66 punktów (≥ poziom IX) (10). Wyniki testu REALD-30 skategoryzowano następująco: poziom niski
(≤ 21 punktów), poziom średni (22-25 punktów) oraz
poziom wysoki (≥ 26 punktów) (1).
Dokonano analizy danych. Przeprowadzono statystykę opisową za pomocą pakietu statystycznego dla nauk
społecznych - IBM Corporation, SPSS Inc., Chicago, IL,
USA wersja 20.0. Jeden punkt przydzielano za każde poprawnie wypowiedziane słowo w testach REALD-66 oraz
REALD-30. Następnie punkty zsumowano. Przeprowadzono analizę wariancji (ANOVA) celem określenia wpływu zmiennych badania wśród osób studiujących różne
kierunki. Zastosowano korelację Pearsona w celu zbadania
zależności pomiędzy wynikami testów REALD-66 oraz
REALD-30. Przyjęto poziom istotności równy 5%.

Do badania włączono 490 studentów powyżej 18 r.ż.
(18-25 lat; średnia wieku – 20,74), w tym 352 (71,8%)
mężczyzn oraz 138 (28,2%) kobiet (Tab. 1). Spośród
uczestników badania, 177 (36.2%), 103 (21%), 82
(16,7%) oraz 128 (26,1%) osób studiowało odpowiednio
inżynierię, pielęgniarstwo, prawo i farmację (Tab. 1). Wyniki testu REALM-66 wskazały, że wiedza uczestników
badania została oszacowana na poziomie IV-VI, VII-VIII
oraz powyżej IX u odpowiednio 5 (1%), 340 (64,4%)
oraz 145 (29,6%) osób. Wyniki testu REALD-30 pokazały, że poziom wiedzy 184 (37,6%), 162 (33,1%) oraz 144
(29,3%) studentów może zostać określony odpowiednio
jaki niski, średni oraz wysoki (Tab. 2).
Punkty obliczono dla studentów poszczególnych
kierunków. Najwyższe wyniki w teście REALM uzyskali studenci pielęgniarstwa (60,46), następnie farmacji (59,73), prawa (59,26) oraz inżynierii (55,21).
Najwyższe wyniki w teście REALD uzyskali ponownie studenci pielęgniarstwa (24,57), następnie farmacji
(24,50), prawa (24,03) oraz inżynierii (20,70). Obserwowano pozytywną korelację pomiędzy wynikami
testów REALM oraz REALD (r=0.717). Pozytywną
korelację odnotowano również pomiędzy ww. testami
pod kątem kierunków studiów: inżynieria (r=0.708),
pielęgniarstwo (r=0.619), prawo (r=0.814) oraz farmacja (r=0.483), która była istotna statystycznie, jak
i również płci: mężczyźni (r=0.719) oraz kobiety
(r=0.614) (Tab. 3).

Health literacy and oral health literacy
Adult Literacy in Medicine (REALM-66) scores
showed that only 5 (1%) of the subjects had health
literacy level equivalent to fourth- sixth grade, 340
(64.4%) subjects had health literacy level equivalent
to seventh- eighth grade and 145 (29.6%) subjects
had health literacy level equivalent to ninth grade and
above. Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry
(REALD-30) scores showed that about 184 (37.6%)
subjects had low level of literacy, 162 (33.1%) had
moderate level of literacy and 144 (29.3%) had high
level of literacy (Tab. 2).
Scores were recorded for undergraduates for
various streams. Students of Bsc Nursing showed
maximum REALM score (60.46), followed by
Pharmacy (59.73), law (59.26) and engineering
(55.21) students. REALD scores were again maximum
for nursing students (24.57), followed by Pharmacy
(24.50), law (24.03) and engineering (20.70) students.
REALM and REALD score was found to be positively
correlated (r=0.717). Further it was revealed that
REALD and REALM showed positive correlation
for Engineering (r=0.708), Nursing (r=0.619), Law
(r=0.814) and Pharmacy (r=0.483) students, which
was found to be statistically significant. Based on
gender, also positive correlation (male r=0.719; female
r=0.614) was observed between REALM and REALD
Scores (Tab. 3).
DISCUSSION
The results of this study support the hypothesis
that Health Literacy was associated with Oral Health
Literacy. To the best of our knowledge, this was the
first study to evaluate the association between Health
Literacy and Oral Health Literacy. Comparison with
other health literacy findings elsewhere is complicated
by the different instruments used, different socioeconomic and cultural backgrounds. Many US studies
employed the REALM-66 and REALD-30 word
recognition instruments (1). Overall, these studies
revealed that about one quarter to half of participants
had limited health literacy (1,11,12). The results of
the study done by D’Cruz and Shankar (13) showed
that about 40% of the patients had problem getting
to the hospital at the right appointment time because
of the difficulty in reading appointment slips, 52%
of subjects agree that they had difficulty in learning
about their general/ oral health conditions because of
difficulty in understanding written information. Around
63% of the patients feel that they are not confident in
taking the medication correctly because of problems
in understanding written instructions on labels and
64% of the subjects agreed that they required help to
read hospital materials. Studies have linked low health
literacy with worse health outcomes (13).

Wiedza o zdrowiu a wiedza o higienie jamy ustnej
DYSKUSJA
Wyniki niniejszego badania potwierdzają hipotezę, że istnieje zależność pomiędzy wiedzą o zdrowiu
a wiedzą o higienie jamy ustnej. Według naszego stanu wiedzy, to było pierwsze badanie, którego celem
było określenie ww. związku. Istnieją pewne trudności
w zakresie porównania uzyskanych wyników z wynikami innych badań ze względu na zastosowanie innych narzędzi badawczych, jak i również odmienne
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz kulturowe. W wielu badaniach przeprowadzonych w Stanach
Zjednoczonych posługiwano się testami REALM-66
oraz REALD-30 (1). Wyniki tych badań wskazały, że
około 25%-50% osób posiadało ograniczoną wiedzę
o zdrowiu (1,11,12). Wyniki badania przeprowadzonego przez D’Cruz oraz Shankar (13) pokazały, że ok.
40% pacjentów nie zgłosiło się na wizytę do szpitala
w ustalonym czasie z powodu trudności w odczytaniu
karty wizyt, podczas gdy 52% osób przyznało się do
braku zrozumienia informacji pisemnej o własnym
stanie zdrowia/ stanie zdrowia jamy ustnej. Około
63% pacjentów zgłosiło niepewność dotyczącą poprawności przyjmowania leków z powodu trudności
w odczytaniu instrukcji na opakowaniu oraz 64% osób
przyznało, że potrzebowało pomocy w zakresie przeczytania materiałów ze szpitala. Badania wykazały powiązanie pomiędzy niskim poziomem wiedzy o zdrowiu a gorszym stanem zdrowia (13).
Uczestnikami niniejszego badania byli studenci.
Średni wiek uczestników badania wyniósł 20,74±1,65.
Podczas gdy w badaniach przeprowadzonych przez
Richman JA i in. (14), Vann i in. (15) oraz Lee i in. (16)
uczestnicy byli rekrutowani m.in. w szpitalach.
Odsetek mężczyzn i kobiet w badaniu wyniósł odpowiednio 71,8% oraz 28,2%. Większość z badań dotyczących wiedzy o zdrowiu przeprowadzono wśród
kobiet (15,16), podczas gdy w badaniu przeprowadzonym przez Atchison i in. (17) uczestniczyły zarówno kobiety i mężczyźni (mężczyźni - 57%, kobiety 43%). Niniejsze badanie pokazało, że wyniki testów
REALM oraz REALD były wyższe u kobiet w porównaniu do mężczyzn. Podobne wyniki uzyskano w badaniach przeprowadzonych przez Atchison i in. (17)
oraz Naghibi i in. (18). Powyższe wyniki można uzasadnić tym, że kobiety są bardziej narażone na problemy zdrowotne niż mężczyźni, szczególnie w okresie
ciąży oraz wychowywania dzieci, dlatego też częściej
spotykają się z terminologią medyczną (19).
Najwyższe wyniki testów REALM oraz REALD
odnotowano wśród studentów pielęgniarstwa, następnie farmacji, prawa oraz inżynierii. Powyższy wynik
można wyjaśnić bliższym powiązaniem pomiędzy
pielęgniarstwem i farmacją oraz medycyną i stomatologią niż prawem i inżynierią. Wpływ edukacji na
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In the present study, mean age of the participants
was 20.74±1.65 years studying in various streams.
Whereas, studies conducted by Richman JA et al (14),
Vann et al (15) and Lee et al (16) had study participants
that were recruited from hospitals or field settings.
Considering gender distribution, 71.8% were males
and 28.2% were females. Most of the studies regarding
health literacy were done on female population (15,16),
whereas a study by Atchison et al (17) included both
males and females (males 57%, females 43%) in their
study. In the present study, REALM and REALD
scores were higher in females as compared to males.
Similar results were reported from the studies done by
Atchison et al (17) and Naghibi et al (18). As women
are more likely to encounter health problems than
males, especially during pregnancy and child-rearing,
thus more exposed to medical terminology (19).
The REALM and REALD scores were highest for
Nursing students, followed by pharmacology, law and
engineering students. This might be due to close relation
of nursing and pharmacology students with medical
and dental fields, as compared to law and engineering
students. The effect of education on oral health literacy
is well documented, most clearly between engineering
and medical students. Health literacy is a topic discussed
throughout the entire medical curriculum and stressed in
each clinical rotation (20).
There are certain limitations of the present study.
Firstly, this study involved undergraduate students
pursuing their education in various streams. Further
studies are recommended in a cross section of the
population represented by all sections of the society.
Secondly, using REALD instruments, we only tested
a person’s reading ability and could not capture
comprehension (2, 21). English fluency was also
a limiting factor in this study as some participants
could not be able to pronounce words clearly though
they might have knowledge about it. The distribution
is not uniform across the streams as students present on
the day were included in the study.
CONCLUSION
To our knowledge, this is the first study reporting
association between health literacy and oral health
literacy. Positive correlation between REALM-66 and
REALD-30 was observed for Engineering, Nursing,
Law and Pharmacy students. However, the correlations
are not strong, and the results should be regarded
as a first step to provide evidence. This relationship
varied with streams and correlation was observed
among them. It is important to make interventions
towards improving Health Literacy among general
population to achieve better understanding of health
information. REALD-66 and REALD-30 are simple,
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poziom wiedzy o higienie jamy ustnej został dobrze
udokumentowany szczególnie wśród studentów inżynierii i medycyny. Tematyka zdrowotna jest omawiana
w trakcie całego programu studiów medycznych, jak
i również jej rola jest podkreślana w trakcie zajęć praktycznych (20).
W niniejszym badaniu należy wymienić kilka ograniczeń. Po pierwsze, w badaniu uczestniczyli studenci
różnych kierunków. Zaleca się przeprowadzenie kolejnych badań przekrojowych obejmujących całą populację. Po drugie, w przypadku testu REALD, badano
jedynie zdolność jednostki do odczytania słów, pomijając umiejętność ich rozumienia (2, 21). Płynność
w posługiwaniu się językiem angielskim również należy zaliczyć do ograniczeń niniejszego badania, gdyż
niektórzy uczestnicy badania mogli nie być w stanie
wypowiedzieć słów wyraźnie pomimo iż znali ich znaczenie. Charakterystyka uczestników badania nie była
jednakowa dla wszystkich kierunków, gdyż w badaniu
uczestniczyły osoby obecne na uczelni w danym dniu.
WNIOSKI
Według naszego stanu wiedzy, to było pierwsze
badanie, którego celem było określenie związku pomiędzy wiedzą o zdrowiu oraz wiedzą o higienie jamy
ustnej. Obserwowano pozytywną korelację pomiędzy
wynikami testów REALM-66 oraz REALD-30 dla
studentów inżynierii, pielęgniarstwa, prawa i farmacji.
Jednakże, zależność ta nie była silna. Tym samym, wyniki należy uznać jako wstęp do dostarczenia dalszych
dowodów na potwierdzenie powyższego wniosku. Obserwowano korelację pomiędzy kierunkami studiów,
przy czym współczynnik zależności różnił się pomiędzy nimi. Istnieje konieczność podejmowania działań
celem podniesienia poziomu wiedzy o zdrowiu w populacji ogólnej, aby uzyskać lepsze zrozumienie tworzonych przekazów zdrowotnych. Testy REALD-66
oraz REALD-30 są proste oraz mniej czasochłonne.
Ponadto, mogą być rutynowo stosowane w gabinetach
stomatologicznych celem określenia poziomu wiedzy
pacjentów. Na tej podstawie można byłoby stworzyć
odpowiednie przekazy zdrowotne, dopasowane do
wiedzy pacjenta, które przełożyłyby się na poprawę
jego stanu zdrowia jamy ustnej. Wiedza o zdrowiu
powinna być rozpatrywana pod kątem systemowym
– systemu społecznego, kulturowego, edukacji oraz
zdrowia publicznego.
Podziękowania: Autorzy niniejszego badania pragną złożyć serdeczne wyrazy uznania i podziękowania
dla osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu.
Przeprowadzenie badania bez współpracy z ich strony
nie byłoby możliwe.

Health literacy and oral health literacy

Wiedza o zdrowiu a wiedza o higienie jamy ustnej

less time consuming and may be used in dental practice
on a regular basis, to determine its ability in classifying
patients based on health literacy levels and designing
appropriate patient-centered communication approach
to improve their oral health. There is a need to look
at the health literacy in the context of large systemssocial, cultural, education and public health systems.
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Table 3. Association of REALM and REALD Scores with Age, Gender and Qualification
Tabela 3. Związek pomiędzy wynikami testów REALM oraz REALD a wiekiem, płcią i kierunkiem studiów.
Variables
Age (Years)#
18-20
21-25
Gender#
Male
Female
Qualification@
Engineering
Nursing
Law
Pharmacy

N

REALM score
(Mean + SD)

p- value

REALD score
(Mean + SD)

p-value

360
130

58.80 + 5.67
57.74 + 4.83

0.063

23.69 + 6.85
22.55 + 5.64

0.01*

352
138

57.62 + 6.78
59.94 + 7.55

0.001*

22.69 + 7.88
24.26 + 5.55

0.001*

177
103
82
128

55.21 + 4.56
60.46 + 6.54
59.26
59.73

0.001*

20.70 + 6.09
24.57 + 5.32
24.03
24.50

0.0001*

Test applied: #t test, @one way ANOVA, *indicates statistically significant difference
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THE CENTURY OF THE STUDIES ON RABIES
IN THE NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE IN WARSAW
STULECIE BADAŃ NAD WŚCIEKLIZNĄ
W PAŃSTWOWYM ZAKŁADZIE HIGIENY W WARSZAWIE
Retired habilitated doctor in the Department of Epidemiology of the National Institute of Hygiene in Warsaw
Emerytowany doktor habilitowany Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
ABSTRACT
The beginning of Polish science of rabies is dated as of the 29th June 1886. At that time, the Polish doctor - Odo
Bujwid, the student of Louis Pasteur, opened the second Pasteur Institute in Warsaw. The first one was established
in Paris. In 1918, this Institute as the Pasteur Division was integrated with the emerging National Institute of
Epidemiology which since 1923 was referred to as the National Institute of Hygiene in Warsaw at Chocimska 24.
Up to 1939, two periods may be distinguished in the operation of this Division:
* 1886-1927 – production, usage and modification of the vaccine formula by Pasteur;
* 1928-1939 – production and usage of the vaccine phenolized by the Semple method.
Warsaw Division was also an effective organizer of vaccinations. It carried out a registry and assessed the safety
and effectiveness of its vaccine as well as evaluated the epizootic in the country. It also cooperated with the
Veterinary Service on the vaccination schedule of dogs and conducted diagnostics.
In 1951, this Division as the production department was combined with the Warsaw Manufactory of Sera and
Vaccines.
In the NIH, issues concerning rabies were moved to the Department of Sera and Vaccines which was the National
Inspector of Sera and Vaccines and to the Department of Epidemiology.
In 1952-2016, the following activities were undertaken in the Department of Epidemiology:
1. Continuation of the pre-war epidemiological and epizootic analysis of rabies in the country. Implementation
of epidemiological assessment of effectiveness and safety of vaccines and serum used;
2. Introduction of modern virologic and serological diagnostic methods of rabies which replaced the drastic
methods of examinations on animals;
3. Possibility of infection with rabies virus through food-borne route;
4. Assessment of biological and antigen properties of vaccines and vaccine strains of rabies virus in comparison
to wild strains isolated from different population of animals in Poland;
5. Introduction of vaccine free from neural tissue for the vaccinations in humans in Poland;
6. Epidemiological safety of oral vaccines with a live, attenuated virus in the population of wild animals;
7. Introduction of molecular biology methods into the diagnostics of rabies, characterization of epizootic,
control over the genetic stability of vaccine strains and genotypes and variants of wild viruses circulating in
the environment.
In 1886-2014, a total of 142 421 animals infected with rabies virus were detected, including 43 943 wild animals and
105 bats. A total of 1 078 persons died due to rabies. As many as 386 356 persons were vaccinated against rabies.
Key words: rabies, epidemiological surveillance, epizootic, viral genotypes, in vitro diagnostics, orally
transmitted disease, vaccines, vaccine-based immunity, molecular biology
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STRESZCZENIE
Początek polskiej nauki o wściekliźnie datuje się na dzień 29 czerwca 1886 roku, gdy polski lekarz Odo Bujwid,
uczeń Ludwika Pasteura otworzył drugi na świecie, po paryskim,
Zakład Pasteurowski w Warszawie. Zakład ten w 1918 roku włączono jako Oddział Pasteurowski do tworzącego
się Państwowego Zakładu Epidemiologicznego, od 1923 r. Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, przy
ul. Chocimskiej 24.
W działalności Oddziału do roku 1939 należy wyróżnić dwa okresy:
* lata 1886-1927 – okres produkcji, stosowania i modyfikacji receptury szczepionki wg Pasteura;
* lata 1928-1939 – okres produkcji i stosowania szczepionki fenolizowanej wg metody Semple’a
Oddział warszawski był również skutecznym organizatorem szczepień, prowadził rejestrację i ocenę bezpieczeństwa i skuteczności swego preparatu, ocenę rozmiaru epizootii w kraju, współpracował ze Służbą Weterynaryjną nad planami szczepienia psów, prowadził
diagnostykę.
W 1951 roku oddział został włączony do Warszawskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek jako oddział produkcyjny.
W PZH problemy wścieklizny zostały przekazane do Zakładu Badania Surowic i Szczepionek jako Państwowego Kontrolera Surowic i Szczepionek oraz do Zakładu Epidemiologii.
W latach 1952-2016 w Zakładzie Epidemiologii realizowano następujące zadania:
1. Kontynuacja przedwojennej analizy sytuacji epidemiologicznej i epizootycznej wścieklizny w kraju. Wdrożenie epidemiologicznej oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej szczepionki oraz surowicy odpornościowej;
2. Wprowadzenie współczesnych metod diagnostyki wirusologicznej i serologicznej
Wścieklizny, eliminujących drastyczne metody badań na zwierzętach;
3. Możliwość zakażenia wścieklizną na drodze pokarmowej;
4. Ocena biologicznych i antygenowych właściwości szczepionek i szczepów szczepionkowych wirusa wścieklizny wobec ulicznych szczepów izolowanych w różnorodnych populacjach zwierząt w Polsce;
5. Wprowadzenie do szczepień ludzi w Polsce szczepionki wolnej od tkanki nerwowej
6. Bezpieczeństwo epidemiologiczne doustnych szczepień zwierząt dzikich żywym atenuowanym wirusem;
7. Wprowadzenie metod biologii molekularnej do diagnostyki wścieklizny, charakterystyki epizootii, kontroli
stabilności genetycznej szczepów szczepionkowych oraz genotypów i wariantów krążących w przyrodzie
wirusów ulicznych.
W latach 1886-2014 zdiagnozowano 142 421 chorych zwierząt w tym 43 943 dzikich i 105 nietoperzy. Zmarło
1 078 osób, zaszczepiono 386 356 osób.
Słowa kluczowe: wścieklizna, nadzór epidemiologiczny, epizootia, genotypy wirusów, diagnostyka in vitro, zakażenie doustne, szczepionki, moc uodparniająca szczepionek,biologia molekularna
INTRODUCTION
The Polish science of rabies was commenced in
March 1886 when Odo Bujwid moved to the Pasteur
Institute in Paris for a three month stay to gain
theoretical and practical knowledge on the vaccines
against rabies (1,3). It was possible thanks to the
intervention of Tytus Chałubiński. He was awarded
a 1000 roubles subvention from the Mianowski Fund.
In his studies on the ‘rabies germ’ (rabies virus was
referred to as ‘germ’), Louis Pasteur discovered that the
transplantation of the germ from one animal to another
modifies its virulence (‘poisonousness’) properties
following 50 successive subdural transplantations
from rabbit to rabbit.
Incubation period in case of the rabbit was
determined at 8-9 days. In the successive studies, the
notion virus fixe was applied.
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WSTĘP
Polska nauka o wściekliźnie została zapoczątkowana w marcu 1886 roku, gdy Odo Bujwid, wyjechał
na trzymiesięczny pobyt w Instytucie Pasteura w Paryżu w celu zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy
o szczepieniach przeciw wodowstrętowi (1,3). Było to
możliwe, bo dzięki interwencji Tytusa Chałubińskiego
otrzymał 1000 rublową subwencję z Kasy Mianowskiego.
Właśnie Ludwik Pasteur w swoich badaniach „zarazka wścieklizny” (uliczny wirus wścieklizny nazywany wtedy „zarazkiem”) wykrył, że przeszczepianie
tego zarazka z jednego zwierzęcia na drugie, po 50
kolejnych podoponowych przeszczepach z królika na
królika, zmienia cechy jego wirulencji („jadowitości”).
Okres wylęgania choroby u królika „ustalił się”
na 8-9 dni; a w dalszych badaniach stosowano pojęcie
„zarazka stałego” – wirus fixe.

The century of studies on rabies in NIH
The medulla of the rabbit infected with the virus
fixe at that level of culture, maintained at 23°C, with
no light, in the presence of potassium hydroxide at the
bottom of the laboratory flask, gradually was losing its
virulence under such conditions.
Following 12-15 days, virus fixe did not kill the
rabbit after the subdural infection; following 6-12 days,
it killed inconstantly while from 1 to 5 days, it did not
lose its virulence. It was the basis for the achievement
of vaccine against this fatal disease.
As many as 2,5 mm of the medulla was cut and
pounded with physiological NaCl. Then, 2 cm of this
solution was injected subcutaneously to human in the
area of umbilicus.
Infected individuals were treated for 21 days or
longer using medullas dried for a shorter periods of
time (2).
The elaboration of this procedure was accompanied
by a huge workload and experience on animals with
simultaneous unsympathetic and critical opinions of
the worldwide scientists (1).
Knowledge, talent, diligence, honesty and scientific
intuition of Bujwid gained the appreciation and never
ending friendship of Pasteur (1). While leaving, Bujwid
received from him two rabbits infected with virus fixe.
On the 29th June 1886, Bujwid together with his wife
established the first branch of the Pasteur Institute
in Warsaw at Wilcza 6 in two-room apartment with
kitchen where he was living. They were buying the
rabbits every week in Wola as they were the cheapest
there. They hold them in the basement. Laboratory was
localized in the kitchen.
8-year-old boy named Trzaszczka bitten by a rabid dog
was the first patient vaccinated by Bujwid (1).
A sum of 400 roubles gained from the Warsaw
Society of Doctors and 1000 roubles from the
Mianowski Fund began the starting point of the
Department fund.
Thanks to the attention paid by the cousin of the
Duke of Oldenburg to this unique institution, the
town gave 2000 roubles of annual subvention for
the operation of this Department. The works of the
Department were also coordinated by Dr Franciszek
Grodecki and Dr Władysław Palmirski. The latter
became the head of the Department when Bujwid
moved to Cracow in 1893. He fulfilled his duties with
a huge commitment and devotion together with Dr
Zenon Karłowski.
Bujwid Institute in Warsaw was operating at the
territory of former Kingdom of Poland under the
occupation of Russia and a substantial part of Russian
partition.
In 1893, 1897 and 1914, Pasteur Institute was
established in Cracow, Vilnius and Lvov, respectively.

Stulecie badań nad wścieklizną w PZH
Rdzeń królika zakażonego wirusem fixe na tym
poziomie pasażu, utrzymywany w kolbie w temperaturze 23°C, bez dopływu światła, w obecności na dnie
kolby wodorotlenku potasu, w tych warunkach stopniowo tracił swoją wirulencję.
Po 12-15 dniach wirus fixe nie zabijał królika po
zakażeniu podoponowym ; po 6-12 dniach zabijał niestale, natomiast suszony w ten sposób tylko od 1do 5
dni, nie tracił swojej domózgowej wirulencji. Stało się
to podstawą realizacji idei uzyskania szczepionki przeciw tej śmiertelnej chorobie.
Odkrawano 2,5 mm rdzenia, rozcierano NaCl fizjologiczną („mleczanka”) i 2 cm tej zawiesiny wstrzykiwano podskórnie człowiekowi w okolice pępka.
Leczono zakażonych ludzi przez 21 i więcej dni,
używając coraz krócej suszonych rdzeni (2).
Opracowaniu tej procedury towarzyszył ogrom
pracy i doświadczeń na zwierzętach przy nieżyczliwych i krytycznych opiniach światowej nauki (1).
Wiedza, talent, pracowitość, rzetelność, intuicja
badawcza Bujwida zdobyła uznanie i trwałą na całe
życie, przyjaźń Pasteura (1), od którego na odjezdnym otrzymał 2 króliki zakażone wirusem fixe. Bujwid w dniu 29 czerwca 1886 roku, w dwupokojowym
mieszkaniu z kuchnią, gdzie mieszkał w Warszawie
przy ulicy Wilczej 6, zorganizował wraz z żoną i otworzył pierwszą w świecie filię Instytutu Pasteura. Króliki kupowali co tydzień na dalekiej Woli, bo tam były
najtańsze, trzymali je w piwnicy, a w kuchni było urządzone laboratorium.
Pierwszym pacjentem zaszczepionym przez Bujwida był pokąsany przez wściekłego psa ośmioletni
chłopiec o nazwisku Trzaszczka (1).
Otrzymane z Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego 400 rubli oraz pożyczka 1000 rubli z kasy Mianowskiego stały się zaczątkiem funduszu Zakładu.
Dzięki zainteresowaniu cesarskiego kuzyna księcia Oldenburskiego tą niezwykłą placówką, miasto
udzieliło 2000 rubli rocznej subwencji na prowadzenie Zakładu. W prowadzeniu Zakładu pomagali dr
Franciszek Grodecki i dr Władysław Palmirski, który
po przeprowadzce Bujwida do Krakowa w 1893 roku
objął po Nim zakład i prowadził go z wielkim poświęceniem i oddaniem wraz z dr Zenonem Karłowskim.
Instytut Bujwida w Warszawie obejmował swoją
działalnością teren dawnego Królestwa Kongresowego pod okupacją rosyjską i znaczną część zaboru rosyjskiego.
W 1893 roku Zakład Pasteurowski powstał w Krakowie, w 1897 - w Wilnie i w 1914 we Lwowie.
Zapoznana u Pasteura technika produkcji i stosowania Jego szczepionki w Zakładzie Warszawskim
była wciąż modyfikowana (2).
Leczenie w Warszawie trwało 14-21-30 dni, zależnie od miejsca zranienia, szczepiono dwa razy dzien121
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The Pasteur method of production and usage of
his vaccine was constantly modified in the Warsaw
Department (2).
Treatment in Warsaw lasted for 14-21-30 days
dependent on the site of bite. Individuals were
vaccinated twice a day with 2 cm dosage while in case
of severe bites – a 4 cm dosage was used; 3 mm of
medulla dried for 1 – 6 days was applied.
OPERATION OF PASTEUR DIVISION
IN THE NIH IN 1919-1939
When the Polish State was formed, the Warsaw
Pasteur Department was repossessed by the State. Since
the 1st March 1919, it began to function as the National
Pasteur Department and then as the Pasteur Division of
the National Department of Epidemiology (since 1923
referred to as the National Institute of Hygiene).
From the moment the Pasteur Division was
established, it was opened on a daily basis, including
Sundays and holidays. It was located near the six other
division in one building at Chocimska 24 in Warsaw
(currently, buildings A and B).
Up to 1939, two periods may be distinguished in
the operation of the Warsaw Division:
* 1886-1927 – production, usage and modification
of the vaccine formula by Pasteur;
* 1928-1939 – production and usage of the vaccine
phenolized by the Semple method (India).
Since 1922, the Warsaw Division started the
production of the vaccine by Semple on an experimental
scale.
Brain and medulla of the rabbit in agony were
pounded in 1% phenol solution in the physiological
NaCl solution as 8% suspension which was infiltrated
through the gauze, heated for 24 hours in the incubator
at 37-38oC and then diluted with physiological NaCl to
4% suspension. Dosage was determined at 2 cm and the
course of vaccination was established for 20 days (3).
Due to the following advantages of carbolized vaccine,
it was introduced into a common usage from 1928.
1. Greater safety in terms of the occurrence of
vaccine-associated paralysis (1:18000 compared
to 1:2000 in case of Pasteur vaccine).
2. Effectiveness comparable to ‘live’ vaccine.
3. Longer expiry date (4-5 months).
4. Technology of the product facilitated its
standardization.
5. Injections of the spinal cord of the rabbit including
live rabies virus became a part of the history of
the science on rabies. Attenuated vaccines against
rabies were no longer recommended for humans.
6. Last but not least, the greatest organizational
achievement – the decentralization of vaccination
through the distribution of vaccines by pharmacies (3).
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nie po 2 cm na dawkę, a w ciężkich pokąsaniach – po 4
cm; stosowano 3 mm rdzenia suszonego od 1 do 6 dni .
DZIAŁALNOSĆ ODDZIALU
PASTEUROWSKIEGO W PZH
W LATACH 1919-1939
Z chwilą powstania Państwa Polskiego warszawski Zakład Pasteurowski został przejęty przez państwo
i już od 1 marca 1919 roku, zaczął funkcjonować: początkowo jako Państwowy Zakład Pasteurowski, a następnie jako Oddział Pasteurowski Państwowego Zakładu Epidemiologicznego (od 1923 r. Państwowego
Zakładu Higieny).
Od chwili założenia Oddział Pasteurowski był
czynny codziennie, nie wyłączając niedziel i świąt,
mieszcząc się obok sześciu pozostałych oddziałów we
wspólnym gmachu przy ulicy Chocimskiej 24 w Warszawie (obecnie budynki A i B).
Działalność Warszawskiego Oddziału do roku
1939 należy podzielić na dwa okresy:
* lata 1886-1927 – czas produkcji, stosowania
i modyfikacji receptury szczepionki wg Pasteura;
* lata 1928-1939 – okres produkcji i stosowania
szczepionki fenolizowanej wg metody Semple’a (Indie).
Produkcję szczepionki według Semple’a Warszawski Zakład rozpoczął na skalę doświadczalną od
1922 roku.
Mózg i rdzeń królika będącego w stanie agonii
rozcierano w 1% roztworze fenolu w roztworze fizjologicznym NaCl, jako 8% zawiesinę, sączoną przez
gazę, ogrzewaną 24 godziny w cieplarce w temperaturze 37-38oC, a następnie rozcieńczoną NaCl fizjologiczną do 4% zawiesiny. Dawkę ustalono na 2 cm
i kurs szczepienia na 20 dni (3).
O wprowadzeniu od 1928 roku do powszechnego
użycia szczepionki karbolizowanej zadecydowały następujące jej zalety:
1. Większe bezpieczeństwo pod względem występowania porażeń poszczepiennych (1:18000 wobec
1:2000 szczepionki Pasteura).
2. Skuteczność porównywalną ze szczepionką „żywą”.
3. Dłuższy termin ważności (4-5 miesięcy).
4. Technologia produktu ułatwiała jego standaryzację
5. Do historii nauki o wściekliźnie odeszły injekcje
rdzenia kręgowego królika zawierającego żywy
wirus wścieklizny. Szczepionki atenuowane przeciw wściekliźnie nigdy potem nie były zalecane
dla ludzi.
6. Wreszcie największe osiągnięcie organizacyjne –
możliwość decentralizacji szczepień poprzez rozprowadzanie szczepionki przez apteki (3).
Oprócz prac produkcyjnych Oddział Warszawski
był skutecznym organizatorem szczepień i ich rejestra-
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In addition to the production services, the Warsaw
Division was also an effective organizer of vaccinations
as well as their register. It constantly assessed the safety
and effectiveness of the vaccine. It also evaluated the
epidemiological and epizootic situation of rabies.
It was also involved in the laboratory diagnostics of
rabies, studies concerning immunity mechanisms
and collaboration with the Veterinary Service on
vaccinations in dogs.
Polish centre for the studies on rabies introduced
to its practice the findings achieved worldwide (4-6).
When dr Karłowski retired, his assistant - dr Wiera
Głowacka became the head of the Pasteur Division.
Following the Second World War, the Pasteur
Division in the NIH was moved in 1951 to the Warsaw
Manufactory of Sera and Vaccines as the production
division.
The Department of Sera and Vaccines in the NIH
as the national inspector of the quality of biological
products was indicated to be involved in the rabies
issues together with the Department of Epidemiology.
They were said to recreate the surveillance of the rabies
in the country which was destroyed by the war.
STUDIES ON RABIES
IN THE NIH FOLLOWING 1952
The author of this article commenced the story
with rabies during the training hold by dr Wiera
Głowacka. I will remember her as a small, grey-haired
woman with a minor Eastern lilt. She was a Russian
who finished her studies in Saint Petersburg, married
a Pole and then moved to Poland. Dr Wiera Głowacka
devoted her professional life to the Pasteur idea.
Initially, she worked as an assistant of dr Karłowski. Up
to the retirement, she worked as the head of the Pasteur
Division in the NIH and then in the Manufactory of
Sera and Vaccines in Warsaw.
Her kindness when she introduced me into the
secrets of this subject made me to think that I had a luck
to meet a person who gave free production strains and
shared the details of own experience with others.
In 1952-2016, the subject of rabies was present in
the Department of Epidemiology. During that time, the
following actions were undertaken:
1. Continuation of the pre-war epidemiological
and epizootic analysis of rabies in the country.
Implementation of epidemiological assessment of
effectiveness and safety of vaccines and serum used.
In the second half of the 50s, the efforts were
undertaken to develop and collect questionnaires
from people vaccinated against rabies according to
the recommendations of the WHO Expert Committee
for rabies. These efforts were supported by the Antiepidemic Department of the Ministry of Health
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torem, prowadził nieprzerwanie ocenę bezpieczeństwa
i skuteczności produkowanego preparatu, ocenę sytuacji epidemiologicznej i epizootiologicznej wścieklizny,
diagnostykę laboratoryjną wścieklizny, badania z zakresu mechanizmów odporności, współpracę ze Służbą
Weterynaryjną nad planowanym szczepieniem psów.
Polskie centrum badań nad wścieklizną wprowadzało do swej praktyki uzyskiwane na świecie osiągnięcia z zakresu badań nad wścieklizną (4-6).
Po odejściu na emeryturę dr Karłowskiego kierownictwo Oddziału Pasteurowskiego przejęła jego asystentka dr Wiera Głowacka.
Po drugiej wojnie światowej Oddział Pasteurowski PZH w 1951 roku został przeniesiony do Warszawskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek jako oddział
produkcyjny.
Zajmowanie się problematyką wścieklizny powierzono w PZH Zakładowi Badania Surowic i Szczepionek jako państwowemu kontrolerowi jakości produktów
biologicznych oraz Zakładowi Epidemiologii, z zadaniem odtworzenia przerwanego przez wojnę nadzoru
nad sytuacją epidemiologiczną wścieklizny w kraju.
PRACE W DZIEDZINIE BADAŃ
NAD WŚCIEKLIZNĄ W PZH OD 1952 ROKU
Autorka tego artykułu swoje spotkanie ze wścieklizną rozpoczęła od szkolenia u pani dr Wiery Głowackiej. Została w mojej pamięci drobna, siwa kobieta
z leciutkim wschodnim zaśpiewem, Rosjanka, która
ukończyła studia w Petersburgu, wyszła za mąż za Polaka i przyjechała z nim do Polski. Dr Wiera Głowacka
całe swoje zawodowe życie poświęciła idei pasteurowskiej. Pracowała początkowo jako asystentka dr
Karłowskiego, później aż do emerytury jako kierownik
Oddziału Pasteurowskiego w PZH, następnie w Wytwórni Surowic i Szczepionek w Warszawie.
Życzliwość, z jaką mnie wtajemniczała w tajniki
tematu, zostawiła we mnie przekonanie, że miałam
szczęście spotkać Osobę pokrewną Tym, którzy darowywali bez pieniędzy szczepy produkcyjne i dzielili
się hojnie szczegółami swoich doświadczeń.
W latach 1952-2016 w nieprzerwanej obecności
tematyki wścieklizny w Zakładzie Epidemiologii PZH
realizowano następujące zadania:
1. Kontynuacja przedwojennej analizy sytuacji
epidemiologicznej i epizootiologicznej wścieklizny
w kraju i wdrożenie epidemiologicznej oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej szczepionki
i surowicy odpornościowej
W drugiej połowie lat 50. podjęto starania o zredagowanie i zbieranie ankiet osób szczepionych przeciw
wściekliźnie według współczesnych wzorów podanych
przez Komitet Ekspertów ŚOZ do spraw wścieklizny.
Starania te uzyskały poparcie Departamentu Przeciwe123
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and Social Welfare, Veterinary Department of the
Ministry of Agriculture and all Provincial Sanitary
and Epidemiological Stations. Currently, Veterinary
Service sends the list of rabies outbreaks in animals
on a regular basis. The questionnaires filled by the
vaccinated people in these outbreaks allow for an
epidemiological assessment of the risk posed by
different animals to humans, correctness of their
execution and their effectiveness and safety. This
analysis which is improved from technical and
organizational perspectives is carried out constantly
up to the present time. Its findings are published in
the Epidemiological Chronicle of the Epidemiological
Review. Following the war, the first questionnaires
were sent by dr Helena Gawronowa from the Provincial
Sanitary and Epidemiological Station in Lublin as of
1961-1964 (7-12).
These data are used for the purpose of national and
international information. They are also used as the
training and discussion material for the meetings with
the Provincial Sanitary and Epidemiological Stations
and Veterinary Service.
For a number of years, a close collaboration with
the WHO Expert Committee for rabies was maintained
by participating in all meetings organized by this
organization and exchanging the information. Now,
this function is played by the ECDC (European Centre
for Disease Prevention and Control in Stockholm).
During 127 years (1886-2014) in which the
occurrences of rabies in Polish territories were
registered, a total of 142 421 sick animals were detected,
included 43 943 wild animals and 105 bats. A total of
1 078 persons died due to rabies. As many as 386 356
individuals were vaccinated against rabies (8-9).
These data are incomplete as the times of partitions,
wars and post-war times did not favour studies and
registration. It should be presumed that these numbers
are much higher. They are also lower because of the
incompleteness of the reports submitted (3).
The last fatal human case due to rabies in Poland
was reported in 2002.
The numbers of people vaccinated against rabies
are still high or higher compared to pre-war and postwar epizootic. This is due to the fact that the outbreaks
of rabies in wild animals are still present. There is also
a fear for this fatal infection in people who directly or
in the majority of cases indirectly were in contact with
it (9-29).
In addition to the conduct of the epidemiological
chronicle of rabies, the objectives of the surveillance
of rabies in Poland are still to continue the genetic
inspection of strains isolated from bats and carry out
the trainings concerning the recommendations for
vaccinations against rabies in humans in vaccination
centres.
124

pidemicznego MZiOS, Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i wszystkich Wojewódzkich Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych. Obecnie Służba Weterynaryjna przesyła regularne wykazy ognisk zwierzęcych wścieklizny, zaś ankiety szczepionych ludzi z tych
ognisk pozwalają na epidemiologiczną ocenę stopnia
narażenia ludzi przez różne zwierzęta i prawidłowości
wykonawstwa szczepień oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Analiza ta doskonalona technicznie i organizacyjnie jest prowadzona nieprzerwanie do chwili
obecnej, a jej wyniki są publikowane w Kronice Epidemiologicznej Przeglądu Epidemiologicznego. Pierwsze ankiety po wojnie przesłała dr Helena Gawronowa
z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Lublinie za lata 1961-1964 (7-12).
Uzyskane dane służą wszystkim krajowym i międzynarodowym potrzebom informacyjnym oraz jako
materiały szkoleniowe i dyskusyjne na spotkaniach
z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Służbą Weterynaryjną.
Przez wiele lat utrzymywano ścisłą łączność z Komitetem Ekspertów do spraw wścieklizny SOZ uczestnicząc we wszystkich organizowanych przez tę organizację Sympozjach i wymieniając informacje. Obecnie
tę rolę spełnia ECDC (Europejskie Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób w Sztokholmie).
W podsumowaniu 127 lat rejestrowanej obecności
wścieklizny na ziemiach polskich (1886-2014) zdiagnozowano 142 421 chorych zwierząt – w tym 43 943
zwierząt dzikich i 105 nietoperzy. Zmarło na wściekliznę 1 078 osób. Szczepiono przeciw wściekliźnie
386 356 osób (8-9).
Dane te nie są pełne; czasy zaborów, wojen, czasy
powojenne nie sprzyjały badaniom i rejestracji. Należy przypuszczać, że liczby te są znacznie wyższe,
pomniejszone niekiedy również przez niekompletność
przekazywanych sprawozdań (3).
Ostatni zgon na wściekliznę człowieka w Polsce
zanotowano w 2002 roku. Liczby osób szczepionych
przeciw wściekliźnie są natomiast również wysokie
lub wyższe jak w okresie przedwojennej i powojennej
epizootii. Przyczyną tego są wciąż obecne na terenie
kraju tlące się ogniska wścieklizny zwierząt dzikich
i wciąż obecny lęk osób przed tym śmiertelnym zakażeniem, z którym bezpośrednio, a w większości pośrednio się zetknęły (9-29).
Nadal aktualnymi zadaniami nadzoru nad sytuacją
epidemiologiczną wścieklizny w kraju, obok prowadzenia kroniki epidemiologicznej tej choroby, są: kontynuacja kontroli genetycznej szczepów izolowanych
od nietoperzy oraz prowadzenie szkoleń w ośrodkach
szczepień w zakresie wskazań do szczepień przeciw
wściekliźnie ludzi.
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2. Introduction of modern virologic and
serological diagnostic methods of rabies which
replaced the drastic methods of examinations on
animals (in vivo).
Introduction of in vitro diagnostic methods into the
everyday practice raised huge technical and economic
difficulties.
Replacement of examinations on animals by
indirect and direct immunofluorescence methods as
well as isolation of the virus in cell cultures was carried
out in the cooperation and with the support of the large
centres conducting studies on rabies in Moscow in the
Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitis (Prof.
M.A. Selimow, Dr T. Aksionowa) and in the Federal
Research Centre for Virus Diseases of Animals in
Tübingen (Germany, Prof. L. Schneider, Dr J. Cox).
Standardized control conjugates and cell lines were
achieved.
In the Department of Epidemiology of the NIH,
indirect and direct immunofluorescence methods
were introduced with the assistance of Prof. Adam
Nowosławski.
Our laboratory cooperated on the field of rabies
diagnostic methods with dr Krzysztof Wojciechowski
from Warsaw Veterinary Diagnostic Division.
The introduction of indirect immunofluorescence
method into the serological diagnostics of rabies
allowed for a quick evaluation of antibodies in
vaccinated individuals and then for the assessment of
immunogenic properties of vaccines.
3. Possibility of infection with rabies virus
through food-borne route.
In the environment of non-domestic animals and
birds where the range of species infected with rabies
virus is extending, the possibilities of acquiring the
infection through the bite are negated by the lifestyle
of the animal or its ecological status which distance it
from the direct contact with domestic or wild predator.
The attention of epizootic specialists is paid to rodents
which are the possible ‘recipients’ of the virus through
food-borne route. Having used the mouse model from
the NIH breeding (the head – eng. A. Frąckiewicz),
study was carried with the objective to verify:
a) the possibility of alimentary infection
b) the period of stay and potential excretion of the
virus from alimentary tract
c) viral entries in case of food-borne infection
d) production of antibodies following the infection
through this route
The basic methodological assumption of this study
was to create the most natural conditions for the infection
in animals by avoiding negative physical stimuli.
This experiment was carried out using three wild
strains and strain fixe.
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2. Wprowadzenie współczesnych metod diagnostyki wirusologicznej i serologicznej wścieklizny
eliminujących drastyczne metody badań na zwierzętach (in vivo).
Wprowadzenie do codziennej praktyki diagnostycznych metod in vitro we wściekliźnie napotkało na
duże trudności techniczne i ekonomiczne.
Zastąpienie badań diagnostycznych na zwierzętach
stosowaniem metody immunofluorescencji bezpośredniej i pośredniej oraz izolacji wirusa na hodowlach komórkowych przeprowadzono przy współpracy i pomocy dużych ośrodków badań nad wścieklizną w Moskwie
w Instytucie Poliomyelitis i Wirusowych Zapaleń Mózgu (prof. M.A. Selimow, dr T. Aksionowa) i w Instytucie Wirusów Zwierzęcych w Tybindze (Niemcy) prof.
L. Schneider , dr J. Cox) otrzymując wystandaryzowane
kontrolne konjugaty i linie komórkowe.
W Zakładzie Epidemiologii PZH wdrożono do
praktyki metodę bezpośredniej i pośredniej immunofluorescencji pod życzliwym okiem prof. Adama Nowosławskiego.
Współpracowaliśmy, wymieniając doświadczenia
diagnostyczne z doc. Krzysztofem Wojciechowskim
z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
Zastosowanie pośredniej immunofuorescencji do
serologicznej diagnostyki wścieklizny umożliwiło
szybką kontrolę poziomu przeciwciał u szczepionych
osób, a w dalszej przyszłości – ocenę wartości immunogennych szczepionek.
3. Możliwość zakażenia wścieklizną na drodze
pokarmowej.
W środowisku nieudomowionych zwierząt i ptaków wśród coraz bardziej rozszerzającego się wachlarza gatunków zakażonych wścieklizną w warunkach
naturalnych, możliwości zakażenia się poprzez pokąsanie przeczy często tryb życia zwierzęcia lub jego
usytuowanie ekologiczne, oddalające go od bezpośredniego kontaktu z domowym lub dzikim drapieżnikiem. Uwaga epizootiologów skierowana jest w tym
temacie na gryzonie, jako ewentualnych „biorców”
wirusa na drodze pokarmowej, stanowiących ewentualny jego rezerwuar. Na modelu myszy z hodowli PZH
(kierownik inż. A. Frąckiewicz ) wykonano badanie,
którego celem było sprawdzenie:
a) możliwości zakażenia alimentarnego
b) okresu przebywania i ewentualnego wydalania wirusa z przewodu pokarmowego
c) drogi wnikania wirusa przy zakażeniu pokarmowym.
d) powstawania przeciwciał po zakażeniu na tej drodze
Podstawowym założeniem metodycznym pracy było stworzenie możliwie najbardziej naturalnych
warunków zakażenia zwierząt, unikając negatywnych
bodźców fizycznych.
Doświadczenie wykonano z trzema szczepami
ulicznymi i szczepem fixe.
125

Danuta Seroka
Animals acquired the infection by the consumption
of infected brain dependent on the virulent properties
of the virus. Strain isolated from the raccoon dog with
a titre i.c. 106 LD50 infected 9 out of 50 mice; the
remaining wild strains did not infect any of 50 mice.
Highly virulent control strain fixe killed more than
a half of the animals.
Virus was present in the stomach of the rodent up
to 4 hours from the moment of consumption. In case
of more famished animals, a vestigial presence of
the virus was detected in their large intestines up to 6
hours.
Animals which did not acquire the infection had
neither neutralizing antibodies nor the virus in the
central nervous system. They did not also show the
immunity to the challenge dose.
The results of the comparative study concerning
the susceptibility of rodents to the infection through
different mucous membranes suggest that infection
through alimentary tract is acquired by nasal route
through nasopharynx or external contamination of
nostrils (olfactory nerve).
Of the material presented, two phenomena may be
of epizootic importance:
* Wild virus strains of average cerebral virulence
(103-104) result in low possibilities of infection in
rodents following the contact with the virus by this
route. Omnivores are not dangerous in this aspect.
* The idea of oral infection of wild predators with
high doses of attenuated rabies virus in tissue
cultures was developed and used in the fight with
rabies epizootic in Europe (18).
4. Assessment of biological and antigen
properties of vaccines and vaccine strains of rabies
virus in comparison to wild strains isolated from
different population of animals in Poland.
Following the discovery of Pasteur, the adaptation
of rabies virus to cell cultures was the next breakthrough
in the studies on rabies.
The objective of the study was to determine
biological features, neurovirulent and immunogenic
properties of new strains.
For the purpose of comparative studies with virus
fixe, the Department of Epidemiology of the NIH
received two variants of Vnukovo 32 strain: Vnukovo
3 (10 passages in primary cells of the Syrian hamster
kidneys at 37°C, then 30 passages at 32°C) and
Vnukovo 4 (10 passages in primary cells of the hamster
kidneys at 37°C, then 73 passages at 32°C). Strains
were obtained from the Institute of Poliomyelitis and
Viral Encephalitis in Moscow from Prof. M.A. Selimow
within the scientific cooperation with the NIH.
Vnukovo 3 was a production strain of the vaccine
produced in this Institute for humans and animals.
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Zwierzęta zjadając zakażony mózg chorowały zależnie od cech wirulentnych szczepu:
Szczep izolowany od jenota o mianie i.c 106 LD50
zakaził 9 myszy na 50; pozostałe dwa szczepy uliczne
nie zakaziły żadnej z 50-ciu użytych do doświadczenia
myszy.
Kontrolny wysoce wirulentny szczep fixe zabił ponad połowę skarmionych nim zwierząt.
Żołądek gryzonia zawierał wirus do 4 godzin od
momentu zjedzenia. U zwierząt bardziej wygłodzonych znajdowano śladową obecność wirusa w jelicie
grubym do 6-ciu godzin.
Zwierzęta, które nie zachorowały po skarmieniu,
nie miały przeciwciał neutralizujących ani obecności
wirusa w o.u.n.; nie wykazywały też odporności na
dawkę challenge.
Wyniki porównawczego badania wrażliwości gryzoni na zakażenie poprzez różne błony śluzowe pozwalają sądzić, że do zakażenia na drodze pokarmowej dochodzi na drodze donosowej, poprzez nosogardziel lub zewnętrzne zanieczyszczenie nozdrzy (nerw
węchowy).
Z przedstawionych materiałów dwa zjawiska mogą
mieć znaczenie epizootiologiczne:
* Szczepy wirusa ulicznego o przeciętnej wirulencji
domózgowej (103-104) dają małe możliwości
zachorowania gryzoni po zetknięciu się z wirusem
na tej drodze zakażenia i że zwierzęta pantofagi nie
są w tym aspekcie groźne.
* Idea doustnego zakażenia dzikich drapieżników
wysokimi dawkami atenuowanego na hodowli
tkankowej wirusa wścieklizny została szeroko
rozwinięta i zastosowana w walce z epizootią
wścieklizny w Europie (18).
4. Ocena biologicznych i antygenowych właściwości szczepionek i szczepów szczepionkowych wirusa wścieklizny wobec ulicznych szczepów izolowanych w różnorodnych populacjach zwierzęcych
w Polsce.
Adaptacja wirusa wścieklizny do hodowli komórkowych była następnym po odkryciu Pasteura przełomem w badaniach nad wścieklizną. Tematem podjętej
pracy było określenie cech biologicznych, właściwości
neurowirulentnych i immunogennych nowych szczepów.
Zakład Epidemiologii PZH otrzymał do badań
porównawczych ze szczepem wirusa fixe dwa warianty szczepu Wnukowo 32: Wnukowo 3 (10 pasaży
przez pierwotne komórki i nerki chomika syryjskiego
w 37°C, następnie 30 pasaży w temperaturze 32°C)
i Wnukowo 4 (10 pasaży przez pierwotne komórki
nerki chomika w 37°C, a następnie 73 pasaże w temperaturze 32°C). Szczepy otrzymano z Instytutu Poliomyelitis i Wirusowych Zapaleń Mózgu w Moskwie od
prof. M.A. Selimowa w ramach współpracy naukowej
z PZH.

The century of studies on rabies in NIH
There is a lack of markers which will be the stable
measure of the attenuation of rabies virus. The most
characteristic feature is its pathologic potential for the
central nervous system.
The plan of own studies included:
a) Assessment of affinity of strains to the central
nervous system by the route of infection and the
type of used animals.
b) Assessment of intensity of centrifugal transmission
of viruses by the route of infection and the level of
brain infection titre.
c) Determination of structure, topography and
intensity of inflammatory lesions in brain.
This study was carried out in the cooperation
with Prof. Irminą Zelman from the Medical Research
Centre of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
The Syrian hamster is the most susceptible
animal model to the infection with rabies virus. Nonpathogenicity of parenteral infection of the hamster
may be a marker of the stability of attenuation level.
Both attenuated strains maintained their neurovirulence
in case of cerebral infection of animals, excluding
rabbits which are non-susceptible to Vnukovo 4 strain.
Following intraperitoneal infection, Vnukovo 3 was
partially pathogenic for hamsters and mice while
Vnukovo 4 was sporadically pathogenic only for
hamsters. Following intracerebral and intraperitoneal
infection, Vnukovo 3 was sporadically detected
in internal organs while it did not occur in case of
Vnukovo 4.
Control strain of virus fixe showed intense
peripheral diffusion and diffusion in lungs in sick
animals.
Following intracerebral infection, the model of
structural changes in the central nervous system was
the same for virus fixe and strains attenuated in cell
cultures with the smaller changes for the latter (to
a larger extent, the damage of vessels and secondary
vascular damage of tissue).
Vnukovo 3 strain protected the hamster from the
challenge dose of the wild virus isolated from sick
marten. Animals survived for 3 months. The presence
of antibodies was detected while there was no virus in
them.
The diversity of animal hosts of infection resulted
in the need to verify the statement that wild and fixed
rabies virus is an antigen monolith.
The Department of Epidemiology of the NIH in
collaboration with the Pasteur Institute in Paris (Prof.
Pierre Sureau, Dr Monique Lafon) undertook studies
concerning antigen features of the vaccine against
rabies compared to wild strains isolated from different
animals: fox, racoon dog, badger, marten, hedgehog,
bat, rat, dog, cat, squirrel.

Stulecie badań nad wścieklizną w PZH
Szczep Wnukowo 3 był szczepem produkcyjnym
szczepionki produkowanej w tym Instytucie dla ludzi
i zwierząt.
Brakuje markerów, które byłyby „stałą miarą” atenuacji wirusa wścieklizny; cechą najbardziej charakterystyczną jest patologia dla o.u.n.
Plan badań własnych przewidywał:
a) Ocenę powinowactwa badanych szczepów do
o.u.n., zależnie od drogi zakażenia i rodzaju użytych zwierząt.
b) Ocenę intensywności odśrodkowego rozprzestrzeniania się badanych wirusów zależnie od drogi zakażenia i stopnia namnożenia w mózgu.
c) Określenie struktury, topografii i nasilenia zmian
zapalnych w mózgu.
Badanie wykonano przy współpracy z prof. Irminą
Zelman z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie.
Najbardziej wrażliwym modelem zwierzęcym na
zakażenie wścieklizną jest chomik syryjski. Niepatogenność parenteralnego zakażenia chomika może być
markerem stabilności stopnia atenuacji. Oba atenuowane szczepy zachowały neurowirulencje przy domózgowym zakażeniu zwierząt, oprócz królików, niewrażliwych na szczep Wnukowo 4. Po zakażeniu i.p Wnukowo
3 był częściowo patogenny dla chomików.i myszy, zaś
Wnukowo 4 sporadycznie tylko dla chomików. Szczep
Wnukowo 3, po zakażeniu i.c. (domózgowo) i i.p. (Obwodowo) wykrywany był w narządach wewnętrznych
sporadycznie, natomiast Wnukowo 4 – wcale.
Kontrolny szczep wirusa fixe u zwierząt chorych
wykazywał intensywne rozsianie peryferyjne i rozsianie w płucach.
Wzorzec zmian strukturalnych w o.u.n. po zakazeniu
i.c. był wspólny dla wirusa fixe i szczepów atenuowanych
na hodowli komórkowej, przy mniejszych zmianach dla
tych drugich (w większym stopniu uszkodzenie naczyń
i wtórnych naczyniowo pochodnych uszkodzeń tkanki).
Szczep Wnukowo 3 chronił chomiki przed dawką challenge ulicznego wirusa izolowanego z chorej
kuny. Zwierzęta przeżyły 3 miesiące, wykazały obecność przeciwciał, były ujemne wirusologicznie.
Różnorodność zwierzęcych gospodarzy zakażeniu nasunęła konieczność weryfikacji twierdzenia, że
wirus wścieklizny uliczny i ustalony stanowi monolit
antygenowy.
Zakład Epidemiologii PZH przy współpracy z Instytutem Pasteura w Paryżu (prof. Pierre Sureau, dr
Monique Lafon) podjęli szerokie badania wartości antygenowej szczepionki przeciw wściekliźnie wobec
szczepów ulicznych izolowanych od różnych zwierząt: lis, jenot, borsuk, kuna, jeż, nietoperz, szczur,
pies, kot, wiewiórka.
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The following methods were adopted:
a) Identification of strains using the method of
monoclonal antibodies which was developed and
standardized in the WHO reference centres in the
Pasteur Institute in Paris, the Wistar Institute in
Philadelphia (Dr Tadeusz Wiktor) and the Federal
Research Centre for Virus Diseases of Animals in
Tübingen.
b) Protective test with the use of the challenge dose
of wild strains.
c) Neutralization test of wild strains using the serum
of human vaccinated with a concentrated cellular
vaccine.
Wild strains were obtained from the Federal
Research Centre for Virus Diseases of Animals in
Tübingen, Veterinary Institute in Puławy, Departments
of Veterinary Hygiene in Gdańsk, Cracow and Olsztyn.
Attenuated fixed strains were received from the Pasteur
Institute in Paris (PM297/BHK), Veterinary Institute
in Puławy (SADB19) – (from Prof. Jan Żmudziński)
and the Department of Sera and Vaccines of the NIH
(CVSJP10 8pas) (Prof. Danuta Rymkiewicz, Dr Teresa
Wysokińska).
Human immunity sera against rabies were obtained
from individuals vaccinated with a concentrated
cellular vaccine (PM strain) produced by the PasteurMerieux Institute in Lyon.
Antigen characteristics of wild strains identified
by monoclonal antibodies showed the presence of
different serotypes of virus belonging to the group
EBL1 (European Bat Lyssa) in Poland. This serotype
circulates in the population of bats named Eptesicus
Serotinus (serotine bat). The remaining strains belong
to the serotype 1. All vaccine strains belong to this
serotype. From the results of our studies transpires that
immunogenic vaccine including the strain of serotype 1
protects the exposed individuals from the virus EBL 1.
Antigen affinity between serotypes 1 and 4
(currently 5) is sufficient in this aspect.
Having prepared for the change of vaccine against
rabies to be used in humans, the study was undertaken
together with dr Teresa Wysokińska with the objective
to assess the immunogenic potential of all types of
vaccines available that time on the national market:
a) lyophilized vaccine (1.5% suspension of sucling
mouse brain produced by the Pasteur Institute in Paris)
b) non-concentrated vaccine prepared in primary
cells of hamster kidney produced by the Institute
of Poliomyelitis and Viral Encephalitis in Moscow
c) concentrated with ultrafiltration vaccine produced
by the Pasteur-Merieux Institute prepared in
diploid cells
d) concentrated with ultracentrifugation diploid vaccine
produced by Behringwerke
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Zastosowano następujące metody:
a) Identyfikacja szczepów metodą przeciwciał monoklonalnych, opracowana i wystandaryzowana
w ośrodkach referencyjnych ŚOZ w Instytucie Pasteura w Paryżu, w Instytucie Wistar w Filadelfii
(dr Tadeusz Wiktor) i Instytucie Wirusów Zwierzęcych w Tybindze
b) Test ochronny z użyciem do dawki Challenge badanych szczepów ulicznych
c) Test neutralizacji badanych szczepów przez surowicę człowieka szczepionego koncentrowaną szczepionką komórkową.
Szczepy uliczne otrzymano do badań z Instytutu
Wirusów Zwierzęcych w Tybindze, Instytutu Weterynarii w Puławach, Zakładów Higieny Weterynaryjnej
w Gdańsku, Krakowie i Olsztynie. Szczepy ustalone
atenuowane otrzymano z Instytutu Pasteura w Paryżu (PM297/BHK), Instytutu Weterynarii w Puławach
(SADB19) – (od prof. Jana Żmudzińskiego) oraz
w Zakładzie Badania Surowic i Szczepionek PZH
(CVSJP10 8pas) (prof. Danuta Rymkiewicz dr Teresa
Wysokińska).
Ludzkie surowice odpornościowe przeciw wściekliźnie otrzymano od osób szczepionych koncentrowaną szczepionką komórkową (szczep PM) produkcji
Instytutu Pasteur-Merieux w Lionie.
Charakterystyka antygenowa ulicznych szczepów rozpoznanych przez przeciwciała monoklonalne wykazała obecność na terenie Polski odmiennego
serotypu wirusa z grupy EBL1 (European Bat Lyssa)
krążącego w populacji nietoperzy Eptesicus Serotinus
(Mroczek późny). Pozostałe szczepy należą do serotypu 1, do którego należą również wszystkie szczepy
szczepionkowe. Jak pokazały wyniki naszych badań
immunogenna szczepionka zawierająca szczep serotypu 1 chroni ludzi narażonych przez wirus EBL 1.
Pokrewieństwo antygenowe pomiędzy serotypem
1 i 4 (obecnie 5) jest w tym aspekcie wystarczające.
Przygotowując się do zmiany szczepionki przeciw
wściekliźnie, do stosowania dla ludzi w Polsce podjęto
pracę (wraz z dr Teresą Wysokińską), której celem była
ocena mocy immunogennej wszystkich obecnych wtedy na rynku krajowym typów szczepionek:
a) liofilizowana (1.5% zawiesina mózgów osesków
mysich produkcji Instytutu Pasteura w Paryżu.
b) niezagęszczona, szczepionka przygotowana na
pierwotnej hodowli komórek nerki chomika, Instytutu Poliomyelitis i Wirusowych Zapaleń Mózgu
w Moskwie.
c) zagęszczona ultrasączeniem szczepionka produkcji Instytutu Pasteur-Merieux przygotowana na komórkach diploidalnych
d) zagęszczona ultrawirowaniem szczepionka diploidalna produkcji Behringwerke

The century of studies on rabies in NIH
e) duck vaccine produced by Elli Lilly co. USA
f) national lyophilized 5% suspension of rabbit brains
produced by the Warsaw Manufactory of Sera and
Vaccines.
Antigen properties of concentrated vaccines
measured according to the guidelines of the WHO
Expert Committee for rabies in tests of active
protection (shortened and complete versions) in the
antibody-binding-test proved to be significantly higher
compared to other vaccines.
The Department of the Epidemiology of the NIH
developed brochures for particular vaccines as well as
the recommendations for vaccination (20-21).
5. Introduction of vaccine free from neural
tissue for the vaccinations in humans in Poland.
At the end of the 70s, developed countries moved
to the production and routine use of vaccines free from
neural tissue which were prepared in cell cultures.
In Poland, this decision was delayed due to the
unwillingness to resign from the national production of
vaccine and lack of funds. Small sets of cheaper, safer
vaccines prepared from 1.5% suspension of mouse
brains and duck embryo were imported.
It was just the increase in neurological vaccineassociated complications in 1984 following the
modification of national cerebral vaccine which
resulted in an immediate withdrawal of all types of
cerebral vaccines against rabies used for humans in
Poland.
The demand for vaccine against rabies for
humans in Poland accompanied by the lack of modern
production infrastructure for other viral vaccines
resulted in a situation that the production of vaccine in
Poland would be unprofitable.
Taking into account import, we were to choose
between the vaccine produced by the Institute of
Poliomyelitis in Moscow, which was prepared in
primary cell culture of the Syrian hamster kidney, used
in several everyday injection and the concentrated
vaccine produced in cell lines (diploids, Vero) by the
Pasteur-Merieux Institue in Lyon used in a shortened
vaccination schedule (5 doses). Both vaccines were
safe and effective. The problem of the selection of
the vaccine was discussed with the Moscow and Lyon
Institutes.
The decision was made together with the
Department of Sera and Vaccines of the NIH (prof. D.
Rymkiewicz, Dr T. Wysokińska, Doc. B. Bucholc).
The concentrated vaccine was chosen due to
its convenient vaccination schedule and very good
results of its immunogenic potential. The concentrated
vaccine was accepted by doctors and patients. It is
used up to the present time together with the human
specific immunoglobulin produced by the PasteurMerieux Institute.
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e) szczepionka kacza produkcji Elli Lilly co.USA
f) krajowa liofilizowana 5% zawiesina mózgów króliczych produkcji Warszawskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek.
Wartości antygenowe szczepionek zagęszczonych, mierzone według zaleceń Komitetu Ekspertów
Ś.O.Z do spraw wścieklizny w testach ochrony czynnej (skróconym i pełnym) w teście wiązania przeciwciał okazały się istotnie wyższe od pozostałych
preparatów.
Zakład Epidemiologii PZH opracował ulotki do
poszczególnych szczepionek, jak również wskazania
do szczepień (20-21).
5. Wprowadzenie do szczepienia ludzi przeciw
wściekliźnie szczepionki wolnej od tkanki nerwowej.
W końcu lat siedemdziesiątych kraje rozwinięte przechodziły na produkcję i rutynowe stosowanie
szczepionek wolnych od tkanki mózgowej, przygotowanych na hodowlach komórkowych. W Polsce
decyzja była opóźniana ze względu na niechęć do rezygnacji z krajowej produkcji szczepionki oraz brak
pieniędzy. Sprowadzano małe partie tańszych, bardziej
bezpiecznych szczepionek z 1.5% mózgów osesków
mysich i zarodków kaczych.
Dopiero wzrost neurologicznych powikłań poszczepiennych w 1984 roku po modyfikacji krajowej szczepionki mózgowej zdecydował o natychmiastowym
wycofaniu wszelkiego typu szczepionek mózgowych
przeciw wściekliźnie stosowanych w Polsce dla ludzi.
Skala polskiego zapotrzebowania na szczepionkę
przeciw wściekliźnie dla ludzi, przy braku współczesnego zaplecza produkcyjnego dla innych szczepionek wirusowych, byłaby w Polsce produkcyjnie nieopłacalna.
Podejmując import, do wyboru mieliśmy szczepionkę produkcji Instytutu Poliomyelitis w Moskwie,
przygotowaną na pierwotnej hodowli komórek nerki chomika syryjskiego, stosowaną w kilkunastu codziennych injekcjach, oraz szczepionkę koncentrowaną, produkowaną na liniach komórkowych (diploidy,
Vero) produkcji Instytutu Pasteur-Merieux w Lionie,
stosowaną w skróconym schemacie szczepienia (5 dawek). Obie szczepionki były bezpieczne i skuteczne.
Problem doboru szczepionki konsultowany był bezpośrednio z Instytutem Moskiewskim i Liońskim.
O wyborze preparatu decydowaliśmy wspólnie
z Zakładem Badania Surowic i Szczepionek PZH
(prof. D. Rymkiewicz, dr T. Wysokińska, doc. B. Bucholc)
Wybrano szczepionkę koncentrowaną ze względu
na dogodny schemat szczepienia i bardzo dobre wyniki kontroli jej mocy immunogennej. Szczepionka koncentrowana zyskała w Polsce pełną akceptację lekarzy
i pacjentów i jest stosowana do chwili obecnej wraz
z ludzką swoistą immunoglobuliną odpornościową
produkcji Instytutu Pasteur-Merieux.
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6. Epidemiological safety of oral vaccines in
wild animals.
Rabies in animals and humans was one of the
most dramatic health problems in the regenerated
Polish State. Up to the half of the 20th century, the
epizootic was expanded in the population of dogs. The
breakthrough was observed at the beginning of the
50s. when the difficult decision in the post-war reality
was made to introduce massive vaccinations in dogs.
Infections in dogs decreased up to sporadic cases in
particular provinces.
During the Second World War, there was an
uncontrolled relocation of humans and animals. Rabies
was present in forests deprived of foresters and hunters.
Epizootic of rabies in foxes occurred in the western
part of Poland, then in the German territories, in the
times of war and it gradually extended for the whole
country, affecting new species of wild and domestic
animals, and, thus posing a threat to humans.
At the beginning of the 90s. of the previous century,
veterinary and anti-epidemic departments faced the
necessity to stop the extending wild rabies epizooty, which
amounted to the epizootic in dogs in pre-war times. There
was a necessity for taking the responsibility for the safety
of humans and animals. A total of 2000 litres of attenuated
live rabies viruses at 1.8 ml doses was distributed from
airplanes in an attractive form for predators.
This problem was dissolved by the Veterinary
Service in Puławy (Prof. Jan Żmudziński) and the
Veterinary Department of the Ministry of Agriculture
(Prof. Józef Maleszewski) in collaboration with all
Departments of Veterinary Hygiene, Department of
Epidemiology of the NIH and Provincial Sanitary and
Epidemiological Stations.
SADB19 strain was selected for the purpose of oral
immunization of wild animals. This strain is attenuated
in the passages in BHK cell lines. It maintains
pathogenicity if administered intracerebrally. It is not
pathogenic for foxes if infected parenterally or orally.
SADB19 strain was used in the Department
of Epidemiology of the NIH to assess its antigen
compatibility compared to the vaccine applied in humans.
SADB19 strain was subject to wide, international
evaluation of its immunogenic properties and safety in
laboratory tests and field studies.
In 1978, it was used in massive vaccination of
foxes in the western part of Europe (22-25).
7. Introduction of molecular biology methods
into the diagnostics of rabies, characterization
of epizootic, control over the genetic stability of
vaccine strains and genotypes and variants of wild
viruses circulating in the environment.
A young colleague, biologist dr Małgorzata
Sadkowska-Todys introduced the molecular biology into
the epidemiological studies on rabies in the Department
of Epidemiology of the NIH. In the collaboration with
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6. Bezpieczeństwo epidemiologiczne doustnych
szczepień zwierząt dzikich.
Wścieklizna zwierząt i ludzi była jednym z najbardziej dramatycznych problemów zdrowotnych w odrodzonym państwie polskim. Do połowy XX wieku
szerzyła się epizootia wśród psów. Przełom nastąpił na
początku lat 50. po podjęciu jakże trudnej w powojennej rzeczywistości decyzji wprowadzenia masowych
zapobiegawczych szczepień psów.
Zachorowania psów spadły do sporadycznych
przypadków w skali poszczególnych województw.
W okresie II wojny światowej wystąpiło niekontrolowane przemieszczanie się ludzi i zwierząt. Do
lasów pozbawionych leśniczych i myśliwych przeniknęła wścieklizna.
Epizootia wścieklizny lisów wybuchła na zachodzie
Polski, na ówczesnych jeszcze terenach niemieckich już
w okresie trwania działań wojennych i stopniowo rozszerzała się na cały kraj obejmując coraz nowe gatunki zwierząt dzikich i domowych, zagrażając ludziom.
Na początku lat 90. ubiegłego stulecia resorty weterynaryjny i przeciwepidemiczny stanęły wobec konieczności zapobieżenia gwałtownie narastającej epizootii zwierząt dzikich, sięgającej liczbowo epizootii psów w latach
przedwojennych. Należało podjąć odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ludzi i zwierząt przy rozłożeniu z samolotów jednorazowo w sumie 2000 litrów atenuowanego
żywego wirusa wścieklizny zamkniętego w dawce 1.8 ml
w atrakcyjnej dla leśnych drapieżników przynęcie. Problem ten rozwiązywał Instytut Weterynarii w Puławach
(prof. Jan Żmudziński) i Departament Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa (prof. Józef Maleszewski) przy współpracy wszystkich Zakładów Higieny Weterynaryjnej, Zakładu Epidemiologii PZH i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Do uodparniania doustnego zwierząt dzikich wybrano szczep SADB19, atenuowany poprzez pasaże na linii
komórkowej BHK zachowujący patogenność i.c., niepatogenny dla lisów przy zakażeniu parenteralnym i doustnym.
W Zakładzie Epidemiologii PZH szczep SADB19
służył ocenie jego zgodności antygenowej wobec szczepionki dla ludzi.
Szczep SADB19 był poddany szerokiej międzynarodowej kontroli jego właściwości immunogennych
i bezpieczeństwa w testach laboratoryjnych, jak i badaniach terenowych..
W 1978 roku wprowadzono go do masowych
szczepień lisów na zachodzie Europy (22-25).
7. Wprowadzenie metod biologii molekularnej
do diagnostyki wścieklizny, charakterystyki procesu epizootii, kontroli stabilności genetycznej szczepów szczepionkowych oraz genotypów i wariantów
krążących w przyrodzie wirusów ulicznych.
Biologię molekularną do badań epidemiologicznych wścieklizny wprowadziła i rozwinęła w Zakładzie Epidemiologii PZH młoda koleżanka, biolog, dr
Małgorzata Sadkowska-Todys.
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the Pasteur Institute in Paris (Dr Herve Bourhy) and the
Department of Virology of the Veterinary Institute in
Puławy (Dr Marcin Smreczak, Prof. Jan Żmudziński),
she standardized and implemented rapid methods of
molecular biology in the diagnostics of control over
genetic stability of viruses and the characterization of
features of the epizootic of rabies in Poland.
So far, 3 genotypes of Lyssa virus were identified
in Europe:
• genotype 1 – strains isolated from terrestrial
animals and all vaccine strains
• genotype 5 (EBL1) – the bat named Eptesicus
serotinus is the reservoir (serotine bat)
• genotype 6 (EBL2) – the bats named Myotis
daubentonii and Myotis dasycneme are the
reservoirs
Dr M. Sadkowska-Todys confirmed the presence of
the genotype 1 in Poland (four variants) and genotype
5; viruses isolated from serotine bat.
The method of collection of the material from bats
was developed (blood and oral smear) with no harm
for the animal. It provides a wide range of possibilities
of their examinations. It is of importance as since the
70s they are a new reservoir of rabies virus in Poland.
Out of 9 strains collected from bats and examined in
the Department of Epidemiology (EBLV1), 8 belonged
to the EBLV1a while the remaining one to the ELBV1b.
A total of 212 samples were collected from 122 bats.
An attention should be paid to the following finding
– only 74% affinity of the amino acid sequence of the
nucleoprotein gene was determined between the control
strain fixe (CVS), genotype 1 and the strains of genotype
5 in Poland. It suggests a necessity to control the strains
isolated from new animal sources of infection in terms of
their affinity with the current vaccine strain with regard to
massive vaccinations in wild animals (26-29).
It should be highlighted that Prof. Jan Karol
Kostrzewski, the head of the Department of Epidemiology,
initiated the idea to introduce the subject of rabies into
the scope of activities of his Department. Professor did
not take part in our studies, however, he trusted in our
opinions and findings. The Department of Epidemiology
of the NIH cooperated closely with the Department
of Epizootic of the Veterinary Division of the Warsaw
University of Life Sciences in Warsaw, with Prof. Abdon
Stryszak which enhanced the work on zoonoses.
Persons involved in the works on rabies in the
Department of the Epidemiology of the NIH:
Dr A. Baumann, M.A. M. P. Czarkowski, Vet. M.
Czerwiński, M.A. A. Jackowska, Dr S. Karpiński,
Dr H. Kicińska, Vet. A. Koncki, tech. assistant B.
Kręska, tech. assistant B. Kucharczyk, tech. assistant
E. Łabuńska, lab. assistant W. Prokopczuk, M.A. A.
Reizer, Dr M. Sadkowska Todys, Hab. Dr D.Seroka,
Vet. L. Szkudlarek, lab. assistant J. Witecka.
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Przy współpracy z Instytutem Pasteura w Paryżu
(dr Herve Bourhy) i z Zakładem Wirusologii Instytutu
Weterynarii w Puławach (dr Marcin Smreczak, prof.
Jan Żmudziński) wystandaryzowała i wprowadziła
szybkie metody biologii molekularnej do diagnostyki
kontroli stabilności genetycznej wirusów i opisu cech
toczącego się procesu epizootycznego wścieklizny
w Polsce.
W Europie dotychczas stwierdzono obecność 3 genotypów rodzaju Lyssa virus:
• genotyp 1 – szczepy izolowane od zwierząt naziemnych oraz wszystkie szczepy szczepionkowe
• genotyp 5 (EBL1) – rezerwuarem jest nietoperz
Eptesicus serotinus (Mroczek Późny)
• genotyp 6 (EBL2) – rezerwuarem jest nietoperz
Myotis daubentonii i Myotis dasycneme
Dr M. Sadkowska-Todys stwierdziła występowanie
w Polsce genotypu 1 ( w czterech wariantach) oraz genotypu 5; wirusów izolowanych od Mroczka późnego.
Opracowano metodę przyżyciowego pobierania
materiału od nietoperzy (krew i wymaz z jamy gębowej) bez szkody dla życia zwierzęcia. Otwiera to szerokie możliwości ich badań, co jest ważne, gdyż od lat 70.
tworzą nowy rezerwuar wirusa wścieklizny w Polsce.
Badane w Zakładzie Epidemiologii PZH szczepy
od 9-ciu nietoperzy (EBLV1),, w ośmiu przypadkach
należały EBLV1a. zaś w jednym do ELBV1b. Ogółem
do badań pobrano 212 próbek od 122 nietoperzy.
Na uwagę zasługuje wynik – stwierdzono tylko
74% podobieństwo sekwencji aminokwasowej odcinka genu nukleoproteiny pomiędzy kontrolnym szczepem fixe (CVS) ) genotyp 1 a szczepami genotypu 5
w Polsce. Wskazuje to na potrzebę kontroli szczepów
izolowanych od nowych zwierzęcych źródeł zakażenia
pod względem ich pokrewieństwa z aktualnym szczepem szczepionkowym wobec masowych szczepień
zwierząt dzikich (26-29).
Na zakończenie należy zaznaczyć, że inicjatorem
włączenia tematów wścieklizny do tematyki Zakładu
Epidemiologii PZH był jego kierownik prof. Jan Karol
Kostrzewski. Profesor nie brał bezpośredniego udziału
w naszych pracach, ale miał zaufanie do naszych opinii i wniosków. Zakład Epidemiologii PZH utrzymywał
żywe kontakty naukowe z Zakładem Epizootiologii Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie, z prof. Abdonem Stryszakiem, co wzbogacało prace nad zoonozami
Osoby biorące udział w pracach nad wścieklizną w Zakładzie Epidemiologii PZH:
dr A.Baumann, mgr M P Czarkowski, lek wet
M.Czerwiński, mgr A. Jackowska , dr S.Karpiński, dr
H Kicińska, lek.wet.A. Koncki, asyst techn.B. Kręska,
asyst techn B.Kucharczyk, asyst techn E.Łabuńska,
pomoc lab.W. Prokopczuk, mgr A.Reizer, dr M.Sadkowska Todys, dr hab.D.Seroka, lek.wet. L.Szkudlarek,
pomoc lab. J. Witecka.
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THE DYSENTERY EPIDEMIC IN POLAND IN 1920-1921
EPIDEMIA CZERWONKI W POLSCE W LATACH 1920-1921
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ABSTRACT
This article describes in general the issues related to the dysentery epidemic in 1920-1921. The current literature
on the subject lacks publications presenting these issues fully. Based on historical sources from that period,
including articles published in medical magazines, the incidence rate, the methods and results of the battle
against that epidemic were depicted. The article represents an important contribution to a better insight in the
struggle of Polish medical services with infectious diseases afflicting people in the first years following the end
of World War I. It also sheds light on the development of Polish studies on infectious diseases in the Second
Polish Republic, the scientists’ belief in the successful treatment of epidemic diseases and understanding of the
need to educate people about the rules of hygiene and taking medicines.
Key words: dysentery epidemic, infectious diseases, medical care
STRESZCZENIE
Artykuł ogólnie charakteryzuje problemy związane z epidemicznymi zachorowaniami na czerwonkę w latach
1920-1921. W dotychczasowej literaturze przedmiotu brakowało publikacji wyczerpująco przedstawiającej te
kwestie. W oparciu o źródła historyczne z tamtego okresu, w tym m.in. artykuły publikowane w czasopismach
medycznych, ukazano skalę zachorowań, metody i rezultaty walki z epidemią. Artykuł stanowi ważny przyczynek do lepszego poznania zmagań polskich służb medycznych z chorobami zakaźnymi nękającymi ludność
w pierwszych latach po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Rzuca także światło na rozwój polskich badań
nad chorobami zakaźnymi w II Rzeczypospolitej, wiarę uczonych w możliwość skutecznego leczenia epidemicznych chorób, rozumienie przez nich konieczności uświadamiania ludności o koniecznosci przestrzegania
zasad higieny i przyjmowania środków leczniczych.
Słowa kluczowe: epidemia, czerwonka, choroby zakaźne, opieka medyczna
INTRODUCTION

WSTĘP

The years following the end of World War I were
very difficult for a population exhausted by the
ravages of war. The already complicated economic and
general health situation deteriorated rapidly because
of the spreading of infectious diseases, which caused
numerous deaths among humans as well as animals.
It did negatively influence the social and economic
reconstruction of the country. Past research has not
provided all the problems associated with the outbreaks
of epidemic diseases that occurred in the initial stages
of the II Republic of Poland. Further studies in this

Pierwsze lata po zakończeniu pierwszej wojny
światowej były okresem bardzo trudnym dla wyczerpanej pożogą wojenną ludności. Skomplikowaną sytuację ekonomiczną i zdrowotną pogarszały szybko
szerzące się choroby zakaźne, które powodowały
liczne zejścia śmiertelne wśród ludności i zwierząt.
Zaważyły one negatywnie na odbudowie społecznej
i ekonomicznej kraju. Dotychczasowe badania naukowe nie ukazały wszystkich problemów związanych
z epidemicznymi zachorowaniami, jakie występowały
u początku istnienia II Rzeczypospolitej. Studia w tym
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area are of primary importance for the understanding
of the sanitary situation of a country coming back to
life after many years of captivity and the specifics of
fighting against diseases during that time period.

zakresie mają pierwszorzędne znaczenia dla poznania
sytuacji sanitarnej w odradzającym się po wielu latach
niewoli polskim państwie i zrozumienia ówczesnej
specyfiki walki z chorobami.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

One issue that has been insufficiently examined
is the spread of the epidemic of dysentery in Poland
during 1920-1921. Many researchers of medical history
do not consider dysentery to be a very dangerous and
contagious disease or able to strongly alter the fate of
a population as for example cholera or the Spanish flu
can. Their point of view is somewhat understandable.
However, we must not forget that dysentery was a very
common occurrence during both World Wars and it
heavily affected the population of that time. It was
one of the primary disasters of war time including the
Polish-Bolshevik war.
Writing an article about the epidemic of dysentery
requires thorough research of various scientific journals
of that time period. Numerous articles published
in various magazines have been analyzed, such as
the ones from Gazeta Lekarska - a medical journal
published in Warsaw and dedicated to all medical
skills (1921 - 1939); Nowiny Lekarskie - medical news,
a publication of the Medical Faculty of the Society of
Friends of Sciences in Poznan (1918 - 1939); Postęp
Lekarski - a Warsaw biweekly magazine covering
medical progress published by the Society of Industrial
Chemical-Pharmaceutical Master of Science Klawe
(1918 - 1923); Przegląd Epidemiologiczny - a review
on epidemics presented by the National Institute of
Epidemiology (1920/21 - 1922); Przegląd Lekarski a professional medical magazine published in Krakow
(1918 - 1921); Warszawskie Czasopismo Lekarskie
- a Warsaw magazine published by a group of wellknown doctors, such as Remigiusz Stankiewicz (19241939) among others. Data was also sought in medical
books from the inter-war period. These sources contain
a wealth of information about epidemic diseases
and ways of fighting them as well as the results of
researches on dysentery conducted in various centers
around the country.
There is an indisputable need nowadays for the
publication of historical works that promote the
knowledge of fighting against epidemics in Poland in
the past. Struggles with infectious diseases are proof
of the tireless efforts to advance medical services and
of the continuous willingness to help the victims of
epidemics. These can serve as examples of perseverance
and of the courage of doctors in their difficult work.

Zagadnieniem dotychczas niewystarczająco zbadanym jest przebieg epidemii czerwonki w Polsce
w latach 1920-1921. W świadomości wielu historyków medycyny czerwonka nie jawi się jako bardzo
groźna choroba zakaźna, która w tak dużym stopniu
ważyła na losach populacji jak np. cholera czy grypa hiszpanka. Taka ocena jest poniekąd zrozumiała.
Nie należy jednak zapominać, że czerwonka ciężko
doświadczała ludność poprzez znaczną częstotliwość
swego występowania. Była ona jedną z klęsk elementarnych występujących w czasie wojen, w tym wojny
polsko-bolszewickiej.
Napisanie artykułu o epidemii czerwonki wymaga przeprowadzenia kwerendy m.in. w czasopismach
naukowych z tamtego okresu. Analizie zostały poddane artykuły publikowane w takich czasopismach,
jak: „Gazeta Lekarska” – pismo ukazujące się w Warszawie, poświęcone wszystkim umiejętnościom lekarskim (1921 – 1939); „Nowiny Lekarskie” – wydawnictwo Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskiego (1918 – 1939); „Postęp Lekarski”
– warszawski dwutygodnik, wydawany przez Towarzystwo Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego
Magister Klawe (1918 – 1923); „Przegląd Epidemiologiczny” – organ Państwowego Zakładu Epidemiologicznego (1920/21 – 1922); Przegląd Lekarski”
– fachowe pismo medyczne wydawane w Krakowie
(1918 – 1921); „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”
– pismo wydawane przez grupę znanych lekarzy, m.in.
Remigiusza Stankiewicza (1924 – 1939). Poszukiwano danych również w książkach medycznych z okresu
międzywojnia. Te źródła zawierają bogactwo informacji o epidemicznych chorobach i ich zwalczaniu, prezentują wyniki badań nad czerwonką prowadzonych
w różnych ośrodkach kraju.
Jest bezsporne, że współcześnie jest potrzeba publikowania prac historycznych, które popularyzują
wiedzę o walce z chorobami epidemicznymi na ziemiach polskich w minionych epokach. Zmagania
w przeszłości z chorobami zakaźnymi są świadectwem niestrudzonych dążeń do udoskonalenia służby
medycznej i chęci pomocy ofiarom epidemii. Mogą
służyć dziś lekarzom za wzór wytrwałości i odwagi
w ich niełatwej pracy.
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The dysentery epidemic in Poland in 1920-1921
RESULTS
Dysentery is a disease known since antiquity.
Epidemics of dysentery intensified during war time,
especially during the summer and the autumn months.
The population of Europe, had been mostly affected by
bacterial dysentery (from the etiological point of view
there was also the amoebic dysentery). The germ of the
bacterial dysentery had been studied and described at
the end of the nineteenth century. (1) During the interwar period it was known that dysentery is a disease
that affects people of all ages, spreading “through
direct contagion from person to persn”, and those that
have “frequent feces” are particularly contagious (2).
In publications of that time it was pointed out that
dysentery can spread both directly and indirectly.
According to Henry Brockmann : “The source of
infection is always the sick or the convalescent
patient or the carrier of the germ (...). Intermediate
infection takes place through food products, such
as milk, through unclean kitchen utensils, common
toilets, insufficiently washed under garments – all play
a big role in the spread of dysentery. Water is rarely
considered to be the cause of the spreadof dysentery
epidemic (...), however soil contaminated by feces
presents a great danger” (3). Polish scientists acquired
their knowledge of infectious diseases by studying
foreign scientific publications and from the results of
their own research.
During the inter-war period dysentery was
considered to have clinical characteristics. The disease
was diagnosed primarily from the symptoms of the socalled dysentery syndrome - blood containing diarrhea.
In the second half of the twentieth century and more
specifically in the sixties, some bacteriological tests
led to new findings. It was assumed then that dysentery
displays etiologic featyres. At that time, Hanna
Stypułkowska-Misiurewicz stated that “etiologic
classification of infectious diseases was introduced
and illness, from which the shigella, was isolated
were considered to be bacillary dysentery, although
the clinical picture, that is diarrhea (gastro-enteritis)
and food poisoning (intoxicatio alimentaris), did not
show the characteristics of the dysentery syndrome.
Shigellosis is therefore an etiological unit and applies
only to cases of infections diagnosed from bacterial
analysis” (4).

Epidemia czerwonki w Polsce w latach 1920-1921
WYNIKI
Czerwonka jest chorobą, która była znana już
w starożytności. Jej epidemiczne występowanie nasilało się w okresie wojen, szczególnie w miesiącach letnich i jesiennych. W Europie ludność zapadała przede
wszystkim na czerwonkę bakteryjną (pod względem etiologicznym rozpoznawano także czerwonkę
pełzakową). Zarazek czerwonki bakteryjnej został
zbadany i opisany pod koniec XIX w. (1) W okresie
międzywojennym wiedziano, że czerwonka jest chorobą, która atakuje ludzi w różnym wieku, szerzy się
„drogą bezpośredniego zarażania się człowieka od
człowieka” a zaraźliwe są szczególnie „stolce, które
chory wydziela niezmiernie często” (2). W ówczesnej
literaturze przedmiotu zwracano uwagę, że czerwonka może się szerzyć pośrednio i bezpośrednio. Henryk
Brokman stwierdzał: „Źródłem zakażenia jest zawsze
chory, względnie ozdrowieniec lub wreszcie nosiciel
zarazka (…)” Zakażenie pośrednie odbywa się przy
współudziale produktów spożywczych, jak np. mleka;
nie dość czyste naczynia kuchenne, wspólne klozety,
źle uprana bielizna odgrywają dużą rolę w szerzeniu
się czerwonki. Woda rzadko kiedy stanowi źródło
szerzenia się endemii (…) Zanieczyszczona odchodami ziemia przedstawia duże niebezpieczeństwo” (3).
Polscy uczeni wiedzę o chorobach zakaźnych czerpali z obcojęzycznej literatury naukowej oraz własnych
wyników badań.
W okresie międzywojennym czerwonka była jednostką kliniczną. Tę chorobę rozpoznawano przede
wszystkim na podstawie objawów t.zw. zespołu czerwonkowego, krwistych biegunek. Dopiero w drugiej
połowie XX w., a dokładniej a latach sześćdziesiątych,
badania bakteriologiczne pozwoliły na nowe ustalenia. Przyjęto wówczas, że czerwonka jest jednostką
etiologiczną. W tym czasie, jak podaje Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, „wprowadzono etiologiczną
klasyfikację chorób zakaźnych, uznając zachorowania,
z których wyizolowano pałeczkę czerwonki (Shigella),
za czerwonkę bakteryjną, chociaż obraz kliniczny, tj.
biegunka (gastro-enteritis) i zatrucie pokarmowe (intoxicatio alimentaris), nie wykazywał cech zespołu
czerwonkowego. Szigeloza jest zatem jednostką etiologiczną i obejmuje wyłącznie przypadki zachorowań
rozpoznanych bakteriologicznie” (4).

STATISTICS OF DYSENTERY CASES

STATYSTYKA ZACHOROWAŃ
NA CZERWONKĘ

Statistical data from 1920-1921 related to infectious
diseases leaves no doubt that there were many reported
cases of typhus and relapsing fevers, cholera (5) and
dysentery (6). The exact number of patients with
epidemic diseases is difficult to determine. Many

Dane statystyczne z latach 1920-1921 odnoszące
się do chorób zakaźnych nie pozostawiają wątpliwości, że notowano wiele zachorowań na dur plamisty
i powrotny, cholerę (5) oraz czerwonkę (6). Dokładna
liczba chorych na epidemiczne choroby jest trudna do
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patients, especially in rural areas, did not have access
to medical care and did not report cases to the relevant
sanitation departments (7). The highest percentage
of cases of dysentery was recorded in the southern
provinces of the Polish Republic, such as the regions
of Kraków, Lwów and Stanisławów. Data from the
General Directorate of Health shows that in 1919 in
Poland 7,734 persons fell ill with dysentery and 1,226
died. A year later, 31,020 cases and 5,168 deaths were
reported. In 1921, as many as 32,944 people suffered
from dysentery and 4,988 died. In the following
years, the number of cases of dysentery decreased.
In 1923 there were 5,314 cases of dysentery reported
in Poland causing the death of 853 people (8) Viktor
Bincer says that in 1920 and in 1921 the epidemic of
dysentery “amounted to about 64,000 cases, causing
more than 10,000 deaths” (9). The obligation to report
cases of dysentery was not introduced until 1935 after
the passing of “the law on preventing and fighting
infectious diseases”. This law did not impose an
obligation to isolate patients with dysentery (10).
The above statistics are not a full reflection of the
scale of the cases of dysentery. The disease itself didn’t
cause such great devastation as the epidemic of cholera
or the pandemic of the Spanish flu. It was, however,
difficult to eradicate, and was looked upon by society
as a serious illness, causing many deaths, especially
among the poor and among the soldiers at war.
THE TREATMENT AND RESEARCH
ON DYSENTERY
In the newly restored Polish state, care was taken to
organize medical services (11). In 1919 the Legislative
Senate appointed the Ministry of Public Health, to work
on limiting the spread of infectious diseases. The same
year, the Government appointed a Chief Commissioner
for Epidemics and began to create the Ministry of
Public Health institutions and offices, which later
merged into the National Institute of Hygiene, where
the departments of bacteriology and experimental
medicine were created as well as others. Public health
departments began to function in regional city offices
(12). In periods of intensified outbreaks of epidemic
disease, doctors who specialized in treating epidemic
illnesses were sent by the Chief Commissioner to
areas particularly affected (13). Primary care doctors
also played a crucial role in the fight against infectious
diseases. However their pleas to avoid sources of
contamination did not always bring the desired results.
There was at that time a considerable mistrust and
lack of confidence in the efficacy of medical orders,
especially in rural areas. The lack of medication,
technical equipment and sanitary tools lowered the
effectiveness of fighting infectious diseases (14).
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ustalenia. Wielu chorych, a szczególnie na wsi, nie korzystało z opieki medycznej, nie zgłaszało zachorowań
do odpowiednich służb sanitarnych (7). Najwyższy
odsetek zachorowań na czerwonkę notowano w województwach południowych Rzeczypospolitej, tj. w województwach: krakowskim, lwowskim i stanisławowskim. Z danych Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia
wynika, że w 1919 r. w Polsce zachorowało na czerwonkę 7 734 osoby a zmarło 1 226. Rok później odnotowano 31 020 zachorowań i 5 168 zgonów. W 1921
r. chorowały na czerwonkę 32 944 osoby z których
zmarło 4 988. W następnych latach liczba zachorowań na czerwonkę zmalała. W 1923 r. zarejestrowano
w Polsce 5 314 zachorowań na czerwonkę, w skutek
której zmarły 853 osoby (8). Wiktor Bincer podaje, że
w r. 1920-1921 epidemia czerwonki „dotyczyła około 64 000 przypadków, w tym przeszło 10 000 śmiertelnych” (9) . Obowiązek zgłaszania zachorowań na
czerwonkę wprowadzony został dopiero w 1935 r.,
tj. po ogłoszeniu „Ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym i ich zwalczaniu”. Ta ustawa nie nakładała
obowiązku izolacji chorych na czerwonkę (10)
Przytoczone dane statystyczne częściowo obrazują
skalę zachorowań na czerwonkę. Ta choroba nie spowodowała tak wielkich spustoszeń jak epidemie cholery czy pandemia grypy hiszpanki. Była jednak trudna
to zwalczenia i pozostała w świadomości ludności jako
choroba groźna, zbierająca śmiertelne żniwo, szczególnie wśród ubogich warstw społeczeństwa a także
żołnierzy przebywających na froncie.
LECZENIE CHORYCH I BADANIA
NAD CZERWONKĄ
W odrodzonym państwie polskim organizowano służbę zdrowia (11). W 1919 r. Sejm Ustawodawczy powołał
Ministerstwo Zdrowia Publicznego, które podjęło prace
nad ograniczeniem szerzenia się chorób zakaźnych. W tym
samym roku Rząd powołał Naczelnego Nadzwyczajnego
Komisarza do walki z epidemiami i zaczęto tworzyć przy
Ministerstwie Zdrowia Publicznego instytuty i zakłady,
które następnie zostały scalone w Państwowy Zakład Higieny, w którym funkcjonował m.in. dział bakteriologii
i medycyny doświadczalnej. Przy urzędach wojewódzkich
tworzono wydziały zdrowia publicznego (12). W okresach
intensywnego wzrostu zachorowań na epidemiczne choroby Naczelny Nadzwyczajny Komisariat wysyłał lekarzy
specjalizujących się w leczeniu epidemii w rejony szczególnie mocno dotknięte plagą chorób (13). Wiodącą rolę
w zwalczaniu chorób zakaźnych odgrywali lekarze pierwszego kontaktu. Ich apele o unikanie źródeł zachorowań
nie zawsze przynosiły pożądane skutki. W omawianym
czasie, szczególnie na wsi, występowała znaczna nieufność i niewiara w skuteczność zarządzeń lekarskich. Efektywność zwalczania chorób zakaźnych obniżał brak środ-
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Nevertheless the determination of Polish health care
workers in the treatment of epidemics is clearly seen
by their setting up special hospitals for infectious
diseases, implementing vaccination against dysentery
with the Warsaw vaccine from the National Institute of
Epidemiology and the Bujwida vaccine (15).
The epidemic diseases determined the development
of scientific research. As stated in Warszawskie
Czasopismo Lekarskie (Warsaw Medical Journal),
“usually a case of dysentery is confirmed by clinical
diagnosis, because despite frequently sending the
infectious material to the lab, the form of the disease
can rarely be determined. Studies show that only
bacterial infections of different types were found,
but never an amoebic one (16). A few specialists,
such as Joseph Kostrzewski, Matilda Biehler and
Stefan Sterling-Okuniewski, among others, engaged
in some painstaking research on dysentery. They used
the scientific data obtained in the period preceding
World War I and during its duration. Experiments
were performed, which showed that the chlorination
of water contributes to the destruction of the germs
of dysentery, cholera and typhoid (17). Articles were
written to popularize knowledge about methods
used in treatment of dysentery (18) and to warn
against irrational treatment such as administering
strong laxatives to the sick (19). Scientific research
popularizing the ideas of hygiene emphasized the role
of flies in the spread of infectious diseases (20).
The results of research about a serum which could
be used in the fight against dysentery sparked interest
in the medical environment. Such studies had already
been conducted in previous years by the pioneer in
the field - Odo Bujwid. He recommended that a serum
be prepared each year for the military as well as the
civilian population that could be used in the summer
months, when cases of dysentery were more frequent
(21). Scientists emphasized the importance of studying
cases of bacteremia in patients with dysentery (22).
The medical literature from the early 1920s gives
various examples of blood tests’ results of patients
of all ages. A significant success in conducting these
studies was achieved by Joseph Kostrzewski of the
infectious diseases’ department at St. Lazarus Hospital
in Krakow. These studies determined, among others,
the agglutination properties of blood in patients with
dysentery (23).
Scientific work and studies became focused on
the treatment of children suffering from dysentery.
The forerunner of research in this field was Matilda
Biehler, who recommended the use of an anti-dysentery
serum (24). These problems were also addressed by H.
Frenklowa from Anna Maria’s Children Hospital in
Łodz, where during an epidemic of dysentery, several
dozen of children were examined and treated. The author
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ków leczniczych a także urządzeń techniczno-sanitarnych
(14). O determinacji polskiej służby zdrowia w leczeniu
epidemii świadczy uruchamianie specjalnych szpitali dla
cierpiących na choroby zakaźne, organizowanie oddziałów
szczepień przeciw czerwonce szczepionką warszawską
z Państwowego Zakładu Epidemiologicznego i szczepionką Bujwida (15).
Choroby epidemiczne determinowały rozwój badań
naukowych. Jak podawano w „Warszawskim Czasopiśmie
Lekarskim”, na ogół „stwierdzenie czerwonki ogranicza
się do diagnozy klinicznej, gdyż mimo częstego przesyłania materiału zakaźnego do zakładów higieny, rzadko
kiedy można stwierdzić formę choroby, jednakże przeprowadzone badania wykazują, że u nas występuje tylko
zakażenie bakteryjne różnych typów, nie stwierdzono natomiast nigdy formy pełzakowej” (16). Żmudne prace badawcze nad czerwonką prowadziło w Polsce kilku specjalistów, jak m.in. Józef Kostrzewski, Matylda Biehler, Stefan
Sterling-Okuniewski. Korzystali oni z ustaleń naukowych
uzyskanych w okresie poprzedzającym pierwszą wojnę
światową i w trakcie jej trwania. Wykonano doświadczenia, które dowiodły, że chlorowanie wody przyczynia się
do niszczenia zarazków czerwonki, cholery oraz tyfusu
(17). Artykuły w czasopismach upowszechniały wiedzę
o stosowanych wówczas sposobach leczenia czerwonki
(18), przestrzegały przed nieracjonalnym leczeniem, jak
np. podawanie chorym silnych środków przeczyszczających (19). Badania popularyzowały idee przestrzegania
higieny, wskazywały na rolę much w rozpowszechnianiu
zaraźliwych chorób (20).
W środowisku lekarzy wzbudzały zainteresowanie
wyniki badań nad surowicą, która mogła być zastosowana w walce z czerwonką. Takie badania prowadzono już
w poprzednim okresie a ich pionierem był Odo Bujwid.
Zalecał przygotowywanie każdego roku surowicy dla
wojska i ludności cywilnej, aby można było ją stosować
w miesiącach letnich, a więc wtedy, kiedy nasilają się zachorowania na czerwonkę (21). Uczeni dużą wagę przykładali do badania występowania bakteriemii u chorych
na czerwonkę (22). Literatura medyczna z początku lat
dwudziestych ubiegłego stulecia podaje różne przykłady
wyników badań krwi chorych w różnym wieku. Znaczne sukcesy w tych badaniach uzyskał Józef Kostrzewski
z oddziału chorób zakaźnych Szpitala św. Łazarza w Krakowie. Dotyczyły one m.in. właściwości aglutynacyjnych
krwi chorych na czerwonkę (23).
Przedmiotem naukowych prac i studiów stało się
leczenie dzieci chorych na czerwonkę. Prekursorem badań w tym zakresie była Matylda Biehler, która zalecała
stosowanie surowicy przeciw czerwonce (24). Te problemy lecznicze popularyzowała także H. Frenklowa ze
Szpitala Anny Marii dla Dzieci w Łodzi, gdzie w okresie epidemii czerwonki badano i leczono kilkadziesięcioro dzieci. Autorka pisała na łamach „Pediatrii Polskiej” m.in. o takich powikłaniach wskutek przebycia
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published articles in issues of “Polish Pediatrics” “ related
to post dysentery complications such as gangrene and
protein-free swellings. She was convinced of the efficacy
of a protein diet for children affected by dysentery (25).
In 1920 cases of dysentery among soldiers
were analyzed by Stefan Sterling-Okuniewski from
Czerniakowski Hospital. He pointed to the source of
the disease, demonstrating that the retreating Polish
army was entering a destroyed territory, where there
was no proper nutrition and the basic rules of hygiene
were not respected. The author found that the epidemic
of diarrhea was caused “almost exclusively by Shiga–
Kruse bacillus.” From his clinical observations, he
stated that the disease “was quite mild” and did not
differ much from the typical symptoms of the civilian
population suffering from dysentery. Stefan SterlingOkuniewski was a supporter of the antitoxin Shiga–
Kruse serum treatment (26). Other doctors investigating
the efficacy of serums in treating soldiers affected by
dysentery also agreed to their use. They also suggested
the need for dietary treatment and adequate nursing care
(27). Medical publications of the time presented their
military hospitals’ studies of treating post dysentery
complications (28). Specialists discussed, among others,
how to treat intestinal ulcers (29).
Cases of dysentery that affected the inhabitants of
Poznan turned out to have had serious consequences
with many cases resulting in death. An article by
Stanislaw Jerzykowski published in the “Medical
News” in 1921 reported, that the spread of the disease
was associated with the demobilization of troops, the
detention of war prisoners, poor nutrition of residents
and the prevailing hot weather in July and August.
The author compiled some advice on both treatment
and prevention of dysentery. However, he expressed
considerable skepticism as far as its effectiveness:
“(...) we must admit that we are very far behind in
administering satisfying treatment of dysentery. So
the task of the doctors should be to find new measures
against this disease, which targets the best of our
youth especially during war time. Medical research of
infectious diseases has already advanced considerably
so it is to be expected that means of treating dysentery
should be found as well.”(30). Jerzykowski quoted the
findings of other authors proving that the use of serum
in the treatment of dysentery brings positive results.
Sudden outbreaks of dysentery in the summer months
were analyzed and discussed by the doctors of provincial
areas in regards of sanitary conditions in the region. Both
scientific and daily presses as well as farmers’ publications
printed articles on the subject. A task of primary
importance for doctors was to raise awareness among
the population concerning the causes of the disease and
how to prevent getting infected with dysentery. The daily
presses continually emphasized the need for washing fruit,
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czerwonki jak zgorzel i obrzęki bezbiałkowe. Dawała
wyraz wierze w skuteczność stosowania diety białkowej
u dzieci cierpiących na czerwonkę (25).
Zachorowania na czerwonkę wśród żołnierzy w 1920
r. badał Stefan Sterling-Okuniewski ze Szpitala Czerniakowskiego. Zwrócił uwagę na źródła zachorowań, wykazując, że cofająca się polska armia wkraczała na tereny
zniszczone, gdzie brak było odpowiedniego pożywienia
i nie przestrzegano podstawowych zasad higieny. Autor
ustalił, że epidemia biegunki była wywołana „prawie wyłącznie przez laseczniki swoiste typu Shiga-Kruse”. Ze
spostrzeżeń klinicznych Sterlinga-Okuniewskiego wynikało, że przebieg choroby „był dość łagodny” i niewiele
różnił się od typowych objawów występujących u ludności cywilnej chorej na czerwonkę. Autor był zwolennikiem stosowania w leczeniu surowicy antytoksycznej
Shiga-Kruse (26). Także inni lekarze badający skuteczność surowic w leczeniu chorych na czerwonkę żołnierzy
wyrażali przekonanie o potrzebie ich stosowania. Sugerowali również konieczność leczenia dietetycznego, stosowania właściwej opieki pielęgniarskiej (27). Prasa medyczna informowała o prowadzonych w szpitalach wojskowych badaniach nad leczeniem powikłań powstałych
wskutek przebytej czerwonki (28). Specjaliści omawiali
m.in. metody leczenia owrzodzeń jelit (29).
Groźny dla ludności przebieg miała czerwonka panująca w Poznaniu. Spowodowała ona liczne przypadki
śmierci. Artykuł Stanisława Jerzykowskiego zamieszczony w „Nowinach Lekarskich” z 1921 r. informował,
że zachorowania na tę chorobę mają związek z demobilizacją wojska, przetrzymywaniem w mieście jeńców, nieprawidłowym odżywianiem się mieszkańców
i panującymi upałami w lipcu i sierpniu. Autor zestawił wskazówki odnośnie leczenia i profilaktyki czerwonki. Wyrażał jednak spory sceptycyzm odnośnie ich
efektywności: „(…) musimy przyznać, żeśmy jeszcze
bardzo oddaleni od zadowalniającej terapii czerwonki.
Toteż zadaniem lekarzy być winno przeciwko tej chorobie, która szczególnie podczas wojny sprząta najlepszą
naszą młodzież, wyszukiwać coraz to nowe środki. Badanie lekarskie w chorobach zakaźnych poczyniły już
tak wielkie postępy, że należy się spodziewać, że także
przeciw czerwonce znajdziemy swoisty środek leczniczy” (30). Jerzykowski przytaczał ustalenia innych autorów dowodzące, że stosowanie surowicy w leczeniu
czerwonki przynosi pozytywne rezultaty.
Gwałtowne zachorowania na czerwonkę w miesiącach letnich były przedmiotem analiz i dyskusji lekarzy
z prowincji o sytuacji sanitarnej w regionie. Informowała o tym nie tylko prasa naukowa, ale i codzienna, w tym
rolnicza. Dla lekarzy zadaniem pierwszorzędnej wagi
było uświadomienie ludności o przyczynach zachorowań i sposobach zabezpieczenia się przed zakażeniem
czerwonką. W prasie codziennej sugerowano potrzebę
mycia owoców, chronienia ich przed muchami, dezyn-
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protecting food from flies, disinfecting toilets, as well as
keeping the trains clean. One of the magazines directed
at farmers (Przewodnik Kółek Rolniczych) stated that
“local authorities should ensure the cleanliness of public
places, keep them free from feces, which is a common
occurrence even in cities as big as Lvov. Public toilets
should be kept clean and disinfected during the outbreak
of the disease. Transporting patients with dysentery to
distant hospitals should be avoided because of the risk of
spreading germs along the way” (31). In the same journal
we can find some home remedies to treat dysentery. They
are limited in this case to foods that should be consumed
during the time of sickness (32).
SUMMARY
The epidemic of dysentery was not as dangerous
to the population as the Spanish Flu (30) or typhus and
did not cause as many deaths. It spread however, during
a very difficult time for the Polish society such as the
struggle for political entity, wide spread poverty and
a poorly functioning health care system. During 1920 and
1921, the years of the outbreak of dysentery, 30,000 cases
of sickness were recorded each year and about 5,000
deaths. The fight against dysentery was carried out “by
raising the overall sanitary conditions of the country and
by administering preventative vaccination” (33).
Between WWI and WWII Poland was an agricultural
country where the majority of the population lived in
the countryside and had little access to medical help.
Preserved historical archives prove that the epidemic
of dysentery strongly impacted the health condition of
the inhabitants of both cities and villages.
The difficult epidemiological situation in the
country forced the Polish authorities to take action
aimed at reducing the number of cases of dysentery and
gave specialized doctors and scientists the impulse to
carry out research about the etiology of diseases. Both
in medical publications and the daily press numerous
articles were published to inform and instruct the
readers about hygiene, how to avoid sources of
infection with dysentery germs and what diets to
follow during illness. Some of these articles reflect the
state of medical knowledge of dysentery in those days.
It is also a testimony of the helplessness of medicine
in the face of a rapid spreading of an epidemic disease.
During the inter-war years the Polish medical
services struggled hard against infectious diseases.
The effectiveness of their work was reduced by an
insufficient number of doctors, by the lack of proper
medication and a general lack of faith of the population
in the benefits of the medical arts. However there
were doctors passionate about fighting epidemics, the
creators of innovative therapies that researched sources
and ways of spreading of infectious diseases.
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fekowania ubikacji, a także dbania o czystość w pociągach. W „Przewodniku Kółek Rolniczych” stwierdzano:
„Zwierzchności gminne powinny czuwać nad tym, aby
miejsc publicznych nie zanieczyszczać kałem, jak to nawet w dużych miastach jak np. we Lwowie spostrzegać
się daje. Wychodki publiczne powinny być utrzymywane w starannej czystości a podczas epidemii dezynfekowane. Przewożenie chorych na czerwonkę do szpitali
z miejsc odleglejszych nie jest wskazane, ze względu na
niebezpieczeństwo rozsiania zarazków po drodze” (31).
W tym samym czasopiśmie podawano także sposoby leczenia czerwonki domowymi sposobami. Ograniczono
się w tym przypadku do omówienia pokarmów, które
należy spożywać w czasie trwania choroby (32).
PODSUMOWANIE
Epidemia czerwonki nie była tak groźna dla ludności
jak grypa hiszpanka (30) czy tyfus plamisty i nie powodowała tylu zejść śmiertelnych. Szerzyła się jednak w okresie
bardzo trudnym dla polskiego społeczeństwa, okresie walki o byt polityczny, wszechobecnej biedy i słabo funkcjonującej opieki lekarskiej. W okresie epidemicznych zachorowań na czerwonkę, a więc latach 1920-1921, notowano
rocznie około 30 tysięcy przypadków zachorowalności na
tę chorobę i około 5 tysięcy zgonów. Walka z czerwonką
prowadzona była „przez podniesienie ogólnego stanu sanitarnego kraju i drogą szczepień ochronnych” (33).
Polska okresu międzywojnia była krajem rolniczym,
większość ludności mieszkała na wsi korzystając w niewielkim zakresie z pomocy medycznej. Zachowane źródła historyczne nie pozostawiają wątpliwości, że epidemiczne zachorowania na czerwonkę silnie odcisnęły swe
piętno na kondycji zdrowotnej mieszkańców miast i wsi.
Trudna sytuacja epidemiologiczna w polskim państwie zmuszała władze do inicjowania akcji mających na
celu ograniczenie zachorowań i dawała lekarzom impuls
do podejmowania prac badawczych nad etiologią chorób.
W prasie medycznej a także codziennej publikowano artykuły, które miały za zadanie uświadomić i pouczać
czytelników odnośnie przestrzegania higieny, unikania
źródeł zakażenia zarazkami czerwonki, stosowania diety podczas choroby. Część tych artykułów pokazuje stan
wiedzy lekarskiej na temat czerwonki. Jest zarazem świadectwem bezradności medycyny wobec szybko szerzących się chorób epidemicznych.
W okresie międzywojennym polskie służby medyczne przebyły trudną drogę w zmaganiach z chorobami zakaźnymi. Efektywność ich pracy obniżał deficyt liczby
lekarzy oraz skutecznych środków leczących, brak wiary
wśród szerokich mas ludności w dobrodziejstwo sztuki
lekarskiej. Nie zabrakło wówczas medyków w pełni oddanych pracy na rzecz walki z epidemiami, kreatorów nowatorskich metod leczenia, badaczy źródeł powstawania
i szerzenia się chorób zakaźnych.
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WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI MD (1857-1917)
DR MED. WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI (1857-1917)
In the centenary of his death has been nominated as the personality of the 2017 year
Patron roku 2017 z okazji stulecia śmierci
National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny
“ The medicine was born from misfortune and her godparents were charity and compassion. Without philanthropy
the medical profession would be only the most common, and perhaps even the most abominable trade.”
W. Biegański: Thoughts and aphorisms on the medical ethics (1).
„Medycyna urodziła się z niedoli, a jej rodzicami chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie. Bez pierwiastka
filantropijnego medycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet rzemiosłem”.
W. Biegański –Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej (cyt.wg.1)
ABSTRACT
Dr W. Biegański was an eminent doctor of internal medicine mostly the acute infectious diseases and tuberculosis,
he was scientist doing the research on the origin of the diseases and on the medical ethics, but more he was also
a social activist taking care on the public health of the society in his time still living under the Russian rule.
W. Biegański living on the XIX/XX century in small provincial town, grace to his knowledge, self education
and energy created the important scientific center in the municipal small hospital. His philosophic works and
especially knowledge published under the shape of aphorisms on the medical ethics were several time published
still after his death. The century of the death of Dr W. Biegański the Senat of RP, the Higher Chamber of the
Polish Parliament, celebrated by nominating him as one of the eminent persons for the year 2017.
This publication was prepared to memorize the achievements of a medical doctor, scientists and social
Dr W. Biegański activists, that can be jugged as the precursor of the public health activist, and whose philosophical
findings are still worth to be remember.
Key words: Dr W. Biegański, The Medical Society at Czestochowa, medical ethics
STRESZCZENIE
Dr med. Władysław Biegański był wybitnym lekarzem, m.in. chorób zakaźnych, badaczem, etykiem i społecznikiem zajmującym się zdrowiem publicznym społeczeństwa w mieście jeszcze pod zaboru rosyjskim Na przełomie XIX i XX wieku szpital miejski w Częstochowie, małym wówczas prowincjonalnym mieście uczynił
ośrodkiem naukowym Opublikował szereg prac naukowych dotyczących medycyny, a również filozofii w tym
aforyzmy dotyczące etyki lekarskiej , które były i nadal są dyskutowane. W stuletnią rocznicę śmierci Dr W.
Biegańskiego Senat R.P. uczcił przyjmując Go za jednego z patronów roku 2017.
Celem niniejszego opracowania jest przypomnienie sylwetki i dokonań lekarza, człowieka nauki i społecznika,
którego poglądy filozoficzne są warte przypomnienia.
Słowa kluczowe: W.Biegański, Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie, filozofia medycyny
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Nomination by the Senate of RP for Dr W. Biegański
as the personality of the year 2017 in the centenary of
his death is connected with growing demand for social
discussion on the ethical principles in the medical
service. Dr W. Biegański is not a forgotten personality;
his name was given to the several hospitals and schools
in Poland and more to the streets and places. But his
doings and his principles about which he writes and
published needs to be still memorized.
As he has written: the aim of medical activity is
the help to humans in need by curing and prevent the
misery as is the illness”(1).
This, the most important aim of all activity for
amelioration of health is often overlooked from the
awareness of the society, the peoples overworked,
always in motion, thinking of their own problems and
own interest. The economy became deciding about
all activity for health protection in spite of more and
more wonderful technical possibilities. The wealthy
population is working for their own aim the as is now
own happiness and not the common and not the help for
humans in the need. W Biegański is also writing about
the need that all persons engage in the help of others
and so all persons involved in all medical professions
should be respected as well as all those to whom the
help is distributed., that means to all the patients.
W. Biegański all his thoughts wrote and published
in numerous polish medical news papers in spite that
he was only provincial doctor, living and working in
small town as in that time was Częstochowa in that
time, in turn of the XIX/XX century, still under the
Russian domination.
Professional education (2,3)
Dr. W. Biegański has been studying all his life.
He was graduated from the medical department and
that of philosophy at the Russian Imperial University
in Warsaw. He got the prize for the dissertation
on the comparison of the ideas of two important
philosophers: the Englishman J.Locke, the materialist
and G.W.Leibnitz, the German idealist but also the
mathematician. The study influenced his own outlook
on the world that he was developing, published and
presented in several publications ,most of them
published in the last days of his life.
He started with his professional work as a medical
country doctor deep in the Russia in Kłynia , Kułaga
district, in 1881-1882. But later he decided to continue
the clinical study in Berlin and Prague where he was
able to learn more on the recently developed medical
knowledge. He was strongly impressed with the
achievements of hygiene that he could study visiting
the Hygiene Exhibition in Berlin His impressions he
described in several publications in polish medical
papers, as he wanted to inform the doctors in Poland
about the progress on that field( ).
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Mianowanie przez Senat R.P Władysława Biegańskiego, patronem roku 2017 jest nie bez przyczyny wobec narastającej potrzeby społecznej dyskusji
nad zasadami etyki , które powinny obowiązywać,
a w szczególności zasadami etyki, których powinno
się przestrzegać w opiece zdrowotnej. W Biegański
nie jest postacią zapomnianą; jego imieniem nazwano
szpitale i szkoły w Polsce,
a nawet ulice i place Jego sylwetka , Jego dokonania, przemyślenia i głoszone zasady nadal wymagają
przypomnienia wobec aktualnie wszechpotężnej ekonomii i mediów szukających sensacji w nagłośnianiu
błędów i potknięć lekarskich.
W. Biegański uważał że celem działań medycznych
jest pomoc człowiekowi w potrzebie poprzez leczenie
i zapobieganie nieszczęściu jakim jest choroba. ( 1)
Ten cel nadrzędny poprawy zdrowia umyka ze
świadomości społeczeństwa, ludzi przepracowanych,
zabieganych, zajętych własnymi problemami i własnym interesem. Ekonomia decyduje o działaniach
w ochronie zdrowia, i technika stwarzająca coraz nowe
wspaniałe możliwości, a przede wszystkim cel życia,
jakim jest dbanie o własne szczęście, a nie o wspólne i o pomoc człowiekowi w potrzebie. W Biegański
przypomina również o szacunku, którym powinno się
otaczać tych wszystkich zaangażowanych w udzielanie pomocy, a więc obejmujących aktualnie wszystkie
zawody medyczne jak i tych, którym pomoc jest udzielana, a więc pacjentom.
W. Biegański swoje przemyślenia spisywał i publikował w licznych polskich czasopismach lekarskich
,pomimo, że był tylko prowincjonalnym lekarzem
w XIX- wiecznej Częstochowie, jeszcze pod zaborem
rosyjskim.
Przygotowanie zawodowe
Dr W. Biegański pogłębiał wiedzę lekarską i filozoficzną przez całe życie począwszy od szkoły średniej,
studiów zawodowych na Wydziale Lekarskim, a również na Wydziale Filozofii Cesarskiego Uniwersytety
w Warszawie,. Te ostatnie zakończone wyróżnioną na
konkursie pracą na temat poglądów dwóch ważnych filozofów angielskiego J. Locke’a materialisty i niemieckiego, również matematyka ,G.W. Leibniza, p.t .”Porównanie nauki o ideach Locke’a i Leibniza” . Studia
miały wpływ na Jego światopogląd rozwijany i przedstawiany w szeregu publikacjach, zwłaszcza tych powstałych pod koniec Jego życia. W. Biegański po dyplomie był lekarzem ziemskim w Kłyni w guberni kałuskiej
na terenie Rosji w latach 1881-1882 .Powrócił i wiedzę
medyczną pogłębiał w Berlinie i w Pradze. Odbył staż
kliniczny w Berlinie, gdzie zapoznawał się z nowościami medycznymi w dziedzinie kliniki. Rewelacją była
odwiedzana przez niego Wystawa Higieny w Berlinie.
Swoje wrażenia opisał w szeregu publikacjach dzieląc
się zdobytą wiedzą z lekarzami polskimi ( 7). Od 1883
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W. BIEGAŃSKI – CLINICAL DOCTOR
AND GENERAL PRACTITIONER
W. Biegański was a general practitioner working
on the field of internal medicine, mostly treating
tuberculosis and acute infectious diseases, very
frequent in that time in the urban population. But he
was also a hospital and municipal doctor, he was head
of internal medicine department and the director of the
municipal hospital under the name of the Virgin Mary
located in the middle of the town on the main street.
He organized the modern diagnostic laboratory and
the microbiological one for the hospital. The diagnosis
of the diseases based on laboratory findings was the
opportunity for a research work on the diseases treated
in the hospital. He published a lot about his findings
and opinion.(5) Some publications were concerned
the methodology of diagnosis and about the prognosis
for the patients. He was the author of the terminology
– praevisionism: he thought that the diagnosis of the
disease should also include the prognosis of the later
development of the disease and the final result for this
patient.
He was also employed as a general doctor for the
staff members of the Warsaw –Wienna Railaways
Company , he was also a doctor for the staff in he
French manufacture “La Tchenstochovienne” and
that of the Motte’s ones, the enterprises built on the
Russian territory near that of the German and Austrians
ones . He treated not only the workers but also theirs
family. He learn a lot about their living conditions and
that knowledge was the subject of his research on the
connection of the living condition with the origin of
the disease and it development.(9)
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pracował w Częstochowie. Wiedzę swą i współpracowników rozwijał, analizując przypadki chorobowe
w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i dyskusję
w kołach samokształceniowych, prenumerując i czytając pisma lekarskie i wydawane wówczas książki Na
łamach czasopism dyskutował z publikowanymi w nich
opiniami ogłaszanymi przez różne autorytety.
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
W. Biegański miał szerokie pole do działania: był lekarzem praktykującym w zakresie chorób wewnętrznych,
głównie chorób zakaźnych i gruźlicy, lekarzem szpitalnym i miejskim, ordynatorem oddziału, a później również
dyrektorem szpitala miejskiego pod wezwaniem N. M.
Panny, w centrum Częstochowy. W szpitalu wprowadzał
nowoczesne metody diagnostyki; zorganizował m.in. pracownię diagnostyczną i pracownię bakteriologiczną, co
nie tylko pogłębiało jego wiedzę, ale umożliwiało prowadzenie badań naukowych nad chorobami osób leczonych
w szpitalu. Wiedzę na temat ostrych chorób zakaźnych
opublikował w formie wykładów w Gazecie Lekarskiej
w latach 1900-1991( 4). Publikował rozważania dotyczące metodologii rozpoznania choroby i prognozowania
dalszych losów chorego. Ukuł termin prewidyzmu: tzn.
uważał, że rozpoznanie istoty zachorowania ma prowadzić
do przewidywania jej przebiegu i zejścia. Dodatkowo pracował jako lekarz na kolei warszawsko-wiedeńskiej, pełnił
funkcję lekarza fabrycznego w wielkich wówczas zakładach pracy, francuskich tkalniach „La Częstochovienne”
i Motte (3), powstających na terenach przygranicznych
trzech zaborów.Leczył pracowników, a również ich rodziny. Wykazywał ,wpływ złych warunków bytowania na powstawanie chorób i ich przebieg.(9).

W. BIEGAŃSKI AS SOCIAL
AND PUBLIC HEALTH ACTIVIST

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA W ZAKRESIE
ZDROWIA PUBLICZNEGO

W. Biegański not only diagnosed and treated patients
but he was acting on theirs social problems connected
with health so he may be considered as one of the first
precursors of public health.: as his patients were mostly ill
on tuberculosis or some acute infectious diseases connected
with living conditions.(10, 11)) His idea about the origin
of these diseases were both the activity of infectious agent
from human contacts but also the ’miasma’ of environment
in which the patients is living. W. Biegański was active
teaching the modern ideas concerned the protection from
infections by observations the modern in that time hygienic
measures. All what he himself had learned when he visited
the Hygiene Exhibition in Berlin(7).
As he was treating not only the industrial workers but
also their families he demonstrated that the very poor living
condition were the origin of often fatal diseases. What he
had learned by studying and his own thoughts and ideas,

Jako lekarz leczył, a jako aktywnie działający społecznik może być uważany za jednego z prekursorów
zdrowia publicznego zajmując się chorymi , zwłaszcza
chorymi na ostre choroby zakaźnie i gruźlicę. Poglady
doktora.Biegańskiego dotyczyły zarówno czynnika zakaźnego, pochodzącego od chorego człowieka, jak i t.
zw.” Miazmatów” „pochodzących ze środowiska. Działał aktywnie głosząc wiedzę o zapobieganiu chorobom
przez wprowadzanie najnowszych wówczas osiągnięć
higieny . Wiedzę o nich nabył w ramach stażu w Berlinie m.in. na Wystawie Higieny i przekazywał w szeregu
artykułach publikowanych w polskich czasopismach
medycznych .. Chociaż był lekarzem chorób wewnętrznych, do których należały bardzo często występujące
choroby zakaźne, jest uważany za prekursora w kilku
dziedzinach medycyny, w tym neurologii, kardiologii
i ortopedii. Badania naukowe prowadzone w szpital143
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he published in medical journals. He was the author of the
132 publications on medical and philosophical subjects.
He worked mostly on internal medicine cases, but he is
also considered as a precursor of several medical subjects
as neurology , cardiology and orthopedic and others. His
publications concerned the description of the cases and the
descriptions of the several scientific works concerned the
cases treated in the hospital and examined in diagnostic
and microbiological laboratory. He discussed his opinion
with opinion of several medical authorities publishing
in medical papers. So sometimes he was called: as” the
professor without a chair”
THE PHILOSOPHICAL ACTIVITY
The clinical works of the Dr W. Biegański although
really valuable in the time, there were published, but up to
today they conserved only the historical meaning often as
the precursors of some medical activity. His philosophical
publications, most of them written in the last days of his
life, are still considered valuable and the subject and thesis
are still discussed (12) The most valuable are his works
concerned deontology that means the medical ethics.
Their value is still the base for discussion that perhaps
will be considered during the scientific session organized
by Polish Medical Association in Częstochowa in April
2017. The value of Dr W. Biegański opinion for all who
are concerned with human health. It will be taken into
consideration that patient should be treated not only as
some one he has to obtain the benefits for his charges but
also the staff should fight to be considered as a service
who have to do only what was ordered, the service that
has be demanded by administration working for profit in
the business of health.
W. Biegański thoughts and ideas are discussed and
cited in many different medial meetings and conferences.
He is well known not only in Częstochowa, in the town
he worked and spend his life., but he remain the memory
of the follower as an example of a great doctor, the great
as his remains are considered, the scientific publications
and what he organized on the field of associations
medical not medical. The following new generations of
medical workers not only doctors cited, considered and
repeated his thoughts and his ideas.
W. BIEGAŃSKI
– SOCIAL AND SCIENTIFIC ACTIVITY
He was one of the founders of Czestochowa
Medical Association (1901), when agreement of Russian
Authority has been obtained, organized from already
existing cercles for self education of medical doctors and
pharmaceutics.(6) The Association remained and is still
active in organization of super regional meetings on the
progress of medical sciences inviting the eminent medical
authorities as the speakers, polish and foreign working.
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nych pracowniach dlagnostyczznej i mikrobiologicznej
stały na tak wysokim poziomie, że porównywano je
z wynikami badań szpitali w ośrodkach akademickich,
publikowanymi w polskich czasopismach lekarskich
Publikacje dotyczyły opisu przypadków z różnych dziedzin medycyny. Ogółem Dr Biegański ogłosił drukiem
132 prace z różnych dziedzin medycyny i filozofii.
O możliwości i wartości prac naukowych prowadzonych na tzw. prowincji pisał w Krytyce lekarskiej (5).
PRACE FILOZOFICZNE
Prace kliniczne choć bardzo interesujące, otworzyły nowe dziedziny medycyny jak neurologia, kardiologia ortopedia i dziś mają znaczenie historyczne.
Natomiast nieprzemijającą wartość mają publikacje filozoficzne doktora Biegańskiego, powstałe
w ostatnim okresie życia. Największą popularność
osiągnęły i najwięcej były cytowane Jego aforyzmy,
wielokrotnie wydawane również po jego śmierci.
W nich w krótkiej, błyskotliwej formie przekazał swoją mądrość płynącą z filozoficznych rozważań i przemyśleń. Nieprzemijające znaczenie mają również prace dotyczące deontologii, czyli etyki lekarskiej. Czy
i jaką dziś mają dla nas wartość wymaga zastanowienia się i ewentualnej. dyskusji. Czy jego przemyślenia
są nadal aktualne dla wszystkich, którzy zajmują się
zdrowiem człowieka? Tezy głoszone przez W. Biegańskiego są nadal przytaczane i dyskutowane m.in.
w ostatnio opublikowanych rozważaniach (12). Nadal
ważne jest przypominanie, aby pacjent nie był tylko
rozumiany jako świadczeniobiorca, odbiorca „świadczenia -”, aby w chorym dostrzegano człowieka w potrzebie, oraz by pracownicy ochrony czy służby zdrowia sami nie pozwolili się traktować jako tylko służba
wykonawcza zleceń, świadczeniodawców, dla których
najważniejsze jest wykonywanie zleceń dla zaspokojenia wymagań administracji działającej w ramach biznesu zdrowia, a doceniali i umieli przedstawiać wagę
swojej pracy.
Myśli W. Biegańskiego są przywoływane i cytowane w trakcie różnych spotkań i konferencji lekarskich. W. Biegański jest wspominany nie tylko w mieście, w którym działał - w Częstochowie, ale pozostał
na trwale w pamięci potomnych jako przykład wielkiego lekarza, wielkiego tym, co pozostało jako Jego
spuścizna naukowa i organizacyjna, która stała się impulsem dla wielu pokoleń lekarzy , który przytaczali
Jego myśli i próbowali wzajemnie podtrzymywać się
w kontynuowaniu Jego idei.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA
Był jednym z założycieli Częstochowskiego Towarzystwa Lekarskiego (1901), które, za zgodą władz

Władysław Biegański (1857-1917), MD
W. Biegański was also was an initiator who
achieved to create the territorial branch of Warsaw
Hygienic Society and he was one of the founders
the Hygiene Museum in Czestochowa. The Museum
propagated the hygienic measures to fight and
protect the humans from the infectious diseases that
were so frequent in the urban population, especially
tuberculosis but also the other infectious diseases
described in his publications and his lectures dedicated
to the Jagiellonian University in Cracow (7).
He was also one of founders of the Society of
Charity for Christians and he was the first chairman
of it(1899-1901). Also the Society of Charity for Juice
were found, important to fight against so frequent cases
of tuberculosis among the poor .
He was also an initiator and first chairman of
the Society for Promotion of Knowledge of the
Częstochowa branch of Polish Tourism Association
(1908-1909).
W. Biegański was a honorary member of several
medical regional society: the Lublinian, the Radomian,
Vilnius, Cracowian and Warsaw ones. He died the 20
January the 1917 in Czestochowa and was buried on
the Kule cemetery (3)
Mieczysława Biegańska (1866-1954) his wife
undertaken the task to describe and published about her
husband achievements` After Dr W. Biegański death
she was involved in the creation (with S.Biernacki)
his husband memorial Municipal Library with the
books she donated as the heritage of her husband.
After the Second World War the 1200 books from her
husband private library she still donated to the Special
Collection of Main Medical Library in Warsaw. She
prepared for publications “The thoughts and Aphorisms
about the medical ethics” mostly cited and several time
republished even in the lat time(8).
The memory of the eminent doctor still remain mostly
in Częstochowa: among the members of Czestochowa
Medical Society and is preserved by the chairmen of the
Society as Dr Rożkowski ,Dr Stanisław Gawrychowski,
and last but not the least Dr Beata Zawadowicz , The
most central place in Częstochowa is now named as
the Dr W. Biegański Place and his statue in bronze is
sitting on the bench vis-à-vis Municipal Library named
W. Biegański Library. The visual symbols have to not
only memorized the Dr W. Biegański but to direct the
passerby person towards his scientific and philosophic
achievements, as even this year a conference will be
organized to discuss his findings as well the new book
discussing problems and development the medical
ethics has been published (12).

Dr med. Władysław Biegański (1857-1917)
carskich, utworzono z wcześniej już działających kółek
samokształceniowych lekarzy i farmaceutów. Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie działa nadal aktywnie organizując spotkania również ponadregionalne
z udziałem wykładowców, wybitnych przedstawicieli
polskiej nauki, a czasem również osób przybyłych z zagranicy. Ponadto W. Biegański, był inicjatorem, który
doprowadził do utworzenia w Częstochowie oddziału
terenowego Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i przyczynił się do powstania w 1905 Muzeum
Higieny w którym popularyzowano zasady higieny,
niezbędne dla zwalczania, zapobiegania szerzenia
się bardzo rozpowszechnionej gruźlicy (10), ale i innych i ostrych chorób zakaźnych (11),o których pisał
w swoich wykładach dedykowanych Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu (7). Ponadto byłjednym z założycieli
i pierwszym prezesem Towarzystwa Dobroczynności
dla Chrześcijan(1899-1901) oraz inicjatorem i pierwszym prezesem Oddziału Częstochowskiego Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego.(3)
Był członkiem honorowym szeregu Polskich Towarzystw Lekarskich regionalnych utworzonych nie
tylko pod zaborem rosyjskim: Lubelskiego, Radomskiego, Wileńskiego, Krakowskiego, Warszawskiego.
Zmarł 29.I.1917 r. w Częstochowie i został pochowany na cmentarzu Kule (3).
Opracowania spuścizny dokonała jego małżonka.
Mieczysława Biegańska, osoba nieprzeciętna, działaczka społeczna i oświatowa. W Jej domu odbywały
się spotkania naukowe, a jeszcze po II Wojnie Światowej przekazała do zbiorów specjalnych Głównej
Bibliotek Lekarskiej 1200 tomów i pamiątek pozostawionych przez Dr W. Biegańskiego.
Pamięć o działaniach W. Biegańskiego była podtrzymywana przez członków Lekarskiego Towarzystwa Częstochowskiego i kolejnych prezesów jak dr
Rożkowski(3), dr Stanisław Gawrychowski i dr Beata
Zawadowicz. W Częstochowie plac w centrum miasta
jest imienia dr W. Biegańskiego, a naprzeciw Biblioteki Miejskiej też Jego imienia, której podarował swoje zbiory umieszczono rzeżbę, Jego postać w brązie,
siedząca na tak modnej obecnie ławeczce. Te symbole
wizualne mają przypominać nie tylko o doktorze, ale
ich celem jest ukierunkować myśli przechodniów na
zajęcie się i pogłębianie Jego dorobku naukowego.
O nadal trwającej aktualności Jego myśli, do których odwoływali się i nadal odwołują różni autorzy,
świadczą ukazujące się książki m.in. na temat rozwoju
deontologii lekarskiej (12) i różne zapowiadane konferencje.
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ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts
and conclusions contained in the article – ca 250 words
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on
a separate, unnumbered page.
KEYWORDS (3-5) should be placed under the
abstract, e.g.
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
INTRODUCTION - provides the need (justification)
of the study and clearly specifies the purpose of research.
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results or conclusions from the research should not be
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known methods, indicate the position of literature,
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methods are already published but not widely known,
give a brief description, while for new or substantially
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of the literature quoted by the authors. Do not repeat
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article.
CONCLUSIONS - should be specified in points or
presented briefly in a narrative form. Conclusions
should be logically connected with the objectives of
the research outlined in the introduction. Statements
and conclusions not based on the obtained results
should be avoided. Authors should refrain from
statements about the costs or benefits, if their work
does not contain economic data and their analysis. If
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated
that it is a hypothesis. Do not present the results in
conclusions!
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Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
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z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników
ani wniosków z przeprowadzonych badań.
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metod już opublikowanych, ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
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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).
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa
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winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we
wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca
została zaakceptowana do druku.
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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.
Reviewers and authors do not know their identities

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.
Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na które powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa
chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek.
PZWL; 1996: strona od – do.
2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Lun KC,
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland;
1992,1561–5.
5. Cytowanie
artykułów
rozpowszechnianych
w formie elektronicznej przez internet może
być dokonywane przez podanie ich adresu
internetowego oraz danych bibliograficznych ich
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/
Adres do korespondencji – należy podawać nazwę
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów)
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
(“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.
OTHER
For works published in Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review there is no fee.
Publisher reserves the right to use some reprints for
trade.

Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry)
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi
i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku angielskim.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w językach angielskim i polskim.
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1)
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie
manuskryptu.
ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej
2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.
INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review nie są pobierane
opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia
niektórych odbitek do handlu księgarskiego.

152

