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 ‘100 YEARS OF CARING FOR PEOPLE’S HEALTH IN POLAND’

The National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene is the oldest public health institution in 
Poland.

We will be celebrating the centenary anniversary of its founding this year (2018). The Institute was originally 
established as the National Centre for Epidemiology, which in 1923 was renamed to the National Institute of 
Hygiene (acronym in Polish; PZH). Since 2007 it is called by its present name: The National Institute of Public 
Health – National Institute of Hygiene (acronym in Polish NIZP-PZH). 

Our institute was created by the authorities of the reborn and newly independent Poland in response to health 
threats arising after the Russian October revolution and the German surrender in World War I within the old 
Russian and Austrian territories of partitioned Poland. The post-war ruins, poverty and mass movements of 
hundreds of thousands of refugees and repatriates resulted in many health epidemics; the gravest being typhus 
and typhoid fever. 

The initial attempts to eliminate epidemics of infectious diseases and their prevention started in the re-independent 
Polish state in August 1919 when the “Central Committee for control of typhus epidemic” was created. And then 
in March of 1920, the “Supreme Extraordinary Commissariat to control epidemics” was established to whom we 
owe the organization of sanitary cordons and effective control of epidemics at that time. 

The National Institute of Hygiene was created as in advance prepared scientific and laboratory base for these 
activities., but from its inception, it was designed according to the farseeing vision of Dr Ludwik Rajchman, 
a modern institute embracing the basic domains of public health with its expert activity.

Over the years, the scope of the institute’s activity has been adapted to the changing needs and challenges in the 
field of the public’s health. Its scientific, servicing and training activities have always covered basic threats in 
public health. 

The initial range of such scientific research and services had covered issues of prevention, diagnoses and treatment 
of infectious disease along with occupational health and safety, mental health, nutrition, testing of foodstuffs and 
articles of common use, sanitation engineering, sanitation administration and supervision over sera, vaccines 
and other drugs. Some of these areas have required separate scientific establishments to be set up. The PZH 
has by such means thus given rise to the following: The National Medicines Institute, The Institute of Food and 
Nutrition, The Prof J. Nofer Institute of Occupational Medicine in Lódź, The Institute of Maritime and Tropical 
Medicine and The Institute for Antibiotics. In the meantime our Institute has been dealing with new challenges.
At present there are two separate scientific divisions at the NIZP-PZH:

Public Health Analyses and Strategy, which monitors and analyses public health status, performs economic 
and systemic healthcare analyses as well as dealing with health promotion, prevention of chronic disease and 
with education and communication in public health. 



Epidemiological and Environmental Safety, which performs surveillance over infectious diseases, their spread 
and risk factors. It also promotes vaccination and its safety, undertakes diagnostics, differentiates microorganism 
pathogens, performs health risk assessments along with identifying and assessing potentially harmful factors of 
a chemical, physical or microbiological nature; as found in food, water, air and selected areas of the environment. 
The institute collaborates with many scientific centres both at home and abroad, like the WHO, European 
Commission, ECDC, EFSA. 

The centenary celebrations of the NIZP-PZH are entitled ‘100 years of caring for people’s health in Poland’. 
Their honorary patron is the President of the Republic of Poland Mr. Andrzej Duda.

As part of the celebrations, a Jubilee Gala will be held on the 9th April 2018 at the National Philharmonic. Three 
scientific conferences are also planned:

‘100 years of dealing with pathogens’- June 2018
This conference will be dedicated to infections arising from various pathogens and the role of NIZP-PZH in their 
diagnoses, monitoring and eradication with particular focus on the significance of immuno-prevention. Other 
issues covered will be the indispensability of microorganisms in assuring normal bodily function and also the 
possibilities of using pathogens for treating cancer. 

‘Poland’s health – yesterday, today and tomorrow’ – October 2018
This conference will focus on the changing health status of Poles, from the conditions prevailing between the 
world wars right through to the present time along with the forecasting of future trends taking into account the 
changing demographics. Due account will also be given to the transformations seen in field of epidemiology, 
hygiene issues, health education and health promotion. In addition, the relationships between the health situation 
and the national health system will be considered. 

‘Food, water and air – do we live in a safe environment?’ – November 2018
The conference will be concentrated on issues regarding the identification of health hazards found in food, water, 
air and those arising from anthropogenic chemical stress in the environment together with climate change and 
their interrelated effects on health risk assessments. 

We most cordially invite you to attend in these scientific conferences so organised, and to read our scientific 
journals as published by our institute. 

The Institute Management Board, the Scientific Committee 
and the Organising Committee for the Centenary Anniversary 
Celebration of NIZP-PZH.



„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW” 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia pu-
blicznego w Polsce. 

W 2018 r. obchodzimy 100-lecie Naszego Instytutu, który został utworzony jako Państwowy Centralny Zakład 
Epidemiologiczny, w 1923 r. przemianowany na Państwowy Zakład Higieny (PZH), a od 2007 r. nosi nazwę: 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Powstanie naszej instytucji było reakcją władz Odrodzonej Polski na zagrożenia zdrowotne ludności na terenach 
dawnych zaborów rosyjskiego i austriackiego po wybuchu Rewolucji Październikowej i kapitulacji Niemiec 
w I Wojnie Światowej. Zniszczenia wojenne, powojenna nędza i przemieszczanie się ze wschodu setek tysięcy 
repatriantów i uchodźców spowodowało występowanie epidemii licznych chorób, z których najgroźniejszymi 
były epidemie duru plamistego i duru brzusznego.

Historia instytucjonalnego zwalczania i zapobiegania epidemiom w Odrodzonej Polsce rozpoczęła się od powo-
łania w sierpniu 1919 r. Centralnego Komitetu do walki z durem plamistym, a następnie w marcu 1920 r. Na-
czelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami, któremu zawdzięczamy organizację kordonów 
sanitarnych i skuteczne zwalczenie epidemii. 

Państwowy Zakład Higieny powstał jako wcześniej przygotowywane zaplecze naukowe i laboratoryjne tych 
działań, ale od początku był projektowany, według dalekosiężnej wizji Ludwika Rajchmana (pierwszego dyrek-
tora PZH w latach 1918-1932), jako nowoczesny instytut ogarniający swą działalnością ekspercką podstawowe 
domeny zdrowia publicznego.

Z biegiem lat zakres działalności Instytutu był dostosowywany do zmieniających się potrzeb i wyzwań w zakre-
sie ochrony zdrowia społeczeństwa. Działalność naukowa, usługowa i szkoleniowa obejmowała zawsze podsta-
wowe zagrożenia i problemy zdrowia publicznego.
 
 Zakres działalności naukowo-badawczej i usługowej Instytutu obejmował profilaktykę, diagnostykę i leczenie 
chorób zakaźnych, higienę pracy, higienę psychiczną i higienę odżywiania, badanie żywności i przedmiotów 
użytku, inżynierię sanitarną i administrację sanitarną, produkcję i kontrolę surowic i szczepionek oraz innych 
leków. Niektóre z tych dziedzin rozrosły się i wymagały powołania odrębnych placówek naukowych. W ten 
sposób z Państwowego Zakładu Higieny wyłoniły się: Instytut Leków, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej i Instytut Antybioty-
ków, a nasz Instytut podjął nowe wyzwania.

Obecnie, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny są wyodrębnione 
dwa piony naukowe: 

Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym, który zajmuje się monitorowaniem i analizą stanu zdrowia ludności, 
analizami ekonomicznymi i systemowymi ochrony zdrowia, promocją zdrowia i prewencją chorób przewle-
kłych, a także problematyką kształcenia i komunikacji w zdrowiu publicznym.



Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego, który zajmuje się nadzorem nad chorobami zakaź-
nymi, ich szerzeniem się oraz czynnikami ryzyka, promowaniem szczepień i bezpieczeństwem szczepionek, 
diagnostyką oraz różnicowaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, metodami unieszkodliwiania czynników 
zakaźnych, a także identyfikacją i oceną potencjalnie szkodliwych czynników chemicznych, fizycznych i mi-
krobiologicznych w żywności, wodzie, powietrzu i wybranych elementach środowiska, a także oceną ryzyka 
zdrowotnego. 

Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i instytucjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodo-
wymi (WHO, Komisja Europejska, ECDC).

Obchody 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odbywają 
się pod hasłem: „100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW”. Zostały one objęte Patronatem Honorowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W ramach obchodów, 9 kwietnia 2018 roku odbędzie się Jubileuszowa Gala w Filharmonii Narodowej oraz 
planowane jest zorganizowanie trzech konferencji naukowych:

„100 lat wśród patogenów” – czerwiec 2018 r.
Konferencja poświęcona zakażeniom wywoływanym przez różne patogeny oraz roli NIZP-PZH w ich diagnozo-
waniu, monitorowaniu i zwalczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia immunoprofilaktyki. Poruszo-
ne zostanie również zagadnienie dotyczące niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka jak również możliwości zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.

„Zdrowie Polaków - wczoraj, dziś i jutro” – październik 2018 r. 
Konferencja poświęcona zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego 
do chwili obecnej oraz przewidywanym trendom w przyszłości z uwzględnieniem zachodzących zmian demo-
graficznych. Uwzględniona zostanie transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej 
i promocji zdrowia. Uwzględnione zostaną również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony 
zdrowia.

„Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” – listopad 2018 r. Konferencja będzie 
dotyczyła zagadnień związanych z identyfikacją zagrożeń występujących w żywności, wodzie i powietrzu wyni-
kających z antropogennego stresu chemicznego w środowisku i zmian klimatycznych, a także związanej z nimi 
oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych. 

Gorąco zapraszamy do udziału w organizowanych konferencjach naukowych oraz lektury czasopism nauko-
wych wydawanych przez Instytut. 

Dyrekcja Instytutu, Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny 
Obchodów 100-lecia NIZP-PZH
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Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński, Mirosław P Czarkowski

INFECTIOUS DISEASES IN POLAND IN 2016*

CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE W 2016 ROKU*

National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene in Warsaw, 
Department of Epidemiology and Surveillance

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

ABSTRACT

OBJECTIVE OF THE ARTICLE. This is for the year 2016 subsequent annual analysis of the situation of 
infectious and parasitic diseases in Poland as part of the Epidemiological Chronicle of the Epidemiological Re-
view. Its purpose is to summarize the collective incidence of infectious diseases and to indicate potential threats 
to the health of populations from communicable diseases occurring in Poland.
MATERIAL AND METHODS. The basic source of epidemiological information for this summary is a sum-
mary of data from reports of the State Sanitary Inspection, contained in the annual bulletins “Infectious diseases 
and poisoning in Poland in 2016” and “Protective Vaccination in Poland in 2016” (1, 2). Supplementary sources 
are detailed assessments of the epidemiological situation of selected infectious diseases that make up the so-
called Epidemiological Chronicle.
Data on deaths were obtained from materials of the Department of Demographic and Labor Market Research of the 
Central Statistical Office regarding deaths from infectious and parasitic diseases registered in Poland in 2015 and 
in earlier years.
RESULTS AND THEIR DISCUSSION. The most numerous group among infectious diseases subject to epi-
demiological surveillance are upper respiratory tract infections classified as “influenza and influenza - like dis-
ease”. In 2016, the number this category cases was 4 316 823 (11 233.9 / 100 000). In relation to incidence in 
2015, it was an increase of 12.4%, and in relation to the median from 2010-2014 by 196.5%.
In 2016, the incidence of intestinal infections of salmonellosis etiology increased compared to the previous year 
by 16.0%, and in relation to the median from 2010-2014 was higher 19.1%. This is a deviation from the down-
ward trend of these infections observed over last decades.
A serious epidemiological problem is the high incidence of infection caused by Clostridium difficile. In 2016, 8 716 
(22.7 / 100,000) of these cases were reported, which resulted in 540 deaths. In comparison with the previous year, 
it was a non-significant decline in incidence by 2.8%, but in comparison with the median from 2010-2014 it was 
an increase of 56.4%.
In 2015, the high incidence of norovirus induced intestinal infection persisted. 3 706 cases were reported (9.64 
/ 100 000), which is significantly higher than in 2015 (by 2%), but in relation to the median from 2010-2014 it 
was an increase of 136.6%.
Among viral intestinal infections in children, rotavirus infections are still a particularly important problem. 
Despite the decrease in incidence in comparison with 2015 by 37.3%, the number of cases in 2016 was 21 258 
(55.3 / 100,000), which is a serious epidemiological problem. A high percentage of these incidents were infection 
related to the medical care.
In the group of infections and intestinal intoxication, which cause diarrhea in children under 2 years, in 2016 there was 
a decrease from the previous year of 11.7%, but in relation to the median from 2010-2014 it was an increase of  25.7%. 
In 2016 number of reported cases of pertussis was 6 828 (17.8 / 100 00), which represented a rise in incidence 
compared to the previous year by 37.9%, and compared to the median from 2010-2014 by as much as 225%.
The year 2016 was another year of decreasing the incidence of rubella. 1105 cases were reported (2.88 / 100 000), what 
in comparison with the previous year was a decrease of 44.9%, and in relation to the median of 2010-2014 by 81.2%. 
No congenital rubella was reported.
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STRESZCZENIE

CEL PRACY. Jest to dotycząca 2016 r. kolejna, coroczna analiza sytuacji chorób zakaźnych i pasożytniczych 
w Polsce w ramach Kroniki epidemiologicznej Przeglądu Epidemiologicznego. Celem jej jest podsumowanie 
zbiorcze stanu zapadalności na choroby zakaźne i wskazanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia populacji ze 
strony chorób zakaźnych występujących w Polsce.
MATERIAŁ I METODY. Podstawowym źródłem informacji epidemiologicznych do tego podsumowania są 
zestawienia danych z raportów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zawarte w biuletynach rocznych „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku” (1, 2). Uzupełnia-
jącym źródłem są szczegółowe oceny sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych składające się 
na tzw. Kronikę epidemiologiczną. 
Dane o zgonach zaczerpnięto z zestawienia Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS doty-
czącego zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych zarejestrowanych w Polsce w 2015 r. i w latach 
wcześniejszych.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE. Najliczniejszą grupę wśród chorób zakaźnych podlegających nadzorowi epi-
demiologicznemu stanowią zakażenia górnych dróg oddechowych klasyfikowane jako „grypa i podejrzenia za-
chorowań na grypę”. W 2016 r. liczba zachorowań na grypę wyniosła 4 316 823 (11 233,9/100 000). W stosunku 
do zapadalności w 2015 r. był to wzrost o 12,4%, a w stosunku do mediany z lat 2010-2014 o196,5%. 
W 2016 r. zapadalność na zakażenia jelitowe o etiologii salmonelozowej wzrosła w porównaniu z rokiem po-
przednim o 16,0 %, a w stosunku do mediany z lat 2010-2014 była wyższa o 19,1%. Stanowi to odchylenie od 
obserwowanego od kilkunastu lat trendu spadkowego tych zakażeń. 
Poważny problem epidemiologiczny stanowi wysoka zapadalność na zakażenia wywołane przez Clostridium 
difficile. W 2016 r. zgłoszono 8 716 (22,7/100 000) tych zachorowań, które spowodowały 540 zgonów. W po-
równaniu z rokiem poprzednim był to nieznamienny spadek zapadalności o 2,8%, lecz w porównaniu z medianą 
z lat 2010-2014 był to wzrost o 56,4%.
W 2015 r. utrzymała się wysoka zapadalność na zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy. Zgłoszono 3 
706 zachorowań (9,64/100 000) co stanowi wynik nieznamiennie wyższy od zapadalności w 2015 r. (o 2%), lecz 
w stosunku do mediany z lat 2010-2014 był to wzrost o 136,6%.
Wśród wirusowych zakażeń jelitowych u dzieci szczególnie ważny problem wciąż stanowią zakażenia rotawi-
rusami . Mimo spadku zapadalności w porównaniu z 2015 r. o 37,3% liczba zachorowań w 2016 r. wyniosła 
21 258 (55,3/100 000), co stanowi poważny problem epidemiologiczny, tym bardziej, że wysoki odsetek tych 

For many years, Poland has been free of native measles. The measles cases are infections imported from abroad 
and secondary cases of people who have contacted them in the country. In 2016, cases were 133 (0.35 / 100 000).
The number of invasive infections caused by Streptococcus pneumoniae in 2016 was 967. In comparison with 
2015, it was a non-significant decrease of 1.2%.
In 2016, there were 3 806 (9.9 / 100 000) reported cases of hepatitis B, which in relation to the median of 2010-
2014 is an increase of 141.0%. Number of newly diagnosed cases of hepatitis C was 4 261 (11.1 / 100 000), 
which in relation to the median from 2010-2014 is an increase of 88.2%. This increase in incidence remains in 
a relationship. with the introduction in 2014 of a new, more sensitive case definition.
21 200 cases of Lyme disease were reported (55.2 / 100 000), which in comparison with the previous year, is an 
increase of 55.7%. As compared to the median of 2010-2014 it was increase by 132.1%.
In 2016, number of cases of newly diagnosed HIV was 1318 (3.43 / 100 000). And number of reported AIDS 
cases was 102. The increase in the incidence of HIV infection was not significant. The number of cases of AIDS 
fell by 20.3% as compared to the previous year.
Registered cases of malaria refer to people who have been infected abroad in endemic countries. There were 38 
such cases in 2016.
In 2015, no diphtheria, poliomyelitis, rabies and viral hemorrhagic fevers were found in Poland except for den-
gue, of which 41 cases of infections acquired in endemic areas were reported for epidemiological surveillance.
The number of deaths from infectious and parasitic diseases in 2016 was 2 242 people. The share of deaths from 
these causes in the total number of deaths in Poland (388 009) was 0.58%.
The highest number of deaths was caused by tuberculosis – 543 and intestinal infections caused by Clostridium 
difficile – 540.

Key words: infectious diseases, epidemiology, public health, Poland, 2016
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Choroby zakaźne w Polsce  w 2016 rokuInfectious diseases in Poland in 2016

CEL PRACY

To opracowanie stanowi porównawczy przegląd sy-
tuacji chorób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce oraz 
próbę oceny ich wpływu na zdrowie naszego społe-
czeństwa w 2016 r. Podkreślenie roli chorób zakaźnych 
o szczególnym znaczeniu, z racji wysokiej zapadalności 
lub ciężkości przebiegu, może stanowić wskazówkę dla 
ustalania kierunków działań i priorytetów w zapobiega-
niu chorobom zakaźnym i zwalczaniu ich. 

MATERIAŁ I METODY

Praca opiera się na danych nadzoru epidemio-
logicznego w Polsce. Dane jednostkowe dotyczące 
chorób zakaźnych podlegających ustawowemu obo-
wiązkowi zgłaszania są na szczeblu Powiatowych 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych archiwizowane, 

OBJECTIVE OF THE ARTICLE

This study is a comparative review of the situation 
of infectious and parasitic diseases in Poland and an at-
tempt to assess their impact on the health of the Polish 
population in 2016. Emphasizing the role of infectious 
diseases of special importance due to high incidence 
or severity may be a guide for determining directions 
of action and priorities in the prevention and control of 
infectious diseases.

MATERIAL AND METHODS

The article is based on epidemiological surveil-
lance data in Poland. Individual data on infectious 
Diseases which are subject to the statutory reporting 
obligation are archived at the level of county sani-
tary-epidemiological stations, and then in the form 

zachorowań stanowiły zakażenia związane z opieką medyczną. 
W grupie zakażeń i zatruć jelitowych, jakie stanowią biegunki u dzieci do lat 2, w 2016 r. odnotowano spadek 
11,7% , lecz w stosunku do mediany z lat 2010-2014 był to wzrost o 25,7%. W 2016 r. zgłoszono 6 828 (17,8/100 
00) zachorowań na krztusiec, co stanowiło wzrost zapadalności w porównaniu z poprzednim rokiem o 37,9%, 
a w porównaniu z medianą z lat 2010-2014, aż o 225%. 
Rok 2016 był kolejnym rokiem spadku zapadalności na różyczkę. Zgłoszono 1105 zachorowań (2,88/100 000), 
co w porównaniu z poprzednim rokiem stanowiło spadek o 44,9%, a w stosunku do mediany z lat 2010-2014 
o 81,2%. Nie odnotowano przypadków różyczki wrodzonej.
Od szeregu lat Polska jest wolna od odry rodzimej. Zachorowania na odrę spowodowały zakażenia zawleczone 
z zagranicy i zakażenia osób, które się w kraju z nimi kontaktowały. W 2016 zachorowań było 133 (0,35/100 
000). 
Liczba zachorowań inwazyjnych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae w 2016 r. wyniosła 967 przy-
padków. W porównaniu z 2015 r. był to nieznamienny spadek 1,2%. 
W 2016 r. odnotowano 3 806 (9,9/100 000) zachorowań na wzw typu B, co w stosunku do mediany z lat 2010-
2014 stanowi wzrost o 141,0%. Nowo wykrytych zachorowań na wzw typu C zgłoszono 4 261 (11,1/100 000), co 
w stosunku do mediany z lat 2010-2014 stanowi wzrost o 88,2%. Ten wzrost zapadalności pozostaje w związku 
z wprowadzeniem w 2014 r. nowej, bardziej czułej definicji przypadku. 
W 2016 r. zgłoszono 21 200 przypadków boreliozy z Lyme (55,2/100 000), w porównaniu z rokiem poprzednim 
stanowi to wzrost o 55,7%, w stosunku do mediany z lat 2010-2014 o 132,1%. 
W 2016 r. zapadalność na gruźlicę nie zmieniła się znamiennie (wzrost o 0,3%) i była mniejsza od mediany z lat 
2010-2014 o 14,3%. 
W 2016 r. zgłoszono 1 318 przypadków nowo rozpoznanych zakażeń HIV (3,43/100 000) oraz 102 przypadki 
zachorowań na AIDS. Wzrost zapadalności na zakażenia HIV był nieznamienny. Liczba zachorowań na AIDS 
zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 20,3%. 
Zarejestrowane przypadki malarii dotyczą osób, które zakaziły się za granicą na obszarach endemicznych mala-
rii. Takich przypadków w 2016 r. odnotowano 38.
W 2015 r. nie odnotowano w Polsce zachorowań na błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę oraz 
wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą, której 41 przypadków zakażeń nabytych w obszarach endemicznych 
zgłoszono do nadzoru epidemiologicznego.
Liczba zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w 2016 r. wyniosła 2 242 osoby. Udział zgonów 
z tych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów w Polsce (388 009) wyniósł 0,58%. 
Najwięcej zgonów spowodowała gruźlica i jej następstwa – 543 oraz zakażenia jelit wywołane przez Clostri-
dium difficile – 540.

Słowa kluczowe: choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2016
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of summary reports submitted to the Voivodship san-
itary-epidemiological stations and to the Department 
for Monitoring and Analysis of the Epidemiological 
Situation at NIZP-PZH, where their final analysis and 
integration at the national level is made. These data 
are made available in the form of periodic reports and 
annual bulletins: “Infectious diseases and poisoning in 
Poland in 2016” and “Protective vaccinations in Po-
land in 2016” (1, 2). Additional sources are detailed 
assessments of the epidemiological situation of se-
lected infectious diseases, published in the section on 
the Epidemiological Chronicle in the Epidemiological 
Review. Journal. Data on deaths were obtained from 
a list of the Department of Demography and Labor 
Market Research of the Central Statistical Office re-
garding deaths from infectious and parasitic diseases 
registered in Poland in 2016 and previous years.

RESULTS AND THEIR DISCUSSION

The most numerous group among diseases subject 
to epidemiological surveillance are upper respiratory 
tract infections classified as “influenza and suspicions 
of flu”. It is a group of diseases with clearly marked 
seasonality, with a decline in incidence in the summer 
and the first increase in September after the return of 
children to schools and the next clear increase in the 
winter and early spring. Since the influenza A (H1N1) 
pandemic, in the 2009/2010 season an almost year-on-
year increase in the number of reported cases in this 
group of diseases has been observed. It remains dif-
ficult to determine the extent to which these increases 
depend on the improvement of the surveillance sensi-
tivity caused by the increase in interest in influenza 
in the post pandemic period, and to what extent it is 
the actual increase in incidence. The increase in the 
number of deaths associated with influenza speaks for 
a higher incidence rate. In 2016, the number of influen-
za cases was 4 316 823 (11 233.9 / 100,000). In relation 
to incidence in 2015, it was an increase of 12.4%, and 
in relation to the median from 2010-2014 by 196.5%.

A very important group of infectious diseases are 
bacterial and viral intestinal infections. They consti-
tute a significant burden of disease, and are also an 
important indicator of the state of food hygiene in the 
country. From the perspective of the last decades, we 
observe a decrease in the number of cases associated 
with Salmonella sp. Infection, but the increase of in-
testinal infections caused by viruses. Among intesti-
nal infections other than Salmonella sp. the highest 
number is caused by infections caused by Clostridium 
difficile. the majority of them occur in medical institu-
tions, often associated with antibiotic therapy. Other 
bacterial intestinal infections, with an increasing num-
ber of reported cases, are caused by Campylobacter 

a następnie już w formie raportów zbiorczych przeka-
zywane do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznych oraz do Pracowni Monitorowania i Ana-
lizy Sytuacji Epidemiologicznej w NIZP-PZH, gdzie 
dokonywana jest ich analiza i integracja na szczeblu 
krajowym. Dane te są udostępniane w formie raportów 
okresowych oraz biuletynów rocznych: „Choroby za-
kaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” oraz „Szcze-
pienia ochronne w Polsce w 2016 roku” (1, 2). Uzu-
pełniającym źródłem są szczegółowe oceny sytuacji 
epidemiologicznej wybranych chorób, składające się 
na Kronikę Epidemiologiczną. 

Dane o zgonach zaczerpnięto z zestawienia Depar-
tamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS 
dotyczącego zgonów z powodu chorób zakaźnych 
i pasożytniczych zarejestrowanych w Polsce w 2016 r. 
i w latach wcześniejszych.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Najliczniejszą grupę wśród chorób podlegających 
nadzorowi epidemiologicznemu stanowią zakażenia 
górnych dróg oddechowych, klasyfikowane jako „gry-
pa i podejrzenia zachorowań na grypę”. Jest to gru-
pa chorób o wyraźnie zaznaczonej sezonowości, ze 
spadkiem zapadalności w okresie letnim i pierwszym 
wzrostem we wrześniu po powrocie dzieci do szkół 
oraz następnym wyraźnym wzrostem w okresie zimo-
wym i wczesnowiosennym. Od czasu pandemii gry-
py A(H1N1) w sezonie 2009/2010 obserwowany jest 
niemal coroczny wzrost liczby raportowanych przy-
padków w tej grupie chorób (3). Pozostaje trudne do 
rozstrzygnięcia pytanie, w jakim stopniu te przyrosty 
zależą od poprawy czułości nadzoru spowodowanej 
wzrostem zainteresowania grypą w okresie popande-
micznym, a w jakim stopniu mamy do czynienia z rze-
czywistym wzrostem zapadalności. Na rzecz wyższej 
zapadalności przemawia wzrost liczby zgonów wiąza-
nych z grypą. W 2016 r. liczba zachorowań na grypę 
wyniosła 4 316 823 (11 233,9/100 000). W stosun-
ku do zapadalności w 2015 r. był to wzrost o 12,4%, 
a w stosunku do mediany z lat 2010-2014 o 196,5%. 

Bardzo ważną grupę chorób zakaźnych stanowią 
bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe. Stanowią 
one istotne obciążenie społeczeństwa (burden of di-
sease), a ponadto stanowią ważny wskaźnik stanu 
higieny żywności w kraju. W perspektywie ostatnich 
dekad obserwujemy spadek liczby zachorowań zwią-
zanych z zakażeniami pałeczkami Salmonella sp. przy 
wzroście zakażeń jelitowych wywołanych przez wiru-
sy. Wśród zakażeń jelitowych innych niż Salmonella 
sp. dominują zakażenia wywołane przez Clostridium 
difficile, wśród których większość stanowią zakaże-
nia w instytucjach medycznych, często powiązane 
z terapią antybiotykową. Wśród innych bakteryjnych 
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sp. In this case, the possibility of significant under-es-
timation due to the insufficient frequency of lab testing 
for this etiology should be taken into account. 

In 2016, 10,027 infections caused by Salmonella sp. 
with S. enteritidis dominance were reported. The inci-
dence of intestinal infections with this etiology increased 
by 16.0% compared to the previous year, and was lower 
by 19.1% as compared to the median from 2010-2014. 
In the group of intestinal infections, in the last dec-
ade one of the most serious epidemiological problems 
is the strong tendency of increased infections caused 
by Clostridium difficile in medical facilities. In 2016, 
8,716 (22.7 / 100,000) of these cases were reported, 
which resulted in 540 deaths. In comparison to the pre-
vious year, it was a statistically insignificant decrease 
in incidence of 2.8%, but was accompanied by an in-
crease in mortality of 10% to 540 deaths, almost equal 
to the number of deaths from tuberculosis.

Intestinal infections of viral etiology persist in the 
last decade at a high level, with irregular fluctuations, 
but without a clear upward trend. Rotavirus infections 
predominate among children. Though their incidence 
as compared to the previous year in 2016, was 37.3% 
lower then in 2015. The incidence of intestinal infec-
tions caused by viruses which were reported as “other 
specified and undefined” - A08.2-A08.5) increased in 
comparison with 2015 by 9.6%. The incidence of in-
fection diagnosed as caused by norovirus increased 
only by 2.0%. It is likely that the number of known 
norovirus infections is limited by the number of refer-
rals for laboratory tests and many of the actual cases 
caused by these viruses are reported as “unspecified”.

There is still a reported high incidence of diarrhea in 
children under 2 years. In 2016, 16 675 such cases were 
reported (2 260.9 / 100 000), which is a decrease in inci-
dence compared to the previous year by 11.7%, but from 
the median from 2010-2014 it is a number higher by 25.7%.

From the point of view of public health, the group 
of particularly important diseases is covered by the 
program of mandatory preventive vaccinations. In 
combating these diseases, we have established suc-
cesses, as in the case of diphtheria and polio, which 
have been eliminated in Poland, but in the case of 
some other diseases, the prospect of elimination is not 
very close to, and even doubtful. 

In 2016, there were 6,828 cases of pertussis (17.8 / 
100,000), which means an increase in incidence com-
pared to the previous year by 37.9%, and compared to 
the median from 2010-2014 by 225.6%. A constantly 
present pertussis reservoir in the adult population 
makes a serious problem in controlling this disease. 
Other problems are the post-vaccine immunity period 
limited to about 10 years and the increasing numbers 
of refusals of vaciination due to propaganda of anti-
vaccination movements.

zakażeń jelitowych obserwowany jest wzrost liczby 
zakażeń wywołanych przez Campylobacter sp. W tym 
przypadku należy brać pod uwagę możliwość znacz-
nego niedoszacowania, związanego z niedostateczną 
częstością zlecania badań w kierunku tego patogenu.

W 2016 r. zgłoszono 10 027 zakażeń wywołanych 
przez Salmonella sp. z dominacją S. enteritidis. Zapa-
dalność na zakażenia jelitowe o tej etiologii wzrosła 
w porównaniu z rokiem poprzednim o 16,0 %, ale 
w stosunku do mediany z lat 2010-2014 była niższa 
o 19,1%. 

W grupie zakażeń jelitowych, w ostatniej deka-
dzie jednym z najpoważniejszych problemów epi-
demiologicznych był silny trend wzrostowy zakażeń 
wywołanych przez Clostridium difficile w zakładach 
medycznych. W 2016 r. ogniska Clostridium difficile 
stanowiły 28,3% wszystkich zarejestrowanych ognisk 
zakażeń szpitalnych (4) Ogółem zgłoszono 8 716 
(22,7/100 000) tych zachorowań, które spowodowa-
ły 540 zgonów. W porównaniu z rokiem poprzednim 
był to nieistotny statystycznie spadek zapadalno-
ści o 2,8%, ale towarzyszył mu wzrost śmiertelności 
o 10%, do liczby 540 zgonów, niemal równej liczbie 
zgonów z powodu gruźlicy.

Zakażenia jelitowe o etiologii wirusowej utrzy-
mają się w ostaniej dekadzie na wysokim poziomie, 
z nieregularnymi wahaniami, ale bez wyraźnej ten-
dencji wzrostowej, Wśród dzieci dominują zakażenia 
wywołane przez rotawirusy i tu w porównaniu z po-
przednim rokiem odnotowano w 2016 r. spadek za-
padalności o 37.3%, z 88,3/100 000 do 55,3/100 000. 
Zapadalność na zakażenia jelitowe wywołane przez 
wirusy rejestrowane jako „inne określone i nieokreślo-
ne – A08.2-A08.5) wzrosła w porównaniu z 2015 r. 
o 9,6%. Zapadalność na zakażenia zdiagnozowane jako 
wywołane przez norowirusy wzrosła tylko o 2,0%. 
Jest prawdopodobne, że liczba rozpoznanych zakażeń 
norowirusowych jest limitowana liczbą skierowań na 
badania laboratoryjne i wiele z rzeczywistych zacho-
rowań wywołanych przez te wirusy jest raportowana 
jako „nieokreślone”.

Wciąż jest raportowana wysoka zapadalność na 
biegunki u dzieci do lat 2. W 2016 r. zgłoszono 16 675 
takich zachorowań (2 260,9/100 000), co stanowi spa-
dek zapadalności w porównaniu z poprzednim rokiem 
o 11,7%, ale od mediany z lat 2010-2014 jest to zapa-
dalność wyższa o 25,7%.

Z punktu widzenia zdrowia publicznego, grupą 
o szczególnym znaczeniu są choroby objęte progra-
mem obowiązkowych szczepień profilaktycznych. 
W zwalczaniu tych chorób mamy utrwalone sukcesy, 
jak w przypadku błonicy i polio, które na terenie Polski 
zostały wyeliminowane, ale w przypadku niektórych 
innych chorób perspektywa eliminacji jest niezbyt bli-
ska, a nawet wątpliwa. 
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W 2016 r. odnotowano 6 828 zachorowań na krztu-
siec (17,8/100 000), co oznacza wzrost zapadalności 
w porównaniu z poprzednim rokiem o 37,9%, a w po-
równaniu z medianą z lat 2010-2014 o 225,6%. Stale 
obecny rezerwuar krztuśca w populacji osób dorosłych 
stanowi poważną trudność w walce z tą chorobą. Inne 
problemy stanowią ograniczony do około 10 lat okres 
odporności poszczepiennej oraz coraz większa sku-
teczność działalności ruchów antyszczepionkowych. 

Już po wprowadzeniu do programu szczepień obo-
wiązkowych szczepionki MMR w 2004 r., wystąpił 
w 2013 r. epidemiczny wzrost zapadalności na różycz-
kę u chłopców i młodych mężczyzn. Jednak w kolej-
nych latach powróciła silna tendencja spadkowa zacho-
rowań na tę chorobę. W porównaniu z poprzednim ro-
kiem, w 2014 r. nastąpił spadek zapadalności o 84,7%, 
a w 2015 r. dalszy spadek o 65,9%. W 2016 r. zgło-
szono 1 105 zachorowań na różyczkę (2,88/100 000), 
co stanowi spadek zapadalności o dalsze 44,9%. Nie 
odnotowano przypadków różyczki wrodzonej.

Eliminacja rodzimych wariantów wirusa odry 
w populacji Polski jest kolejnym ważnym sukcesem 
programu powszechnych szczepień profilaktycznych. 
Występujące w Polsce zachorowania stanowią przypad-
ki zawleczeń z zagranicy lub przypadki wtórne w sto-
sunku do tych zawleczeń bez endemicznego utrwalenia 
obcych szczepów. W 2016 r. zarejestrowano w Polsce 
133 przypadki zachorowań na odrę (0,35/100 000). Jest 
to wzrost zapadalności o 177,3%. Może on stanowić 
odbicie niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej odry 
w krajach Unii Europejskiej, gdzie w samej Rumunii 
w 2016 r. zachorowało na odrę ponad 7 tysięcy osób.

Świnka – nagminne zapalenie przyusznic - we-
szła do programu szczepień ochronnych wraz z wpro-
wadzeniem szczepionki MMR w 2004 r., w któ-
rym wystąpiło 135 179 zachorowań na tę chorobę 
(354,1/100 000). W kolejnych latach zapadalność na 
świnkę gwałtownie się obniżyła, osiągając w 2007 
r. liczbę 4 147 (10,9/100 000). W następnych latach 
wystąpiły już nieznaczne dalsze spadki zapadalności. 
W 2016 r. liczba zgłoszonych przypadków świnki wy-
niosła 1 978 (5,15/100 000). 

Liczba zachorowań na choroby inwazyjne wywołane 
przez H. influenzae wyniosła 69 (0,18/100 000). W po-
równaniu z poprzednim rokiem był to wzrost o 11,4%. 

Liczba zachorowań inwazyjnych wywołanych 
przez Streptococcus pneumoniae w 2016 r. wynio-
sła 967 przypadków (2,52/100 000). W porównaniu 
z 2015 r. był to spadek zapadalności o 1,2%, ale w po-
równaniu z medianą z lat 2010-2014 wzrost o 119,9%. 

W 2016 r. odnotowano 3 806 (9,90/100 000) zacho-
rowań na wzw typu B, co w stosunku do mediany z lat 
2010-2014 stanowi wzrost zapadalności o 141,0%%. 
Nowo wykrytych zachorowań na wzw typu C zgłoszo-
no 4 261 (11,1/100 000), co w stosunku do mediany z lat 

After the introduction to the obligatory vaccina-
tion program MMR vaccine in 2004, there was in 2013 
an epidemic increase in the incidence of this disease 
in boys and young men. However, in the following 
years, a strong downward trend in the incidence of this 
disease has returned. In comparison with the previous 
year, in 2014, the incidence fell by 84.7%, and in 2015 
it further declined by 65.9%. In 2016, 1 105 cases of 
rubella were reported (2.88 / 100000), which means 
a 44.9% fall in incidence. There were no cases of con-
genital rubella.

The elimination of native variants of the measles 
virus in the Polish population is another important suc-
cess of the universal preventive vaccination program. 
The incidences occurring in Poland are instances of 
imported cases from abroad or secondary cases in re-
lation to these ones, without endemic domestication 
of foreign strains. In 2016, 133 cases of measles were 
registered in Poland (0.35 / 100,000). This is the in-
crease in incidence by 177.3%. It may reflect the un-
favorable epidemiological situation of measles in EU 
countries, where in Romania alone in 2016, more than 
7,000 people contracted this disease.

Mumps – parotidis epidemica has entered the im-
munization program with the introduction of the MMR 
vaccine in 2004, in which 135 179 cases of the disease 
have occurred (354.1 / 100,000). In subsequent years, 
the incidence of mumps declined sharply, reaching in 
2007 the number 4147 (10.9 / 100,000). In the fol-
lowing years, further declines of incidence occurred. 
In 2016, the number of reported cases of mumps was 
1978 (5.45 / 100,000).

The number of invasive diseases caused by H. in-
fluenzae in 2016 was 69 (0.18 / 100,000). In compari-
son to the previous year, it was an increase of 11.4%.

The number of invasive cases caused by Streptococ-
cus pneumoniae in 2016 was 967 (2.52 / 100,000). In 
comparison with 2015, it was a decrease by 1.2%, and in 
comparison with the median from 2010-2014 by 119.9%.

In 2016, there were 3,806 (9.90 / 100,000) cases of 
hepatitis B, which in relation to the median from 2010-
2014 is an increase of 141.0 %. Number of newly diag-
nosed cases of hepatitis C was 4,261 (11.1 / 100,000), 
which in relation to the median from 2010-2014 is an 
increase of 88.2%. Such a large increase in the number 
of reported cases was probably related to the introduc-
tion of a new, more sensitive case definition in 2014.

The incidence of Lyme disease has a clear upward 
trend in the last two decades. In 2016, the annual in-
crease in incidence was particularly high. 21,200 cases 
were reported (55,2/ 100,000), which gave an annual 
increment of incidence at 55.7%, and in relation to the 
median from 2010-2014 by 132.1%. 

2016 was another year of slight changes in the 
incidence of pulmonary tuberculosis and all forms 

Choroby zakaźne w Polsce  w 2016 rokuInfectious diseases in Poland in 2016
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of tuberculosis in a sustained downward trend in the 
incidence of this disease. There were 6,116 reported 
cases of pulmonary tuberculosis (15,9 / 100,000) and 
6,444 (16,8 / 100,000) cases of all forms of tubercu-
losis. In comparison to the previous year, this was 
a non-significant increase, and in comparison with the 
median from 2010-2014 incidence dropped by 12.6% 
and 14.3%, respectively. The number of deaths from 
tuberculosis in 2016 was 543. This is still, along with 
the deaths from C. difficile infections, one of two most 
important causes of deaths from infectious diseases.

In 2016, 1,318 (3,43 / 100,000) cases of newly di-
agnosed HIV infections were reported. This was an in-
significant decrease compared to the previous year. The 
number of cases of AIDS fell by 20.3% compared to 
the previous year. In 2016, there were 102 deaths due to 
AIDS, which in comparison with 2015 is a decrease of 
20.3%. In the case of HIV related Disease, which lasts 
in some cases more than 20 years and is subjected to 
many years of treatment, the relationship between new-
ly diagnosed HIV infections and newly registered AIDS 
and deaths due to this disease is complex and subject to 
many uncontrolled and unobserved influences.

In Poland, native malaria does not occur. Registered 
cases of malaria refer to people who have been infected 
abroad in endemic areas of malaria. There were 38 such 
cases in 2016. There were no deaths due to malaria.

In 2015, there were no cases of viral hemorrhagic 
fevers except dengue in Poland, of which 41 cases of 
infections acquired in endemic areas were reported for 
epidemiological surveillance. There were no reported 
deaths due to Dengue fever.

A serious epidemiological problem are cases 
of scarlet fever. In 2016 there were 20,369 (53,0 / 
100,000) cases of this disease. One death was found 
due to scarlet fever.

According to GUS (Main Statistical Office) data, 2 
242 people died in Poland due to infectious and parasitic 
diseases in 2016. The share of deaths from these causes 
in the total number of deaths in Poland (388,009) was 
0.58%, and mortality - per 100 thousand. population - 
5.8. These indicators were comparable to those recorded 
in 2015 (respectively: 0.54% and 5.5 / 100,000)

In individual provinces, the share of deaths from in-
fectious diseases in the total number of deaths ranged 
from 0.13% in the province Opolskie and 0.20% in 
Lubelskie to 0.77% in Pomeranian and 0.80% in Śląskie, 
and mortality from 1.3 / 100,000 in the province Opole 
and 2.1 in Lubelskie to 8.2 in Łódzkie and 8.6 in Śląskie.

Infectious diseases in cities accounted for 0.65% of 
all deaths, while in rural areas - 0.47%. The general mor-
tality due to these diseases in cities (6.6 / 100,000) was 
higher than rural mortality in 2016 (4.6) by over 40%.

As in previous years, the share of infectious dis-
eases in the causes of deaths of men (0.63%, mortality 

2010-2014 stanowi wzrost zapadalności o 88,2%. Tak 
duży wzrost zapadalności wiąże się m.in. z wprowadze-
niem nowej, bardziej czułej definicji przypadku w 2014 r.

Zapadalność na boreliozę z Lyme ma w ostat-
nich dwóch dekadach wyraźną tendencję wzrostową. 
W 2016 r. roczny przyrost zachorowań był szczególnie 
wysoki. Zgłoszono 21 200 przypadków (55,2/100 000), 
co dało roczny przyrost zapadalności o 55,7%, a w sto-
sunku do mediany z lat 2010-2014 o 132,1%.

Rok 2016 był kolejnym rokiem nieznacznych zmian 
zapadalności na gruźlicę płuc oraz na wszystkie postacie 
gruźlicy w trwałym trendzie spadkowym zapadalności na 
tę chorobę. Zgłoszono 6 116 przypadków gruźlicy płuc 
(15,9/100 000) oraz 6 444 (16,8/100 000) przypadków 
wszystkich postaci gruźlicy. W porównaniu z poprzed-
nim rokiem był to nieznamienny wzrost, a w porównaniu 
z medianą z lat 2010-2014 spadek o odpowiednio 14,3% 
i 12,6%. Liczba zgonów z powodu gruźlicy w 2016 r. wy-
niosła 543. Jest to wciąż, ostatnio obok zgonów z powo-
du zakażeń C. difficile, jedna z najważniejszych przyczyn 
zgonów z powodu chorób zakaźnych.

W 2016 r. zgłoszono 1 318 (3,43/100 000) przypad-
ków nowo rozpoznanych zakażeń HIV. Był to niezna-
mienny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Liczba zachorowań na AIDS zmniejszyła się w po-
równaniu z rokiem poprzednim o 20,3 %. W 2016 r. 
odnotowano 102 zgony z powody AIDS, co w porów-
naniu z 20015 r. stanowi spadek o 20,3%. W przypad-
ku zakażenia HIV, które trwa obecnie nawet powyżej 
20 lat i jest poddawane wieloletniemu leczeniu, relacja 
pomiędzy nowo wykrytymi zakażeniami HIV a nowo 
zarejestrowanymi zachorowaniami na AIDS oraz zgo-
nami z powodu tej choroby jest złożona i podlega wie-
lu niekontrolowanym i nierejestrowanym wpływom.

W Polsce rodzima malaria nie występuje. Zareje-
strowane przypadki malarii dotyczą osób, które zaka-
ziły się za granicą na obszarach endemicznych malarii. 
Takich przypadków w 2016 r. odnotowano 38. Nie od-
notowano zgonów z powodu malarii.

W 2016 r. nie odnotowano w Polsce zachorowań 
na wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą, której 
41 przypadków zakażeń nabytych w obszarach ende-
micznych zgłoszono do nadzoru epidemiologicznego. 
Nie odnotowano zgonów z powody dengi.

Poważnym problemem epidemiologicznym są za-
chorowania na płonicę. W 2016 r. wystąpiły 20 369 
(53,0/100 000) zachorowań na tę chorobę. Stwierdzo-
no jeden zgon z powodu płonicy.

Według danych GUS, z powodu chorób zakaźnych 
i pasożytniczych w 2016 r. zmarły w Polsce 2 242 oso-
by.1 Udział zgonów z tych przyczyn w ogólnej liczbie 
zgonów w Polsce (388 009) wyniósł 0,58%, a umieral-

1 uwzględniając zgony spowodowane przez niektóre postacie 
zapalenia opon mózgowych i mózgu oraz grypę (symbole 
G00-G05 i J10-J11 - Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób)
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6.8 / 100,000, clearly outweighed the share of these 
diseases in the causes of deaths of women (respective-
ly: 0.52% and 4.9).

The highest mortality due to infectious and para-
sitic diseases was recorded among seniors - in the 80-
84 age group it was 31.3 / 100,000, and in the group of 
over 85 years - 48.0. However, the highest percentage 
share was in infectious diseases in the general mortal-
ity of children, especially young children. In the caus-
es of deaths of children in the second year of life, the 
share of infectious diseases amounted to as much as 
12% (11 deaths, mortality 2.15 / 100,000).

Almost 85% of all deaths from infectious diseases 
in 2016 caused a total of: tuberculosis and its late seque-
lae (552 deaths, including 1 death of a 2-year-old child, 
24.6% of all deaths due to infectious diseases), Clostridi-
um difficile - induced infections (540 deaths, 24.6%), viral 
hepatitis (all types, including late hepatitis - 288 deaths, 
12.8%), septicemia (excluding meningococcal and by-
passing newborn sepsis - 169 deaths, 7.5%), bacterial 
meningitis and / or brain inflammation (130, 5.8%), in-
fluenza (103 deaths, 4.6%) and AIDS (102 deaths, 4.5%).
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ność - w przeliczeniu na 100 tys. ludności - 5,8. Były 
to wskaźniki porównywalne z odnotowanymi w 2015 r. 
(odpowiednio: 0,54% i 5,5/100 000)

W poszczególnych województwach udział zgonów 
z powodu chorób zakaźnych w ogólnej liczbie zgonów 
wahał się od 0,13% w woj. opolskim i 0,20% w lu-
belskim do 0,77% w pomorskim i 0,80% w śląskim, 
a umieralność - od 1,3/100 000 w woj. opolskim i 2,1 
w lubelskim do 8,2 w łódzkim i 8,6 w śląskim.

Choroby zakaźne w miastach były przyczyną 
0,65% ogółu zgonów, natomiast na wsi - 0,47%. Ogól-
na umieralność z powodu tych chorób w miastach 
(6,6/100 000) była w 2016 r. wyższa od umieralności 
na wsi (4,6) o ponad 40%.

Tak jak w latach poprzednich, udział chorób zakaź-
nych w przyczynach zgonów mężczyzn (0,63%; umie-
ralność 6,8/100 000, przewyższał wyraźnie udział tych 
chorób w przyczynach zgonów kobiet (odpowiednio: 
0,52% i 4,9).

Najwyższą umieralność z powodu chorób zakaź-
nych i pasożytniczych odnotowano wśród seniorów - 
w grupie wieku 80-84 lata wyniosła ona 31,3/100 000, 
a w grupie powyżej 85 lat - 48,0. Największy procen-
towy udział miały jednak choroby zakaźne w ogólnej 
umieralności dzieci, przede wszystkim dzieci najmłod-
szych. W przyczynach zgonów dzieci w drugim roku 
życia udział chorób zakaźnych wyniósł aż 12% (11 
zgonów, umieralność 2,15/100 000).

Prawie 85% wszystkich zgonów z powodu chorób 
zakaźnych w 2016 r. spowodowały łącznie: gruźli-
ca i jej późne następstwa (552 zgony, w tej liczbie 1 
zgon dwuletniego dziecka; 24,6% ogółu zgonów z po-
wodu chorób zakaźnych), zakażenia wywołane przez 
Clostridium difficile (540 zgonów; 24,6%), wirusowe 
zapalenia wątroby (wszystkie typy, łącznie z późnymi 
następstwami wzw - 288 zgonów; 12,8%), posocznice 
(bez meningokokowych i z pominięciem posocznicy 
noworodków - 169 zgonów; 7,5%), bakteryjne zapale-
nie opon mózgowych i/lub mózgu (130; 5,8%), grypa 
(103 zgony, 4,6%) oraz AIDS (102 zgony; 4,5%).

Choroby zakaźne w Polsce  w 2016 rokuInfectious diseases in Poland in 2016
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Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych serdecznie zapraszam do Bydgoszczy na XXI Zjazd naszego Towarzystwa, który 
odbędzie się w Centrum Kongresowym Opera NOVA.

To kolejny, Zjazd PTEiLChZ w naszym mieście po osiemnastu latach corocznych konfe-
rencji naukowych. Zjazd wypełni kilkanaście Sesji Plenarnych i Satelitarnych poświęconych 
aktualnym problemom epidemiologii i współczesnego zakaźnictwa. Liczymy, że program  
naukowy Zjazdu spełni Państwa oczekiwania, a czas spędzony w Bydgoszczy oprócz wielu 
merytorycznych dyskusji dostarczy również pozytywnych wrażeń towarzyskich.

Do zobaczenia 20 września w Bydgoszczy.
 

 
PREZES ZG PTEiLChZ 

Prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

XXI ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW

I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

BYDGOSZCZ, 20-22.09.2018 r.

Centrum Kongresowe Opera Nova 
ul. Marszałka F. Focha 5

Patronat naukowy i merytoryczny:
Zarząd Główny PTE i LChZ

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.zjazdpte2018.syskonf.pl
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STRESZCZENIE

CEL PRACY. Głównym celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej legionelozy w Polsce w 2016 roku 
w porównaniu do lat poprzednich.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono analizując dane opublikowane w biuletynach rocznych: 
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 r.” i w biuletynach z lat wcześniejszych, oraz niepublikowane 
dane pochodzące z wywiadów epidemiologicznych w kierunku legionelozy, przesłanych do Zakładu Epidemio-
logii NIZP-PZH przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
WYNIKI. W Polsce rejestracji podlegają zarówno przypadki choroby legionistów (ostra postać przebiegająca 
z zapaleniem płuc), jak i gorączki Pontiac (łagodna, grypopodobna postać zakażenia). W 2016 roku zarejestro-
wano ogółem 27 przypadków legionelozy, w tym 25 zachorowań na chorobę legionistów i 2 przypadki gorączki 

ABSTRACT

OBJECTIVE. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of legionellosis in Poland in 
2016 in comparison to the preceding years. 
MATERIAL AND METHODS. The assessment was based on national surveillance data published in the 
annual bulletin: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016” and its prior versions along with data 
from legionellosis case reports sent from Sanitary-Epidemiological Stations to the Department of Epidemiology 
of NIPH - NIH. 
RESULTS. In Poland, both two main forms of legionellosis - Legionnaires’ disease and Pontiac fever are routinely 
reported to the surveillance system. In 2016, a total of 27 cases of legionellosis were registered, including 25 
cases of Legionnaires’ disease and 2 cases of Pontiac fever; in 2016, a total of 27 cases of legionellosis have 
been reported, including 25 cases of Legionnaires’ disease and 2 cases of Pontiac fever; the annual incidence rate 
0.070 (per 100,000 population) was comparable to previous year (0.060) but almost twice as high as the median 
(incidence) for 2010-2014. The infections were reported in 11 provinces, including two, which in previous years 
usually did not register any cases; only two provinces (out of 16 in the country) have reported no cases in recent 
years. The incidence in men (0.080 per 100,000) was higher compared to women (0.055). All reported cases 
were sporadic and, except for one mild case of Legionnaires’ disease, required hospitalization. The Sanitary 
Inspection reported two fatal cases – both women aged 59 and 69. Twenty cases were autochthonous including 
four cases linked with contaminated water systems in hospitals. Seven cases were associated with travel abroad 
(to Germany, Russia, Greece, Australia, USA and Thailand).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Despite the increase in the number of cases in recent years as well as 
number of provinces, which detected cases, the annual incidence of legionellosis in Poland remains one of 
the lowest in the EU, which suggests that this infection is likely under-recognized and underdiagnosed in all 
provinces of the country. 

Key words: Legionnaires’ disease, legionellosis, atypical pneumonia, Legionella sp., infectious diseases, 
epidemiology Poland 2016
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INTRODUCTION

In Poland, both two forms of legionellosis - 
Legionnaires’ disease (a severe form of disease 
accompanied by pneumonia) and Pontiac fever (mild, 
influenza-like form of infection) are routinely reported 
to the surveillance. 

Cases of Legionnaires’ disease for the purpose 
of epidemiological surveillance, are classified as 
‘confirmed’ or ‘probable’ based on the criteria included 
in the definition adopted by the European Commission 
under the decision of 28 April 2008 (2008/426/EC). 
However, in the national surveillance, we expanded 
the scope of the laboratory criteria for probable cases 
– involving detection of single high level of specific 
antibody to Legionella pneumophila serogroup 1 in 
serum – for other serogroups and other species of 
Legionella. 

The definitions used in routine surveillance in 2016 
(including the definition of Pontiac fever) are available 
on the website of the National Institute of Public 
Health – National Institute of Hygiene http://wwwold.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf

Considering recent changes in legislation, we note 
the latest (in 2017) revision of the Regulation of the 
Minister of Health on the quality of water, which have 
introduced stricter limit values (in colony forming units) 
that apply to hot water systems in hospitals providing 
care for immunocompromised patients including those 
on immunosuppressive therapy (1). In addition, in 
2015, the Minister of Health issued a Regulation on 
the requirements for water in swimming pools (2).

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to assess the 
epidemiological situation of legionellosis in 2016 in 
Poland in comparison to the preceding years. 

Pontiac; Zapadalność w skali całego kraju wyniosła 0,070 na 100 000 ludności i była porównywalna do zapa-
dalności w roku poprzednim (0,060), ale prawie dwukrotnie wyższa od mediany z lat 2010-2014. Zachorowania 
zgłoszono z jedenastu województw, w tym z dwóch, w których w latach poprzednich nie było zachorowań.; 
Zaledwie dwa województwa w skali całego kraju nie zgłosiły zachorowań w okresie ostatnich lat. Zapadalność 
mężczyzn (0,080 na 100 000) była wyższa od zapadalności kobiet (0,055). Wszystkie zgłoszone zachorowania 
miały charakter sporadyczny; wszyscy chorzy poza jednym przypadkiem wymagali hospitalizacji. Inspekcja 
Sanitarna zanotowała 2 zgony kobiet w wieku 59 i 69 lat. Dwudziestu chorych nabyło zakażenie w kraju, wtym 
cztery zachorowania wiązano ze skażeniem sieci wodnej w szpitalach. Siedem zachorowań łączono z podróżami 
za granicę (do Niemiec, Rosji, Grecji, Australii, USA i Tajlandii).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Pomimo utrzymującej się tendencji wzrostowej w liczbie rejestrowanych 
przypadków zachorowań, a także wzrastającej liczby województw, które w ostatnich latach zgłosiły zachorowa-
nia, zapadalność na legionelozę w Polsce należy do najniższych w całej UE, co sugeruje znaczące niedorejestro-
wanie liczby przypadków zachorowań. 

Słowa kluczowe: choroba legionistów, legioneloza, atypowe zapalenie płuc, Legionella sp., choroby zakaźne, 
epidemiologia Polska 2016

WSTĘP

W Polsce zgłoszeniu podlegają zarówno przypad-
ki choroby legionistów (ostra postać legionelozy prze-
biegająca z zapaleniem płuc), jak i gorączki Pontiac 
grypopodobnej postaci zakażenia, przebiegającej bez 
zapalenia płuc. 

Na potrzeby nadzoru epidemiologicznego za-
chorowania na chorobę legionistów są klasyfikowa-
ne podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej 
na przypadki „potwierdzone” lub „prawdopodobne” 
zgodnie z kryteriami zawartymi w definicji wprowa-
dzonej przez Komisję Europejską decyzją z dnia 28 
kwietnia 2008 r. (2008/426/WE). W nadzorze krajo-
wym dla przypadku prawdopodobnego rozszerzono 
zakres kryterium laboratoryjnego – polegające na wy-
kazaniu w pojedynczym oznaczeniu wysokiego miana 
przeciwciał dla Legionella pneumophila grupy serolo-
gicznej 1 – o inne grupy serologiczne i inne gatunki 
Legionella. 

Definicje używane w rutynowym nadzorze w 2016 
roku dostępne są na stronie internetowej Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Za-
kładu Higieny http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epi-
meld/inne/Def_PL2_3.pdf

W związku z nadzorem epidemiologicznym nad 
legionelozą w Polsce należy odnotować ukazanie się 
w 2017 r. nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie jakości wody, które zaostrza wymaga-
nia, jakim powinna odpowiadać ciepła woda w szpi-
talach, w których przebywają pacjenci o obniżonej 
odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyj-
nym (1). Ponadto w 2015 r. Minister Zdrowia wydał 
Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach (2).
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CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
legionelozy w Polsce w 2016 roku w porównaniu do 
poprzednich lat.

MATERIAŁY I METODY

Podstawą do oceny sytuacji epidemiologicznej 
były dane epidemiologiczne pochodzące z następują-
cych źródeł:

- biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatru-
cia w Polsce” za lata 2010-2016 (NIZP-PZH, GIS, 
Warszawa) (3);

- wywiadów epidemiologicznych o zachorowaniu 
na legionelozę w 2016 r. przesłanych do Zakładu Epi-
demiologii NIZP-PZH przez Stacje Sanitarno-Epide-
miologiczne.

WYNIKI

W 2016 roku zarejestrowano w Polsce ogółem 27 
zachorowań na legionelozę – w tym 25 przypadków 
choroby legionistów i 2 przypadki gorączki Pontiac - 
tj. o 4 więcej niż w 2015 r. i o aż 16 więcej od mediany 
z lat 2010-2014 (Tab. I). Zapadalność w skali całe-
go kraju wyniosła 0,070 na 100 000 ludności, i była 
porównywalna do zapadalności w 2015 r., ale blisko 
dwukrotnie wyższa od mediany z lat 2010-2014 (4). 

W 2016 roku legionelozę odnotowano w 11 woje-
wództwach, w tym w dwóch regionach, w których w la-
tach poprzednich nie zgłaszano zachorowań.. Chociaż 
zachorowania są obecnie zgłoszone z obszaru całego 
kraju, - a zaledwie dwa województwa nie zgłosiły za-
chorowań na legionelozę w okresie ostatnich dwóch lat 
- to zwraca uwagę znacząca liczba województw, które 
zgłaszają wyłącznie pojedyncze przypadki. W 2016 
roku, tylko trzy województwa zgłosiły więcej niż 3 za-
chorowania, tj. woj. lubelskie i pomorskie (po 5 przy-
padków) oraz woj. podkarpackie (4 przypadki). Naj-
wyższą zapadalność w kraju - 0,234 na 100 000 – ludno-
ści zanotowano w woj. lubelskim, z którego poprzednio 
nie zgłaszano w ogóle zachorowań na legionelozę.

W 2016 r. blisko 60% ogółu zachorowań tj. 16 przy-
padków – piętnaście choroby legionistów oraz jeden 
gorączki Pontiac - zarejestrowano zgodnie z definicją 
przyjętą na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, jako 
przypadki potwierdzone. We wszystkich zachorowaniach 
z tej grupy wykryto antygen Legionella pneumophila se-
rogrupy 1 w moczu. Kryteria przypadku prawdopodob-
nego spełniło 11 chorych, u których stwierdzono wyso-
kie miana swoistych przeciwciał w surowicy krwi w po-
jedynczym oznaczeniu (10 chorych) lub potwierdzono 
obecność L. pneumophila w popłuczynach oskrzelowych 
badaniami molekularnymi.

MATERIAL AND METHODS

The assessment was based on national surveillance 
data from the following sources: 

- annual bulletins “Infectious diseases and 
poisonings in Poland” for the years 2010-2016 (NIPH 
- NIH, CSI, Warsaw) (3); 

- legionellosis case reports from 2016 sent from 
Sanitary-Epidemiological Stations to the Department 
of Epidemiology of NIPH - NIH. 

RESULTS

In 2016 a total of 27 legionellosis cases have 
been reported in Poland – including 25 cases  
of Legionnaires’ disease and 2 cases of Pontiac fever - i.e. 
4 more patients compared to 2015 and 16 more compared 
to the median for 2009-2013 (Tab. I). The annual incidence 
rate - 0.070 (per 100,000 population) – was comparable 
to the rate noted in 2015, but almost twice as high as the 
median incidence for 2010-2014 (4). 

In 2016, legionellosis cases have been reported 
from 11 out of 16 provinces. Although cases are 
currently reported across the country (only two 
provinces have reported no case in the last two years) 
we note, that most provinces report consistently single 
cases. In 2016, only three regions reported more than 
3 infections, i.e. Lubelskie as well as Pomorskie (5 
cases each) and Podkarpackie (4 cases). The highest 
incidence rate in the country was noted in Lubelski 
province (0.234 per 100 000), where previously no 
cases have been reported. 

In 2016, nearly 60% of cases, i.e. 16 - fifteen 
Legionnaires’ disease and one Pontiac fever - were 
reported according to the definition adopted for 
surveillance purposes as the confirmed case; In all these 
patients antigen of Legionella pneumophila serogroup 
1 was detected in urine samples. Eleven patients met 
probable case criteria, including 10 patients with 
single high level of specific antibody to Legionella 
pneumophila and 1 case positive for Legionella spp. 
nucleic acid in respiratory secretions. 

The peak season for the disease were summer 
months, with almost half of cases (13 cases) with onset 
in the third quarter of the year. In the first quarter of the 
calendar year - 3 patients developed symptoms, in the 
second - 7, and in the fourth – 4. 

The incidence in men (0.080) was higher than 
in females (0.055), although compared to previous 
years this difference was relatively small (e.g. in 2015 
a 4-fold higher incidence was noted). Age of patients 
ranged from 16 to 74; as in previous years, older age 
groups predominated; the median age for 2016 was 61 
years. 
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Szczyt zachorowań wystąpił w miesiącach letnich, 
z blisko połową przypadków (13 zachorowań) w trzecim 
kwartale roku, natomiast w pierwszym kwartale wystąpiły 
3 zachorowania, w drugim – 7, a w czwartym kwartale – 4. 

Zapadalność mężczyzn (0,080 na 100 000) była 
wyższa od zapadalności kobiet (0,055), chociaż róż-
nica była w tym roku stosunkowo niewielka w porów-
naniu do różnic notowanych w poprzednich latach (np. 
4-krotna różnica w 2015 roku). Wiek chorych mie-
ścił się w granicach od 16 do 74 lat, jednak podobnie 
jak w poprzednich latach dominowały zachorowania 
w starszych grupach wieku (mediana wieku = 61 lat). 

Wszystkie zgłoszone zachorowania miały charak-
ter sporadyczny; nie zgłoszono ognisk epidemicznych, 
ani zgrupowań zachorowań (tzw. klastrów). Wszystkie 
zarejestrowane w 2016 r. przypadki, oprócz jednego 
zachorowania na legionelozowe zapalenie płuc, były 
hospitalizowane. Według danych Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej, w przebiegu legionelozy wystąpiły 2 
zgony, zmarły kobiety w wieku 59 i 69 lat. 

Z ogółu 27 zgłoszonych zachorowań, 20 nabyto na 
terenie kraju, w tym cztery przypadki wiązano ze ska-
żeniem sieci wodnej w szpitalach. Badanie środowiska 
(głównie badanie sieci wody ciepłej) przeprowadzono 
w jedenastu przypadkach. Siedem zachorowań z uwa-
gi na pobyt chorego w okresie inkubacji choroby łą-
czono z podróżą za granicę - do Niemiec (2 przypad-
ki), Rosji, Grecji, Australii, USA i Tajlandii. W żad-
nym przypadku jednak nie ustalano szczegółowych 
okoliczności narażenia. 

All reported cases were sporadic; no outbreaks or 
clusters of cases have been reported. All cases registered 
in 2016, except for one case of legionnaires’ pneumonia, 
were hospitalized. According to the State Sanitary 
Inspection, two patients diagnosed with Legionnaires’ 
disease died, both women aged 59 and 69.

Out of a total of 27 reported cases, 20 infections were 
likely acquired in Poland, including four presumably 
nosocomial infections related to the contaminated 
hospital water supply. Legionella environmental 
sampling (mainly hot water system) was conducted 
in eleven cases. Seven infections were linked to the 
travels abroad. These patients visited Germany (2 
cases), Russia, Greece, Australia, USA and Thailand in 
2–10 days (incubation period) before symptoms onset. 
However, no satisfactory information on travel details 
and possible exposures have been collected.

In 2016, one cluster of travel-associated 
Legionnaires’ in Poland (involving tourists who stayed 
before onset of disease at the same hotel in Krakow) 
has been detected; Legionella was found in the 
hotel’s water system. In addition, 12 sporadic TALD 
cases with history of stay during incubation period at 
commercial accommodation sites in Poland have been 
reported through ELDSNet.

As in previous years, the number of patients tested 
for Legionella pneumophila infection appears to be 
unsatisfactory. According to information provided by 
Prof. W. Rastawicki, in 2016, by the Laboratory of 
Serological Diagnostics of Bacterial Infections in the 

Table I. Legionellosis in Poland in 2010-2016. Number of cases and incidence per 100 000 population by date of registration,  
              by voivodeship
Tabela I. Legioneloza w Polsce w latach 2010-2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Voivodeship
Median

2015 2016
2010-2014

Number of cases Incidence Number of cases Incidence Number of cases Incidence
Poland 11 0.036 23 0.060 27 0.070
Dolnośląskie 0 - 1 0.034 1 0.034
Kujawsko-pomorskie 1 0.048 6 0.287 1 0.048
Lubelskie 0 - 0 - 5 0.234
Lubuskie 1 0.098 3 0.294 2 0.197
Łódzkie 1 0.039 3 0.120 3 0.121
Małopolskie 1 0.030 3 0.089 2 0.059
Mazowieckie 3 0.057 1 0.019 1 0.019
Opolskie 0 - 1 0.100 0 0.000
Podkarpackie 0 - 2 0.094 4 0.188
Podlaskie 0 - 0 - 0 -
Pomorskie 0 - 0 - 5 0.216
Śląskie 2 0.044 2 0.044 0 0.000
Świętokrzyskie 0 - 1 0.079 0 0.000
Warmińsko-mazurskie 1 0.069 0 - 2 0.139
Wielkopolskie 1 0.029 0 - 0 -
Zachodniopomorskie 0 - 0 - 1 0.059
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Department of Bacteriology at NIPH-NIH only 3 urine 
samples were submitted for Legionella testing - none 
were positive to confirm clinical diagnosis. In addition, 
out of 121 serum samples received – in 14 there were 
detected diagnostic levels in at least one class of 
antibodies. These samples were collected from various 
regions of the country. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2016, the epidemiologic situation of legionellosis 
in the country have not changed significantly. From 
an epidemiological surveillance point of view, we 
note a very low incidence rate in Poland compared to 
other EU/EEA countries (5) and a limited number of 
diagnostics tests which suggests a significant under-
reporting of cases. This conclusion is also supported 
by cases of legionnaires’ pneumonia among tourists, 
who before onset of disease traveled to Poland. 

In light of our findings, there are particularly 
relevant previously formulated postulates to increase 
availability of laboratory tests for Legionnaires’ disease 
in hospitals as well as draw attention of clinicians 
to include urine antigen tests for patients with high 
severity community-acquired pneumonia.
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W 2016 roku do ECDC zgłoszono jedno zgrupo-
wanie zachorowań (klaster) na legionelozę u turystów 
uprzednio przebywających w hotelu w Krakowie, 
w którym potwierdzono skażenie sieci wodnej bak-
teriami Legionella. Zachorowania na legionelozowe 
zapalenia płuc wystąpiły po powrocie turystów do 
kraju zamieszkania.Ponadto, za pośrednictwem sieci 
ELDSNet zgłoszono aż 12 pojedynczych zachorowań, 
wśród obcokrajowców przebywających w okresie in-
kubacji choroby w innych hotelach w Polsce. 

Podobnie jak w latach poprzednich, liczba chorych 
badanych w kierunku zakażenia Legionella pneumo-
phila nie jest zadowalająca. Według informacji udzie-
lonej przez Prof. W. Rastawickiego w 2016 roku do 
Pracowni Diagnostyki Serologicznej Zakażeń Bakte-
ryjnych w Zakładzie Bakteriologii NIZP-PZH dostar-
czono zaledwie 3 próbki moczu dla określenia obecno-
ści antygenu legionelozowego, wszystkie okazały się 
ujemnymi. Ponadto dostarczono 121 próbek surowicy 
pobranych od chorych, w tym w 14 próbkach wykryto 
przeciwciała na poziomie znamiennym diagnostycznie 
w przynajmniej jednej klasie przeciwciał. Próbki po-
brano od chorych zamieszkałych w rożnych miejsco-
wościach w kraju. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2016 roku sytuacja epidemiologiczna legione-
lozy w Polsce nie uległa istotnym zmianom. Z punktu 
widzenia nadzoru epidemiologicznego w Polsce zwra-
ca uwagę bardzo niska zapadalność w porównaniu do 
innych krajów UE (5), co również sugeruje brak badań 
laboratoryjnych i związane z tym znaczące niedore-
jestrowanie liczby przypadków zachorowań. Przema-
wiają za tym również zachorowania na legionelozo-
we zapalenie płuc obcokrajowców przebywających 
w Polsce w okresie inkubacji choroby. W świetle na-
szych danych, szczególnie aktualne są wcześniej for-
mułowane przez autorów postulaty – przede wszyst-
kim o konieczności zwiększenia dostępności do badań 
laboratoryjnych w kierunku tego zakażenia w szpita-
lach i rutynowego wykonania oznaczenia antygenu 
Legionella pneumophila w moczu w przypadkach po-
zaszpitalnego zapalenia płuc o ciężkim przebiegu. 

Received: 18.05.2018
Accepted for publication: 30.05.2018
Otrzymano: 18.05.2018 r.
Zaakceptowano do publikacji: 30.05.2018 r.: 





149

PRZEGL EPIDEMIOL 2018;72(2): 149-157 Epidemiological chronicle / Kronika epidemiologiczna

*Article was written under the task No.7/EM.1 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 7/EM.1
The Central Statistical Office of Poland reports only two deaths related to disease. In one additional case - death of a man after a stroke and 
suffering from an alcohol-related illness - other cause death was assumed.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

Michał Czerwiński, Mirosław P Czarkowski, Barbara Kondej

FOODBORNE BOTULISM IN POLAND IN 2016*

 
ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM W POLSCE W 2016 ROKU*

National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene in Warsaw
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance

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

ABSTRACT

OBJECTIVES. The main aim of the study is to assess the epidemiological situation of foodborne botulism in 
Poland in 2016 compared to previous years. 
MATERIALS AND METHODS. In this assessment we reviewed national surveillance data on foodborne 
botulism cases published in the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016” and 
in previous publications, as well as unpublished data retrieved from botulism case reports for 2016 sent from 
Sanitary-Epidemiological Stations to the Department of Epidemiology NIPH-NIH. 
RESULTS. In 2016, a total of 26 foodborne botulism cases (including 18 laboratory confirmed) were reported 
and the annual incidence rate (0.07 per 100,000 population) was slightly lower than both the previous year and 
the median incidence from 2010-2014. The highest incidence in the country was noted in Lubelskie (0.33), 
Warmińsko-mazurskie (0.28) and Zachodniopomorskie provinces (0.23). The incidence in rural areas (0.10 per 
100,000 population) was twice as high as in urban areas (0.05); incidence among men was 8 times as high as 
among women; the highest incidence (0.36) was observed in men in the age group of 50-59 years. Most cases 
were associated with consumption of homemade canned fish or pork products and mixed or unknown types of 
canned meats. All patients were hospitalized. Three deaths related to the disease were reported.
CONCLUSIONS. In 2016, the epidemiological situation of foodborne botulism in Poland has not changed 
significantly. This study suggests the need for training of health care professionals to improve diagnosis of botulism 
as well as continuous health education with respect to how to safely preserve, store and consume food at home. 

Key words: foodborne botulism, food poisoning, epidemiology, Poland, 2016

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Głównym celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć jadem kiełbasianym (toksy-
ną botulinową) w Polsce w 2016 roku w porównaniu do lat poprzednich.
MATERIAŁ I METODY. W ocenie wykorzystano wyniki analizy danych z rocznego biuletynu „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” i wcześniejszych biuletynów, oraz raportów jednostkowych o zacho-
rowaniach na botulizm nadesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2016 r. zarejestrowano ogółem 26 zachorowań (w tym 18 przypadków potwierdzonych labo-
ratoryjnie), a odnotowana zapadalność (0,07 na 100 000 ludności) była nieco niższa w porównaniu z rokiem 
poprzednim i medianą z lat 2010-2014. Najwyższą zapadalność odnotowano w woj. lubelskim (0,33), warmiń-
sko-mazurskim (0,28), i zachodniopomorskim (0,23). Zapadalność na terenach wiejskich (0,10) była 2-krotnie 
wyższa, aniżeli w miastach (0,05). Zapadalność mężczyzn była 8-krotnie wyższa od zapadalności kobiet; naj-
wyższą zapadalność (0,36) zanotowano u mężczyzn w grupie wiekowej 50-59 lat. Najczęstszym źródłem zatru-
cia były wytwarzane w warunkach domowych konserwy rybne, wieprzowe a także z innych oraz nieokreślonych 
gatunków mięs. Hospitalizowano wszystkich chorych. Trzy osoby zmarły.
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WNIOSKI. W 2016 roku sytuacja epidemiologiczna zatruć jadem kiełbasianym w Polsce nie uległa istotnym 
zmianom. Wyniki analizy wskazują na potrzebę prowadzenia szkoleń personelu medycznego w zakresie roz-
poznawania zatruć botuliną oraz ustawicznego prowadzenia oświaty zdrowotnej dotyczącej tzw. „bezpiecznej 
żywności”, szczególnie w zakresie właściwego sposobu przygotowywania konserw w warunkach domowych, 
ich przechowywania i spożycia. 

Słowa kluczowe: botulizm, zatrucia jadem kiełbasianym, zatrucia pokarmowe, epidemiologia, Polska, 2016

THE AIM OF THE STUDY

The aim of this study is to assess the epidemiological 
situation of foodborne botulism in Poland in 2016 
compared to the situation in previous years.

MATERIALS AND METHODS

In this study, we reviewed national surveillance data 
on foodborne botulism cases published in the annual 
bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland 
in 2016” and in previous publications. (1) We also used 
unpublished data retrieved from botulism case reports 
for 2016 sent from Sanitary-Epidemiological Stations 
to the Department of Epidemiology NIPH-NIH. 

Reporting of all confirmed or even suspected 
cases of foodborne botulism by physicians to the State 
Sanitary Inspection is obligatory in Poland. This is 
regulated by two legal acts: Statute of December 5, 2008 
on preventing and combating infections and infectious 
diseases in people (Journal of Laws 2008 No. 234, item 
1570) and the Regulation of the Minister of Health of 
July 10, 2013 on notification of diagnosis of a suspected 
or confirmed notifiable infectious disease or death 
related to such disease (Journal of Laws 2013, item 848).

Since 2005, in routine epidemiological surveillance 
in Poland, the reported cases of foodborne botulism 
are classified as ‘confirmed’ or ‘probable’ based on 
the criteria included in the definition adopted by the 
European Commission under the decision of 28 April 
2008 (2008/426/EC). (2) Additionally, Poland also 
permits use of case category “possible” for the cases 
reported by physicians based on clinical symptoms 
(with no laboratory confirmation or epidemiological 
link). This relates to the limited availability of laboratory 
diagnostic tests, which in Poland are not performed 
often. It should be noted, however, that registration 
of botulism cases reported by physicians based on 
clinical symptoms corresponds to previous practice in 
the country and does not impair comparability of long-
term data. 

The full text of case definitions used in the routine 
surveillance in 2016 are available on the website of the 
National Institute of Public Health - National Institute 
of Hygiene http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/
inne/Def_PL2_4.pdf. 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
zatruć jadem kiełbasianym (toksyną botulinową) w Polsce 
w 2016 r. w porównaniu z sytuacją w latach ubiegłych.

MATERIAŁ I METODY

Podstawą do oceny sytuacji epidemiologicznej 
były dane o przypadkach zatruć jadem kiełbasianym 
zarejestrowane przez inspekcję sanitarną i opublikowa-
ne w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 
w 2016 roku” i w biuletynach z lat wcześniejszych (1). 
Wykorzystano również niepublikowane dotychczas 
dane z raportów jednostkowych (wywiadów epidemio-
logicznych) o zatruciach toksyną botulinową zarejestro-
wanych w 2016 r. przesłanych do Zakładu Epidemiolo-
gii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Zgłaszanie zatruć i podejrzeń zatruć jadem kieł-
basianym przez lekarzy do inspekcji sanitarnej jest 
w Polsce obowiązkowe. Regulują to dwa akty praw-
ne: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570, z poźn. zm.) oraz Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. 
w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zaka-
żenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakaże-
nia lub choroby zakaźnej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 848).

Od 2005 roku, przypadki zatruć jadem kiełbasianym 
zgłaszane w Polsce są klasyfikowane na potrzeby nadzoru 
epidemiologicznego na „potwierdzone” lub „prawdopo-
dobne” zgodnie z kryteriami zawartymi w definicji wpro-
wadzonej przez Komisję Europejską decyzją z dnia 28 
kwietnia 2008 r. (2). Dodatkowo, w nadzorze krajowym 
dopuszcza się stosowanie kategorii przypadek „możliwy” 
dla zachorowań zgłoszonych przez lekarzy na podstawie 
objawów klinicznych, bez badań laboratoryjnych i bez 
powiązania epidemiologicznego. Uwzględnienie w defi-
nicji tej trzeciej kategorii (przypadek „możliwy”) wiąże 
się z ograniczoną dostępnością badań laboratoryjnych, 
których wykonywanie w Polsce nie jest powszechne. Na-
leży jednak zaznaczyć, że rejestracja przypadków zatruć 
jadem kiełbasianym zgłoszonych przez lekarzy na pod-
stawie objawów klinicznych odpowiada wcześniejszej 
praktyce w kraju i nie zaburza porównywalności danych 
wieloletnich.
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Pełny tekst definicji stosowanej w Polsce dostępny 
jest na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu Higieny http://wwwold.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf.

WYNIKI

W 2016 roku w całym kraju zarejestrowano ogółem 
26 przypadków zatruć jadem kiełbasianym - tj. o 4 przy-
padki mniej niż w 2015 r., i o 3 mniej od mediany z lat 
2010-2014 (Tab. I). Zanotowana w 2016 roku zapadal-
ność - 0,07 na 100 000 ludności – była niższa o 13% od 
zapadalności obserwowanej w roku poprzednim i niż-
sza o 10% od mediany z lat 2010-2014 (Ryc. 1). 

Fig. 1. Foodborne botulism in Poland. Number of cases and  
            incidence (per 100,000 population), 1997-2016
Ryc. 1. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 1997-
2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

W 2016 roku, zatrucia jadem kiełbasianym wystą-
piły na obszarze 11 województw (Tab. I). Najwyższą 
zapadalność odnotowano w woj. lubelskim (7 przy-
padków; 0,33 na 100 000 ludności). Poza tym, najwię-
cej przypadków (i wysoką zapadalność) odnotowano 
w woj. warmińsko-mazurskim (0,28) i zachodniopo-
morskim (0,23) - po 4 przypadki. Na terenie tych trzech 
województw zanotowano znaczący wzrost zapadalno-
ści na botulizm (od 41% do 102%) w porównaniu do 
mediany z lat 2010-2014 (Ryc. 2). W pozostałych wo-
jewództwach zapadalność zazwyczaj obniżyła się lub 
pozostawała bez zmian. W ogóle nie zarejestrowano 
zatruć toksyną botulinową w województwach: dolno-
śląskim, łódzkim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoznanie za-
trucia jadem kiełbasianym w Polsce w wielu przypad-
kach nie zostało poparte wynikami badań laboratoryj-
nych. W 2016 roku zatrucia zgłoszone wyłącznie na 
podstawie rozpoznania klinicznego i informacji (z wy-
wiadu) o spożywaniu przez chorego żywności konser-
wowanej lub pasteryzowanej, a więc tzw. przypadki 
“możliwe”, stanowią ponad 30% (8 przypadków) 

RESULTS

In 2016, a total of 26 foodborne botulism cases were 
reported across the country, i.e. 4 less than in 2015 and 
3 less than the median annual number of cases for years 
2010-2014 (Tab. I). Similarly, the annual incidence in 
2016 - 0.07 per 100,000 population - was 13% lower 
compared to the rate observed in the previous year and 
10% lower than the median incidence rate for years 
2010 to 2014 (Fig. 1). 

Cases of foodborne botulism in 2016 were detected 
in 11 provinces (Tab. I). The highest incidence rate 
in the country (7 cases; 0.33 per 100000 population) 
was noted in Lubelskie province. Additionally, 
the highest number of new cases and respectively 
some of the highest incidences in the country were 
recorded in Warmińsko-Mazurskie (0,28) and 
Zachodniopomorskie (0,23) - 4 cases each. In these 
three provinces there was a significant increase in 
the incidence of foodborne botulism (between 41% 
and 102%) as compared to the median incidence for 
2010-2014 (Fig. 2). In the remaining areas of the 
country, the incidence of botulism usually decreased 
or remained unchanged. No foodborne botulism was 
reported in Dolnośląskie, Łódzkie, Podlaskie, Śląskie 
and Świętokrzyskie provinces. 

Fig. 2. Intoxications caused by botulinum toxin in Poland in  
     2004-2015. Median annual incidence per 100 000  
          population by voivodeship
Ryc. 2. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach  
    2004-2015. Mediana rocznej zapadalności  na  
              100 000 ludności wg województw

As in previous years, the diagnosis of botulism 
was frequently based on clinical symptoms without 
more definitive laboratory confirmation. In 2016, 
cases reported as ‘possible’, i.e. based on clinical 
symptoms and information about consumption of 
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ogólnej liczby zarejestrowanych zatruć. Obecność tok-
syny botulinowej w materiale klinicznym pobranym 
od chorych wykryto u 18 osób. Zachorowania te za-
rejestrowano zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby 
nadzoru epidemiologicznego jako przypadki “potwier-
dzone”. W tej grupie najwięcej, tj. 15 przypadków, 
było spowodowanych toksyną typu B. Ponadto w po-
jedynczych przypadkach wykrywano zarówno toksynę 
typu B jak i A, toksynę typu B i E oraz toksynę typu 
A i E.

W 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
dominowały zachorowania sporadyczne (19 przypad-
ków; 73% wszystkich zatruć). Zanotowano tylko dwa 
2-osobowe i jedno 3-osobowe ognisko (Tab. II). We 
wszystkich ogniskach do zatruć doszło po spożyciu 
żywości konserwowanej w domu (weki). 

Wraz ze spadkiem liczby zatruć toksyną botulino-
wą w Polsce następuje też przesunięcie sezonowego 
szczytu zachorowań z miesięcy letnich na miesiące 
jesienne. I tak, w 2016 r., w drugim kwartale roku, 

potentially improperly canned/pasteurized products 
before onset of symptoms accounted for over 30% (8 
patients) of the total number of reported cases. The 
presence of botulinum toxin in a clinical specimen 
(collected from patients) was detected in 18 patients. In 
accordance with the definition used in epidemiological 
surveillance, these cases were classified as ‘confirmed’. 
In this group, toxin B was the most often detected (15 
patients); in addition, there were isolated cases, where 
both toxin B and toxin A, toxin B and E as well as 
toxin A and E were identified.

In 2016, as in previous years, sporadic cases (19 
patients; 73% of all reported cases) predominated; 
there were only two small outbreaks - involving 2 and 
3 people (Tab. II). All outbreaks were associated with 
consumption of homemade canned foods. 

In recent years, along with a steady decline in the 
annual number of cases, a new seasonal pattern of 
illness is emerging – there is a clear shift of seasonal 
peak of disease from summer to autumn months. 
Therefore, in 2016, in the second quarter of the year 

Table I.  Foodborne botulism in Poland. Number of cases and incidence  (per 100,000 population) by voivodeship, 2010-2016
Tabela I. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 2010-2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności  
               wg województw

Voivodeship

Median 
2010-2014 2015 2016

number 
of cases incidence number 

of cases incidence number 
of cases incidence

POLAND 29 0.08 30 0.08 26 0.07
1. Dolnośląskie 1 0.03 1 0.03 - -
2. Kujawsko-pomorskie 1 0.05 1 0.05 1 0.05
3. Lubelskie 5 0.23 5 0.23 7 0.33
4. Lubuskie - - 1 0.10 1 0.10
5. Łódzkie 1 0.04 - - - -
6. Małopolskie 1 0.03 - - 1 0.03
7. Mazowieckie 2 0.04 3 0.06 2 0.04
8. Opolskie - - - - 2 0.20
9. Podkarpackie 1 0.05 1 0.05 2 0.09

10. Podlaskie 2 0.17 1 0.08 - -
11. Pomorskie 2 0.09 5 0.22 1 0.04
12. Śląskie - - - - - -
13. Świętokrzyskie - - 3 0.24 - -
14. Warmińsko-mazurskie 2 0.14 2 0.14 4 0.28
15. Wielkopolskie 5 0.14 3 0.09 1 0.03
16. Zachodniopomorskie 2 0.12 4 0.23 4 0.23

Data source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI, Warsaw. Annals 2010-2016
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS, Warszawa. Roczniki 2010-2016
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a więc w miesiącach, w których w poprzednich latach 
obserwowano na ogół gwałtowny wzrost liczby za-
chorowań, zanotowano relatywnie niską liczbę zatruć 
(5 przypadków). Najwięcej zachorowań zanotowano 
natomiast w trzecim (10 przypadków) i czwartym (8 
przypadków) kwartale roku.

Zapadalność na botulizm na wsi (0,10 na 100 000) 
była w 2016 r. 2-krotnie wyższa niż w miastach (0,05). 
Wyższa zapadalność na terenach wiejskich zaznaczała 
się prawie we wszystkich grupach wiekowych (Tab. III).

(i.e. months when in previous years a rapid increase 
in the number of cases was observed) a relatively low 
number of cases was notified (5 cases), whereas the 
highest number of patients was reported in the third 
(10 cases) and fourth (8 cases) quarters of the year.

The incidence of foodborne botulism in rural areas 
(0.10 per 100,000) was twice as high, than in urban 
areas (0.05). Higher incidence in rural areas was 
observed in almost all age groups (Table III). 

Table II. Foodborne botulism in Poland. Number of sporadic and cluster associated cases by location (urban/rural), 2016
Tabela II. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2016 r. Liczba ognisk oraz liczba i odsetek zachorowań wg wielkości  
                 ognisk i środowiska (miasto/wieś)

Cases

Urban Rural Total
number 

of 
clusters

number 
of cases

% 
of 

cases

number 
of clus-

ters

number 
of cases

% 
of 

cases

number 
of clus-

ters

number 
of cases

% 
of 

cases
Sporadic x 8 72.7 x 11 73.3 x 19 73.1

Cluster  
associated

2 persons - - - 2 4 26.7 2 4 15.4
3 persons 1 3 27.3 - - - 1 3 11.5
total 1 3 27.3 2 4 26.7 3 7 26.9

Total 1 11 100.0 2 15 100.0 3 26 100.0
Data source: botulism case reports for 2016 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiolog-
ical Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2016 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-
epidemiologiczne

Table III. Foodborne botulism in Poland. Number of cases, incidence (per 100,000 population), and percentage of cases by  
                age, gender and location (urban/rural), 2016
Tabela III. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2016 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i odsetek  
                 zachorowań wg wieku, płci i środowiska (miasto/wieś)

Age

Gender Location
Total

men women urban rural

num-
ber of 
cases

inci-
dence %

num-
ber of 
cases

inci-
dence %

num-
ber of 
cases

inci-
dence %

num-
ber of 
cases

inci-
dence %

num-
ber of 
cases

inci-
dence %

0 - 14 - - - - - - - - - - - - - - -

15 - 19 1 0.10 4.3 - - - - - - 1 0.11 6.7 1 0.05 3.8

20 - 24 1 0.08 4.3 - - - - - - 1 0.09 6.7 1 0.04 3.8

25 - 29 1 0.07 4.3 - - - - - - 1 0.09 6.7 1 0.04 3.8

30 - 39 2 0.06 8.7 - - - 1 0.03 9.1 1 0.04 6.7 2 0.03 7.7

40 - 49 3 0.12 13.0 - - - 1 0.03 9.1 2 0.10 13.3 3 0.06 11.5

50 - 59 9 0.36 39.1 2 0.08 66.7 7 0.22 63.6 4 0.20 26.7 11 0.21 42.3

60 + 6 0.16 26.1 1 0.02 33.3 2 0.03 18.2 5 0.16 33.3 7 0.08 26.9

Total 23 0.12 100.0 3 0.02 100.0 11 0.05 100.0 15 0.10 100.0 26 0.07 100.0
Data source: botulism case reports for 2016 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiolog-
ical Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2016 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-
epidemiologiczne
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As in previous years, males predominated – 
incidence among men (0.12) was 8 times as high as 
among women (0.02). Such a large difference was not 
observed in Poland in recent years.

The age of patients ranged from 17 to 80 years 
(median = 54 years), with the highest incidence (0.36 
per 100,000 population) in men in the age group 50-59 
years (Tab. III).

Most cases (65%) reported in 2016 were likely 
associated with consumption of different types of 
homemade canned foods. The most common source of 
poisoning were home-canned fish and pork. We note 
however, that other mixed or unknown types of home-
canned meats were also commonly implicated (Tab. IV). 
As in previous years, no food samples were tested. 
(3) Instead, implicated food was determined based 
on the information about consumption of potentially 
improperly canned / pasteurized products before onset 
of symptoms as well as organoleptic properties of the 
food.

Patients presented with symptoms typical for 
foodborne botulism. The most common symptoms 
were blurred vision (89%), dry mouth (58%), as well 
as drooping eyelids (54%) and difficulty swallowing 
(50%); in addition, gastrointestinal symptoms were 

Podobnie jak w latach ubiegłych częściej chorowali 
mężczyźni – zapadalność mężczyzn (0,12) była aż 8-krot-
nie wyższa od zapadalności kobiet (0,02). Tak dużej róż-
nicy nie obserwowano w Polsce w ostatnich latach.

Wiek chorych wahał się od 17 do 80 lat (media-
na 54 lat), przy czym najwyższą zapadalność (0,36 na 
100 000 ludności) zanotowano u mężczyzn w grupie 
wiekowej 50-59 lat (Tab. III). 

Najwięcej zatruć zarejestrowanych w 2016 r., 65% 
przypadków, wystąpiło po spożyciu żywności konser-
wowanej w warunkach domowych. Najczęstszym źró-
dłem zatrucia w tej grupie zachorowań były konserwy 
rybne i wieprzowe. Relatywnie znaczący był także 
udział zatruć, w których podejrzanym nośnikiem były 
domowe konserwy z różnych lub nieokreślonych gatun-
ków mięsa. (tab. IV). Podobnie jak w latach ubiegłych, 
nie badano żywności podejrzanej o spowodowanie za-
trucia (3). Prawdopodobny nośnik zatrucia ustalano na 
podstawie informacji od chorego o żywności spożywa-
nej w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów 
zatrucia a także jej cechach organoleptycznych. 

U chorych dominowały objawy typowe dla zatruć 
jadem kiełbasianym, zazwyczaj o średnim nasileniu. 
Do najczęściej zgłaszanych dolegliwości należały 
zaburzenia widzenia (89%), suchość w jamie ustnej 
(58%), a także opadanie powiek (54%) i trudności po-

Table IV. Foodborne botulism in Poland. Number and percentage of cases by location (urban/rural) and suspected food  
                 vehicle, 2016
Tabela IV. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2016 r. Liczba i odsetek zachorowań wg środowiska (miasto/wieś)  
                  i prawdopodobnego nośnika toksyny botulinowej

Suspected food vehicle
Urban Rural Total

n % n % n %

Canned pork
commercial - - - - - -
homemade - - 5 33.3 5 19.2

Other, mixed or unknown types of 
canned meat 

commercial 1 9.1 - - 1 3.8
homemade 1 9.1 3 20.0 4 15.4

Canned fish
commercial 1 9.1 1 6.7 2 7.7
homemade 4 36.4 1 6.7 5 19.2

Canned meat and vegetables
commercial 2 18.2 - - 2 7.7
homemade - - 2 13.3 2 7.7

Canned mushrooms, fruits and 
vegetables

commercial - - - - - -
homemade - - 1 6.7 1 3.8

Sausages and cured meat products
commercial 1 9.1 1 6.7 2 7.7
homemade - - - - - -

Not determined 1 9.1 1 6.7 2 7.7
Total 11 100.0 15 100.0 26    100.0

Data source: botulism case reports for 2016 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiolog-
ical Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2016 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-
epidemiologiczne
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also frequently observed, including vomiting (73%), 
constipation (39%) and diarrhea (23%).

All patients required hospitalization, with duration 
of hospital stay ranging from 2 to 67 days (median = 
17 days). Almost one third of all the cases (32%, 7 
patients), in which the clinical course of illness was 
specified, had severe or moderately severe symptoms. 
Remaining cases were reported to have moderate 
course of illness. According to data of the State Sanitary 
Inspection and Central Statistical Office of Poland, 
there were 3 deaths related to the disease, all men aged 
59, 60 and 79. The reported mortality rate (12%) was 
significantly higher compared to other EU countries 
with well-functioning systems for the diagnosis and 
treatment of foodborne botulism. (4)

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2016, the epidemiological situation of foodborne 
botulism in Poland did not change significantly. From 
an epidemiological surveillance point of view, attention 
is drawn to the large proportion of cases reported by 
physicians based on clinical symptoms without more 
definitive laboratory/epidemiological confirmation, 
whereas from a clinical perspective – to the high 
mortality among notified cases. This indicates the 
need for training of medical professionals in order to 
ensure rapid and accurate diagnosis of the disease and 
early implementation of treatment. A large proportion 
of cases consistently linked with homemade canned 
foods was also noted, suggesting the need for health 
education in regards to safe food preservation, as well 
as its safe storage and consumption.
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łykania (50%); często obserwowano również objawy 
ze strony przewodu pokarmowego – wymioty (73%), 
zaparcia (39%) i biegunkę (23%). 

Wszyscy chorzy wymagali hospitalizacji, przy 
czym okres hospitalizacji wahał się od 2 do 67 dni 
(mediana 17 dni). Prawie jedna trzecia zachorowań 
(32%; 7 przypadków), w których podano ocenę kli-
niczną przebiegu zatrucia, miała przebieg określony 
jako „ciężki” lub „średnio ciężki”. Pozostałe zacho-
rowania miały przebieg „średni”. Z danych zebranych 
przez inspekcję sanitarną wynika, że zmarły trzy oso-
by - mężczyźni w wieku 59, 60 i 79 lat, w tym dwu 
mieszkańców wsi i jeden mieszkaniec miasta1. Zanoto-
wana śmiertelność (12%), była zdecydowanie wyższa 
w porywaniu do innych krajów UE ze sprawniej dzia-
łającym systemem rozpoznawania i leczenia zatruć ja-
dem kiełbasianym. (4)

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2016 roku sytuacja epidemiologiczna zatruć ja-
dem kiełbasianym w Polsce nie uległa istotnym zmia-
nom. Z punktu widzenia nadzoru epidemiologicznego 
zwraca uwagę znaczący udział  zachorowań zgłasza-
nych przez lekarzy bez potwierdzenia laboratoryjnego 
czy epidemiologicznego, z punktu widzenia kliniki - 
wysoka śmiertelności zatruć. Wskazuje to na potrzebę 
szkoleń personelu medycznego w zakresie rozpozna-
wania zatrucia w celu zapewnienia szybkiej i dokład-
nej diagnostyki choroby i wczesnego wdrożenia lecze-
nia. Utrzymujący się wysoki udział zatruć związany 
ze spożyciem żywności konserwowanej w warunkach 
domowych wskazuje na potrzebę prowadzenia oświaty 
zdrowotnej dotyczącej tzw. „bezpiecznej żywności”, 
szczególnie w zakresie właściwego sposobu przygoto-
wywania konserw w warunkach domowych, ich prze-
chowywania i spożycia.
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1 Główny Urząd Statystyczny podaje dwa zgony. W jednym przypadku - 
zgonu mężczyzny po udarze mózgu i obciążonego chorobą alkoholową, 
przyjęto inną przyczynę wyjściową zgonu.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. In 2016, the World Health Organization implemented a Global Strategy to eliminate viral 
hepatitis. For Hepatitis C, the goals of this Strategy include increased harm reduction coverage, improved safety 
of medical procedures and an increase the percentage of people diagnosed and treated.
OBJECTIVE. This article aims are evaluating the epidemiological situation of HCV infections in Poland in 
2016 in reference to the data from previous years. 
MATERIAL AND METHODS. Analysis of epidemiological situation of hepatitis C in Poland in 2016 was 
carried out on case-based data collected through routine surveillance system. Data on hepatitis C mortality from 
the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central Statistical Office were also included.
RESULTS. In 2016, a total of 4,261 cases were reported. Diagnosis rate was 11.09 per 100,000, on the similar 
level as in 2015 (1% decrease), but in comparison to the median for the years 2010-2014 it increased by 88%. 
The most common possible route of HCV infection were medical procedures accounting for 69.8% of all cases 
and for 58.2% of acute hepatitis C virus infection cases. In 2016, 224 deaths due to hepatitis C were registered. 
In 2016, a hepatitis C outbreak was reported in małopolskie voivodeship (11 patients of the Hemato-oncolology 
Department, 129 people exposed). 
CONCLUSIONS. The increase of HCV diagnosis rate, which has been reported for last three years, is probably 
a consequence of improved the surveillance, including mandatory reporting of positive laboratory results, but 
also increased availability of HCV laboratory screening. Medical exposures are still an important route of 
transmission of HCV in Poland.

Key words: hepatitis C, HCV, epidemiology, infectious diseases, Poland, 2016

STRESZCZENIE

WSTĘP. W 2016 r. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła Globalną Strategię zwalczania wirusowych zapa-
leń wątroby. Dla wzw C cele te obejmują zwiększenie pokrycia działaniami z zakresu redukcji szkód, poprawę 
bezpieczeństwa procedur medycznych oraz zwiększenie odsetka rozpoznań i odsetka leczonych.
CEL. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HCV w Polsce w 2016 r. z odnie-
sieniem do danych z lat poprzednich. 
MATERIAŁ I METODA. Ocena epidemiologiczna wzw C w Polsce w 2016 r. została przeprowadzona na 
podstawie analizy indywidualnych wywiadów epidemiologicznych. Dane dotyczące zgonów z powodu wzw C 
pochodzą z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego. 
WYNIKI. W 2016 r. zgłoszono ogółem 4.261 przypadków wzw C. Wskaźnik rozpoznań wyniósł 11,09 na 100 tys. 
i pozostał na porównywalnym poziomie, jak w 2015 r. (spadek o 1%), ale w porównaniu do mediany za lata 2010-2014 
wzrósł o 88%. Najczęstszą prawdopodobną drogą zakażenia były zabiegi medyczne (69.8% wszystkich zgłoszonych 
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przypadków), również w przypadkach zaklasyfikowanych jako ostre (58.2%). W 2016 r. stwierdzono 224 zgony z po-
wodu wzw typu C. W 2016 r. zarejestrowano jedno ognisko zakażeń HCV w woj. małopolskim (11 pacjentów Oddziału 
Hematologicznego, 129 osób narażonych).
WNIOSKI. Odnotowywany od trzech lat wzrost wskaźnika rozpoznań zakażeń HCV prawdopodobnie jest na-
stępstwem uszczelnienia systemu, w tym zgłaszania dodatnich wyników przez laboratoria, ale także wzrostu 
dostępności testów diagnostycznych wzw C. Zabiegi medyczne nadal stanowią ważną drogę przenoszenia za-
każeń HCV.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, wzw C, HCV, epidemiologia, choroby zakaźne, Polska, rok 2016

WSTĘP

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw typu C) 
stanowi poważny problem zdrowia publicznego, głównie 
za sprawą bezobjawowego/skąpoobjawowego przebiegu 
przewlekłego wzw typu C, niosącego poważne konse-
kwencje w postaci uszkodzenia wątroby (marskość wątro-
by, rak wątrobowokomórkowy) przy jednoczesnym braku 
możliwości uodpornienia populacji (brak szczepionki).

W 2016 r. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła 
Globalną Strategię zwalczania wirusowych zapaleń wą-
troby (1). Strategia ta dotyczy wzw typu A, B, C, D i E. 
Wytyczono w niej cel eliminacji wzw jako problemu 
zdrowia publicznego do 2030 r., co dotyczy ograniczenia 
zapadalności, rozpowszechnienia i umieralności z powo-
du wzw. W szczególności dla wzw C cele te obejmują 
zwiększenie pokrycia działaniami z zakresu redukcji 
szkód, poprawę bezpieczeństwa procedur medycznych 
oraz zwiększenie odsetka rozpoznań, sięgającego 30% do 
2020 r. i 90% do 2030 r. Do 2030 r. również co najmniej 
80% zakażonych powinno zostać objętych leczeniem.

Możliwości monitorowania osiągnięcia powyższych 
wskaźników w Europie według stanu na 2016 r. były 
jednak ograniczone (2). Na poziom europejski zgłaszana 
była przede wszystkim informacja o rozpoznanych przy-
padkach. I tak wg danych Europejskiego Centrum ds. 
Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) w 2016 r. wskaźnik 
nowych rozpoznań w krajach Unii Europejskiej wynosił 
7,93 na 100 tys. ludności (od 0,32 na 100 tys. we Włoszech 
do 76,08 na 100 tys. na Łotwie) (3). W Europie zakażenia 
wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) są obecnie prze-
noszone głównie wśród osób przyjmujących środki odu-
rzające w iniekcji (PWID) – w krajach Europy Zachodniej 
grupa ta stanowi 50-80% nowo rozpoznawanych zakażeń 
HCV (4). Kolejną, kluczową dla transmisji zakażeń HCV 
populację stanowią mężczyźni utrzymujący kontakty sek-
sualne z mężczyznami (MSM), szczególnie zakażeni HIV. 
Analizy badań epidemiologicznych wskazują na istnienie 
pewnej subpopulacji w grupie HIV+MSM narażonej na 
powtarzającą się ekspozycję, u których ryzyko zakażenia 
HCV jest równie wysokie jak u osób użytkujących środki 
odurzające we wstrzyknięciach (5). 

Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epide-
miologicznej zakażeń HCV w Polsce w 2016 r. z od-
niesieniem do danych z lat poprzednich. 

INTRODUCTION

Given the asymptomatic course, no possibility to 
prevent by vaccination and the serious consequences 
of long-term infection (liver cirrhosis, hepatocellular 
carcinoma), hepatitis C (HCV infection) remains 
a serious public health problem.

In 2016, the World Health Organization 
implemented a Global Strategy to combat viral 
hepatitis (including hepatitis A, B, C, D and E) (1). 
The goal was defined as to eliminate viral hepatitis 
as a major public health threat by 2030, including 
reduction of incidence, prevalence and mortality due 
hepatitis. For HCV infection, the strategy postulates 
increasing harm reduction coverage, improving safety 
of medical procedures and increasing the percentage 
of people diagnosed. By 2020 30% of people infected 
should know their status and by 2030 -  90% of them. 
Moreover, by 2030, treatment coverage for hepatitis C 
infection should reach 80% of eligible persons.

The possibilities to monitor of the above indicators 
in Europe at the baseline, i.e. in 2016 were limited (2). 
At the European level, the monitoring system includes 
case-base reporting of newly diagnosed cases. And so 
according to European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) data, in 2016 the diagnosis rate 
in the European Union countries was 7.93 per 100,000 
people, varying from 0.32 per 100,000 in Italy to 76.08 
per 100,000 in Latvia (3). In Europe, hepatitis C virus 
(HCV) infection is currently mainly transmitted among 
people who inject drugs (PWID) – in Western European 
countries, PWID account for 50%-80% of new HCV 
infections (4). The second key population are men who 
have sex with men (MSM), especially those MSM who 
are also infected with HIV. A recent meta-analysis of 
published epidemiological studies indicate that there 
exists a subgroup of HIV+MSM with recurring sexual 
exposure to HCV, in whom the incidence rates reach 
the rates of HCV infection among PWID (5). 

This article aims are evaluating the epidemiological 
situation of HCV infection in Poland in 2016 in 
reference to the data from previous years.
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MATERIAL AND METHODS

Data sources. Analysis of epidemiological 
situation of hepatitis C in Poland in 2016 was based 
on case-based surveillance data, collected as part 
of epidemiological interviews with people newly 
diagnosed with HCV infection. Since 2016, these data 
are entered by Local Sanitary and Epidemiological 
Stations (PSSE) directly to the central database, using 
the Epidemiological Interview Registration System 
(SRWE). It allows for the verification of case definitions 
at the regional and central level as well as real-time 
monitoring of the epidemiological situation. Data on 
hepatitis C mortality derived from the Demographic 
Surveys and Labour Market Department of the Central 
Statistical Office were also included.

Case definition. In 2016, mandatory reporting 
included: 1) HCV infections diagnosed by physicians 
and 2) positive laboratory test results for HCV (6,7). 
Diagnosed cases reported to the epidemiological 
surveillance were classified according to the definition 
used for the European surveillance (8). According to 
this definition, all laboratory confirmed cases meeting 
at least one criterion from the following three are 
recognized as newly diagnosed hepatitis C: 1) detection 
of HCV nucleic acid in blood serum (HCV RNA), 2) 
detection of hepatitis C virus core antigen (HCV-core), 
3) demonstration of the presence of specific antibodies 
against hepatitis C virus (anti-HCV), confirmed by 
a confirmation test for the presence of antibodies (e.g. 
immunoblot) in people older than 18 months, without 
evidence of eradication of the infection. Clinical 
criteria are not applicable.

The data presented for 2009-2014 were registered 
based on the 2009 definition, including either detection 
of hepatitis C virus nucleic acid in blood serum (HCV 
RNA) or demonstrated (confirmed by a confirmatory 
antibody test) presence of specific antibodies against 
hepatitis C. Beginning in 2015 cases are no longer 
classified based on clinical criteria. Therefore, the 
obtained numbers should be interpreted as newly 
diagnosed cases (not incident chronic hepatitis C 
cases) and the indicator per number of population – as 
a diagnosis rate (not a incidence rate).

The definition used for surveillance in the 
European Union distinguishes between registered 
cases of hepatitis C infection: acute, chronic and 
unknown (9). Criteria for acute case are: 1) recent 
HCV seroconversion (prior negative test for hepatitis 
C in last 12 months) OR 2) detection of hepatitis C 
virus nucleic acid (HCV RNA) or hepatitis C virus core 
antigen (HCV core) in serum/plasma and no detection 
of hepatitis C virus antibody (negative result). Chronic 
case: 1) detection of hepatitis C virus nucleic acid 
(HCV RNA) or hepatitis C core antigen (HCV core) in 

MATERIAŁ I METODY

Źródła danych. Ocena epidemiologiczna dotyczą-
ca wzw typu C w Polsce w 2016 r. została przeprowa-
dzona na podstawie analizy indywidualnych danych 
zebranych w ramach wywiadów epidemiologicznych 
z osobami, u których wykryto zakażenie HCV. Od 2016 
r. dane te są wprowadzane przez pracowników Powiato-
wych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych bezpośred-
nio do centralnej bazy danych za pomocą elektronicznej 
aplikacji System Rejestracji Wywiadów Epidemiolo-
gicznych (SRWE), co pozwala na weryfikację definicji 
przypadku na poziomie regionalnym i centralnym oraz 
bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej.

Dane dotyczące zgonów z powodu wzw typu C 
pochodzą z Departamentu Badań Demograficznych 
i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego. 

Definicja przypadku. W 2016 r. obowiązkowemu 
zgłoszeniu podlegały zarówno: 1) rozpoznania wzw C 
postawione przez lekarza, jak i 2) dodatnie wyniki ba-
dań laboratoryjnych w kierunku zakażenia HCV (6,7). 
Zgłoszone rozpoznania wzw C w ramach nadzoru epi-
demiologicznego były klasyfikowane według kryteriów 
definicji stosowanych na potrzeby europejskiej sieci 
nadzoru (8). Według tej definicji jako nowo rozpozna-
ne wzw C uznaje się wszystkie przypadki potwierdzone 
laboratoryjnie, spełniające co najmniej jedno kryterium 
z następujących trzech: 1) wykrycie kwasu nukleino-
wego HCV w surowicy krwi (HCV RNA), 2) wykry-
cie antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby 
typu C (HCV-core), 3) wykazanie obecności swoistych 
przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu 
C (anty-HCV), potwierdzone testem potwierdzającym 
obecność przeciwciał (np. immunoblot) u osób star-
szych niż 18 miesięcy, bez dowodu zwalczenia zakaże-
nia. Nie mają zastosowania kryteria kliniczne.

Przedstawione dane z lat 2010-2014 rejestrowano 
w oparciu o definicję z 2009 r., obejmującą przypadki, 
w których wykryto kwas nukleinowy wirusa zapalenia wą-
troby typu C w surowicy krwi (HCV RNA) lub wykazano 
(potwierdzoną innym testem w kierunku obecności prze-
ciwciał) obecność swoistych przeciwciał przeciw HCV. 
W roku 2015 stosowano po raz pierwszy jedynie definicję 
pozwalającą na rejestrację przypadku wyłącznie w opar-
ciu o kryteria laboratoryjne. Otrzymane wartości należy 
interpretować zatem nie jako zachorowania, a jako nowo 
rozpoznane zakażenia, a wskaźnik w przeliczeniu na po-
pulację nie jako zapadalność, a jako wskaźnik rozpoznań.

Definicja stosowana na potrzeby nadzoru w Unii Euro-
pejskiej rozróżnia rejestrowane przypadki zakażenia wzw 
C: na ostre, przewlekłe oraz o nieokreślonym czasie trwa-
nia (9). Kryteria przypadku ostrego to: 1) wykazanie sero-
konwersji HCV (negatywny wynik testu w kierunku HCV 
do 12 miesięcy przed wynikiem dodatnim) lub 2) wykry-
cie HCV RNA lub antygenu rdzeniowego HCV w próbce, 
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w której nie wykryto przeciwciał anty-HCV. Przypadek 
przewlekły: 1) wykrycie HCV RNA lub antygenu rdzenio-
wego HCV w dwóch próbkach od pacjenta w odstępie 12 
miesięcy (jeśli przypadek został zgłoszony dopiero przy 
drugim wyniku). Nowo rozpoznany przypadek, który nie 
spełnia kryteriów definicji przypadku ostrego lub przewle-
kłego, klasyfikowany jest jako przypadek o nieokreślonym 
czasie trwania. Z uwagi na rzadkie wykonywanie w Polsce 
badań w kierunku HCV, uchwycenie momentu serokon-
wersji jest sporadyczne, nieczęsto również pozyskiwane 
są dane dotyczące powtórnych badań – definicja z punktu 
widzenia praktycznego zastosowania w Polsce jest mało 
przydatna (10). Na potrzeby nadzoru epidemiologicznego 
w Polsce przyjęto, że przypadek ostry to przypadek zgło-
szony przez lekarza jako ostre wzw typu C, który: 1) speł-
nia kryteria europejskiej sieci nadzoru LUB 2) objawowy 
przypadek wzw typu C, w którym wystąpiła żółtaczka lub 
podwyższona aktywność transaminaz (>350 IU/ml lub 
ALT>10*norma) (11).

Droga transmisji zakażenia. Na podstawie przepro-
wadzonego wywiadu epidemiologicznego określono naj-
bardziej prawdopodobną drogę zakażenia wg kategorii: 1) 
PWID – przyjmowanie środków odurzających w iniekcji; 
2) zabiegi medyczne (w tym transfuzje krwi/preparatów 
krwiopochodnych, hemodializy, transplantacje narządów 
i tkanek); 3) droga kontaktów seksualnych; 4) ekspozycja 
zawodowa; 5) kontakt domowy; 6) droga wertykalna.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Nowo rozpoznane przypadki zakażenia wzw 
typu C. W 2016 r. zgłoszono 4 261 przypadków zaka-
żeń HCV (wskaźnik rozpoznań 11,1 na 100 tys.). Za-
każenia mieszane wywołane przez wirusy HCV i HBV 
(uwzględnione w liczbie wszystkich zgłoszonych zaka-
żeń wzw C) stanowiły 0,5% (21 przypadków). Wskaź-
nik rozpoznań wzw typu C w latach 2009-2015 wyka-
zuje znaczną tendencję wzrostową. W 2016 r. wskaźnik 
ten pozostał na porównywalnym poziomie, jak w 2015 r.  
(spadek o 1%), ale w porównaniu do mediany za lata 
2010-2014 wzrósł o 88% (Tab. I.). 

Nowe rozpoznania wzw typu C zgłoszono we 
wszystkich województwach w Polsce. Jednakże, tak jak 
i w latach poprzednich, współczynnik rozpoznań wyka-
zywał znaczne wahania w zależności od regionu (od 4,9 
do 20,0 na 100 tys.). Wysokie wartości wskaźnika odno-
towano w województwach: kujawsko-pomorskim (20,0 
na 100 tys.), lubuskim (15,9 na 100 tys.) oraz łódzkim 
(15,7 na 100 tys.), najniższe zaś w województwach: pod-
karpackim (4,9 na 100 tys.), opolskim (7,2 na 100 tys.) 
oraz małopolskim (7,3 na 100 tys.) (Tab. I.). 

Od lat zauważalne jest zróżnicowanie współczyn-
ników rozpoznań pod względem środowiska zamiesz-
kania: na terenach miejskich jest on wyższy niż na ob-
szarach wiejskich (w 2016 r. odpowiednio 13,7 i 7,2 

serum/plasma in two samples taken at least 12 months 
apart (in the event that the case was not notified the first 
time). If a newly diagnosed case cannot be classified in 
accordance with the above definition of acute or chronic 
infection, it is classified as a unknown. In Poland, 
tests for HCV are rarely carried out. So identification 
of the moment of seroconversion is sporadic. Data 
on repeat tests for HCV are also not often obtained. 
Thus, the definition from the point of view of practical 
application in Poland is of limited use (10). For the 
purposes of epidemiological surveillance in Poland, it 
was assumed that the acute case is a case reported by 
the physician as acute hepatitis C infection, which: 1) 
meets the criteria of the European surveillance network 
OR 2) is a symptomatic case of hepatitis C in which 
jaundice or elevated transaminase activity occurred 
(>350 IU/ml OR ALT>10*normal) (11).

Modes of transmission. Based on the case-based 
data, the most probable route of infection was assigned 
as one of the following categories: 1) PWID - people 
who inject drugs; 2) medical procedures (including 
blood/ blood products transfusions, hemodialysis, 
transplantation of organs and tissues); 3) sexually 
transmitted; 4) occupational infections; 5) household 
transmission; 6) mother to child transmission.

RESULTS

Newly diagnosed cases of hepatitis C. In 2016 
a total of 4,261 HCV cases were reported (diagnosis 
rate 11.1 per 100,000). The co-infections with HBV 
accounted for 0.5% (21 cases) of all reported HCV 
cases. The diagnosis rate of hepatitis C in 2009-2015 
shows a significant upward trend. In 2016, this rate 
remained at a comparable level as in 2015 (a decrease 
of 1%), but in comparison to the median for the years 
2010-2014 it increased by 88% (Tab. I.).

New diagnoses of hepatitis C were reported in all 
voivodships in Poland. However, as in previous years, 
the diagnosis rate showed significant fluctuations 
depending on the region (from 4.9 to 20.0 per 100,000). 
High values   of the rate were recorded in the following 
provinces: kujawsko-pomorskie (20.0 per 100,000), 
lubuskie (15.9 per 100,000) and łódzkie (15.7 per 
100,000), and the lowest in the following voivodships: 
podkarpackie (4.9 per 100,000), opolskie (7.2 per 
100,000) and małopolskie (7.3 per 100,000) (Tab. I).

As previously, the differentiation of diagnosis rate 
in terms of residence type was noticeable: in urban 
areas it was higher than in rural areas (in 2016, 13.7 
and 7.7 per 100,000 respectively, Tab. II.). In urban 
areas, the diagnosis rate is directly proportional to 
the number of residents: 10.2 per 100,000 (cities <20 
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na 100 tys.; Tab. II.). W miastach współczynnik rozpo-
znań jest wprost proporcjonalny do liczby mieszkań-
ców: 10,2 na 100 tys. (miasta <20 tys. mieszkańców), 
11,5 na 100 tys. (miasta 20-49 tys. mieszkańców), 15,0 
na 100 tys. (miasta 50-99 tys. mieszkańców) oraz 15,7 
na 100 tys. (miasta >100 tys. mieszkańców). 

Wskaźnik rozpoznań w podziale na płeć był na 
zbliżonym poziomie (Tab. II.). Zarówno u mężczyzn 
jak i kobiet najwyższy wskaźnik rozpoznań, wynoszą-
cy ponad 18 na 100 tys., odnotowano w grupie wieku 
55-59 lat. Wysoką wartość współczynnika rozpoznań 
odnotowano u mężczyzn w wieku 35-39 lat (17,8 na 
100 tys.) oraz 50-54 lat (17,4 na 100 tys.). Natomiast 
u kobiet najwyższe współczynniki rozpoznań raporto-
wano w grupach wieku: 60-64 i 65-74 lat (odpowiednio: 
15,7 i 14,9 na 100 tys.) oraz 25-34 lat (15,1 na 100 tys.). 
Krzywe wskaźnika rozpoznań w podziale na płeć i śro-
dowisko zamieszkania (miasto/wieś) w poszczególnych 
grupach wieku przedstawiono na Rycinie 1.

Wśród zgłoszonych przypadków, 16 (0,4%) zakla-
syfikowano jako ostre wzw typu C wg kryterium defi-
nicji europejskiej sieci nadzoru. Wg polskiej definicji, 
ostrych zachorowań wzw C wykazano 79 (1,9%).

thousands residents), 11.5 per 100,000 (cities: 20-49 
thousands inhabitants), 15.0 per 100,000 (cities of 50-
99 thousands inhabitants) and 15.7 per 100,000 (cities> 
100 thousands inhabitants).

The diagnosis rate was at a similar level by 
gender (Tab. II.). In both men and women, the highest 
diagnosis rate, over 18 per 100,000, was recorded in the 
55-59 age group. The high value of the diagnosis rate 
was reported in men aged 35-39 (17.8 per 100,000) and 
50-54 (17.4 per 100,000). In contrast, in women, the 
highest diagnosis rates were reported in age groups: 
60-64 and 65-74 years (15.7 and 14.9 per 100,000, 
respectively) and 25-34 years (15.1 per 100,000). 
Figure 1 shows diagnosis rates by age group, gender 
and place of residence (urban/rural).

Of the reported cases, 16 (0.4%) were classified 
as acute hepatitis C according to the definition of the 
European surveillance network. According to the 
Polish definition of acute hepatitis C, 79 (1.9%) were 
reported.

Table I. Hepatitis C in Poland in 2010-2016. Number of cases and diagnosis rate per 100,000 population, number and  
              percentage of HCV/HBV co-infection by voivodeship
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 2010-2016. Liczba przypadków, wskaźnik rozpoznań na  
               100 000 ludności oraz liczba i procent zakażeń mieszanych HCV/HBV     

Voivodeship
Median 

2010-2014

2015 2016

TOTAL HCV/HBV  
co-infections TOTAL HCV/HBV  

co-infections
N rate N rate N % N rate N %

1. Dolnośląskie 279 9.21 423 14.56 2 0.5 363 12.50 1 0.3
2. Kujawsko-pomorskie 193 9.19 469 22.46 2 0.4 417 20.00 1 0.2
3. Lubelskie 118 5.74 213 9.94 - - 175 8.19 - -
4. Lubuskie 152 14.28 184 18.05 2 1.1 162 15.92 2 1.2
5. Łódzkie 243 9.65 368 14.73 2 0.5 390 15.67 3 0.8
6. Małopolskie 33 0.87 173 5.13 2 1.2 247 7.32 1 0.4
7. Mazowieckie 337 6.26 418 7.83 3 0.7 512 9.56 5 1.0
8. Opolskie 64 6.01 88 8.81 1 1.1 72 7.24 1 1.4
9. Podkarpackie 82 3.58 116 5.45 1 0.9 104 4.89 - -
10. Podlaskie 61 4.30 113 9.49 - - 118 9.94 - -
11. Pomorskie 69 2.73 197 8.55 1 0.5 225 9.73 3 1.3
12. Śląskie 160 3.33 582 12.71 2 0.3 581 12.73 2 0.3
13. Świętokrzyskie 90 7.06 145 11.51 1 0.7 122 9.72 - -
14. Warmińsko-mazurskie 52 3.27 174 12.06 - - 159 11.06 1 0.6
15. Wielkopolskie 364 9.85 408 11.74 2 0.5 379 10.90 1 0.3
16. Zachodniopomorskie 49 2.79 214 12.49 3 1.4 235 13.75 - -
POLAND 2265 5.78 4285 11.14 24 0.6 4261 11.09 21 0.5
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Fig.1. Hepatitis C in Poland in 2016. Diagnosis rate per 100,000 population by age group, gender and location (urban/rural) 
Ryc. 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2016 r. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności wg. grupy wieku, płci i miejsca zamieszkania 
(miasto/wieś)    
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Fig. 1. Hepatitis C in Poland in 2016. Diagnosis rate per  
                100,000 population by age group, gender and location  
             (urban/rural)
Ryc. 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce  
                 w 2016 r. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności  
      wg. grupy wieku, płci i miejsca zamieszkania  
              (miasto/wieś)

Prawdopodobna droga transmisji zakażenia. 
Z danych uzyskanych w wywiadzie epidemiologicz-
nym określono prawdopodobną drogę zakażenia wzw 
C w 91,4% przypadków (u 3 893 osób). Najczęstszą 
prawdopodobną drogą zakażenia były zabiegi medycz-
ne (69,8%, a po wyłączeniu przypadków z nieznaną 
drogą przeniesienia zakażenia – 76,4%). Przeniesienie 
zakażenia w związku przeprowadzaniem zabiegów 
medycznych dominowało również w przypadkach za-

The probable transmission route of the infection. 
From the data obtained in the epidemiological 
interview, the probable way of hepatitis C infection 
was determined in 91.4% of cases (in 3,893 people). 
The most common possible transmission route were 
medical procedures (69.8%, and excluding cases with 
unknown transmission route –76.4%). The transmission 
of infection in connection with medical procedures was 
also frequent in cases classified as acute, regardless 
of the definition adopted (Tab. III.). The second most 
common transmission route for all reported cases in 
2016 was injecting drugs (5.6%). However, for acute 
cases occupational exposure and sexually transmission 
were more commonly reported than injecting drugs. 

The circumstances of HCV diagnosis. In 99% 
of reported cases of hepatitis C diagnoses in 2016, 
information on the circumstances of diagnostic tests 
for hepatitis C was obtained. Reported cases were 
diagnosed mainly in primary health care (30.5%), 
during screening tests in hospitals (27.3%) and during 
diagnostics in ambulatory or in-patient infection 
diseases clinics (13.3%). In addition, 262 women 
(6%) were detected during pregnancy testing and 188 
(4%) cases were detected during blood donation tests. 
There were 11 (0.3%) and 53 (1%) people who were 
diagnosed, respectively, after occupational exposure 
and as a result of contact with a person infected with 
HBV/HCV. Two hundred sixty-eight cases (6.3%) 
were diagnosed while testing on their own initiative.

Table II. Hepatitis C in Poland in 2016. Number of cases, diagnosis rate per 100,000 population and percentage by age,  
               gender and location (urban/rural)
Tabela II. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2016 r. Liczba przypadków, wskaźnik rozpoznań na 100 000  
                 ludności oraz odsetki według wieku, płci i środowiska zamieszkania (miasto/wieś)

Age 
group

Gender Residence
Total

Male Female Urban area Rural area
N rate % N rate % N rate % N rate % N rate %

0-4 9 0.93 0.4 6 0.66 0.3 8 0.73 0.3 7 0.89 0.6 15 0.80 0.4
5-9 2 0.19 0.1 5 0.50 0.2 6 0.51 0.2 1 0.11 0.1 7 0.34 0.2

10-14 2 0.22 0.1 2 0.23 0.1 3 0.30 0.1 1 0.12 0.1 4 0.22 0.1
15-19 13 1.30 0.6 10 1.05 0.5 16 1.53 0.5 7 0.78 0.6 23 1.18 0.5
20-24 70 5.83 3.3 83 7.18 3.9 101 8.05 3.2 52 4.72 4.7 153 6.49 3.6
25-29 185 13.00 8.7 206 14.99 9.6 273 16.69 8.6 118 10.17 10.7 391 13.98 9.2
30-34 225 13.73 10.6 242 15.19 11.3 360 17.86 11.4 107 8.80 9.7 467 14.45 11.0
35-39 280 17.80 13.2 173 11.27 8.1 341 17.62 10.8 112 9.55 10.2 453 14.57 10.6
40-44 206 14.67 9.7 139 10.09 6.5 263 15.74 8.3 82 7.39 7.5 345 12.40 8.1
45-49 191 16.20 9.0 135 11.51 6.3 236 17.23 7.5 90 9.16 8.2 326 13.86 7.7
50-54 205 17.40 9.7 177 14.74 8.3 249 17.79 7.9 133 13.57 12.1 382 16.05 9.0
55-59 246 18.29 11.6 262 18.17 12.3 379 21.86 12.0 129 12.25 11.7 508 18.23 11.9
60-64 195 15.26 9.2 230 15.74 10.8 337 18.75 10.7 88 9.35 8.0 425 15.52 10.0
65-74 181 12.01 8.5 292 14.86 13.7 358 15.49 11.3 115 9.92 10.5 473 13.63 11.1
≥75 113 12.40 5.3 176 9.75 8.2 233 13.59 7.4 56 5.60 5.1 289 10.64 6.8
Total 2123 11.42 100 2138 10.78 100 3163 13.66 100 1098 7.19 100 4261 11.09 100
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kwalifikowanych jako ostre, niezależnie od przyjętej 
definicji (Tab. III.). Następna pod względem częstości 
prawdopodobna droga transmisji dla wszystkich zgło-
szonych przypadków w 2016 r. to użytkowanie środ-
ków odurzających w iniekcji (5,6%). Natomiast dla 
przypadków ostrych to skutek ekspozycji zawodowej 
oraz droga kontaktów seksualnych.

Okoliczność rozpoznania zakażenia HCV. 
W 99% zgłoszonych nowych rozpoznań wzw typu C 
w 2016 r. uzyskano informację o okolicznościach wyko-
nania testów diagnostycznych w kierunku wzw typu C. 
Zgłoszone przypadki rozpoznawano głównie w związ-
ku z diagnostyką w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 
(POZ; 30,5%), w trakcie badań przesiewowych w szpi-
talach (27,3%) oraz podczas diagnostyki w poradniach 
lub oddziałach chorób zakaźnych (13,3%). Ponadto, 
wykrycie zakażenia podczas przeprowadzania badań 
w związku z ciążą odnotowano u 262 kobiet (6%), 
a 188 (4%) zakażeń wykryto podczas badań kandyda-
tów na dawców krwi. Osoby, u których wykonano test 
diagnostyczny po ekspozycji zawodowej oraz na skutek 
kontaktu z osobą zakażoną HBV/HCV stanowiły odpo-
wiednio: 11 (0,3%) oraz 53 (1%). Dwieście sześćdzie-
siąt osiem rozpoznań (6,3%) postawiono wśród osób 
badających się z własnej inicjatywy.

Hospitalizacja. W 2016 r. w związku z wzw typu C 
poddano hospitalizacji 1 684 osoby (39,5% ogółu zare-
jestrowanych przypadków). Odsetek hospitalizowanych 
osób wykazał – podobnie jak w 2015 r. – tendencję spad-
kową. Tak jak i w latach poprzednich odnotowano zróż-
nicowanie w zakresie leczenia szpitalnego zgłoszonych 
przypadków wzw typu C w poszczególnych wojewódz-
twach: łódzkie (260 osób, 66,7% zgłoszonych przypadków 
w województwie), pomorskie (141 osób; 62,7%), podkar-
packie (62 osoby, 59,6%), kujawsko-pomorskie (209 osób, 
50,1%), lubelskie (76 osób, 43,4%), warmińsko-mazurskie 
(67 osób, 42,1%), lubuskie (68 osób, 42,0%), świętokrzy-
skie (47 osób, 38,5%), małopolskie (88 osób, 35,6%) opol-
skie (25 osób, 34,7%), podlaskie (40 osób, 33,9%), śląskie 
(190 osób, 32,7%) dolnośląskie (112 osób, 30,9%), mazo-
wieckie (146 osób, 28,5%), zachodniopomorskie (64 oso-
by, 27,2%), wielkopolskie (89 osób, 23,5%).

Późne następstwa zakażenia HCV. Z punktu 
widzenia celów nadzoru epidemiologicznego, istotne 
jest wyodrębnienie przypadków rozpoznanych późno, 
u których doszło już do znacznego uszkodzenia wą-
troby (10). U 231 osób (5,4%), których zachorowa-
nie zgłoszono w 2016 r., raportowano jednocześnie 
późne następstwa zakażenia: marskość wątroby (203 
przypadki, 4,8%; u 47 chorych marskość mogła mieć 
złożoną etiologię z uwagi na uzależnienie od alkoholu 
w wywiadzie), niewydolność wątroby (13 osób; 0,3%) 
oraz pierwotny rak wątroby (15 zachorowań; 0,4%). 

Zgony z powodu wzw C. W 2016 r. w oparciu 
o dane Departamentu Badań Demograficznych i Ryn-
ku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego 224 osoby 

Hospitalisation. In 2016, 1,684 cases (39.5% of 
all registered cases) were hospitalised in relation to 
hepatitis C. As in 2015, the percentage of hospitalised 
persons showed a downward trend. As in previous years, 
there were notable differences in the hospitalisation of 
hepatitis C in voivodships: łódzkie (260 people, 66.7% 
reported cases in the voivodship), pomorskie (141 
people, 62.7%), podkarpackie (62 people, 59.6%), 
kujawsko-pomorskie (209 people, 50.1%), lubelskie 
(76 people, 43.4%), warmińsko-mazurskie (67 people, 
42.1%), lubuskie (68 people, 42.0%), świętokrzyskie 
(47 people, 38.5%), małopolskie (88 people, 35.6%) 
opolskie (25 people, 34.7%), podlaskie (40 people, 
33.9%), śląskie (190 people, 32.7%) dolnośląskie 
(112 people, 30.9%), mazowieckie (146 people, 
28.5%), zachodniopomorskie (64 people, 27.2%), 
wielkopolskie (89 people, 23.5%).

Late consequences of HCV infection. From the 
point of view of the objectives of surveillance, it is 
important to identify cases with significant damage of 
the liver at diagnosis (10). In 231 cases (5.4%) reported 
in 2016 the late effects of the HCV infection were also 
reported: cirrhosis (203 cases, 4.8%, 47 patients with 
cirrhosis may have a complex etiology due to clinical 
history of alcohol dependence), liver failure (13 people, 
0.3%) and hepatocellular carcinoma (15 cases, 0.4%).

Table III. Hapatitis C in Poland in 2016. Number of cases 
                  and percentage by transmission routes overall and  
                among the acute cases 
Tabela III. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce    
               w 2016 r. Liczba przypadków oraz odsetki we- 
         dług drogi transmisji ogółem i wśród zacho- 
                   rowań ostrych 

Trans-
mission*

TOTAL
Acute

EU  
definition

PL  
definition

n % n % n %
PWID 238 5,6% 0 0,0% 2 2,5%
MED 2976 69,8% 13 81,3% 46 58,2%
SEX 90 2,1% 1 6,3% 7 8,9%
OCCUP 74 1,7% 1 6,3% 6 7,6%
HOUSE 83 1,9% 0 0,0% 1 1,3%
MTCT 16 0,4% 0 0,0% 1 1,3%
OTHER 416 9,8% 0 0,0% 14 17,7%
UNK 368 8,6% 1 6,3% 2 2,5%
TOTAL 4261 100,0% 16 100,0% 79 100,0%

* PWID – people who inject drugs; MED – nosocomial infections; 
SEX – sexually transmitted; OCCUP – occupational infections; 
HOUSE – household transmission; MTCT – mother to child 
transmission; UNK – unknown
* PWID – użytkownicy środków odurzających w iniekcji; MED 
– zabiegi medyczne; SEX – kontakty seksualne; OCCUP – ek-
spozycja zawodowa; HOUSE – kontakt domowy; MTCT – droga 
wertykalna; UNK – nieznana
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zmarły z powodu wzw typu C. Podobnie jak w latach 
poprzednich były to zgony głównie z powodu przewle-
kłej postaci choroby (97,8%; Ryc. 2). Ponadto 2 022 
osoby zmarły z powody raka wątrobowokomórkowego, 
który w znacznym odsetku może mieć etiologię HCV.

 
Fig. 2. Hepatitis C in Poland in 1997-2016. Diagnosis rate per 100,000 population and number of deaths 
Ryc. 2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 1997-2016. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności oraz liczba zgonów 
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Fig. 2. Hepatitis C in Poland in 1997-2016. Diagnosis rate  
            per 100,000 population and number of deaths
Ryc. 2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w la- 
       tach 1997-2016. Wskaźnik rozpoznań na 100 000  
            ludności oraz liczba zgonów

Rozpoznane ognisko. W 2016 r. zarejestrowano 
jedno ognisko zakażeń HCV wśród pacjentów Oddziału 
Hematologicznego w woj. małopolskim. Ogółem wykry-
to 11 przypadków zakażeń HCV wśród  129 osób nara-
żonych, tj. hospitalizowanych w Oddziale w ustalonym 
3-miesięcznym okresie narażenia. Zakażonych zostało 6 
mężczyzn i 5 kobiet, w wieku od 26 do 80 lat. Pierwsze 
przypadki zachorowań, przebiegające w sposób objawo-
wy, oraz podejrzenie ogniska zakażeń HCV zgłoszono do 
odpowiedniej PSSE w grudniu 2015, kolejne przypadki 
zakażeń wykryto w trakcie dochodzenia epidemiologicz-
nego prowadzonego w 2016 r. Zakażenie lub pełnoob-
jawowe ostre wzw C wykrywano u pacjentów Oddziału 
przyjmowanych na kolejny cykl chemioterapii lub w celu 
wykonania badań kontrolnych, wszystkie zakażone osoby 
były wielokrotnie hospitalizowane w tym samym Oddzia-
le w okresie wylęgania choroby. W toku dochodzenia epi-
demiologicznego zbadano 77 osób spośród 129 osób nara-
żonych. Ze względu na możliwą opóźnioną serokonwersję 
u pacjentów z obniżoną odpornością u wszystkich bada-
nych osób oznaczono HCV-RNA, niezależnie od wyniku 
badania anty-HCV. Spośród 11 osób zakażonych w ogni-
sku tylko u 2 wykryto obecność przeciwciał anty-HCV, 4 
osoby spośród 11 zakażonych zmarły w okresie prowa-
dzenia dochodzenia z powodu choroby podstawowej. Na 
podstawie wyników badań molekularnych NGS (ang. Next 
Generation Sequencing) potwierdzono z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem zakażenie 7 pacjentów ze wspól-
nego źródła w ciągu krótkiego czasu (12). W dochodzeniu 
epidemiologicznym nie wykryto wspólnego źródła zaka-
żeń pacjentów, ani nie zidentyfikowano w sposób pewny 

Deaths due to hepatitis C. In 2016, based on the 
data of the Department of Demographic and Labor 
Market Research of the Central Statistical Office, 224 
persons died due to hepatitis C. As in previous years, 
these were mainly deaths due to the chronic form of 
the disease (97.8%; Fig. 2). In addition, 2,022 people 
died due to hepatocellular carcinoma, which in a large 
percentage may have HCV etiology.

Reported outbreak. In 2016, one outbreak of HCV 
infection was registered among patients of the hemato-
oncology ward in the małopolskie voivodeship. In total, 
11 cases of HCV were detected among 129 exposed 
persons, i.e. hospitalised in the ward, within a defined 
3-month exposure period. Six men and five women, 
aged 26 to 80, were infected. The first outbreak cases 
presented with acute hepatitis symptoms, and suspected 
HCV outbreak was reported to the relevant PSSE in 
December 2015. Subsequent cases of infections were 
detected during the epidemiological investigation 
conducted in 2016. Infection or symptomatic acute 
hepatitis C were detected in the patients of the ward 
who were admitted for chemotherapy or for the 
oncological follow-up. All infected persons were 
repeatedly hospitalised in the same ward during 
the incubation period. Seventy seven persons from 
the 129 exposed persons were screened during the 
epidemiological investigation. Due to possible delayed 
seroconversion in immunocompromised patients, 
HCV RNA was determined in all cases regardless of 
the outcome of the anti-HCV test. Of the 11 infected 
people in the outbreak, only 2 were diagnosed with 
anti-HCV antibodies, 4 out of 11 infected persons died 
during the investigation due to the primary disease. 

Next generation sequencing (NGS), confirmed with 
very high probability, that the infection of 7 patients 
could be attributed to a common source and took place 
within a short time period (12). The epidemiological 
investigation did not reveal a common source of 
patient infections or the mechanism of transmission of 
infection, but based on a detailed analysis of exposures 
minor medical procedure i.e. injections or rinsing of 
cannulas, especially when using multi-dose packaging, 
could not be excluded.

SUMMARY

In 2016, the diagnosis rate of HCV infections 
remained at the highest level since the beginning of 
registration (i.e. since 1997, Fig. 2) – 11.1 per 100,000. 
The diagnosis rates among men and women were 
at a similar level (11.4 vs. 10.8 per 100,000), while 
among people living in rural areas the diagnosis rates 
among women was higher than among men (7.6 vs. 
6.8 per 100,000). As in 2015, the percentage of people 
hospitalised for HCV infection was lower than in 
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mechanizmu przenoszenia zakażeń, jednak na podstawie 
szczegółowej analizy narażeń, nie można wykluczyć wy-
stąpienia zakażeń w związku z wykonywanymi drobnymi 
zabiegami typu iniekcje, przepłukiwanie kaniul, szczegól-
nie przy stosowaniu opakowań wielodawkowych.

PODSUMOWANIE

W 2016 r. współczynnik rozpoznań zakażeń HCV 
utrzymał się na poziomie najwyższym od początku re-
jestracji (tj. od 1997 r.; Ryc.2) – 11,1 na 100 tys. Współ-
czynniki wśród mężczyzn i kobiet były na zbliżonym 
poziomie (11,4 vs. 10,8 na 100 tys.), a wśród osób 
mieszkających na wsi wskaźnik rozpoznań wśród ko-
biet był wyższy niż wśród mężczyzn (7,6 vs. 6,8 na 100 
tys.). Podobnie jak w roku 2015 r., odnotowano niższy 
– w porównaniu do lat poprzednich – odsetek osób ho-
spitalizowanych z powodu zakażenia HCV. Liczba zgo-
nów z powodu wzw typu C była nieznacznie niższa niż 
w 2015 r., jednakże w latach 2014-2016 liczby zgonów 
osiągnęły najwyższy poziom od początku rejestracji. 

Wysoki współczynnik rozpoznań wzw typu C re-
jestrowany w latach 2015-2016, a także obserwowane 
zróżnicowanie jego wartości w zależności od miejsca 
zamieszkania (województwo) wskazują raczej na różny 
dostęp do diagnostyki laboratoryjnej wzw typu C, niż 
zwiększoną transmisję wirusa HCV. Wskazuje na to po-
dobne rozpowszechnienie zakażeń w populacji ogólnej, 
niezależnie od miejsca zamieszkania (13). W szczegól-
ności wzrost wskaźnika najprawdopodobniej wskazuje 
na poprawę dostępności diagnostyki. Może być to po-
kłosie intensyfikacji działań podejmowanych w ostat-
nich latach w zakresie wykrywania zakażeń HCV (14). 

Rozpoznawanie wzw typu C w ok. 5,5% przy-
padków nastąpiło w efekcie wystąpienia poważnych 
powikłań (marskość, niewydolność wątroby, rak wą-
trobowokomórkowy). Wskazuje to na rozpowszech-
nienie w populacji długotrwałych przewlekłych wzw 
C, co potwierdzają również badania przekrojowe (15). 
Stanowi to wskazanie do dalszej poprawy diagnostyki 
włącznie z wdrożeniem szerszym programów badań 
przesiewowych.

Główną najprawdopodobniejszą drogą transmi-
sji nowo rozpoznanych zakażeń HCV są zabiegi me-
dyczne. Droga ta dominuje również w przypadkach 
zaklasyfikowanych jako ostre, co świadczy, iż zabiegi 
medyczne są również bieżącą drogą przenoszenia za-
każeń HCV.

WNIOSKI

1. Wskaźniki rozpoznań, opracowane z wykorzysta-
niem danych z rutynowego nadzoru epidemiolo-
gicznego, są zaledwie jednym z kilku podstawo-
wych źródeł danych, które obrazują sytuację epi-
demiologiczną wzw typu C w Polsce. Pełny obraz 

previous years. The number of deaths due to hepatitis 
C was lower than in 2015, however in the years 2014-
2016 the number of deaths reached the highest level 
since the beginning of registration.

The high HCV diagnosis rate recorded in 2015-
2016, as well as the observed variation in its value 
depending on the place of residence (voivodship), 
indicate rather differential access to laboratory 
diagnostics than trends in HCV transmission. This is 
supported by the similar prevalence of infections in 
the general population, regardless of residence (13). 
In particular, the increase the diagnosis rate most 
likely indicates the improvement of the availability of 
diagnostics. This may be related to the intensification 
of activities undertaken in recent years in the field of 
detection of HCV infections (14). 

Reported hepatitis C cases in about 5.5% were 
diagnosed as a result of serious complications (cirrhosis, 
hepatic failure, hepatocellular carcinoma). This 
indicates a prevalence in long-term chronic hepatitis 
C, which was also confirmed in a cross-sectional 
study (15). It foster efforts for further improvement 
of diagnosis, including the implementation of wider 
screening programs.

The main most probable transmission route of newly 
diagnosed HCV infections are medical procedures. 
Nosocomial infections also dominate in cases classified 
as acute, which indicates that medical procedures are 
also a current route of transmission of HCV.

CONCLUSIONS

1. Diagnosis rate, calculated using data from 
routine surveillance, is just one of several basic 
data sources that can be used to evaluate the 
epidemiological situation of hepatitis C in Poland. 
The full picture should be complemented with 
data from: 1) prevalence studies, 2) registers of 
diagnoses of hepatocellular carcinoma and liver 
cirrhosis, 3) statistics on the number of diagnostic 
tests performed for HCV infection 4) safety studies 
of applied medical procedures and 5) mathematical 
modeling.

2. The increase in the diagnosis rate of HCV 
infection for the last three years is probably 
a consequence of improvement of the reporting 
system, including the reporting of positive results 
by laboratories, but also the increase in the 
availability of screening for HCV.

3. The disproportion of the indicators of diagnoses 
rate between voivodships and the areas of residence 
(urban/rural) may indicate experiencing inequities 
in health, especially in the aspect of access to 
screening for hepatitis C. It should be taken into 
account when creating health policy of the state 
and individual regions.
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4. A large proportion of new diagnoses are identified 
in primary care, despite the absence of an anti-HCV 
screening in the primary care package of basic 
healthcare benefits guaranteed by National Health 
Found. This shows a potential role that primary care 
units could play in improving hepatitis C diagnostics.
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zgłaszania dodatnich wyników przez laboratoria, 
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4. Duży odsetek nowych rozpoznań stanowią rozpo-
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świadczeń gwarantowanych POZ. Wskazuje to na 
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POZ w poprawie diagnostyki wzw typu C.
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ABSTRACT
THE PURPOSE of the STUDY. The purpose of the study was to provide data on tetanus incidence in 2016 in 
the basic categories of epidemiological surveillance.
MATERIAL AND METHODS. The study is based on the individual forms of tetanus cases submitted to the NIZP-
PZH Epidemiology Department  and the data of the bulletin “Infectious Diseases and Poisoning in Poland in 2016.
RESULTS. The number of tetanus cases in 2016 was 12, exactly as it was in the previous year 2015. Among the 
infected people there were six men and six women. Among the infected people two men and one women died. 
All the fatalities were in the age groups of 70 and older.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The environmental nature of tetanus infections makes the immunity of 
individual exposed persons the basic preventive tool, which underlines the role of individual vaccinations.  

Key words: tetanus, epidemiological surveillance, Poland, 2016

STRESZCZENIE
CEL BADANIA. Celem badania była analiza danych na temat występowania tężca w 2016 r. w podstawowych 
kategoriach nadzoru epidemiologicznego. 
MATERIAŁ I METODY. Badanie opiera się na indywidualnych zgłoszeniach zachorowań na tężec przesłanych 
do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH oraz danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 
roku.
WYNIKI. Liczba przypadków tężca w 2016 r. wynosiła 12, dokładnie tyle samo, co w roku 2015. Wśród 
zakażonych osób było sześciu mężczyzn i sześć kobiet. Wśród zakażonych zmarło dwóch mężczyzn i jedna 
kobieta. Wszystkie ofiary śmiertelne były w grupie wieku 70 lat i więcej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Środowiskowy charakter zakażeń tężcem powoduje, że poszczepienna 
odporność poszczególnych osób jest podstawowym narzędziem profilaktycznym. 

Słowa kluczowe: tężec, nadzór epidemiologiczny, Polska, 2016

INTRODUCTION

Tetanus cases are associated with infection of 
anaerobic bacteria Clostridium tetani or their spores. 
These bacteria are found in the soil, contaminated with 
animal feces particularly of the horse. A particularly 
dangerous form of tetanus is neonatal tetanus occurring 
at births delivered in unhygienic conditions. It is  
typically related to the insanitary postpartum dressing  
of the umbilical cord. This type of tetanus infection has 
not been present in Poland for many years.

WSTĘP

Zachorowania na tężec są związane z zakażeniem bak-
teriami beztlenowymi Clostridium tetani lub ich zarodni-
kami. Bakterie te znajdują się w glebie, zwykle zanieczysz-
czonej odchodami zwierzęcymi, szczególnie końskimi. 
Bardzo niebezpieczną postacią tężca jest tężec noworod-
ków występujący przy porodach w niehigienicznych wa-
runkach. Zazwyczaj jest on związany ze skażonym opa-
trunkiem poporodowym pępowiny. Ten rodzaj zakażenia 
laseczkami tężca nie występuje w Polsce od wielu lat.
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Clinical manifestations of tetanus are the result 
of the action of the exotoxins named tetanospasmin 
and tetanolysin. It is a strong toxin with multiple 
points of the effect in the nervous system. It works 
at the spinal cord and brain levels, but also in the 
autonomic nervous system. It is transmitted in the 
body within the bloodstream and along the nerve 
fibers and acts upon reaching the interneuronal 
or neuromuscular synapses. Its primary effect is 
blocking the transmission of the inhibitory impulses at 
multiple locations in the nervous system, spinal cord 
 and brain, as well as in the autonomic system. In 
neuromuscular synapses, it causes accumulation of 
acetylcholine which leads to spastic muscle contraction.

Clinical signs of tetanus may have a wide range 
of severity. Patients may report early symptoms such 
as dysphagia or sore throat. There may also be a local 
effect of the stiffness affecting only one extremity or 
body area where the wound is located. In patients with 
generalized tetanus the earliest sign usually is lockjaw.

Typical symptoms and tetanus beyond the lockjaw 
include: stiff neck, difficulty of swallowing, abdominal 
muscle stiffness, painful generalized muscle cramps 
lasting for several minutes, usually caused by minor 
stimuli such as noise, touch or light. Sometimes there 
are accompanying symptoms of activation of the 
autonomic nervous system: fever, sweating, elevated 
blood pressure, tachycardia and even heart block. In 
the course of development of the disease, muscular 
stiffness becomes a leading symptom. It spreads down 
from the jaw and facial muscles and within the next 
24-48 hours reaches the limb muscles with prevalent 
flexion and in some cases strong backward spine 
flexion (opistotonus).

Severe cases may include apnea and even bone 
fractures. Seizures may also occur. Most cases 
of tetanus occur in people who have never been 
vaccinated against this disease or who have neglected 
the recommended buster vaccination. In many 
countries persons who inject drugs constitute a high 
risk group for tetanus. However, in Poland this route 
of infection was not reported in the epidemiological 
surveillance system. Sometimes patients remember the 
type of wound that preceded the infection, but often 
injuries are not remembered.

Tetanus is not contagious, i.e. it is not transmitted 
from human to human. Due to the environmental 
sources of infection, herd immunity in the tetanus 
does not occur and protection is limited only to people 
vaccinated. Incubation time of the tetanus varies from 
3 to 21 days, although in some cases it may last up to 
several months. The latency time of neonatal tetanus is 
shorter. It averages about 7 days.

Objawy kliniczne tężca są wynikiem działania egzo-
toksyn: tetanospazminy i tetanolizyny. Z punktu widzenia 
klinicznego szczególnie ważna jest tetanospazmina. Jest 
to silna toksyna z wieloma punktami działania w ukła-
dzie nerwowym. Działa na rdzeń kręgowy i mózg, ale 
także na autonomiczny układ nerwowy. Rozprzestrzenia 
się w organizmie w krwioobiegu oraz wzdłuż włókien 
nerwowych. Działa po dotarciu do synaps interneurono-
wych lub nerwowo-mięśniowych. Jej głównym efektem 
jest blokowanie przekazywania impulsów hamujących 
w wielu miejscach rdzenia kręgowego i mózgu, a także 
w układzie autonomicznym. W synapsach nerwowo-
-mięśniowych powoduje akumulację acetylocholiny, któ-
ra prowadzi do spastycznych skurczów mięśni.

Objawy kliniczne tężca mogą mieć różne nasile-
nie. Pacjenci mogą zgłaszać wczesne objawy, takie jak 
dysfagia lub ból gardła. Może również występować 
lokalny efekt sztywności ograniczony do jednej koń-
czyny lub obszaru ciała, w którym znajduje się rana. 
U pacjentów z uogólnionym tężcem najwcześniejszym 
objawem jest zwykle szczękościsk.

Inne typowe objawy to: sztywność karku, trudno-
ści w połykaniu, sztywność mięśni brzucha, bolesne 
uogólnione skurcze mięśni trwające kilka minut, zwy-
kle spowodowane słabymi nawet bodźcami, takimi jak 
hałas, dotyk lub światło. Czasem towarzyszą im ob-
jawy aktywacji autonomicznego układu nerwowego: 
gorączka, pocenie się, podwyższone ciśnienie krwi, 
tachykardia lub zaburzenia przewodzenia impulsów 
w sercu prowadzące nawet do zatrzymania pracy serca. 

W miarę rozwoju choroby sztywność mięśni staje 
się wiodącym objawem. Rozchodzi się w dół od szczę-
ki i mięśni twarzy. W ciągu 24-48 godzin dochodzi do 
silnych skurczów mięśni kończyn z przeważającym 
wpływem na zginacze. Może pojawiać się silne zgię-
cie kręgosłupa w tył (opistotonus). Może się też poja-
wiać bezdech, a nawet złamania kości. Mogą również 
wystąpić drgawki. 

Większość przypadków tężca występuje u osób, które 
nigdy nie były szczepione przeciwko tej chorobie lub które 
zaniedbały zalecany termin powtarzania szczepienia. 

W wielu krajach osoby stosujące leki iniekcyj-
ne stanowią grupę wysokiego ryzyka dla tężca. Jed-
nak w Polsce ta droga zakażenia nie została zgłoszo-
na w systemie nadzoru epidemiologicznego. Nie we 
wszystkich przypadkach pacjenci pamiętają rodzaj 
rany, która poprzedziła infekcję.  

Tężec nie jest zaraźliwy, tj. nie jest przenoszony 
z człowieka na człowieka. Ze względu na środowisko-
we źródła infekcji, odporność zbiorowiskowa na tężec 
nie występuje, a ochrona ogranicza się tylko do osób 
zaszczepionych. Czas inkubacji tężca waha się od 3 
do 21 dni, choć w niektórych przypadkach może trwać 
nawet kilka miesięcy. Czas inkubacji tężca noworod-
ków jest krótszy. Średnio to około 7 dni.

Andrzej Zieliński, Jolanta Rudowska
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CEL BADANIA

Celem badania jest ocena sytuacji epidemiologicz-
nej tężca w Polsce w 2016 r. na podstawie danych epi-
demiologicznego nadzoru. 

MATERIAŁ I METODY

Podstawowym źródłem danych wykorzystanych 
w tym opracowaniu są jednostkowe raporty dotyczące 
przypadków tężca nadesłane do Zakładu Epidemio-
logii NIZP-PZH, przez stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne oraz materiał zawarty w biuletynie „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 r.”, a także „Szcze-
pienia w Polsce w 2016 r.” (Czarkowski MP et al. War-
szawa 2017, NIZP-PZH i GIS) W pracy przedstawiono 
zestawienie zachorowalności i umieralności na tężec 
w zależności od czasu i rozkładu geograficznego, wie-
ku i płci pacjentów oraz dane dotyczące charakterysty-
ki wrót zakażenia i czasu inkubacji.

WYNIKI

W 2016 r. Odnotowano 12 przypadków tężca 
w ośmiu województwach. Była to taka sama liczba za-
chorowań jak w poprzednim 2015 r. W województwie 
małopolskim zgłoszono 4 przypadki, w województwie 
mazowieckim dwa, a w województwach: dolnoślą-
skim, lubelskim, pomorskim, świętokrzyskim, wiel-
kopolskim i zachodniopomorskim po jednym (Tab. I). 
Wszystkie przypadki rozpoznano na podstawie obja-
wów klinicznych, bez potwierdzenia laboratoryjnego 
i sklasyfikowano jako prawdopodobne. 

THE PURPOSE OF THE STUDY

The purpose of the study is to provide analysis of 
the data provided by epidemiological surveillance of 
the tetanus in 2016 in Poland.

MATERIAL AND METHODS

The source of the study is the data from the individual 
forms of tetanus cases submitted to the NIZP-PZH 
Epidemiology Unit, and also data from the bulletins 
“Infectious Diseases and Poisoning in Poland in 2016” 
and “Vaccination in Poland in 2016 (Czarkowski 
MP et al. Warsaw 2017, NIZP-PZH and GIS) The 
paper presents the tabulation of tetanus morbidity and 
mortality based on time and geographic distribution, 
age and gender of patients and data concerning portal of 
entry for infection and incubation time.

RESULTS

In 2016, there were 12 cases of tetanus in eight 
provinces. It was the same number of cases as in the 
previous year 2015. In the Małopolskie voivodship 4 cases 
were reported, in the Mazowieckie voivodship two, and 
one in each of the following voivodships: Dolnośląskie, 
Lubelskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie 
and Zachodniopomorskie (Tab. I). All cases were 
diagnosed on the basis of clinical symptoms, without 
laboratory confirmation and classified as probable.

Table I. Tetanus in Poland in 2015 - 2016. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship 
Table I. Tężec w Polsce w latach 2015-2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 według województw 

Voivodeship
2015 2016

case incidence case incidence
  Polska 12 0.031 12 0.031
  1. Dolnośląskie 1 0.034 1 0.034
  2. Kujawsko-Pomorskie - - - -
  3. Lubelskie - - 1 0.047
  4. Lubuskie 1 0.098 - -
  5. Łódzkie 1 0.040 - -
  6. Małopolskie 5 0.148 4 0.118
  7. Mazowieckie 1 0.019 2 0.037
  8. Opolskie 1 0.100 - -
  9. Podkarpackie - - - -
10. Podlaskie - - - -
11. Pomorskie 1 0.043 1 0.043
12. Śląskie - - - -
13. Świętokrzyskie - - 1 0.080
14. Warmińsko-Mazurskie - - - -
15. Wielkopolskie - - 1 0.029
16. Zachodniopomorskie 1 0.058 1 0.059

Tężec w Polsce w 2016 rokuTetanus in Poland in 2016



172

Table II. Tetanus in Poland in 2016. Number of cases, incidence per 100 000 and deaths by age and sex
Table II.  Tężec w Polsce w 2016 roku. Liczba zachorowań,zapadalność na 100 000 ludnosci i zgony według płci i wieku

Age range
Males Females Total

case incidence deaths case incidence deaths case incidence deaths

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

20-29 1 0.038 - - - - 1 0.019 -

30-39 1 0.031 - 1 0.032 - 2 0.032 -

40-49 - - - - - - - - -

50-59 - - - - - - - - -

60-69 - - - - - - - - -

70-79 3 0.318 1 3 0.208 - 6 0.252 1

80 i > 1 0.205 1 2 0.182 1 3 0.189 2

Total 6 0.032 2 6 0.030 1 12 0.031 3

Among the infected were six women and six men. 
The age distribution of infected people was as follows: in 
the 20-29 age group there was one male, in the age group 
30-39 one man and one woman, in the age group 70-79 
three men and three women, and over 79 years one man 
and two women. The number of deaths among men  was 
2, and among women 1. All deaths occurred in people 
over 69 (Table II). 

The age distribution of infected people was as 
follows: one infected person (male) was in the age 
group 20-29, two people (a woman and a man) in the 
age group 30-39. The remaining nine people were 70 
years old or older. In this same age group, all three 
deaths occurred (two among men, one among women), 
which meant that for people over 69 years, mortality 
due to tetanus infection was 1/3 (Table II).

Seven cases occurred in cities, and 5 in the 
countryside. Two deaths occurred in the Małopolskie 
voivodship, and one in Lublin (Tab. III).

The seasonal distribution of diseases was as follows: 
one in each case occurred in April and in October, and 
two in May, June, July, August and September.

The incubation period was not reported in one case, 
in seven cases it was up to 7 days and in four 8 to 14 days.

As the portal of entry in four cases of chafe were 
reported, a cut wound in two cases, a puncture wound 
in four cases and a laceration in two cases.

Vaccination prior to exposure received only one 
infected person, in two cases people who were not 
vaccinated became ill and in 9 cases information on 
the state of vaccination of the infected person was not 
given. Two people were given tetanus toxoid after 
exposure, and in the remaining 9 cases, post exposure 
prevention was not applied.

Wśród osób zakażonych było 6 kobiet i sześciu 
mężczyzn. Rozkład wieku osób zakażonych był nastę-
pujący: w grupie wieku 20-29 znalazł się jeden męż-
czyzna, w grupie wieku 30-39 jeden mężczyzna i jedna 
kobieta, w grupie wieku 70-79 trzech mężczyzn i trzy 
kobiety, a powyżej 79 r. życia jeden mężczyzna i dwie 
kobiety. Liczba zgonów: dwóch mężczyzn, jedna ko-
bieta. Wszystkie przypadki zgonów wystąpiły u osób 
po 69 roku życia (Tab. II).

Rozkład wieku osób zakażonych był następujący: 
jedna zakażona osoba (mężczyzna) był w grupie wieku 
20-29 lat, dwie osoby (kobieta i mężczyzna) w grupie 
wieku 30-39 lat. Pozostałe 9 osób miało 70 lat lub więcej. 
W tej też grupie wieku wystąpiły wszystkie trzy zgony 
(dwa wśród mężczyzna, jeden wśród kobiet), co sprawi-
ło, iż dla osób powyżej 69 roku życia, śmiertelność z po-
wodu zakażenia laseczkami tężca wyniosła 1/3 (Tab. II).

W miastach wystąpiło 7 zachorowań, a na wsi 5. 
Dwa zgony wystąpiły w województwie małopolskim, 
a jeden w lubelskim (Tab. III).

Rozkład sezonowy zachorowań był następujący: 
po jednym zachorowaniu – w kwietniu i w październi-
ku, a po dwa w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrze-
śniu.

Okres wylęgania nie został zgłoszony w jednym 
przypadku, w siedmiu przypadkach wynosił do 7 dni, 
a w czterech 8 do 14 dni. 

Jako wrota zakażenia podano w czterech przypadkach 
otarcie/skaleczenie, ranę ciętą w dwóch przypadkach, rana 
kłuta poprzedziła 4 zachorowania, a rana szarpana 2.

Szczepienie przypominające otrzymała tylko jedna 
osoba zakażona, w dwóch przypadkach zachorowały 
osoby niepoddane szczepieniom, a w 9 przypadkach 
nie podano danych o stanie zaszczepienia osoby zaka-
żonej. Trzem osobom podano po narażeniu anatoksynę 
tężcową, a w pozostałych 9 przypadkach nie zastoso-
wano profilaktyki ponarażeniowej.

Andrzej Zieliński, Jolanta Rudowska
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W ostatnich dwóch dekadach obserwowany jest 
spadek liczby zachorowań na teżec, a w ostatnich kilku 
latach nastąpiła stabilizacja w granicach 10-20 przy-
padków zachorowań na tężec rocznie i rocznej liczbie 
zgonów nieprzekraczającej 4.

Większość zachorowań i niemal wszystkie zgony 
występują u osób powyżej 69 roku życia, a w młod-
szych grupach wieku zachorowania występują rza-
dziej, ale corocznie raportowanych jest kilka zachoro-
wań u osób młodych. 

Wśród osób, które zachorowały na tężec bardzo 
rzadko występują osoby wcześniej zaszczepione ana-
toksyną tężcową w zalecanych okresach. Nieliczne też 
osoby otrzymują profilaktykę ponarażeniową. 

Mimo obserwowanych w ostatnich latach małych 
liczb zakażeń i zgonów sytuacja ta świadczy o lekce-
ważeniu w naszym społeczeństwie tej poważnej i groź-
nej choroby, co jest szczególnie nieodpowiedzialne 
w przypadku wykonywania prac, w czasie których 
często dochodzi do zranień. Dotyczy to zarówno zajęć 
wykonywanych na wsi jak i w mieście.
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Table III. Tetanus in Poland in 2016. Number of cases and incidence per 100 000 by sex in urban and rural population and  
                deaths by voivodeship
Table III. Tężec w Polsce w 2016 roku.Liczba zachorowań i zapadalność i zgony na 100 000 ludności według płci w mieście    
                i na wsi według województw.W liczbach dzieś. zmienić przecinki na kropki 

Voivodeship
Males Females City Country

Deaths
case incidence case incidence case incidence case incidence

Polska 6 0.032 6 0.030 7 0.030 5 0.033 3
  1. Dolnośląskie - - 1 0.066 - - 1 0.111 -
  2. Kujawsko-Pomorskie - - - - - - - - -
  3. Lubelskie - - 1 0.091 1 0.101 - - 1
  4. Lubuskie - - - - - - - - -
  5. Łódzkie - - - - - - - - -
  6. Małopolskie 3 0.183 1 0.058 1 0.061 3 0.172 2
  7. Mazowieckie - - 2 0.072 2 0.058 - - -
  8. Opolskie - - - - - - - - -
  9. Podkarpackie - - - - - - - - -
10. Podlaskie - - - - - - - - -
11. Pomorskie 1 0.089 - - 1 0.067 - - -
12. Śląskie - - - - - - - - -
13. Świętokrzyskie 1 0.163 - - 1 0.179 - - -
14. Warmińsko-Mazurskie - - - - - - - - -
15. Wielkopolskie - - 1 0.056 - - 1 0.064 -
16. Zachodniopomorskie 1 0.120 - - 1 0.085 - - -

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In the last two decades a decrease in the number 
of cases of disease has been observed, and in the last 
few years there has been a stabilization in the range of 
10-20 cases of tetanus per year and an annual number 
of deaths not exceeding 4.

Most cases and almost all deaths occur in people 
over 69 years of age. In younger age groups, the 
incidence is less frequent, but few cases of young 
people are reported annually.

Among people who have been diagnosed with 
tetanus, people previously vaccinated with tetanus 
toxoid occur quite rarely. Also only few people receive 
post-exposure prophylaxis.

In spite of small numbers of infections and deaths 
observed in recent years deficiency of recommended 
vaccination, especially in the older age group  is a sign 
of disregarding this serious and dangerous disease in our 
society. This is particularly irresponsible among people  
performing jobs with high probability of injuries. This 
applies to both activities in the countryside and in the cities.
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ABSTRACT

AIM. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and 
AIDS cases in Poland in 2016 in comparison to the previous years.
MATERIALS AND METHODS. Descriptive analysis of the epidemiological situation was based on reports of 
newly detected HIV cases and AIDS cases and the results of the annual survey of HIV testing conducted among 
the laboratories throughout the country. Data from the Department of Demographic and Labor Market Research 
of the Central Statistical Office on deaths due to HIV / AIDS were also used.
RESULTS. In 2016 there were 1,313 HIV cases newly diagnosed in Poland (diagnosis rate: 3.42 per 100,000), 
including 44 among non-Polish citizens. The number of newly detected HIV infections increased by nearly 10% 
compared to the previous year and by almost 19% compared to the median in 2010-2014. The total number of 
AIDS cases was 102 (incidence 0.27 per 100,000), and 102 people died of HIV disease (0.27 per 100,000). New 
HIV diagnoses were reported mainly in men (87.3%) and among people aged 20 to 39 years (71.2%). 81.2% of 
cases in men with known transmission category concerned men who had sexual contact with men (MSM).
CONCLUSIONS. The majority of new HIV cases are diagnosed in the MSM group. However, the assessment 
of the epidemiological situation is limited by the missing data on the likely route of transmission of newly 
detected HIV infections.

Key words: AIDS, HIV infection, epidemiology, Poland, 2016

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV i zachorowań AIDS w Polsce w roku 
2016 w odniesieniu do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo 
wykrytych przypadków HIV/AIDS oraz wyników ankiety dotyczącej badań przesiewowych w kierunku HIV 
wykonywanych przez laboratoria na terenie całego kraju. Wykorzystano również dane z Departamentu Badań 
Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zgonów z powodu HIV/AIDS.
WYNIKI. W 2016 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 313 osób (wskaźnik rozpoznań: 3,42 na 100 tys.), 
w tym u 44 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV wzrosła o blisko 10% w porównaniu 
z rokiem poprzednim oraz o prawie 19% w porównaniu z medianą w latach 2010-2014. U 102 osób rozpoznano 
AIDS (zapadalność 0,27 na 100 tys.), a 102 osoby zmarły z powodu choroby HIV (0,27 na 100 tys.). Zakażenia 
HIV odnotowano głównie u mężczyzn (87,3%) oraz osób w wieku od 20 do 39 lat (71,2%). Wśród zgłoszeń, 
w których podano informacje o prawdopodobnych drogach transmisji, 81,2% przypadków wśród mężczyzn 
dotyczyło mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). 
WNIOSKI. Najwięcej nowych rozpoznań zakażenia HIV rejestrowanych jest w grupie MSM, jednak znaczny 
odsetek braków informacji o prawdopodobnej drodze transmisji (ok ½ zgłoszeń nowych przypadków zakażenia 
HIV) ogranicza pełną ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV w Polsce.

Słowa kluczowe: AIDS, zakażenie HIV, epidemiologia, Polska, rok 2016
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INTRODUCTION

In the European region, there is an increasing 
evidence that actions taken for years to prevent HIV 
infection and control of epidemic are beginning to 
bring results: 1) reduction in 2016 by 16% of the annual 
number of new HIV infections among men who 
have sex with men (MSM) in the United Kingdom 
(1), 2) reduction in the median time from infection 
to diagnosis in the European Union (EU) and the 
European Economic Area (EEA), which in 2016 was 
2.9 years with some variability in the regions: South: 
3.6 years, East (including Poland): 3.0 years, West: 
2.6 years and North: 2.2 years (2), 3) reduction of the 
estimated number of undiagnosed HIV infections in 
the entire EU region / EEA (2).

Key actions that have contributed to the decline in 
the number of new HIV infections in some countries 
include the achievement of the “90-90-90” target. This 
goal was set by UNAIDS in 2014, to be achieved by 
2020 and consists of three elements: 1) 90% of all 
people living with HIV will know their HIV status; 
2) 90% of all people diagnosed with HIV will take 
antiretroviral therapy; 3) 90% of all those receiving 
antiretroviral treatment will achieve HIV-RNA 
suppression (3).

In Poland since the 1990s, we have been observing 
an increase in the number of newly diagnosed 
HIV infections (4). Since the implementation of 
epidemiological surveillance of HIV / AIDS, from 
1985 to the end of 2016, registered: 21,664 HIV 
infection in people, 3,466 cases of AIDS and 1,368 
deaths from people diagnosed with AIDS.

MATERIALS AND METHODS

The basis for the assessment of the epidemiological 
situation in 2016 were the results of the analysis of 
newly detected HIV infections and AIDS diagnoses 
diagnosed in 2016 (and verified by the end of March 
2018) provided by doctors (ZLK-4 form) and / or 
laboratory managers (ZLB -3 form) to sanitary-
epidemiological stations. Reported cases are classified 
according to the HIV and AIDS case definition for 
epidemiological surveillance established by the 
decision of the European Commission (5) of 19 March 
2002 (under Decision No 2119/98/EC of the European 
Parliament and the European Council).

Data on the number of HIV screening tests 
performed in 2016 come from a voluntary survey 
carried out annually among laboratory managers 
(6). The questionnaire collects aggregate data on the 
characteristics of people undergoing testing (gender, 
age group), reasons for performing the test, medical 
units ordering the tests (e.g. specialized clinic, 

WSTĘP 

W regionie europejskim odnotowujemy pierwsze 
sygnały, iż podejmowane od lat działania ukierunkowa-
ne na zapobieganie zakażeniom HIV i kontrolę epide-
mii zaczynają przynosić efekty: 1) obniżenie w 2016 r. 
o 16% rocznej liczby nowych zakażeń HIV wśród męż-
czyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyzna-
mi (MSM) w Wielkiej Brytanii (1), 2) zmniejszenie me-
diany czasu od zakażenia do diagnozy w Unii Europej-
skiej (UE) oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG), która w 2016 r. wyniosła 2,9 roku, z pewną 
zmiennością w regionach: Południe: 3,6 roku, Wschód 
(w tym Polska): 3 lata, Zachód: 2,6 roku i Północ: 2,2 
roku (2), 3) zmniejszenie (szacowanej) liczby nierozpo-
znanych zakażeń HIV w całym regionie UE/EOG (2). 

Kluczowe działania, które przyczyniły się do spad-
ku liczby nowych zakażeń HIV w niektórych krajach, 
obejmują osiągnięcie celu „90-90-90”. Cel ten został 
postawiony przez UNAIDS w 2014 roku, do osiągnię-
cia do 2020 r. i składa się z trzech elementów: 1) 90% 
wszystkich osób żyjących z HIV będzie znało swój status 
HIV; 2) 90% wszystkich osób ze zdiagnozowanym za-
każeniem HIV będzie przyjmować terapię antyretrowiru-
sową; 3) 90% wszystkich osób otrzymujących leczenie 
antyretrowirusowe osiągnie supresję HIV-RNA (3). 

W Polsce od lat 90. XX wieku obserwujemy 
wzrost liczby nowo rozpoznawanych zakażeń HIV (4). 
Od wdrożenia nadzoru epidemiologicznego nad HIV/
AIDS, od 1985 r. do końca 2016 r. zarejestrowano: za-
każenie HIV u 21 464 osób, 3 466 zachorowań AIDS 
oraz 1 368 zgonów osób z rozpoznanym AIDS.

Celem opracowania jest ocena sytuacji epidemio-
logicznej zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w Pol-
sce w 2016 r. w odniesieniu do lat poprzednich. 

MATERIAŁ I METODY

Podstawą oceny sytuacji epidemiologicznej w 2016 r.  
były wyniki analizy zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń 
HIV i zachorowań AIDS rozpoznanych w roku 2016 
(i zweryfikowanych do końca marca 2018 r.), przekaza-
nych przez lekarzy (formularz ZLK-4) i/lub kierowników 
laboratoriów (formularz ZLB-3) do stacji sanitarno-epi-
demiologicznych. Klasyfikacja zgłoszeń odbywa się we-
dług definicji przypadku HIV i AIDS do celów nadzoru 
epidemiologicznego, zgodnie z Decyzją Komisji Euro-
pejskiej (5) z dnia 19 marca 2002 r. ustalającą definicje 
przypadków, w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sie-
ci Wspólnoty na podstawie Decyzji No 2119/98/EC Par-
lamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. 

Dane dotyczące liczby wykonanych testów przesie-
wowych w kierunku zakażenia HIV w 2016 r. pochodzą 
z dobrowolnego badania ankietowego, realizowanego 
corocznie wśród kierowników laboratoriów (6). Ankie-
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Table I. Testing for HIV in Poland in 2016
Tabela I. Badania na obecność przeciwciał anty-HIV w Polsce w 2016 r.

Testing site or reason for testing Reported number of tests
 Total HIV positive Frequency*

Primary care clinic 10 675 6 0.06
Infectious diseases clinics and other specialist clinics 26 143 113 0.43
Sexually transmitted infection clinics 1 823 43 2.36
Drug treatment centers 50 1 2.00
General hospitals 38 187 90 0.24
Medical staff 4 051 1 0.02
Pregnancy care centers 32 057 1 0.003
Prisons 660 8 1.21
Blood donors 1298745 25 0.002
Voluntary councelling and testing sites ** 30842 444 1.44
Other / unknown 325 480 1 041 0.32
Polish citizens (total) 1 737 871 1 329 0.08
Foreigners 1 239 4 0.32

*Number of positive tests with respect to number of screening tests (per 100 tests)
** data on the basis of the report  on the implementation of the National Program for Preventing
HIV Infection and Combating AIDS  in 2012-2016 (tests included in the other / unknow) 

ta zbiera dane zagregowane, dotyczące charakterysty-
ki osób poddawanych testowaniu (płeć, grupa wieku), 
powodów wykonania badania, jednostek medycznych 
zlecających badania (np. poradnia, Punkt Konsultacyj-
no-Diagnostyczny) oraz liczby wyników reaktywnych 
testów przesiewowych.

Liczba zgonów z powodu chorób wywoływanych 
przez HIV (kody ICD-10: B20–B24) pochodzą z De-
partamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy 
Głównego Urzędu Statystycznego.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Badania przesiewowe w kierunku HIV. W roku 
2016 wykonano przynajmniej 1 737 871 testów przesie-
wowych w kierunku zakażenia HIV wśród obywateli pol-
skich (Tab. I). Współczynnik wykonanych badań wynosi 
45 testów na 1000 mieszkańców, a po wykluczeniu kan-
dydatów na dawców krwi, ok 11 testów na 1000 miesz-
kańców Spośród wszystkich laboratoriów biorących 
udział w ankiecie 69% podało liczbę testów w podziale 
na płeć. Wśród testów z podaną płcią badanej osoby 71% 
wykonano wśród kobiet, a 29 wśród mężczyzn. Dane 
dotyczące wieku badanych osób podało 91 laboratoriów 
z 232, które wypełniły ankietę. Najwięcej badań odno-
towano w grupie wiekowej 20-39 lat – 73%. W porów-
naniu z rokiem 2015 odnotowano wzrost o 9,7% liczby 
wykonanych testów przesiewowych. 

Pozyskiwane informacje o liczbie testów wykona-
nych w 232 laboratoriach oferujących badania w kie-
runku HIV, są w większości informacjami o ogólnej 
liczbie wykonanych badań diagnostycznych. Dane po-
zyskiwane są w formie zagregowanej, bez możliwości 
wykluczenia powtórzeń badań u jednej osoby. Zatem 
liczba wyników reaktywnych może nie odpowiadać 
liczbie nowo wykrytych zakażeń, zgłoszonych w ruty-
nowym nadzorze epidemiologicznym.

voluntary counselling and testing site) and the number 
of reactive screening tests results.

The number of deaths due to diseases caused 
by HIV (ICD-10 codes: B20-B24) comes from the 
Department of Demographic and Labor Market 
Research of the Central Statistical Office (GUS).

RESULTS AND DISCUSSION

HIV testing in 2016. In 2016, at least 1,737,871 
screening tests for HIV infection among Polish 
citizens were conducted (Table 1). The test rate was 
45 tests per 1000 inhabitants, and after excluding 
the candidates for blood donors, about 11 tests per 
1000 inhabitants. 69% of the responding laboratories 
reported the number of tests disaggregated by gender. 
Among the tests, for which disaggregation by gender 
was available, 71% were performed among females 
and 29% - among males. Data regarding the age of the 
tested individuals were provided by 91 laboratories 
out of 232, which completed the questionnaire. The 
majority of the tests (73%) were recorded in the 20-39 
age group. In comparison to 2015, an increase of 9.7% 
in the number of screening tests was recorded.

Most of the 232 laboratories responding to the 
survey submitted only the total number of diagnostic 
tests performed. Moreover, data are obtained in an 
aggregated form, without the possibility of excluding 
multiple tests in one person. Thus, the number of 
reactive results may not correspond to the number 
of newly detected infections reported in routine 
epidemiological surveillance.
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HIV infection in 2016. The frequency of detection 
of HIV infection among Polish citizens was 0.05 per 
100 performed tests. This is a minor increase compared 
to the previous year (0.04 per 100 tests) and a decrease 
by over 1/3 compared to 2014. This indicator is 
influenced by the number of tests performed among 
blood donation candidates, of whom persons with a 
risk factor for blood-borne infections are excluded. 
Excluding testing for candidate donors, the frequency 
of detection of HIV was 0.3 per 100 tests (0.75 for 
men and 0.05 for women). Positivity rate the highest 
in: patients of sexually transmitted diseases clinics 
(2.4 per 100 tests), addiction treatment patients (2.0 
per 100 tests), prisoners (1.2 per 100 tests) and clients 
of Voluntary Counseling and Testing sites (1.4 per 100 
tests). (Table I). 

In 2016, HIV was diagnosed in 1,313 people. 
Compared to 2015, this was 35 cases more, and 
compared to the median for the years 2010-2014, this 
was an increase of 19%. The diagnosis rate was 3.4 per 
100 thousand population.

Of all newly detected cases of HIV infection in 
2016, 310 (23.6%) were reported with delay, already 
in 2017.Compared to 2015, there was an increase in 
the number of newly detected HIV infections among 
foreigners (by 47.7%) and this is the highest annual 
number of newly detected HIV infections in this 
group since the implementation of HIV and AIDS 
surveillance in Poland. So far, the highest number of 
newly diagnosed infections among citizens of other 
countries was recorded in 2009 and it amounted to 30 
notifications (for comparison in 2015: 15 notifications).

The voivodships with the highest HIV diagnosis 
rate were mazowieckie (280 newly detected infections, 
the rate of diagnoses 5.2 per 100,000), dolnośląskie 
(142 newly detected infections, the rate of diagnoses 
4.9 per 100,000) and śląskie (165 newly diagnosed 
infections, diagnosis rate 3.6 per 100,000). Infections 
recorded in these voivodships accounted for nearly 
half (44.7%) of all newly diagnosed HIV infections 
in 2016. In comparison with 2015, the increase in 
diagnosis rate was recorded in 5 voivodships: opolskie, 
zachodniopomorskie, świętokrzyskie, dolnośląskie 
and mazowieckie, while the decrease was recorded 
in 7 voivodships, including significant decrease in the 
łódźkie and wielkopolskie voivodships (Table II).

The HIV infection was most often detected in the 
age group between 20 and 39 years – 913 (71.1%). 
The highest percentage of HIV diagnoses in the age 
group of over 40 was reported in podlaskie (40,0%), 
opolskie (30,0%) oraz warmińsko-mazurskie (30,0%) 
voivodeship. 20 people infected with HIV (1.5% of the 
total) were detected in persons under 20 years of age, 
including one infant, one child aged 4, two people aged 
16 years, six people aged 18 and ten people aged 19 
years (Table III).

Zakażenia HIV w 2016 roku. Częstość wykrywania 
zakażenia HIV u obywateli polskich wyniosła 0,05 na 100 
wykonanych badań. Jest to niewielki wzrost w stosunku 
do roku poprzedniego (0,04 na 100 badań) oraz spadek 
o ponad 1/3 w stosunku do roku 2014. Na wskaźnik ten 
ma wpływ liczba badań wykonywana wśród kandydatów 
na dawców krwi, spośród których wyklucza się osoby 
o zwiększonym ryzyku zakażenia. Wyłączając badania 
kandydatów na dawców, częstość wykrywania zakażeń 
HIV wyniosła 0,3 na 100 badań (0,75 wśród mężczyzn 
i 0,05 wśród kobiet). Wyniki dodatnie najczęściej wystą-
piły w ramach testowania: pacjentów poradni chorób prze-
noszonych drogą płciową (2,4 na 100 badań), pacjentów 
ośrodków leczenia uzależnień (2,0 na 100 badań1), więź-
niów (1,2 na 100 badań) oraz klientów Punktów Konsulta-
cyjno-Diagnostycznych (1,4 na 100 badań). (Tab. I). 

W 2016 r. rozpoznano zakażenie HIV u 1 313 
osób. W porównaniu z 2015 r. jest to o 35 przypadków 
więcej, a w porównaniu do mediany za lata 2010-2014 
wzrost wynosi 19%. Wskaźnik rozpoznań wyniósł 3,4 
na 100 tys. ludności. 

Spośród wszystkich nowo wykrytych w 2016 r. 
przypadków zakażenia HIV, 310 (23,6% ogółu) zosta-
ło zgłoszonych z opóźnieniem, dopiero w 2017 r. 

W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost licz-
by nowo wykrytych zakażeń HIV wśród obcokrajowców 
(o 47,7%) i jest to najwyższa roczna liczba nowo wykry-
tych zakażeń HIV w tej grupie osób od początku wdroże-
nia nadzoru nad HIV i AIDS. Dotychczas najwyższą licz-
bę nowo rozpoznanych zakażeń wśród obywateli innych 
państw odnotowano w 2009 r. i wynosiła ona 30 zgłoszeń 
(dla porównania w 2015 r.: 15 zgłoszeń).

Do województw o największej rozpoznawalności 
zakażeń HIV należały województwa: mazowieckie (280 
nowo wykrytych zakażeń, wskaźnik rozpoznań 5,2 na 
100 tys.), dolnośląskie (142 nowo wykryte zakażenia, 
wskaźnik rozpoznań 4,9 na 100 tys.) oraz śląskie (165 
nowo wykrytych zakażeń, wskaźnik rozpoznań 3,6 na 
100 tys.). Zakażenia odnotowane w tych województwach 
stanowiły blisko połowę (44,7%) wszystkich nowo roz-
poznanych zakażeń HIV w 2016 r. W porównaniu z ro-
kiem 2015 wzrost zgłoszeń odnotowano w 5 wojewódz-
twach: opolskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, 
dolnośląskim i mazowieckim, natomiast spadek odnoto-
wano w 7 województwach, w tym znaczny w wojewódz-
twie łódzkim oraz wielkopolskim (Tab. II).

Najliczniejszą grupą wiekową wśród nowych zakażeń 
HIV były osoby w wieku 20-39 lat – 913 (71,1%). Naj-
wyższy odsetek osób zakażonych HIV w wieku powyżej 
40 lat odnotowano w województwach: podlaskim (40,0%), 
opolskim (30,0%) oraz warmińsko-mazurskim (30,0%). 
U osób poniżej 20. roku życia wykryto 20 osób zakażo-
nych HIV (1,5% ogółu), w tym jedno niemowlę, jedno 
dziecko w wieku 4 lat, dwie osoby w wieku 16 lat, sześć 
w osób w wieku 18 oraz dziesięć w wieku 19 lat (Tab. III). 

1 ze względu na wykazanie małej liczby testów przesiewowych w ośrod-
kach leczenia uzależnień, należy uznać, że dane są niereprezentatywne
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W 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, prze-
ważały nowe zakażenia HIV mężczyzn – 1 146 przy-
padków (87,3% ogółu). Wśród kobiet wykryto 140 
nowych zakażeń (10,7% ogółu). Największy odsetek 
zakażonych kobiet stwierdzono w województwie opol-
skim (30,0%) oraz warmińsko-mazurskim (30,0%). 
Odsetek liczby kobiet wśród nowo wykrytych zakażeń 
HIV był najniższy w czterech województwach: mało-
polskim (5,8% ogółu), wielkopolskim (6,6% ogółu), 
pomorskim (6,9% ogółu) oraz w śląskim (7,9% ogółu) 
(Tab. III). 

W tabeli IV zestawiono nowo wykryte przypadki 
zakażenia HIV w 2016 r. w poszczególnych wojewódz-
twach, według prawdopodobnej drogi zakażenia. Podob-
nie jak w roku ubiegłym u większości osób (767; 58,4% 
ogółu) brak jest informacji co do prawdopodobnej dro-
gi zakażenia wirusem HIV (Tab. IV). Odsetek braków 
danych jest nieznacznie niższy niż w 2015 r. (59,3%). 
Uwzględniając podział na województwa, przypadki zaka-
żenia HIV zgłoszone bez podania prawdopodobnej drogi 
transmisji, niższe niż średnia wartość dla Polski, odnoto-
wano w województwach: podlaskim (30,8%), mazowiec-
kim (36,1%), łódzkim (44,1%), śląskim (47,9%) i opol-

In 2016, as in previous years the number of 
newly diagnosed infections was higher among males 
1,146 cases (87.3% of the total). There were 140 
HIV infections diagnosed (10.7% of the total) among 
women. The diagnoses among women were relatively 
more common in opolskie (30.0%) and warmińsko-
mazurskie (30.0%). The percentage of women among 
newly detected HIV infections was the lowest in 
four provinces: małopolskie (5.8% of the total), 
wielkopolskie (6.6% of the total), pomorskie (6.9% of 
the total) and śląskie (7.9% of the total) (Tab. III). 

Table IV summarizes the newly detected HIV 
infections in different regions in Poland in 2015, according 
to the probable transmission route. As previously, the 
information on transmission route was not reported for 
the majority of cases (767 – 58.4% of the total). 

The percentage of missing data is slightly lower 
than in 2015 (59.3%). The proportion of cases reported 
without a probable transmission route, by voivodeship, 
was lower than the country average in the following 
voivodeships: podlaskie (30.8%), mazowieckie (36.1%), 
łódzkie (44.1%), śląskie (47.9%) and opolskie (55.5%). 
A high percentage of cases reported without specifying 
the probable transmission route was recorded in the 
following provinces: lubuskie (96.4%), kujawsko-
pomorskie (88.9%) and wielkopolskie (76.8%). Among 
the reports on the known probable route of infection, the 
most numerous group were MSM – 401 cases (73.4% 

Table IV. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2016, by voivodeship and transmission group
Tabela IV. Nowo rozpoznane przypadki zakażenia HIV w Polsce w 2016 r. wg województwa i prawdopodobnej drogi zakażenia

Voivodeship
Transmission group* Infections 

among blood 
donorsMSM PWID Het MtC O/Unk Total

POLAND 401 36 108 1 767 1313 19
1. Dolnośląskie 36 4 8 0 94 142 5
2. Kujawsko-pomorskie 2 0 1 0 24 27 0
3. Lubelskie 5 2 4 0 18 29 0
4. Lubuskie 0 0 1 0 27 28 0
5. Łódzkie 27 3 8 0 30 68 2
6. Małopolskie 30 1 5 0 68 104 0
7. Mazowieckie 141 6 32 0 101 280 4
8. Opolskie 8 0 4 0 15 27 0
9. Podkarpackie 5 0 3 0 12 20 0
10. Podlaskie 2 2 5 0 4 13 0
11. Pomorskie 23 1 5 0 43 72 2
12. Śląskie 65 6 15 0 79 165 2
13. Świętokrzyskie 4 1 0 0 9 14 1
14. Warmińsko-mazurskie 2 4 4 0 16 26 0
15. Wielkopolskie 23 0 0 0 76 99 3
16. Zachodniopomorskie 14 2 6 1 41 64 0
Unknown 14 4 7 0 110 135 0

* MSM - men who have sex with men, PWID - people who inject drugs, 
Het - heterosexual contact, MtC - child of HIV+ mother, O/Unk - other/unknown
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skim (55,5%). Wysoki odsetek przypadków zgłoszonych 
bez podania prawdopodobnej drogi transmisji odnotowa-
no w województwach: lubuskim (96,4%), kujawsko-po-
morskim (88,9%) oraz wielkopolskim (76,8%). Wśród 
zgłoszeń o znanej prawdopodobnej drodze zakażenia, 
najliczniejszą grupę stanowili MSM – 401 osób (73,4% 
przypadków o znanej drodze transmisji). Drugą co do 
liczebności grupę stanowiły osoby wskazujące kontakt 
heteroseksualny – 108 osób (19,8% przypadków o zna-
nej drodze transmisji). Osoby, które najprawdopodobniej 
zakaziły się HIV na skutek używania środków odurzają-
cych w iniekcji (PWID) stanowiły 6,6% zgłoszeń o poda-
nej drodze transmisji (36 osób). W porównaniu z 2015 r. 
liczba zgłoszonych nowych zakażeń HIV w grupie MSM 
wzrosła o blisko 50 przypadków, a liczba zakażeń poprzez 
kontakty heteroseksualne pozostała na podobnym pozio-
mie. Obniżeniu uległ odsetek nowych zakażeń w grupie 
osób przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciu 
(6,6% vs. 9,8%). W 2016 r. zgłoszono 1 nowe zakażenie 
wertykalne (w porównaniu do ośmiu przypadków odno-
towanych w 2015 r., trzech przypadków w 2014 r. oraz 
czterech w 2013 r.). Jest to najniższa liczba zgłoszonych 
zakażeń od włączenia badań przesiewowych w kierunku 
HIV do standardów opieki prenatalnej (od 2010 r.). 

Istnieje terytorialne zróżnicowanie pod wzglę-
dem raportowanej, prawdopodobnej drogi transmisji 
zakażenia HIV. Odsetek nowo zgłoszonych zakażeń 
HIV w grupie MSM jest niższy od średniej wartości 
dla Polski (73,4%) w trzech województwach: war-
mińsko-mazurskim (20,0% przypadków o znanej dro-
dze transmisji), podlaskim (22,0%) oraz lubelskim 
(45,0%). Przyjmowanie środków odurzających w inie-
kcji, jako prawdopodobnej drogi transmisji wśród no-
wych zakażeń HIV, częściej występowało w czterech 
województwach: lubelskim (18,2%), świętokrzyskim 
(20,0%), podlaskim (22,3%) oraz warmińsko-mazur-
skim (40,0%). Wyższy odsetek osób zakażonych na 
drodze kontaktów heteroseksualnych w porównaniu 
do średniej dla Polski (19,7%) odnotowano w wo-
jewództwach: podlaskim (55,5%), warmińsko-ma-
zurskim (40%), podkarpackim (37,5%), lubelskim 
(36,3%) oraz opolskim (33,3%).

AIDS w 2016 roku. W 2016 r. rozpoznano 102 za-
chorowania na AIDS (zapadalność 0,27 na 100 tys.). 
Było to o 26 przypadków mniej niż w roku poprzed-
nim i o 60 (37,1%) mniej niż wynosiła mediana za 
lata 2010-2014. Z ogółu przypadków rozpoznanych 
w 2016 r., 26 (28,1%) zarejestrowano dopiero w roku 
2017, co wynika z procesu weryfikacji wg kryteriów 
definicji. Wśród przypadków zarejestrowanych w roku 
2016, zgłoszono 36 zachorowań rozpoznanych w roku 
2015 oraz jedno zachorowanie rozpoznane w roku 
2014.

Liczba zachorowań zarejestrowanych w woje-
wództwach wahała się od 0 w woj. lubuskim do 16 

of cases with a known transmission route). The second 
largest group were people infected by heterosexual 
contact - 108 people (19.8% of cases with a known 
transmission route). People who were most likely to have 
acquired HIV due to the use of injection drugs accounted 
for 6.6% of notifications with known transmission route 
(36 people). Compared with 2015, the number of new 
HIV infections reported in the MSM group increased by 
nearly 50 cases, and the number of infections through 
heterosexual contacts remained at a similar level. The 
percentage of new infections in the group of people who 
inject drugs (PWID) decreased from 9.8% in 2015 to 
6.6% in 2016. One new vertical infection was reported 
in 2016 (compared to eight cases recorded in 2015, three 
cases in 2014 and four in 2013). This is the lowest number 
of mother-to-child infections reported since the inclusion 
of HIV screening in prenatal care standards in 2010. 

There is territorial variation in terms of reported 
probable route of transmission of HIV infection. The 
percentage of newly reported HIV infections in the 
MSM group is lower than the average value for Poland 
(73.4%) in three voivodships: warmińsko-mazurskie 
(20.0% of cases with known transmission route), 
podlaskie (22.0%) and lubelskie (45.0%). 

Probable route of transmission PWID among new 
HIV infections was more frequent in four provinces: 
lubelskie (18.2%), świętokrzyskie (20.0%), podlaskie 
(22.3%) and warmińsko-mazurskie (40.0%). The 
percentage of people infected by heterosexual contacts 
was higher compared to the average for Poland 
(19.7%) in the following provinces: podlaskie (55.5%), 
warmińsko-mazurskie (40%), podkarpackie (37.5%), 
lubelskie ( 36.3%) and opolskie (33.3%).

In 2016, 102 cases of AIDS were diagnosed (incidence 
0.27 per 100,000). It was 26 cases less than in the previous 
year and 60 (37.1%) less than the median for the years 
2010-2014. Of the total number of cases identified in 2016, 
26 (28.1%) were registered already in 2017, which results 
from the verification process according to the definition 
criteria. Among cases registered in 2016, 36 cases diagnosed 
in 2015 and one case diagnosed in 2014 were reported. The 
number of cases registered in voivodships ranged from 0 
in the province lubuskie to 16 cases (15.7% of all cases) in 
the łódzkie. In 2016, the increase in incidence in relation 
to 2015 occurred in 6 voivodships, including significant 
increase in the łódzkie voivodship.

The incidence in the podkarpackie region remained 
unchanged (0.05 per 100,000) (Tab. II). In 2016, no cases 
of AIDS were registered only in the province lubuskie. The 
decrease in incidence was recorded in 9 voivodships and 
significant decrease in voivodships: dolnośląskie (0.45 per 
100 thousand), pomorskie (0.13 per 100 thousand) and 
zachodniopomorskie (0.29 per 100 thousand) (Tab. II).

In 2016, AIDS was diagnosed in 90 men (88.2%) and 
12 women (11.8%). The majority of patients were in the 
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zachorowań (15,7% ogółu przypadków) w wojewódz-
twie łódzkim. W 2016 r. wzrost zapadalności w sto-
sunku do 2015 r. nastąpił w 6 województwach, w tym 
znaczący w województwie łódzkim. Bez zmiany pozo-
stała zapadalność w woj. podkarpackim (0,05 na 100 
tys.). W roku 2016 nie zarejestrowano zachorowania 
na AIDS jedynie w woj. lubuskim. Spadek zapadal-
ności odnotowano w 9 województwach, a znaczący 
w województwach: dolnośląskim (0,45 na 100 tys.), 
pomorskim (0,13 na 100 tys.) oraz zachodniopomor-
skim (0,29 na 100 tys.) (Tab. II). 

W 2016 r. rozpoznano AIDS u 90 mężczyzn 
(88,2%) i 12 kobiet (11,8%). Najwięcej chorych było 
w grupie wieku od 30 do 39 lat – 43 zachorowania 
(42,2% ogółu) oraz od 40 do 49 lat (32,4%). Chorzy 
w wieku 20-29 lat stanowili 10,8% zachorowań (Tab. 
V). W roku 2016 najliczniejszą grupę stanowili MSM 
(31 osób, 30,4%), drugą co do liczebności – PWID 
(23 osoby, 22,5%), zaś trzecią – osoby zakażone po-
przez kontakty heteroseksualne (18 osób, 17,6%). 
W porównaniu do roku ubiegłego liczba przypadków 
AIDS w grupie MSM utrzymuje się na zbliżonym 
poziomie (31 w 2016 r. vs. 30 w 2015 r.). Zgłoszone 
zachorowania na AIDS wśród osób wskazujących na 
prawdopodobną drogę transmisji: kontakty heterosek-
sualne oraz PWID odnotowano spadek o odpowiednio 
45,5% i 31,4%. W grupie MSM oraz w grupie osób 
zakażonych poprzez kontakty heteroseksualne najwię-
cej zachorowań odnotowano u osób w wieku 30-39 lat 
(odpowiednio: 54,8% i 38,8%), zaś w grupie PWID 
– w grupie wieku 40-49: 52,2%. Wśród najmłodszych 
osób tj. w wieku 20-29 lat, w grupie MSM i wśród 
osób heteroseksualnych zgłoszono po 4 przypadki za-
chorowań (Tab. V).

W 2016 r. u wszystkich 102 chorych na AIDS okre-
ślono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową AIDS, 
u 32 (25,0%) zdiagnozowano 2 choroby, u 9 (4,7%) 
– trzy. Liczbę osób, u których rozpoznano określo-
ne choroby wskaźnikowe w momencie rozpoznania 
AIDS przedstawia rycina 1. Zapalenie płuc wywołane 
przez Pneumocystis carinii było najczęściej rozpozna-
waną chorobą wskaźnikowa (26 przypadków, 25,5%) 
drugą co do częstości była kandydoza przełyku (25 
przypadków; 24,5%). Zespół wyniszczenia w przebie-
gu AIDS rozpoznano u 23 chorych (22,5% wszystkich 
zachorowań). 

Liczbę komórek CD4 w chwili rozpoznania AIDS 
podano dla 54 chorych na AIDS (52,9% ogółu), waha-
ła się ona w granicach od 1 do 355 komórek na mikro-
litr (średnia liczba komórek wynosiła 71 komórek na 
mikrolitr). Wartość niższa niż 50 komórek na mikrolitr 
była podana w 28 przypadkach (27,4%), w 23 zgłosze-
niach (22,5%) mieściła się w przedziale od 50 do 199 
komórek na mikrolitr, a u 3 osób (2,9%) przekraczała 
200 komórek CD4 na mikrolitr.

age group from 30 to 39 years - 43 cases (42.2% of the 
total) and from 40 to 49 years (32.4%). Patients aged 20-
29 accounted for 10.8% of cases (Table V). In 2016, the 
largest group were MSM (31 people, 30.4%), the second 
largest group - PWID (23 people, 22.5%) and the third - 
people infected through heterosexual contacts (18 people, 
17.6%). Compared to the previous year, the number of 
AIDS cases in the MSM group remains at a similar level 
(31 in 2016 vs. 30 in 2015). Reported cases of AIDS 
among persons indicating the probable transmission path: 
heterosexual and PWID contacts were down by 45.5% 
and 31.4%, respectively. In the MSM group and in the 
group of people infected by heterosexual contacts, the 
highest number of cases was reported in people aged 30-39 
(54.8% and 38.8% respectively) and in the PWID group 
- in the 40-49 age group: 52.2%. Among the youngest 
persons, in the age of 20-29, in the MSM group and among 
heterosexual persons, 4 cases of cases were reported (Table 
V). In 2016, at least one AIDS-related indicator disease 
was determined for all 102 AIDS reports, 32 (25.0%) 
were diagnosed with 2 diseases, and 9 (4.7%) – with three. 
The number of people diagnosed with specific indicator 
diseases at the time of diagnosis of AIDS is shown in 
Figure 1. Pneumocystis carinii pneumonia was the most 
frequently diagnosed indicator disease (26 cases, 25.5%) 
the second most frequent was esophageal candidiasis (25 
cases; 24.5%). AIDS wasting syndrome was diagnosed in 
23 patients (22.5% of all cases). The number of CD4 cells 
at the time of diagnosis of AIDS was given for 54 AIDS 
patients (52.9% of the total), ranging from 1 to 355 cells 
per microliter (the mean number of cells was 71 cells per 
microliter). The value of less than 50 cells per microliter was 
reported in 28 cases (27.4%), in 23 cases (22.5%) it ranged 
from 50 to 199 cells per microliter, and in 3 cases (2.9%) 
it exceeded 200 CD4 cells per microliter. Antiretroviral 
treatment (any attempt to treat) before the onset of AIDS 
in 2016 was reported only in 24 people (23.5% of patients).

Table V. AIDS cases in Poland in 2016 by sex, age* and  
               transmission group.
Tabela V. Zachorowania na AIDS w Polsce w roku 2016, wg  
               płci, wieku i drogi zakażenia.

Age 
group 
(years)

Sex Transmission group
Total

M F MSM PWID Het MtC O/Unk

<20 0 0 0 0 0 0 0 0
20-29 8 3 4 1 4 0 2 11
30-39 42 1 17 7 7 0 12 43
40-49 27 6 5 12 5 0 11 33
50-59 9 2 4 2 2 0 3 11
60 i > 4 0 1 1 0 0 2 4
Total 90 12 31 23 18 0 30 102

* age at AIDS diagnosis; M - males, F - females; MSM - men who
have sex with men, PWID - people who inject drugs,
Het – heterosexualcontact, MtC - mother-to-child, O/Unk – 
other/unknown
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Leczenie antyretrowirusowe (jakakolwiek pró-
ba leczenia) przed wystąpieniem pełnoobjawowego 
AIDS spośród wszystkich odnotowanych zachorowań 
w 2016 r. było stosowane zaledwie u 24 osób (23,5% 
chorych). U 67,6% przypadków AIDS, (69 osób) zaka-
żenie HIV rozpoznano równocześnie z AIDS. Należy 
podkreślić, że odsetek późnych rozpoznań wśród za-
chorowań na AIDS w ostatnich trzech latach utrzymu-
je się w granicach 63-70%, podczas gdy liczba zacho-
rowań AIDS wśród osób, które wcześniej znały swój 
serostatus, wykazuje tendencję spadkową (Tab. VI).

Zgony i umieralność. Według danych GUS z powo-
du chorób wywoływanej przez wirus HIV (ICD-10: B20–
B24) w 2016 r. zmarły w Polsce 102 osoby (umieralność 

Deaths and mortality. According to GUS data, in 
2016, 102 people died in Poland (mortality 0.27 per 100,000 
inhabitants) due to diseases caused by HIV virus (ICD-10: 
B20-B24). Deaths due to HIV/AIDS reported as part of 
epidemiological surveillance, accounted for 77.7% of all 
deaths reported to the State Sanitary Inspection (21/27) and 
20.6% (21/102) of the number registered in the Central 
Statistical Office. Surveillance data indicate that there 
were no deaths in eight voivodships: lubuskie, opolskie, 
podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie, wielkopolskie and zachodniopomorskie.

In other voivodships, the number of deaths ranged 
from 1 to 8 deaths (Tab. II). Twenty four men (88.9%) 
and 3 women (11.5.5%) died. Deaths in the PWID 

Table VI. AIDS cases in Poland in 1986-2016, by the year of diagnosis  and time lapse between the diagnosis of HIV  
                infection and AIDS.
Tabela VI. AIDS w latach 1986-2016, wg roku rozpoznania AIDS oraz czasu między stwierdzeniem zakażenia HIV  
                   a zachorowaniem na AIDS.

Year of AIDS 
diagnosis

Time lapse between detection of HIV infection and AIDS diagnosis:

Total*AIDS within 3 
months of HIV 

diagnosis

3 months or more after 
HIV diagnosis, but no 

later than 1 year
between 1 to 3 years 3 years or 

later

1986-1995 143 28 98 151 420
1996-2000 211 25 88 313 637
2001-2005 349 32 64 289 734

2006 90 5 14 58 167
2007 73 5 15 50 143
2008 104 6 13 57 180
2009 78 6 10 37 131
2010 87 7 17 62 173
2011 108 6 13 57 184
2012 87 3 13 54 157
2013 92 9 8 52 162
2014 107 3 6 32 148
2015 80 5 12 31 128
2016 69 9 6 17 102
Total 1678 149 375 1157 3466

* excludes 26 cases with missing date of HIV diagnosis

Fig. 1. Indicator diseases among AIDS cases diagnosed in 2016 – number of cases
Ryc. 1. Choroby wskaźnikowe wśród osób chorych na AIDS, rozpoznanych w 2016 r. – liczba przypadków
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0,27 na 100 tys. mieszkańców). Zgony z powodu HIV/
AIDS zgłoszone w ramach nadzoru epidemiologiczne-
go do Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowiły 77,7% 
wszystkich zgłoszonych zgonów (21/27) a w odniesieniu 
do liczby zarejestrowanej w GUS - 20,6% (21/102). 

Z danych zgłoszonych w ramach rutynowego systemu 
nadzoru w ośmiu województwach nie odnotowano zgo-
nów: lubuskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, 
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim 
oraz zachodniopomorskim. W pozostałych wojewódz-
twach liczba zgonów wynosiła od 1 do 8 zgonów (Tab. 
II). Zmarło 24 mężczyzn (88,9%) i 3 kobiety (11,1,5%). 
Zgony w grupie PWID stanowiły 25,9% ogółu zgonów 
(7 osób). Zgony osób najprawdopodobniej zakażonych: 
drogą kontaktów heteroseksualnych oraz MSM stanowi-
ły odpowiednio 22,2% i 18,5% wszystkich zgonów. Oso-
by w wieku 30-39 lat były najliczniejszą grupą wiekową 
wśród osób, które zmarły (44,4% ogółu zgonów), drugą 
co do wielkości były osoby wieku 40-49 lat (33,3% ogółu 
zgonów). 22 zgony spośród zgłoszonych zgonów w 2016 
r. były zgłoszone równolegle ze zgłoszeniami AIDS roz-
poznanymi w chwili zgonu. 

PODSUMOWANIE

W 2016 r. odnotowano niewielki wzrost liczby nowo 
wykrytych zakażeń HIV (1 313) w porównaniu do roku 
2015 (1 278) (17). Na skutek możliwych opóźnień w zgła-
szaniu nowych zakażeń, liczba ta może być większa. 

Wzrost nowych rozpoznań może świadczyć o po-
prawie diagnostyki, skutkującej zmniejszeniem odsetka 
nierozpoznanych wcześniej zakażeń. Przeciwko tej inter-
pretacji przemawia jednak równoczesny niewielki wzrost 
częstości wykrywania zakażeń HIV w badaniach diagno-
stycznych. Częstość w badaniach diagnostycznych od-
powiada częstości nierozpoznanych wcześniej zakażeń, 
a wzrost tego wskaźnika może świadczyć o wzroście 
liczby nierozpoznanych zakażeń. O znaczącej liczbie 
nierozpoznanych zakażeń świadczy również utrzymują-
ca się na podobnym poziomie liczba późnych rozpoznań. 
Potwierdzają to oszacowania europejskie, w których od-
setek nierozpoznanych zakażeń w Europie Środkowo-
-Wschodniej (w tym w Polsce) jest największy w UE/
EOG i wynosi prawie 17% (2).Wskazuje to na trudności 
w aspekcie pierwszego wskaźnika osiągnięcia celu „90-
90-90. Z kolei warto zauważyć, że blisko 30% zachoro-
wań AIDS dotyczyło osób, u których rozpoznano wcze-
śniej zakażenie HIV, a u których nie wdrożono leczenia 
antyretrowirusowego, co wskazuje na problemy z obję-
ciem opieką medyczną. Potwierdzają to również badania 
obserwacyjne: znaczny odsetek osób z rozpoznanym za-
każeniem HIV nie zgłasza się do opieki specjalistycznej 
(14). Należy jednak podkreślić, że osoby, które zgłaszają 
się do opieki, mają pełną dostępność do leczenia (7). Od-
setek pacjentów leczonych, którzy osiągają supresję HIV 
RNA wynosi ponad 90% (8).

group accounted for 25.9% of all deaths (7 people). 
The deaths of people most likely infected: through 
heterosexual contacts and MSM accounted for 22.2% 
and 18.5% of all deaths, respectively. People aged 30-
39 were the largest age group among people who died 
(44.4% of all deaths), the second largest were people 
aged 40-49 (33.3% of all deaths). Twenty two deaths 
in 2016 were reported simultaneously with the AIDS 
reports diagnosed at the time of death.

SUMMARY

In 2016, there was a slight increase in the number 
of newly detected HIV infections (1,313) compared 
to 2015 (1,278)(17). The number of new diagnoses in 
2016 can still be higher, as due to a reporting delay 
some cases may be registered in the following years.

The increase in new diagnoses may indicate an 
improvement in diagnostics, resulting in a reduction of the 
percentage of previously unknown infections. However, 
this interpretation is not supported by the simultaneous 
small increase in the frequency of detection of HIV 
infections in diagnostic tests. The frequency of diagnostic 
tests corresponds to the frequency of unrecognized 
infections, and the increase in this indicator may indicate 
an increase in the number of unrecognized infections. 
A significant number of unrecognized infections is also 
evidenced by the number of late diagnoses remaining at 
a similar level. This is confirmed by European estimates, 
in which the percentage of unrecognized infections in 
Central and Eastern Europe (including Poland) is the 
highest in the EU / EEA and amounts to almost 17% 
(2). This indicates challenges in achieving the first “90” 
indicator of the “90-90-90” goal. In turn, it is worth 
noting that nearly 30% of AIDS cases concerned people 
who had previously been diagnosed with HIV infection 
and who did not receive antiretroviral therapy, which 
indicates problems with linkage to medical care. This 
is also confirmed by observational studies: a significant 
percentage of people diagnosed with HIV do not report 
to specialist care (14). It should be emphasized that once 
people present in care, they have full access to treatment 
(7). The proportion of patients who achieve HIV RNA 
suppression is over 90% (8). Compared with 2015, in 
2016 the number of newly diagnosed infections decreased 
among PWID (36 vs 51 people) and those infected by 
the vertically (1 vs 8 children - the lowest value from the 
implementation of HIV / AIDS surveillance ). Moreover, 
the number of people indicating heterosexual contact as 
a virus transmission route remained at a similar level as 
in 2015 (108 vs 110 people). MSM were the only group 
for whom an increase of 10% was noted. The number of 
registered infections in this group is the highest since the 
implementation of HIV / AIDS surveillance in Poland.
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The MSM population is crucial in the aspect of HIV 
transmission in Poland. The increases in new diagnoses 
in this group have been observed also in other European 
countries. In some countries, however, unfavorable 
trends have been stopped (9, 10). It is influenced by: 
rapid diagnosis and treatment of infections according to 
scientific evidence that viral suppression stops further 
transmission (11) and pre-exposure prophylaxis (PreP) 
significantly reducing the HIV transmission (12). The 
availability of PreP in Poland is quite limited, in 2017-
2018 it became available mainly in the private sector. 
Some people buy PreP online, and take it without proper 
medical follow-up. In addition, there is still insufficient 
testing uptake in Poland among the MSM population. 
The percentage of undiagnosed infections was estimated 
in 2009 at 60% -70% (13), and the number of late 
diagnoses since then remained at a similar level.

In 2016, the number of diagnoses of HIV infection 
among foreigners was higher than before. It should be 
emphasized that the nationality data obtained as part 
of surveillance are incomplete. Increase of the number 
of diagnoses among people of other origin than Polish 
may be associated with increased immigration, but also 
with increased awareness of HIV infection or increased 
access to free testing and treatment (people of other 
nationalities than Polish have access to treatment if they 
have health insurance (15)). During 2016, the number of 
new diagnoses among people who had valid documents 
confirming the right to stay on the territory of Poland 
increased by 26% (the number of Ukrainian citizens 
increased by 57%) (16). This requires further monitoring.

CONCLUSIONS

1. There is an urgent need to undertake combined 
prevention of HIV infection among MSM: access 
to diagnosis and antiretroviral therapy, and also 
pre-exposure prophylaxis.

2. Targeting interventions for expanded testing and 
rapid inclusion in antiretroviral therapy program is 
necessary in order to reduce the undiagnosed and 
untreated fraction, thus reducing the HIV incidence 
and deaths associated with AIDS.

3. Obtaining complete data as part of epidemiological 
surveillance, by merging different sources of data 
on HIV / AIDS, would allow a more comprehensive 
assessment of the epidemiological situation of HIV 
/ AIDS in Poland.

4. The situation regarding HIV infections among 
immigrants requires monitoring.
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WNIOSKI

1. Istnieje pilna konieczność podjęcia łączonej profi-
laktyki zakażeń HIV wśród MSM: dostęp do dia-
gnostyki oraz terapii antyretrowirusowej, ale rów-
nież profilaktyki przedekspozycyjnej.

2. Ukierunkowanie działań na szybkie testowanie i szyb-
kie objęcie stałą terapią w aspekcie zmniejszenia frak-
cji osób niezdiagnozowanych, a tym samym zmniej-
szania zachorowań i zgonów związanych z AIDS.
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źródeł danych na temat HIV/AIDS, pozwoliłaby na 
pełniejszą ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV/
AIDS w Polsce. 

4. Monitorowania wymaga sytuacja dotycząca zaka-
żeń HIV wśród imigrantów.
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ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. To evaluate the main features of TB epidemiology in 2016 in Poland and to compare 
with the situation in the EU/EEA countries.
METHODS. Analysis of case- based data on TB patients from National TB Register, data on anti-TB drug 
susceptibility testing results in cases notified in 2016, data from National Institute of Public Health- National 
Institute of Hygiene on cases of tuberculosis as AIDS-defining disease, data from Central Statistical Office on 
deaths from tuberculosis based on death certificates, data from ECDC report „ European Centre for Disease 
Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 
2018- 2016 data. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2018”. 
RESULTS. In 2016, 6 444 TB cases were reported in Poland. The incidence rate was 16.8 cases per 100 000, 
with large variability between voivodships from 8.1 to 24.3 per 100 000. The average decline of TB incidence 
was 3.0% per year during 2012- 2016. 5 713 cases were new, never treated i.e. 14.9 per 100 000. 731 cases i.e. 
1.9 per 100 000 – 11.3% of all registered subjects were previously treated.
In 2016, 6 116 pulmonary tuberculosis cases occurred in Poland, equivalent to 15.9 per 100 000. Pulmonary cases 
represented 94.9% of all TB cases. The number of pulmonary TB cases with bacteriological confirmation was 
4475 i.e. 12,0 per 100 000. In 2016, only 328 extrapulmonary TB cases were reported. Pediatric cases represented 
1.6% of the total TB cases in Poland; 103 children with TB were notified. The incidence of tuberculosis has been 
growing along with the age group from 1.8 per 100 000 among children to 27.8 per 100 000 among patients aged 
45 to 64 years. In the age group 65 years old and older the incidence was 26.0 per 100 000. 
The incidence among men i.e. 24.0 per 100 000 was >2 times higher than among women i.e. 10.0 per 100 000. 
The biggest difference in the TB incidence between the two sex groups occurred in persons aged 55 to 59 years 
– 51.9 vs. 11.5 and in subjects aged 60 to 64 years (45.9 vs. 11.7). The TB incidence in urban population was 
higher than in rural, respectively 17.3 per 100 000 and 15.9 per 100 000. 
In 2016, the number of all culture positive TB cases was 4619. Culture-confirmed cases represented 71.7% 
of all TB cases; culture-confirmed pulmonary TB – 73.2% of all pulmonary TB cases. In 2016, the number of 
smear-positive/culture positive pulmonary TB cases was 2612 (6.8 per 100 000) what represented 42.7% of all 
pulmonary TB cases. 
TB was initial AIDS indicative disease in 17 persons. In 2016, 46 cases with MDR-TB (among them 10 foreigners) 
and 101 patients with resistance solely to isoniazid were reported in Poland, representing respectively 1.1% and 
2.4% of cases with known DST results (DSTs were done in 90.7% of all culture-confirmed TB cases). In 2016, 
there were 92 TB cases of foreign origin.
In 2015, there were 537 deaths due to tuberculosis in Poland, which is equivalent to 1.4 deaths per 100 000 
population; 520 people died from pulmonary and 17 from extrapulmonary tuberculosis. Mortality among males 
– 2.3 per 100 000 – was 3.8 x higher than among females – 0.6. The highest mortality rate was observed in 
subjects 65 years old and older – 3.3 per 100 000. There were no deaths from tuberculosis in children and 
adolescents. In 2015, TB mortality represented 0.14% of total mortality in Poland and 28.0% of mortality from 
infectious diseases.
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STRESZCZENIE
CEL PRACY. Przedstawienie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce w 2016 roku przez porównanie ze 
stanem w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
MATERIAŁ I METODY. Analiza danych zebranych w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę doty-
czących przypadków zarejestrowanych w 2016 roku, wyników lekowrażliwości prątków z rejestrów laborato-
ryjnych, danych Głównego Urzędu Statystycznego o zgonach z przyczyny gruźlicy, danych Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby wskaźnikowej 
AIDS oraz raportu ECDC o gruźlicy w krajach UE/EOG w 2016 roku. 
WYNIKI. W 2016 roku zarejestrowano w Polsce 6 444 przypadki gruźlicy, 14 zachorowań więcej niż w roku 
2015. Współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wynosił 16,8 (2015 rok- 16,7). 88,7% wszyst-
kich przypadków stanowiły nowe zachorowania (5 713 chorych, współczynnik 14,9). Ponowne zachorowania 
stanowiły 11,3% wszystkich przypadków. 6 116 osób (94,9% ogółu) miało gruźlicę płuc – współczynnik 15,9. 
Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną w liczbie 328, stanowili 5,1% wszystkich zachorowań. Najczęstszą 
postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej (105 zachorowań). U 7 chorych, w tym u dwoj-
ga dzieci w wieku do 14 lat, stwierdzono gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W 2016 
roku współczynnik zapadalności na gruźlicę był tym wyższy, im starsza była grupa wieku, ale tylko do wieku 
45-64 lata. Współczynnik zapadalności w najstarszej grupie wieku, tzn. u osób w wieku 65 lat i starszych, wy-
nosił 26,0 i był niższy niż w grupie wieku od 45 do 64 lat (27,8). 
Zgłoszono 103 zachorowania na gruźlicę u dzieci do 14 roku życia (1,6% ogółu chorych) i 76 przypadków 
gruźlicy u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczynniki odpowiednio 1,8 i 3,9. Liczba przypadków 
i zapadalność w grupie nastolatków była najniższa od założenia Rejestru. W znaczącym odsetku młodocianych 
chorych (65,8%- 50 osób) gruźlica została potwierdzona bakteriologicznie; u dzieci odsetek chorych z pewnym 
rozpoznaniem gruźlicy wynosił tylko 14,6% (15 chorych). 23 nastolatków i 2 dzieci miało dodatnie także wyniki 
bakterioskopii plwociny. 
Jak w latach wcześniejszych, zapadalność na gruźlicę u mężczyzn była ponad dwukrotnie wyższa niż u kobiet. 
Zarejestrowano 4 457 zachorowań u mężczyzn – współczynnik zapadalności 24,0 i 1 987 zachorowań u kobiet 
– współczynnik 10,0. Największa różnica zapadalności w grupach płci występowała u osób w wieku od 55 do 
59 lat (51,9 vs.11,5) i od 60 do 64 lat (45,9 vs. 11,7). 
Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci zarejestrowano w województwie mazo-
wieckim – 24,3 (w 2015 – 14,9), świętokrzyskim – 23,0 i śląskim – 21,3; najniższy- w województwie wielko-
polskim – 8,1. W 12 województwach doszło do spadku zapadalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem 2015. 
W 4 475 przypadkach gruźlicy płuc (73,2%) rozpoznanie choroby było potwierdzone bakteriologicznie (współ-
czynnik zapadalności– 11,6). Chorzy na gruźlicę płuc, w liczbie 2612, u których prątki stwierdzono także w bak-
terioskopii, stanowili 42,7% wszystkich przypadków gruźlicy płuc. 
Cudzoziemcy (92) stanowili 1,4% ogółu chorych. Gruźlica była chorobą wskaźnikową u 17 chorych na HIV/
AIDS. Areszty śledcze i zakłady karne zgłosiły w 2016 roku 216 przypadków gruźlicy wykrytej u osób tam 
osadzonych (współczynnik zapadalności 302,3 na 100 000 osadzonych).
46 chorych (1,1% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości), w tym 10 cudzoziemców, miało gruźli-
cę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis-MDR-TB). 
W 2015 roku gruźlica była przyczyną zgonu 537 osób. Współczynnik umieralności – 1,4 – był jak w roku po-
przednim. Największy współczynnik umieralności z powodu gruźlicy stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 lat – 3,3. 
Nie odnotowano zgonu na gruźlicę u osób w wieku od 0 do 19 lat. Liczba zgonów z powodu gruźlicy u męż-
czyzn była 3,6 razy wyższa niż kobiet.

CONCLUSIONS. In 2016, the incidence of tuberculosis in Poland was slightly higher than in 2015 and 
higher than the average in the EU/EEA countries. The highest incidence rates were observed in older age 
groups. The incidence in males was more than 2 times higher than in females. The impact of migration on 
the characteristics of tuberculosis in Poland is low. In Poland, tuberculosis in children, tuberculosis in persons 
infected with HIV and MDR-TB is less common than the average in the EU/EEA countries. 

Keywords: tuberculosis (TB), TB cases, TB incidence, new cases, previously treated cases, pulmonary TB, 
extrapulmonary TB, TB confirmed by culture, TB in children and adolescents, TB cases of foreign origin, TB in 
prisons, TB/HIV co-infection, drug susceptibility reporting, multi-drug resistant TB, TB mortality, Poland, the 
National Tuberculosis Register, 2016
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WPROWADZENIE

Celem Światowej Organizacji Zdrowia (World Health 
Organization-WHO) wyznaczonym dla krajów Europej-
skiego Regionu WHO w „TB Action Plan” jest zmniej-
szenie do roku 2020 o 35% zgonów z powodu gruźlicy, 
o 25% zapadalności na gruźlicę i osiąganie sukcesu lecze-
nia u 75% chorych na MDR-TB. Głównym wyzwaniem 
jest walka z MDR-TB. Dziewięć z trzydziestu krajów na 
świecie o największym rozpowszechnieniu MDR-TB na-
leży do Europejskiego Regionu WHO. Są to kraje, które 
w przeszłości były republikami tworzącymi Związek Ra-
dziecki. W większości krajów Unii Europejskiej i Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego problemy pozostałej czę-
ści Regionu występują w znacznie mniejszym stopniu. Dla 
analizy sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w kraju jest 
wiedza o wszystkich przypadkach choroby, w tym o wyni-
kach lekowrażliwości prątków. Obowiązek zgłaszania za-
chorowań na gruźlicę uregulowany jest w Polsce prawnie. 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r., określająca zasady i tryb 
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (dz.U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.). oraz ustawa 
z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dz.U. z dnia 
03.08.2012 r.) nakładają na lekarzy i felczerów obowiązek 
zgłaszania zachorowań na gruźlicę. Przypadki zgłaszane 
są państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu 
lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu 
właściwemu dla miejsca rozpoznania lub państwowemu 
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub innym 
podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby za-
kaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej. 
Finalnie formularze zgłoszeń nadsyłane są do Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie od 1957 roku prowadzony 
jest Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę. 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
gruźlicy w Polsce w 2016 roku uwzględniająca: 
•  zapadalność w grupach wieku i płci, 
• udział nowych przypadków gruźlicy i wznów
• udział gruźlicy płuc i pozapłucnej, 

INTRODUCTION

Cases of tuberculosis have been recorded in 
Poland for over 60 years and data has been collected in 
the scope relevant to tuberculosis surveillance. Since 
1957, the National Tuberculosis and Lung Diseases 
Research Institute has been collecting and analysing 
epidemiological data on tuberculosis obtained from 
the whole of the country. 

The duty to report cases of tuberculosis is 
imposed by the Polish law. According to the Act on 
the prevention and control of infections and infectious 
diseases in humans of 5 December 2008 and the Act 
amending the above Act and Act on State Sanitary 
Inspection of 13 July 2012 physicians and feldshers 
who suspect or diagnose infection, infectious disease 
or death due to infection or infectious disease are 
obliged to report this fact without delay, not later than 
within 24 hours, to the poviat state sanitary inspector or 
the border state sanitary inspector responsible for the 
area where such diagnosis was made or to voivodship 
state sanitary inspector or other bodies competent 
with respect to type of infectious disease, infection, or 
death due to infectious disease. All case report forms 
with data on the particular case of tuberculosis are 
subsequently forwarded to the National Tuberculosis 
and Lung Diseases Research Institute. The Institute, 
that was designated by Chief Sanitary Inspectorate as 
the body competent in the field of tuberculosis, keeps 
the National Tuberculosis Register (Register). 

AIM OF THE STUDY.

Assessment of the epidemiological situation of 
tuberculosis in Poland in 2016 by comparison with 
that in the countries of the European Union (EU) and 
European Economic Area (EEA) taking into account: 
• the TB incidence in several population groups (in 

various age groups, in males and females),
• the proportion of extrapulmonary TB among all 

TB cases,
• the participation of newly diagnosed and previously 

treated cases,

WNIOSKI. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2016 roku była nieznacznie wyższa niż w roku poprzed-
nim. Najwyższe współczynniki zapadalności stwierdza się w starszych grupach wieku. Zapadalność na gruźlicę 
w Polsce jest wciąż wyższa niż średnia w krajach UE/EOG ale odsetek: dzieci wśród chorych na gruźlicę, przy-
padków MDR-TB i gruźlicy współwystępującej z HIV są niższe niż w całej UE/EOC. W odróżnieniu od wielu 
krajów europejskich odsetek cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę w Polsce pozostaje jeszcze niski. 
 
Słowa kluczowe: gruźlica, przypadki, zapadalność, nowe zachorowania, przypadki leczone w przeszłości, gruź-
lica płuc, gruźlica pozapłucna, potwierdzenie bakteriologiczne gruźlicy, gruźlica u dzieci i młodzieży, gruźlica 
u cudzoziemców, gruźlica u więźniów, współwystępowanie gruźlicy i HIV, wyniki lekowrażliwości, gruźlica wie-
lolekooporna, umieralność, Polska, Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę, rok 2016
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• the participation of cases with bacteriological 
confirmation of TB diagnosis among all TB cases,

• the burden of multidrug- resistant TB (MDR-TB),
• TB cases of foreign-origin, 
• TB in prisons,
• extent of the TB/HIV co-infection,
• mortality from tuberculosis. 

MATERIAL AND METHODS

Analysis of the data on TB cases reported in 2016 
to the Register, on anti-TB drug susceptibility testing 
results (DST), on deaths from TB (data obtained 
from the Central Statistical Office), on cases in which 
tuberculosis was the AIDS defining illness (data 
provided by the National Institute of Public Health-
National Institute of Hygiene) and analysis of the data 
from the report of the European Centre for Disease 
Prevention and Control/WHO Regional Office for 
Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in 
Europe 2018 -2016 data. Stockholm: European Centre 
for Disease Prevention and Control, 2018.

TB drug susceptibility evaluation was made on the 
basis of records provided by all laboratories in Poland 
that perform DST. 

RESULTS

In 2016, 6444 cases of tuberculosis were reported 
in Poland. This number means 14 cases more than in 
the year before and 2170 cases less than in 2007. The 
incidence rate of all forms of tuberculosis in 2016 
was 16.8 per 100 000 population (later in the text, 
the denominator in rates is skipped) and was higher 
by 0.6% as compared with 2015 (16.7) and lower by 
25.7% than a decade ago in 2007 (22.6) (Tab. I). 

In 2016, as in previous years, considerable 
differences in the incidence of tuberculosis between 
the voivodships were observed (Tab. II). For years, 
the same voivodships have had the lowest and the 
same the highest incidence rates. The year 2016 
differed from the previous ones because it was the 
Masovia region that had the highest TB incidence in 
Poland. As already mentioned, the highest incidence 
of tuberculosis was in the voivodship mazowieckie – 
rate 24.3; świętokrzyskie – 23.0; śląskie – 21.3. The 
lowest incidence of tuberculosis in the country was 
in voivodship wielkopolskie – 8.1; podlaskie – 10.2 
and warmińsko-mazurskie – 10.6. The increase of 
TB incidence in comparison with the previous year 
was noted in 4 voivodships: mazowieckie (from 14.9 
to 24.3); warmińsko-mazurskie (from 9.2 to 10.6); 
lubuskie (from 11.3 to 12.8) and świętokrzyskie (from 
22.0 to 23.0). 

• udział gruźlicy z potwierdzeniem bakteriologicz-
nym i gruźlicy płuc z dodatnimi wynikiem badania 
bakterioskopowego plwociny 

• zachorowania wywołane przez prątki oporne na 
leki, w tym przypadki MDR-TB 

• udział cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę
•  przypadki gruźlicy u więźniów, 
• współwystępowanie gruźlicy i HIV, 
• umieralność z powodu gruźlicy i 
• porównanie występujących zjawisk z sytuacją 

w krajach UE i EOG. 

MATERIAŁ I METODY

Analizowano następujące zbiory danych dotyczą-
ce gruźlicy: 
• dane zgromadzone w Krajowym Rejestrze Zachoro-

wań na Gruźlicę, uzyskane z formularzy zgłoszenia 
podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy (ZLK-2) doty-
czące przypadków zarejestrowanych w 2016 roku; 

• wyniki lekowrażliwości prątków z rejestrów labo-
ratoryjnych; 

• dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny 
o zgonach według przyczyn; 

• dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publiczne-
go-Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach 
gruźlicy jako choroby wskaźnikowej AIDS; 

• raport: European Centre for Disease Prevention 
and Control/WHO Regional Office for Europe. Tu-
berculosis surveillance and monitoring in Europe 
2018-2016 data. Stockholm: European Centre for 
Disease Prevention and Control, 2018. 
Współczynniki zapadalności/umieralności obli-

czono na 100 000 osób badanej populacji. W tekście 
mianownika współczynników nie podawano.

WYNIKI

W 2016 roku zarejestrowano 6 444 zachorowania 
na gruźlicę, tj. 14 zachorowań więcej niż w roku 2015 
i 2 170 mniej niż w roku 2007. 

W 2016 roku współczynnik zapadalności na gruź-
licę wynosił w Polsce 16,8. Był wyższy o 0,6% w po-
równaniu z rokiem 2015 (16,7) i o 25,7% niższy niż 10 
lat wcześniej (2007 rok-22,6) (Tab. I).

W 2016 roku, jak w latach wcześniejszych, występo-
wały znaczne regionalne różnice zapadalności na gruźli-
cę. Od lat wskaźniki zapadalności są najwyższe w tych 
samych kilku województwach. W 2016 roku najwyższe 
współczynniki zapadalności na gruźlicę wszystkich po-
staci zarejestrowano w województwie mazowieckim – 
24,3 (w 2015 – 14,9), świętokrzyskim – 23,0 i śląskim 
– 21,3; najniższy- w województwie wielkopolskim – 8,1, 
podlaskim – 10,2 i warmińsko-mazurskim – 10,6 (Tab. 
II). Najwyższą w Polsce zapadalność na gruźlicę stwier-
dzono u mężczyzn w woj. świętokrzyskim – 34,2; najniż-
szą u kobiet w Wielkopolsce – 4,7.
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Table I. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by  age groups. Poland 1957-2016. Rates per 100 000  
               population. Data from National TB Register 
Tabela I. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w latach 1957-2016 w grupach wieku. Współczynniki na 100 000 ludności.  
               Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

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

Number of cases in age groups Rates per 100.000 population
1957 82201 16402 5757 37141 19255 3646 290.4 181.0 266.1 370.6 351.6 230.1
1960 85529 16580 4781 37244 22746 4178 289.3 167.6 245.2 365.7 390.3 244.9
1965 57511 4553 3879 23914 18520 6645 182.6 46.6 134.1 221.6 314.5 309.6
1970 42142 1273 2861 18440 13001 6567 128.5 14.3 83.1 158.3 209.6 242.0
1975 26255 535 1695 11844 7753 4428 77.2 6.5 49.5 94.8 116.0 136.5
1980 25807 573 990 11358 8434 4452 72.5 6.6 35.7 84.7 117.9 123.8
1985 21650 314 621 9226 7678 3811 58.2 3.3 24.7 66.3 98.7 108.8
1990 16136 225 421 6682 5818 2990 42.3 2.3 14.8 46.6 77.3 78.0
2000 11477 103 241 3978 4221 2934 29.7 1.4 7.2 28.0 47.2 62.4
2001 10672 124 199 3600 4052 2697 27.6 1.7 6.0 25.4 44.2 56.3
2002 10475 125 211 3203 4175 2761 27.4 1.8 6.4 23.1 44.8 56.8
2003 10124 100 184 3045 3968 2827 26.5 1.5 5.8 21.9 41.7 57.6
2004 9493 120 129 2836 3835 2573 24.9 1.9 4.2 20.3 39.5 51.7
2005 9269 99 156 2717 3760 2537 24.3 1.6 5.3 19.4 38.0 50.9
2006 8587 69 156 2529 3655 2178 22.5 1.1 5.5 18.0 36.4 42.8
2007 8614 74 135 2538 3762 2105 22.6 1.2 4.9 18.0 37.0 41.1
2008 8081 76 115 2248 3685 1957 21.2 1.3 4.3 15.9 35.8 38.1
2009 8236 99 131 2250 3704 2052 21.6 1.7 5.1 15.8 35.6 39.9
2010 7509 62 114 2086 3441 1806 19.7 1.1 4.6 14.6 32.8 34.9
2011 8478 111 130 2171 3895 2171 22.2 1.9 5.4 15.2 37.0 41.9
2012 7542 95 166 1996 3404 1881 19.6 1.6 7.3 13.8 32.1 34.8
2013 7250 116 113 1903 3241 1877 18.8 2.0 5.2 13.2 30.8 33.7
2014 6698 70 86 1787 3001 1754 17.4 1.2 4.1 12.4 28.7 30.4
2015 6430 81 83 1752 2909 1605 16.7 1.4 4.1 12.2 28.1 26.9
2016 6444 103 76 1801 2853 1611 16.8 1.8 3.9 12.6 27.8 26.0

Table II. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by voivodships. Poland 2012-2016. Rates per 100 000  
                population. Data from National TB Register 
Tabela II. Zapadalność na gruźlicę w Polsce wg województw w latach 2012-2016. Współczynniki na 100 000 ludności.  
                 Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships
Numbers Rates

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
POLAND 7542 7250 6698 6430 6444 19.6 18.8 17.4 16.7 16.8

1. Dolnośląskie 594 659 547 484 435 20.4 22.6 18.8 16.7 15.0
2. Kujawsko-pomorskie 399 348 287 297 279 19.0 16.6 13.7 14.2 13.4
3. Lubelskie 656 591 570 486 444 30.2 27.4 26.5 22.7 20.8
4. Lubuskie 108 209 143 115 130 10.6 20.4 14.0 11.3 12.8
5. Łódzkie 711 574 572 554 518 28.1 22.8 22.8 22.2 20.8
6. Małopolskie 523 560 538 555 497 15.6 16.7 16.0 16.5 14.7
7. Mazowieckie 1040 1175 973 794 1304 19.6 22.1 18.3 14.9 24.3
8. Opolskie 155 167 132 165 154 15.3 16.6 13.2 16.5 15.5
9. Podkarpackie 421 279 336 348 326 19.8 13.1 15.8 16.4 15.3
10. Podlaskie 160 150 134 125 121 13.3 12.5 11.2 10.5 10.2
11. Pomorskie 432 356 330 361 332 18.9 15.5 14.4 15.7 14.4
12. Śląskie 1185 1100 1154 1213 972 25.6 23.9 25.1 26.5 21.3
13. Świętokrzyskie 374 309 296 277 289 29.3 24.3 23.4 22.0 23.0
14. Warmińsko-mazurskie 196 192 166 132 152 13.5 13.3 11.5 9.2 10.6
15. Wielkopolskie 377 343 321 289 281 10.9 9.9 9.3 8.3 8.1
16. Zachodnio-pomorskie 211 238 199 235 210 12.3 13.8 11.6 13.7 12.3

Gruźlica w Polsce w 2016 rokuTuberculosis in Poland in 2016
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In 2016, 5 713 persons (88.7% of all TB cases in 
Poland; rate 14.9) were newly diagnosed TB cases. 
This means that they have never been treated for TB 
or have taken anti-TB drugs for less than one month. 
Previously treated cases represented 11.3% of the total 
notified TB cases (731 patients; rate 1.9). 

 In 2016, 6 116 subjects (94.9% of all TB cases) were 
diagnosed with pulmonary tuberculosis; rate 15.9. The 
most common form of pulmonary TB was infiltrative 
TB (93.9% of cases). Persons with diagnosis of caseous 
pneumonia and miliary TB represented 0.3% of all TB 
cases, with fibrous-cavernous tuberculosis- 0.3%. It is 
lower than even ten years ago not to mention the more 
distant past. In 2007 the proportion of cases of caseous 
pneumonia and miliary TB was 1.6%; of fibrous-
cavernous tuberculosis – 1.2%. 

In 2016, extrapulmonary tuberculosis (without 
pulmonary involvement) was diagnosed in 328 patients 
(5.1% of all registered cases – rate 0.9). Most patients had 
pleural TB (105 cases), the next in respect to number of 
patients was peripheral lymph node TB (55 cases), bone and 
joint TB (66 cases, including 29 with spinal manifestation) 
and urogenital TB (27 cases). Seven subjects, including 
two children, suffered from tuberculous meningitis and 
from other central nervous system localization of TB. Of 
all 6 116 cases of pulmonary tuberculosis reported in 2016, 
31 were diagnosed with a combination of pulmonary and 
extrapulmonary TB. Such patients are registered as cases 
of pulmonary tuberculosis. In Poland, the extrapulmonary 
TB rate has been low for years.

Bacteriological (culture) confirmation was 
obtained in 4 619 TB patients (71.7% of all TB 
cases) and in 4 475 cases with pulmonary TB (73.2% 
of all pulmonary TB cases). Incidence rate of all 
bacteriologically confirmed TB was 12.0 (Tab. III); of 
pulmonary tuberculosis – 11.6 (Tab. IV). 

Sputum smears were positive in 2612 subjects 
(42.7% of all patients with pulmonary tuberculosis; 
rate 6.8) (Tab. V). In 2016, as earlier, there were 
differences between voivodships relating the proportion 
of TB cases with bacteriological confirmation. The 
percentage of cases with bacteriological confirmation 
among all pulmonary cases ranged from 59.3% in 
voivodship mazowieckie to 92.0% in voivodship 
kujawsko-pomorskie (Tab. VI). The highest incidence 
rates of bacteriologically confirmed TB were found 
in voivodship świętokrzyskie – 17.3; lubelskie – 15.4 
and łódzkie – 14.9 and mazowieckie – 14.1 while the 
lowest in voivodships wielkopolskie – 6.9; warmińsko-
mazurskie – 7.9 and lubuskie – 8.2. 

Extrapulmonary localization of TB was confirmed 
by culture in 43.9% of cases (144 patients). 

In 2016, as in earlier years, the highest incidence 
rates of TB were observed in older age groups. The rates 
increased with age from 1.8 in children (age from 0 to 

W 12 województwach doszło do spadku zapa-
dalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem 2015. 
Wzrost zapadalności stwierdzono w woj. mazowiec-
kim (wzrost z 14,9 na 24,3), warmińsko-mazurskim 
(wzrost z 9,2 na 10,6); lubuskim (wzrost z 11,3 na 
12,8) i świętokrzyskim (wzrost z 22,0 na 23,0). 

W 2016 roku nowe zachorowania – 5 713 – stano-
wiły 88,7% wszystkich przypadków gruźlicy w Polsce, 
ze współczynnikiem zapadalności 14,9. 731 chorych 
było leczonych z powodu gruźlicy w przeszłości. Ko-
lejne zachorowania stanowiły 11,3% ogółu zgłoszo-
nych przypadków (współczynnik zapadalności – 1,9). 

Dominującą postacią gruźlicy była gruźlica płuc. 
W 2016 roku odnotowano 6 116 przypadków gruźlicy 
płuc, które stanowiły 94,9% wszystkich zachorowań 
(współczynnik 15,9). W 2016 roku większość cho-
rych (93,9%) miała gruźlicę naciekową płuc. Gruźlicę 
włóknisto-jamistą płuc stwierdzono jedynie u 0,3% 
chorych; serowate zapalenie płuc i prosówkę gruź-
liczą rozpoznano u 0,3% przypadków. Dziesięć lat 
wcześniej (w 2007 roku) odsetek chorych na serowate 
zapalenie płuc i prosówkę gruźliczą wynosił 1,6%; na 
gruźlicę włóknisto- jamistą 1,2%. 

Chorzy na gruźlicę pozapłucną bez jednoczesnych 
zmian w płucach – 328 przypadków (współczynnik 
0,9), stanowili 5,1% ogółu chorych zarejestrowanych 
w 2016 roku. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłu-
cnej było gruźlicze zapalenie opłucnej – 105 zachoro-
wań – 32,0% wszystkich przypadków o lokalizacji po-
zapłucnej. Po tej postaci gruźlicy następowała gruźlica 
obwodowych węzłów chłonnych – 55 chorych, gruź-
lica kości i stawów – 66 chorych, w tym 29 przypad-
ków gruźlicy kręgosłupa oraz gruźlica narządów mo-
czowo-płciowych – 27 chorych, w tym 24 przypadków 
gruźlicy układu moczowego i 3 przypadki gruźlicy 
narządów płciowych. Siedem osób, wśród nich dwoje 
dzieci w wieku od 0 do 14 lat, zachorowało na gruź-
licze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. 
W 31 innych przypadkach gruźlica pozapłucna współ-
występowała z gruźlicą płuc. Tacy chorzy dla celów 
rejestracji uznawani są za przypadki gruźlicy płuc.

W 2016 roku u 4 619 chorych (71,7% wszystkich 
przypadków), w tym w 4 475 przypadkach gruźlicy 
płuc (73,2% chorych na gruźlicę płuc), gruźlica zosta-
ła potwierdzona w sposób definitywny, tzn. dodatnim 
wynikiem posiewu. Współczynnik zapadalności na 
całą gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie wyniósł 
12,0; na gruźlicę płuc – 11,6. Najwyższa zapadalność 
na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem posiewu pl-
wociny stwierdzono w grupie wieku od 45 do 64 lat 
(19,9)(Tab. III, IV). 

Chorzy na gruźlicę płuc stanowiący główne źró-
dła zakażenia, u których prątki stwierdzono także 
w bakterioskopii, stanowili 42,7% wszystkich cho-
rych na gruźlicę płuc. Zarejestrowano 2 612 takich 
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14 years) to 27.8 in subjects aged 45-64 years. In the 
age group 65 years and older the incidence rate was 
26.0 (Tab. 1). The patients aged 45-64 years represented 
44.3% of all cases and were the biggest group. The 
mean age of new cases of tuberculosis was 53.2 years. 
The highest incidence rates in the age group 45-64 were 
observed also in respect to culture confirmed pulmonary 
TB and to culture confirmed pulmonary TB with positive 
sputum smears (Tab I, IV, V). 

chorych – współczynnik zapadalności 6,8. W 2016 
roku, podobnie jak w całym ostatnim dziesięcioleciu, 
współczynnik zapadalności na gruźlicę płuc z dodat-
nim wynikiem bakterioskopii był najwyższy w grupie 
wieku od 45 do 64 lat (12,4 w 2016 roku). Wcześniej, 
z wyjątkami, najwyższa zapadalność na gruźlicę płuc 
z dodatnim wynikiem bakterioskopii dotyczyła osób 
w wieku 65 lat i więcej (Tab. V). 

Table III. Culture confirmed tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age in Poland 2007-2016. Rates per  
                100 000 population. Data from National TB Register
Tabela III. Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2007-2016 w grupach wieku.   
                   Współczynniki  na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Year
Number of cases in age groups (years) Rates per 100.000 population

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

2007 5410 31 83 1745 2330 1221 14.2 0.5 3.0 12.4 22.9 23.9
2008 5094 29 74 1549 2316 1126 13.4 0.5 2.8 10.9 22.5 21.9
2009 5223 24 82 1603 2309 1205 13.7 0.4 3.2 11.3 22.2 23.4
2010 4756 20 73 1432 2161 1070 12.5 0.3 3.0 10.0 20.6 20.7
2011 5581 27 80 1583 2551 1340 14.6 0.5 3.3 11.1 24.2 25.8
2012 5070 23 95 1505 2310 1137 13.2 0.4 4.2 10.4 21.8 21.0
2013 4825 20 59 1427 2179 1140 12.5 0.3 2.7 9.9 20.7 20.5
2014 4781 23 59 1405 2126 1168 12.4 0.4 2.8 9.7 20.4 20.2
2015 4630 18 45 1386 2126 1055 12.0 0.3 2.2 9.6 20.5 17.7
2016 4619 15 50 1422 2077 1055 12.0 0.3 2.6 10.0 20.2 17.1

Table IV. Culture confirmed pulmonary tuberculosis cases  and notification rates by age groups and voivodships. Poland 2016. 
               Rates per 100 000 population. Data from National TB Register
Tabela IV. Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w roku 2016 wg grup wieku i województw.    
                 Współczynniki  na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships
Numbers Rates

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

POLAND 4475 10 45 1387 2039 994 11.6 0.2 2.3 9.7 19.9 16.1
1. Dolnośląskie 358 - 5 118 170 65 12.3 - 3.7 10.9 21.4 13.5
2. Kujawsko-pomorskie 242 1 4 71 121 45 11.6 0.3 3.6 9.2 21.5 13.8
3. Lubelskie 314 - 4 81 131 98 14.7 - 3.4 10.3 23.2 27.6
4. Lubuskie 81 - - 28 39 14 8.0 - - 7.3 14.1 9.1
5. Łódzkie 356 1 3 129 134 89 14.3 0.3 2.5 14.5 19.6 19.9
6. Małopolskie 365 3 1 89 165 107 10.8 0.6 0.5 7.0 19.2 20.4
7. Mazowieckie 731 1 15 222 344 149 13.6 0.1 5.8 11.1 25.1 16.9
8. Opolskie 106 - 1 26 58 21 10.7 - 2.1 7.1 20.4 12.6
9. Podkarpackie 220 2 - 69 87 62 10.3 0.6 - 8.5 15.8 19.3
10. Podlaskie 94 - - 22 41 31 7.9 - - 5.0 12.8 16.0
11. Pomorskie 267 - 1 85 134 47 11.6 - 0.8 9.8 22.5 13.6
12. Śląskie 622 2 7 218 292 103 13.6 0.3 3.3 13.2 22.8 13.3
13. Świętokrzyskie 211 - 2 53 79 77 16.8 - 3.1 11.7 23.0 35.1
14. Warmińsko-mazurskie 110 - 1 38 45 26 7.7 - 1.3 7.0 11.5 12.6
15. Wielkopolskie 234 - 1 78 122 33 6.7 - 0.5 5.9 13.6 6.4
16. Zachodnio-pomorskie 164 - - 60 77 27 9.6 - - 9.5 16.2 10.0

Gruźlica w Polsce w 2016 rokuTuberculosis in Poland in 2016
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Children with tuberculosis represented 1.6% of 
the total number of TB cases in Poland (103 pediatric 
cases, 76 with pulmonary and 27 with extrapulmonary 
TB). Intrathoracic lymph nodes TB was diagnosed in 
11 children. 

Tuberculosis was confirmed by culture in 15 (14.6%) 
pediatric TB cases only; in two children sputum smears 
were also positive (Tab. III, V). In other 88 cases, 
tuberculosis was diagnosed on the basis of the clinical 
features. In mazowieckie voivodship definitive diagnosis 
of tuberculosis was obtained in 3 out of 60 cases. 

The highest incidence rates of tuberculosis in 
children were recorded in voivodship mazowieckie – 
7.1; lubelskie – 2.2 and kujawsko-pomorskie – 1.9. In 4 
voivodships there were no pediatric TB cases (Tab. VII). 

In 2016, there were 76 cases of tuberculosis among 
adolescents aged from 15 to 19 years (rate 3.9). 89.5% 
of all teenagers with TB had pulmonary TB. In 50 young 
patients (65.8% of all adolescent cases) the disease was 
bacteriologically confirmed, including 45 adolescents with 
pulmonary TB. 23 teenagers had positive sputum smears 

W grupie 328 chorych na gruźlicę pozapłucną 
rozpoznanie potwierdzono bakteriologicznie u 144 – 
43,9%.

Najwyższą w kraju zapadalność na gruźlicę po-
twierdzoną bakteriologicznie stwierdzono w woje-
wództwach: świętokrzyskim  – 17,3; lubelskim – 15,4; 
łódzkim – 14,9 i mazowieckim  – 14,1. Najniższą zapa-
dalność na gruźlicę potwierdzoną w posiewach odno-
towano województwie wielkopolskim – 6,9; warmiń-
sko-mazurskim – 7,9 i lubuskim – 8,2. Odsetek przy-
padków gruźlicy płuc potwierdzonej bakteriologicznie 
był, jak w latach ubiegłych, różny w poszczególnych 
województwach: od 59,3% w woj. mazowieckim do 
92,0% w woj. kujawsko-pomorskim (Tab. VI). 

Przez blisko pół wieku, do 2014 roku, największą 
zapadalność na gruźlicę stwierdzano w najstarszej gru-
pie wieku. W 2016 roku współczynnik zapadalności na 
gruźlicę był tym wyższy, im starsza była grupa wieku, 
ale tylko do wieku 45-64 lat. Współczynniki wyno-
siły od 1,8 u dzieci do 14 roku życia do 27,8 u osób 

Table V. Pulmonary sputum smear and culture positive cases of tuberculosis and notification rates by age groups. Poland  
              1994-2016. Rates per 100 000 population. Data from National TB Register
Tabela V. Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną w posiewie, z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego. Polska  
              w latach 1994 – 2016 w grupach wieku. Współczynniki  na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań  
                 na Gruźlicę

Year
Number of cases in age groups (years) Rate per 100 000 population

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

1994 4603 5 64 2053 1579 902 11.9 0.1 2.0 14.3 20.2 21.6
1995 4273 6 77 1910 1453 827 11.1 0.1 2.4 13.3 18.2 19.4
1996 4137 11 51 1807 1393 875 10.7 0.1 1.6 12.6 17.2 20.0
1997 4054 10 60 1747 1424 813 10.5 0.1 1.8 12.2 17.1 18.2
1998 4049 9 44 1728 1430 838 10.5 0.1 1.3 12.1 16.8 18.4
1999 3711 10 69 1471 1434 727 9.6 0.1 2.1 10.3 16.4 15.7
2000 3713 2 54 1525 1321 811 9.6 0.0 1.6 10.7 14.8 17.3
2001 3636 9 55 1442 1347 783 9.4 0.1 1.6 10.2 14.7 16.4
2002 3432 6 58 1228 1394 746 9.0 0.1 1.8 8.9 15.0 15.3
2003 3501 5 66 1235 1391 804 9.2 0.1 2.1 8.9 14.6 16.4
2004 3219 3 37 1166 1355 658 8.4 0.0 1.2 8.4 13.9 13.9
2005 3253 6 53 1115 1361 718 8.5 0.1 1.8 8.0 13.8 14.4
2006 3307 2 44 1125 1463 673 8.7 0.0 1.6 8.0 14.6 11.3
2007 3291 4 30 1026 1481 640 8.6 0.1 1.1 7.3 14.6 12.5
2008 3047 9 36 981 1477 544 8.0 0.2 1.4 6.9 14.4 10.6
2009 3063 6 36 974 1458 589 8.0 0.1 1.4 6.9 14.0 11.4
2010 2803 5 36 895 1351 516 7.3 0.1 1.5 6.3 12.9 10.0
2011 2916 6 36 878 1434 562 7.6 0.1 1.5 6.1 13.6 10.8
2012 2778 2 45 901 1307 523 7.2 0.0 2.0 6.2 12.3 9.7
2013 2859 5 31 889 1368 566 7.4 0.1 1.4 6.2 13.0 10.2
2014 2800 6 34 874 1345 541 7.3 0.1 1.6 6.1 12.9 9.4
2015 2714 4 23 826 1375 486 7.1 0.1 1.1 5.7 13.3 8.1
2016 2612 2 23 841 1276 470 6.8 0.0 1.2 5.9 12.4 7.6
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(Tab. III, V). The highest numbers of teenagers with TB 
were found in voivodship mazowieckie – 28 and śląskie 
– 10. The highest incidence rate of tuberculosis in the age 
group from 15 to 19 years was observed in voivodship 
mazowieckie – 10.9. In the same voivodship the highest 
incidence of culture confirmed and of sputum smear 
positive pulmonary TB was found in this age group (rate 
5.8; 15 cases and rate 3.1; 8 cases). In 5 voivodships TB 
incidence rates in adolescents were lower than in 2015, in 
3: lubuskie, podkarpackie and podlaskie there were no TB 
cases in the age group from 15 to 19 years (Tab. VIII). 

w wieku od 45 do 64 lat. Chorzy w wieku od 45 do 64 
lat tworzyli łącznie najwyższy odsetek ogółu chorych 
(44,3%). W latach wcześniejszych najwyższe współ-
czynniki zapadalności stwierdzano w najstarszej gru-
pie wieku, u osób ≥65 lat. W 2016 roku współczynnik 
zapadalności w najstarszej grupie wieku, tzn. u osób 
w wieku 65 lat i starszych, wynosił 26,0 i był niższy 
niż w grupie wieku od 45 do 64 lat (Tab. I). Średnia 
wieku nowych chorych na gruźlicę wynosiła 53,2 lat. 

Table VI. Rank-list of voivodships by percentage of culture confirmed tuberculosis cases in total registered TB cases.   
                 Poland 2016. Data from National TB Register
Tabela VI. Ranking województw wg udziału gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie wśród chorych na gruźlicę. Polska  
                   2016 rok. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships % Rank-list %

POLAND 71.7 POLAND 71.7

1. Dolnośląskie 84.4 1. Kujawsko-pomorskie 91.4
2. Kujawsko-pomorskie 91.4 2. Wielkopolskie 85.8
3. Lubelskie 74.1 3. Dolnośląskie 84.4
4. Lubuskie 63.8 4. Pomorskie 82.5
5. Łódzkie 71.6 5. Podlaskie 81.8
6. Małopolskie 75.3 6. Zachodnio-pomorskie 79.5
7. Mazowieckie 58.1 7. Małopolskie 75.3
8. Opolskie 70.1 8. Świętokrzyskie 75.1
9. Podkarpackie 69.9 9. Warmińsko-mazurskie 74.3
10. Podlaskie 81.8 10. Lubelskie 74.1
11. Pomorskie 82.5 11. Łódzkie 71.6
12. Śląskie 65.4 12. Opolskie 70.1
13. Świętokrzyskie 75.1 13. Podkarpackie 69.9
14. Warmińsko-mazurskie 74.3 14. Śląskie 65.4
15. Wielkopolskie 85.8 15. Lubuskie 63.8
16. Zachodnio-pomorskie 79.5 16. Mazowieckie 58.1

Figure I. Tuberculosis notification rates by sex and age. Poland in 2016. Rates per 100.000 population. 

Rycina I. Zapadalność na gruźlicę wg płci i wieku w Polsce w 2016 roku. Współczynniki  na 100.000 ludności. 
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In 2016, as in previous years, the male-to-female 
ratio in all TB cases was >2. The proportion of men 
among all TB cases was 69.2%. There were 4 457 cases 
registered in men – rate 24.0 and 1 987 cases in women 
– rate 10.0. The biggest sex differences in incidence 
rates were observed in age group 55-59 (51.9 vs. 11.5) 

Zgłoszono 103 przypadki gruźlicy u dzieci do 14 roku 
życia, które stanowiły 1,6% ogółu zachorowań. Wśród 
dzieci stwierdzono 76 przypadków gruźlicy płuc i 27 przy-
padków gruźlicy pozapłucnej. Gruźlicę węzłów chłonnych 
klatki piersiowej rozpoznano w 11 przypadkach. Potwier-
dzenie bakteriologiczne gruźlicy uzyskano u piętnaściorga 

Table VII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in children (0-14 years old) by voivodships. Poland 2012-2016.  
                  Rates per 100 000 population. Data from National TB Register
Tabela VII. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród dzieci (0-14 lat) w Polsce wg województw w latach 2012-2016.  
                   Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships
Numbers Rates

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
POLAND 95 116 70 81 103 1.6 2.0 1.2 1.4 1.8

1. Dolnośląskie 2 1 5 2 2 0.5 0.2 1.2 0.5 0.5
2. Kujawsko-pomorskie 5 3 2 9 6 1.6 0.9 0.6 2.9 1.9
3. Lubelskie 9 8 2 5 7 2.7 2.5 0.6 1.6 2.2
4. Lubuskie 1 - - - - 0.6 - - - -
5. Łódzkie 6 3 2 2 2 1.7 0.9 0.6 0.6 0.6
6. Małopolskie 5 7 4 2 7 0.9 1.3 0.8 0.4 1.3
7. Mazowieckie 41 52 28 34 60 5.0 6.3 3.4 4.1 7.1
8. Opolskie 1 - - - - 0.7 - - - -
9. Podkarpackie 2 1 2 1 2 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6
10. Podlaskie 2 - 2 2 - 1.1 - 1.2 1.2 -
11. Pomorskie 0 2 1 2 2 0.0 0.5 0.3 0.5 0.5
12. Śląskie 15 28 18 6 8 2.3 4.4 2.8 0.9 1.2
13. Świętokrzyskie 1 6 - 11 2 0.6 3.4 - 6.3 1.2
14. Warmińsko-mazurskie 1 1 - 1 3 0.4 0.4 - 0.4 1.4
15. Wielkopolskie 2 3 4 1 - 0.4 0.5 0.7 0.2 -
16. Zachodnio-pomorskie 2 1 - 3 2 0.8 0.4 - 1.2 0.8

Table VIII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old) by voivodships. Poland   
                   2012-2016. Rates per 100 000. Data from National TB Register 
Tabela VIII. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród młodzieży (15-19 lat) w Polsce  wg województw w latach  
                    2012- 2016. Współczynniki na 100 000.Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę 

Voivodships
Numbers Rates

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
POLAND 166 113 86 83 76 7.3 5.2 4.1 4.1 3.9

1. Dolnośląskie 13 9 4 7 5 8.2 5.9 2.8 5.0 3.7
2. Kujawsko-pomorskie 6 3 2 7 7 4.6 2.4 1.7 6.1 6.3
3. Lubelskie 26 17 5 3 8 19.0 13.0 4.0 2.5 6.9
4. Lubuskie 3 1 - 4 - 4.9 1.7 - 7.4 -
5. Łódzkie 4 4 11 7 3 2.8 3.0 8.6 5.7 2.5
6. Małopolskie 10 7 2 4 4 4.8 3.5 1.0 2.1 2.2
7. Mazowieckie 47 38 19 20 28 16.1 13.6 7.0 7.6 10.9
8. Opolskie 3 2 5 - 1 5.2 3.6 9.5 - 2.1
9. Podkarpackie 9 3 4 5 - 6.4 2.2 3.1 4.0 -
10. Podlaskie 1 2 2 1 - 1.3 2.7 2.9 1.5 -
11. Pomorskie 4 2 2 6 2 2.9 1.5 1.6 4.8 1.6
12. Śląskie 18 11 14 11 10 7.2 4.6 6.2 5.0 4.7
13. Świętokrzyskie 7 4 3 3 3 9.0 5.4 4.2 4.4 4.6
14. Warmińsko-mazurskie 2 1 3 1 2 2.2 1.1 3.5 1.2 2.5
15. Wielkopolskie 7 8 7 4 1 3.4 4.0 3.6 2.1 0.5
16. Zachodnio - pomorskie 6 1 3 - 2 5.9 1.0 3.2 - 2.3

Maria Korzeniewska-Koseła



199

dzieci, czyli jedynie w 14,6% zachorowań w tej grupie 
wieku. U dwojga dzieci dodatni był także wynik badania 
bakterioskopowego plwociny. Wśród przypadków z pew-
nym rozpoznaniem gruźlicy było 10 przypadków o płuc-
nej lokalizacji choroby, które stanowiły 13,2% wszystkich 
zachorowań na gruźlicę płuc u dzieci oraz 5 przypadków 
gruźlicy pozapłucnej, tzn. 18,6% tej postaci choroby 
u dzieci (Tab. III, IV, V). U pozostałych 88 dzieci rozpozna-
nie gruźlicy wynikało wyłącznie z przesłanek klinicznych. 
W województwie mazowieckim, gdzie zarejestrowano 60 
– najwięcej w Polsce – zachorowań na gruźlicę u dzieci 
do 14 roku życia, tylko 2 przypadki gruźlicy pozapłucnej 
i jeden z 48 przypadków gruźlicy płuc został potwierdzony 
bakteriologicznie. W 2016 roku większą niż w roku po-
przednim liczbę przypadków pediatrycznych odnotowano 
w 6 województwach, największy wzrost liczby zachoro-
wań stwierdzono w Mazowieckiem (60 vs. 34). W woje-
wództwie lubuskim, opolskim, podlaskim i wielkopolskim 
nie stwierdzono żadnego przypadku gruźlicy u dzieci do 
lat 14. W 6 województwach stwierdzono po dwa przypad-
ki gruźlicy dziecięcej. Najwyższe współczynniki zapadal-
ności na gruźlicę u dzieci stwierdzono w województwach: 
mazowieckim – 7,1; lubelskim – 2,2 i kujawsko-pomor-
skim – 1,9 (Tabela VII). 

W 2016 roku zarejestrowano 76 przypadków gruź-
licy u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczyn-
nik 3,9 (najmniejsza liczba chorych w tym wieku i za-
padalność w historii Rejestru). Większość nastoletnich 
chorych – 89,5% – miała gruźlicę płuc. W odróżnieniu 
od dzieci, rozpoznanie wszystkich postaci gruźlicy 
zostało potwierdzone bakteriologicznie u znaczące-
go odsetka młodocianych chorych (65,8%- 50 osób); 
gruźlicy płuc – w 45 przypadkach. Dodatni wynik bak-
terioskopii plwociny miało 23 nastolatków chorych 
na gruźlicę płuc (Tab. III, IV, V). Największą liczbę 
nastolatków chorych na gruźlicę odnotowano w woj. 
mazowieckim – 28 i śląskim – 10. W 8 wojewódz-
twach stwierdzono wzrost i w 5 spadek zapadalności 
na gruźlicę wśród młodzieży w porównaniu z rokiem 
2015; w woj. lubuskim, podkarpackim i podlaskim nie 
odnotowano żadnego zachorowania. Najwyższą za-
padalność na gruźlicę u nastolatków – 10,9 – stwier-
dzono w woj. mazowieckim (Tab. VIII). Jednocześnie 
w tym samym województwie odnotowano największą 
w Polsce – 5,8 (15 przypadków) zapadalność na gruź-
licę płuc potwierdzoną bakteriologicznie u młodzieży 
(Tab. IV). Najwyższą zapadalność na gruźlicę płuc 
z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny u mło-
dzieży stwierdzono również w woj. mazowieckim – 
3,1 (8 przypadków). 

W 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
zapadalność na gruźlicę w grupie mężczyzn była po-
nad dwukrotnie wyższa niż u kobiet. Zarejestrowano 
4 457 zachorowań w grupie mężczyzn – współczyn-
nik zapadalności 24,0 i 1 987 zachorowań u kobiet 

and in age group 60-64 (45.9 vs. 11.7) (Figure 1). The 
lowest incidence rate of tuberculosis in Poland was in 
women in voivodship wielkopolskie (4.7); the highest – 
in men in the voivodship świętokrzyskie (34.2).

In 2016, 4 008 cases of TB in urban areas (rate 
17.3) and 2 436 cases among the rural population (rate 
15.9) were registered. In the past the epidemiological 
situation of tuberculosis in Poland was worse in rural 
than in urban areas. In 2016, the seventh time in the 
history of Register, the incidence of TB in rural areas 
was lower than in urban population.

Of all 6 444 TB cases reported in 2016, 92 were 
of foreign origin (1.4%). In the group of foreign 
origin TB patients there were 5 children. The mean 
age of cases with foreign citizenship was 34.6 years. 
In 2016, according to the data obtained from the 
National Institute of Public Health - National Institute 
of Hygiene, in 17 patients tuberculosis was AIDS 
indicative disease. In Poland, HIV status of TB patients 
has not been routinely tested.

Tuberculosis was diagnosed in 216 prisoners 
(incidence rate amounted to 302.3 per 100 000 inmates). 

In 2016, 46 patients with MDR-TB were registered, 
including 8 cases with extremely drug-resistant TB 
(XDR-TB). 10 MDR-TB cases were of foreign origin 
(21.7%). Subjects with MDR-TB represented 1.1% of 
the cases with known drug susceptibility testing results 
(DST results were available in 90.7% of all TB cases with 
positive cultures- in 4 189 cases). 101 patients (2.4% of 
cases with known DST) were resistant to isoniazid only. 

Mortality from tuberculosis has been calculated 
from death certificates gathered by the Central Statistical 
Office. Tuberculosis was considered the underlying 
cause of death in 537 of the deceased in 2015, which is 
equivalent to 1.4 deaths per 100 000 population (Tab. 
IX). 520 subjects died because pulmonary tuberculosis. 
Extrapulmonary tuberculosis was cause of death in 17 
persons. In 2015, deaths from tuberculosis represented 
0.14% of all deaths and 28.0% of deaths due to infectious 
and parasitic diseases in Poland.

The highest mortality rate (3.3) was in the age group of 
65 years and more. People aged 45- 64 made up the largest 
group among those who died of tuberculosis (249 persons; 
rate 2.4). In 2015, there was no death from TB in children 
or adolescents. Mortality due to TB was more than 3.6 
times higher in men – 420 deaths – than in women – 117 
deaths; rates respectively – 2.3 and 0.6. Similar differences 
were observed also in the previous years.

The highest death rates from tuberculosis were in 
voivodship śląskie (2.7), the lowest – in voivodship 
kujawsko-pomorskie and wielkopolskie (0.5). In 
2015, the highest mortality rate in Poland was in men 
in voivodship śląskie (4.3) and warmińsko-mazurskie 
(2.8); the lowest (0.0- no death from TB) – in women 
in voivodship opolskie. 

Gruźlica w Polsce w 2016 rokuTuberculosis in Poland in 2016
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– współczynnik 10,0. Zachorowania u mężczyzn sta-
nowiły 69,2% ogółu zachorowań. Największa różni-
ca zapadalności w grupach płci występowała u osób 
w wieku od 55 do 59 lat (51,9 vs.11,5) i od 60 do 64 
lat (45,9 vs. 11,7) (Ryc. I). Największą w kraju zapa-
dalność na gruźlicę wszystkich postaci stwierdzono 
u mężczyzn w Świętokrzyskiem – 34,2; najmniejszą- 
u kobiet w Wielkopolsce – 4,7. 

W 2016 roku zapadalność na gruźlicę mieszkań-
ców miast była wyższa w porównaniu z ludnością 
wiejską – 17,3 vs. 15,9. Przewaga miast utrzymuje się 
od 7 lat. Zarejestrowano 4 008 przypadków gruźlicy 
w miastach i 2436 na wsi. 

Wśród chorych na gruźlicę w 2016 roku było 92 
cudzoziemców – 1,4% wszystkich przypadków, w tym 
pięcioro dzieci. Średnia wieku cudzoziemców chorych 
na gruźlicę wynosiła 34,6 roku. Największą grupę - 30 
osób, stanowili Ukraińcy. Współwystępowanie gruź-
licy i HIV jest w Polsce zjawiskiem rzadkim. Wg. 
danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
- Państwowego Zakładu Higieny, gruźlica była choro-
bą wskaźnikową u 17 chorych na HIV/AIDS. Aresz-
ty śledcze i zakłady karne zgłosiły w 2016 roku 216 
przypadków gruźlicy wykrytej u osób tam osadzonych 
(współczynnik zapadalności 302,3 na 100 000 osadzo-
nych). 

W 2016 roku zarejestrowano 46 chorych, u których 
rozpoznano MDR-TB, w tym 8 przypadków gruźlicy 
wielolekoopornej o rozszerzonej oporności (extremly 
drug resistant tuberculosis- XDR-TB). Dziesięcioro 
chorych na MDR-TB było cudzoziemcami (21,7%). 

DISCUSSION

In 2016, the incidence rate of tuberculosis in Poland 
increased slightly compared to the previous year (16.8 
vs. 16.7). During the last five years, the average decline 
was 3.0% per year during 2012-2016 and was higher 
than that in the previous five-year period, between 
2007 and 2011 (0.1% per year).

In 2016, 58 994 cases of TB occurred in 30 EU 
and EEA Member States, equivalent to 11.4 cases per 
100 000 population (the rate lower than in previous 
years). In 20 EU/EEA countries the incidence rates 
were less than 10; in four countries: Romania, 
Lithuania, Latvia and Bulgaria the incidence rates were 
above 20.To the group of European countries with the 
lowest TB incidence rates belonged Iceland – 1.8; 
Greece – 4.1; Czech Republic – 4.9; Finland – 4.3. The 
incidence rate in Germany was 7.2; in Slovakia – 5.5. 
The highest TB incidence rate in 2016 was observed in 
Romania – 68.9; the lowest in Iceland – 1.8. 

As in previous years, a few countries reported large 
numbers of cases. In 2016, 45% of all TB cases in the 
EU/EEA occurred in the three countries - Romania, the 
UK and Poland. Romania alone accounted for 23.1% 
of all cases. In a majority of countries, the TB incidence 
rates have fallen steadily during the last years. 

In 2016, TB cases of foreign origin represented 
32.7% (19 312 persons) of all TB cases reported by 
the EU/EEA countries. 44% of all foreign-origin TB 
patients registered in the EU/EEA countries resided at 
the time of diagnosis of the disease in Germany and the 

Table IX. Mortality from tuberculosis by age groups. Poland 1950-2015. Rates per 100 000 population. Dane GUS
Tabela IX. Umieralność z powodu gruźlicy w Polsce wg grup wieku w latach 1950-2015. Współczynniki na 100 000  
                   ludności. Data from Central Statistical Office

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

Numbers Rates
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

26265
14828
11602
11768
8306
4372
2945
2005
1349
1130
1041
810
743
575
640
630
532
526
537

3056
1413
408
120
38
16
3
4
1
1
-
1
1
-
3
-
-
-
-

1647
365
85
35
21
8
3
-
2
-
-
-
-
-
1
-
1
1
-

12070
5164
3562
2539
1131
440
352
222
166
195
138
93
89
79
77
69
60
53
91

7727
6012
5371
5312
3313
1539
1070
782
542
467
417
403
355
284
303
322
266
252
249

1765
1874
2176
3762
3803
2369
1517
997
638
467
486
313
298
212
256
239
205
220
197

105.8
54.4
39.2
37.4
25.3
12.9
8.3
5.4
3.5
2.9
2.7
2.1
2.0
1.5
1.7
1.6
1.4
1.4
1.4

41.9
16.7
4.1
1.2
0.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-

0.02
0.02

-
0.1
-
-
-
-

68.3
15.9
4.4
1.2
0.6
0.2
0.1
-

0.1
-
-
-
-
-

0.04
-

0.0
0.0
-

128.5
52.4
35.0
23.5
9.7
3.5
2.6
1.6
1.2
1.4
1.0
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.6

174.5
115.8
92.2
90.2
53.4
23.0
15.0
10.1
7.2
5.9
4.7
3.9
3.4
2.7
2.8
3.0
2.5
2.4
2.4

135.9
125.4
127.6
175.3
140.2
73.0
42.2
28.5
16.6
10.9
10.3
6.1
5.8
4.1
4.9
4.4
3.7
3.8
3.3

Maria Korzeniewska-Koseła
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UK. The highest percentage of foreign origin TB cases 
was reported by Cyprus and Malta (>90.0%), Sweden 
(89.8%) and Norway (88.3%). The lowest percentage 
of foreign origin persons in the whole group of 
patients with tuberculosis was in Bulgaria, Croatia and 
Lithuania (<1%). 

The previously untreated new cases represented 
70.4% of all cases of tuberculosis in the EU/EEA. In 7 
countries, including Poland, the proportion of patients 
treated in the past exceed 10%.

Culture confirmation of TB diagnosis among all 
TB cases was similar in Poland and in the EU/EEA 
countries (71.7 % vs. 71.0%). The highest proportion 
of cases with bacteriological confirmation was found 
in Slovenia (94.2); the lowest in Slovakia (39.5%). 

In Poland, for almost 50 years the incidence rates 
of TB has been growing along with the age group. In 
2016 (the switch occurred for the first time in 2015) the 
highest incidence rate – 27.8 – was observed in the 45-64 
year age group. Patients in this age group accounted for 
the largest proportion among all TB cases (44.3%). The 
highest incidence rates in the age group 45-64 referred 
also to pulmonary TB with bacteriological confirmation 
and to TB with positive sputum cultures and smears. 
In the EU/EEC countries with the high proportion of 
foreign-origin TB cases there is a preponderance of 
younger adults (in 2016, the highest incidence rate – 
13.8– was in the 25-44 year age group). Immigrants 
with TB are overall younger than native cases (in Poland 
34.6 vs. 53.2 years). On average adults older >65 years 
accounted for less than 20% of all TB cases; the oldest 
TB patients resided in Finland, Croatia and in Slovenia 
(one third of them were aged 65 or over). 

In 2016, as in previous years in Poland, the 
proportion of purely extrapulmonary tuberculosis in the 
total number of cases was low (5.1%). In the EU/EEA 
countries the overall proportion of extrapulmonary TB 
was 22.8%. The highest proportion of extrapulmonary 
cases occurred in Netherlands (46.0%) and in United 
Kingdom (45.3%); the lowest in Hungary (2.8%) and 
in Iceland, where no case of that form of disease was 
found. 

In Poland, the proportion of children under 15 
years of age among all patients with tuberculosis has 
been constantly low. In 2016, pediatric TB accounted 
for 1.6% of all TB cases. The low incidence of pediatric 
TB suggest that the impact of recent transmission on 
the current TB dynamics is small. 

Children under 15 years represented 4.3% of all TB 
cases (with available information on age) in the EU/
EEA countries. The average incidence rate in pediatric 
age group was higher in all EU/EEA countries than 
in Poland (3.1 vs. 1.8). The highest incidence rates 
of TB in children (>10 per 100 000) were reported in 
Romania, Bulgaria, Latvia and Lithuania. 

MDR-TB stanowiła 1,1 % przypadków ze znanymi 
wynikami lekowrażliwości (w 2016 roku dane o le-
kowrażliwości dostępne były u 90,7% chorych z do-
datnimi wynikami posiewów – 4189 osób). Stwier-
dzono ponadto 101 chorych z opornością wyłącznie na 
izoniazyd (2,4% przypadków ze znanymi wynikami 
lekowrażliwości). 

W 2015 roku gruźlica była przyczyną zgonu 537 
osób (w 2015 roku-526). Współczynnik umieralności 
– 1,4 – był jak w roku poprzednim (Tab. IX). Podobnie 
jak w latach poprzednich główną przyczyną zgonów 
z powodu gruźlicy była gruźlica płuc – zmarło na nią 
520 chorych. Największa liczba zmarłych na gruźlicę 
to osoby w wieku od 45 do 64 lat (249 osób; współ-
czynnik 2,4). Największy współczynnik umieralności 
z powodu gruźlicy stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 
lat – 3,3. Nie odnotowano żadnego zgonu na gruźlicę 
u osób w wieku od 0 do 19 lat. W latach 2012-2015 
nie zarejestrowano zgonu z powodu gruźlicy u dzieci; 
wśród nastolatków zgon z tej przyczyny stwierdzono 
ostatni raz w roku 2014 (1 zgon). 

Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,14% ogółu 
zgonów w 2015 roku w Polsce i 28,0% zgonów z po-
wodu wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Liczba zgonów z powodu gruźlicy u mężczyzn – 
420 – była 3,6 razy wyższa niż u kobiet – 117; współ-
czynniki odpowiednio – 2,3 i 0,6. Podobne różnice 
stwierdzano także w ubiegłych latach. 

Najwyższy w Polsce współczynnik umieralności 
z powodu gruźlicy wszystkich postaci zarejestrowano 
w województwie śląskim – 2,7; najniższe- w woj. ku-
jawsko-pomorskim i wielkopolskim – 0,5.

Po uwzględnieniu płci najwyższy współczynnik 
umieralności z powodu gruźlicy w Polsce zarejestro-
wano w 2015 roku u mężczyzn w woj. śląskim – 4,3; 
najniższy – u kobiet w woj. opolskim – 0,00 (nie było 
zgonu z tej przyczyny) oraz kujawsko-pomorskim 
i podkarpackim – 0,1 (1 zgon).

Umieralność z powodu gruźlicy na wsi i w mia-
stach była jednakowa – 1,4.

DYSKUSJA

W 2016 roku w 30 krajach UE/EOG zarejestro-
wano 58 994 przypadki gruźlicy. Współczynnik zapa-
dalności na gruźlicę obliczony na 100 000 wszystkich 
mieszkańców wyniósł 11,4 (szacunkowa zapadalność 
na świecie- 140; w Polsce – 16,8). W ostatnim pię-
cioleciu zapadalność na gruźlicę w krajach UE/EOG 
zmniejszała się średnio o 4.5% na rok. Sytuacja epide-
miologiczna gruźlicy różni się znacząco w poszczegól-
nych krajach UE/EOG. W Islandii współczynnik zapa-
dalności wynosił 1,8 a w Rumunii- 68,9 na 100 000. 
W 20 krajach UE/EOG współczynniki zapadalności 
były niższe niż 10 na 100 000. 

Gruźlica w Polsce w 2016 rokuTuberculosis in Poland in 2016
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In 2016, as in previous years, males were 
overrepresented among TB cases in all EU/EAA 
member States. The male-to-female ratio in new cases 
and relapses was 1.5:1 (66.3%). The predominance of 
men was the biggest in older age groups, like in Poland. 

In 2016, HIV status was reported in 19 988 TB 
patients in the EU/EEA countries; in 895 (4,5% of 
people with known result) positive result was found. HIV 
status was tested routinely in 20 countries. The highest 
percentage of TB patients with HIV infection was found 
in Malta (17.4%), Portugal (13.9%) and Estonia (12.0%). 
Most cases of HIV/TB co-infection were in immigrants 
from Africa. The proportion of HIV-infected tuberculosis 
patients in the EU/EEA countries has been declining from 
2013. In Poland TB/HIV co-infection was rare. 

The average incidence rate of TB in prisons in the 
EU/EEA countries was lower than in Poland (163.8 
per 100 000 inmates; in Poland – 302.3). The highest 
proportion of prisoners among all TB patients was in 
Latvia, Slovakia and Estonia (>4%). TB in prisons 
remains poorly reported in EU/EEA countries. 

In Poland the proportion of cases with MDR-TB in 
patients with known drug susceptibility testing results 
was lower than average in the EU/EEA countries 
(1.1% vs. 3.7%). The good situation in this aspect 
in Poland may change due to the arrival of migrants 
from countries with a high prevalence of MDR-TB. In 
2016, MDR-TB was found in 1322 patients in the EU/
EEA countries. The largest number of MDR-TB cases 
were reported in Romania (463), in Lithuania (244) 
and Germany (101). As in previous years, MDR-TB 
was most prevalent in three Baltic countries. This form 
of TB was reported for 10.4%-20.3% of cases tested 
Latvia, Estonia and Lithuania. Result of treatment of 
MDR-TB patients was poor in the EU/EEA countries; 
the success of treatment was reached in 36.7% of this 
group of patients (vs. 71.5% of all TB patients).

In 2015, mortality due to tuberculosis in Poland 
was 1,4 per 100 000, as in 2013 and 2014. In the EU/
EEA, the estimated mortality rate was 0.8. The highest 
rates of case fatality (less than a year previously) were 
estimated for Lithuania (6.4) and Romania (5.1).

CONCLUSIONS

In 2016, the incidence rate of tuberculosis in 
Poland was still higher than overall incidence in the 
EU/EEA countries (16.8 vs. 11.4). The mortality rate 
from TB in Poland (data from 2015) remained stable 
over the last three years and was lower than earlier. 
In 2016, as in previous years, significant geographical 
differences in the incidence of TB were observed in 
Poland. In three Polish voivodships the incidence rates 
were lower than the average in the EU/EEA countries, 
in five other exceeded 20 per 100 000 population.

Do krajów o najniższej zapadalności należy, oprócz 
Islandii, także Grecja – 4,1; Czechy – 4,9 i Finlandia 
– 4,3. Współczynnik zapadalności w Niemczech wy-
nosił – 7,2; na Słowacji – 5,5. Cztery kraje UE (Ru-
munia, Litwa, Łotwa, Bułgaria) miały współczynniki 
zapadalności wyższe niż 20. 45% chorych na gruźlicę 
w UE/EOG pochodziła z 3 krajów- Rumunii, Wielkiej 
Brytanii i Polski. Chorzy zarejestrowani w Rumu-
nii stanowili 23,1% wszystkich przypadków gruźlicy 
w krajach UE/EOG. 

W 2016 roku 32,7% wszystkich przypadków gruź-
licy w UE/EOG (19 312 chorych) stanowiły osoby 
urodzone w innym kraju niż kraj zgłaszający zachoro-
wanie lub bez obywatelstwa tego kraju. 44% wszyst-
kich cudzoziemców chorych na gruźlicę zarejestrowa-
nych w UE/EOG zgłosiły Niemcy i Wielka Brytania. 
Do grupy krajów o najwyższym odsetku imigrantów 
wśród chorych na gruźlicę należały Malta i Cypr 
(>90%), Szwecja (89,8%), Norwegia (88,3%). Odse-
tek cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę był naj-
niższy w Bułgarii, Chorwacji i na Litwie (<1%). 

W krajach UE/EOG nowe przypadki gruźlicy, 
o których wiadomo było, że nie były wcześniej leczo-
ne, stanowiły 70,4% wszystkich zachorowań. Odsetek 
chorych poprzednio leczonych przekraczał 10% w 7 
krajach, w tym w Polsce. W Polsce odsetek chorych 
na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie był podob-
ny jak średni w krajach UE/EOG (71,7% vs. 71,0%). 
Największy odsetek pewnych przypadków gruźlicy 
stwierdzono w Słowenii (94,2%), najniższy- na Sło-
wacji (39,5%). 

W Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku 
współczynniki zapadalności na gruźlicę były tym 
większe, im starsza była grupa wieku, do której się 
odnosiły. W 2016 roku, podobnie jak rok wcześniej, 
kiedy zmiana wystąpiła po raz pierwszy, najwyższą 
zapadalność stwierdzono nie u w grupie wieku ≥65 
lat a u osób mających od 45 do 64 lat. Chorzy w tym 
wieku stanowili najwyższy odsetek ogółu chorych 
(44,3%); chorzy w wieku ≥65 lat – 25%. Najwyższą 
zapadalność u osób w wieku od 45 do 64 lat stwierdza-
no także w odniesieniu do gruźlicy płuc potwierdzonej 
bakteriologicznie oraz do potwierdzonej bakteriolo-
gicznie z dodatnimi wynikami bakterioskopii plwoci-
ny. W krajach zachodniej Europy chorzy na gruźlicę są 
młodsi, co wynika z faktu, że na gruźlicę chorują tam 
głównie imigranci a ci są zwykle młodzi. Najwyższa 
zapadalność w krajach UE/EOG stwierdzono w grupie 
wieku od 25 do 44 lat – współczynnik 13,8; w grupie 
osób w wieku ≥65 lat i więcej zapadalność wynosi-
ła 10,7 i była niższa niż w młodszych grupach wieku, 
z wyjątkiem dzieci do lat 14. Osoby > 65 lat stanowiły 
mniej niż 20% przypadków. Także w Polsce średnia 
wieku imigrantów chorych na gruźlicę była w 2016 
roku niższa niż chorych wywodzących się ze społecz-

Maria Korzeniewska-Koseła



203

ności autochtonicznej (34,6 vs. 53,2 lat). Chorzy na 
gruźlicę byli najstarsi w Chorwacji, Finlandii i na Sło-
wenii – 1/3 chorych miała ≥65 lat. 

W 2016 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, od-
setek przypadków gruźlicy pozapłucnej (5,1% ogółu 
zachorowań) był w Polsce niski; w UE/EOG wynosił 
22,8%. Najwyższy odsetek chorych na gruźlicę po-
zapłucną stwierdzono w Holandii (46,0%) i Wielkiej 
Brytanii (45,3%) i; najniższy - na Węgrzech (2,8%) 
i w Islandii, gdzie nie odnotowano żadnego przypadku 
tej postaci choroby.

W Polsce odsetek dzieci chorych na gruźlicę jest od 
lat mały (1,6% ogółu chorych w 2016 roku), co można 
tłumaczyć niską transmisją zakażenia prątkiem gruź-
licy w społeczeństwie, a także niewielkim napływem 
do Polski rodzin z dziećmi z krajów o złej sytuacji epi-
demiologicznej gruźlicy. W krajach UE/EOG odsetek 
dzieci wśród ogółu chorych na gruźlicę wynosił 4,3%; 
współczynnik zapadalności w grupie pediatrycznej 
(3,1) był wyższy niż w Polsce (1,8). Najwyższe wskaź-
niki zapadalności na gruźlicę u dzieci >10 na 100 000 
odnotowano w Rumunii, Bułgarii, na Łotwie i Litwie. 

W UE/EOG stwierdza się przewagę mężczyzn 
wśród chorych na gruźlicę (1,5:1-66,3%), największą, 
podobnie jak w Polsce, w starszych grupach wieku. 

 W 2016 roku wynik badania HIV był znany w 19 
988 przypadkach w UE/EOG. Rutynowe badania cho-
rych na gruźlicę na obecność zakażenia HIV wykony-
wane są w 20 krajach tego obszaru. Zakażenie HIV wy-
kryto u 4,5% (895) badanych osób. Najwyższe odsetki 
osób chorych na gruźlicę zakażonych HIV wykazano 
na Malcie (17,4%), w Portugalii (13,9%) i w Estonii 
(12,0%). Najwięcej przypadków współwystępowania 
gruźlicy i HIV stwierdza się u imigrantów z Afryki. 
Odsetek chorych na gruźlicę zakażonych HIV w kra-
jach UE/EOG zmniejsza się od 2012 roku. W Polsce 
liczba osób zakażonych HIV, u których gruźlica była 
chorobą wskaźnikową dla AIDS, jest od lat niska. 

MDR-TB rozpoznano u 1 322 osób w krajach UE/
EOG. Najwięcej takich przypadków wykryto w Ru-
munii (463), na Litwie (244) i w Niemczech (101). 
Odsetek przypadków MDR-TB był w Polsce niższy 
niż w UE/EOG (1,1% vs. 3,7% wszystkich chorych 
ze znanymi wynikami lekowrażliwości). Na Łotwie, 
w Estonii i na Litwie, tzn. w krajach o największym 
rozpowszechnieniu MDR-TB, ta postać gruźlicy sta-
nowiła kolejno 10,4%, 15,8%, 20,3% przypadków 
gruźlicy. Udział chorych na MDR-TB wśród ogółu 
chorych na gruźlicę w krajach UE?EOG był w 2016 
roku mniejszy niż w latach poprzednich. Wyniki lecze-
nia MDR-TB są złe, sukces leczenia uzyskano 36,7% 
chorych leczonych w krajach UE/EOG (vs. 71,5% 
u wszystkich chorych na gruźlicę). 

W 2016 roku zapadalność na gruźlicę wśród więź-
niów w krajach UE/EOG wynosiła 163,8 na 100 000 

Unlike in many EU/EEA countries, participation 
of foreign-origin (non-citizen) TB cases among 
TB patients in Poland was small. In Poland, men 
dominated among TB patients to a greater extent 
than in most EU and EEA countries. Sex differences 
in TB incidence rates were generally larger in older 
adults. This phenomenon most likely reflects the 
overrepresentation of males in the various TB risk 
groups. In Poland, what was not common in whole 
Europe, the highest TB incidence rate was in older 
subjects.

In Poland, undesirable phenomena in TB 
epidemiology as tuberculosis in children, tuberculosis 
in persons infected with HIV and MDR-TB were less 
common than in the EU/EEA countries. 
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osadzonych w zakładach karnych. Najwyższy odsetek 
więźniów w całej grupie chorych na gruźlicę stwier-
dzono w Estonii, na Łotwie i w Słowacji (>4%). 

Umieralność z powodu gruźlicy w 2015 roku, po-
dobnie jak w roku 2014 i 2013 wynosiła 1,4 na 100 
000. W UE/EOG szacunkowa umieralność wynosiła 
0,8; najwyższe współczynniki, niższe niż w roku po-
przednim, oszacowano dla Litwy (6,4) i Rumunii (5,1).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2016 roku zapadalność na gruźlicę w Polsce 
była nieznacznie wyższa niż rok wcześniej. Współ-
czynnik umieralności z powodu gruźlicy nie zmienił 
się w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014. Utrzy-
mywały się znaczne różnice współczynników zapadal-
ności w poszczególnych województwach; w woj. ma-
zowieckim wymieniony współczynnik był 3 razy wyż-
szy niż w Wielkopolsce (24,3 vs. 8,1). W trzech wo-
jewództwach współczynniki zapadalności (8,1- 10,6) 
były niższe niż średnio w krajach UE/EOG. W Polsce 
wśród chorych na gruźlicę dominowali mężczyźni, 
w stopniu większym, niż w przeważającej liczbie kra-
jów UE i EOG. W Polsce, co nie jest w Europie zjawi-
skiem typowym, najwyższe współczynniki zapadalno-
ści stwierdza się od lat u starszych osób. W Polsce od-
setki: dzieci w całej zbiorowości chorych na gruźlicę, 
osób zakażonych HIV i przypadków MDR-TB były 
niższe niż przeciętne w krajach UE i EOG. W odróż-
nieniu od wielu krajów UE i EOG udział imigrantów 
w zbiorowości chorych na gruźlicę był w Polsce nie-
wielki (wyższy w grupie chorych na MDR-TB). 

Maria Korzeniewska-Koseła
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Kaniulacja naczyń obwodowych to jedna z najczęściej przeprowadzanych procedur medycznych. Pier-
wotne zakażenie krwi mogące być następstwem kaniulacji żył obwodowych stanowią poważny problem, z któ-
rym borykają się placówki medyczne na całym świecie. Utrzymywanie wkłucia obwodowego w żyle dłużej niż 
72 – 96 godzin może przyczyniać się do wystąpienia stanu zapalnego żył obwodowych.
CEL BADANIA. Analiza kart obserwacji wkłucia obwodowego
MATERIAŁ I METODY. Analizą i oceną objęto karty 14 926 pacjentów, którzy byli hospitalizowani od 1.01. 
do 31.12.2016 r. w szpitalu miejskim w Zabrzu. Obserwacje każdej kaniuli zapisywane były w karcie obserwacji 
wkłucia obwodowego. Na podstawie 782 kart, w których odnotowano stan zapalny miejsca wkłucia obwodowe-
go, obliczono m.in. medianę wieku pacjentów oraz medianę czasu utrzymania kaniuli obwodowej w naczyniach 
obwodowych.

ABSTRACT

INTRODUCTION. Peripheral veins cannulation is one of the most frequently executed medical procedures. 
Primary blood infections which might be the result of  peripheral veins cannulation are serious issue that medical 
care centers all over the world must consider. Medical personnel can choose the area of cannulation thanks to 
the availability of peripheral veins. Duration of cannulation longer than 72 – 96 hours can cause peripheral veins 
inflammation.
AIM OF STUDY. Assay of observation sheets of peripheral cannulation.
MATERIAL AND METHODS. The study included 14926 patients, who were hospitalized in 2016 in the 
Municipal Hospital in Zabrze. Observations of each cannulation were recorded in observation sheets for 
peripheral veins cannulation. Patients age median and duration of cannulation median were calculated basing on 
782 observation sheets with registered inflammation of the area of cannulation.
RESULTS. Right forearm was area where the most (19%) of vein inflammation occurred. First level of veins 
inflammation according to criteria of veins inflammation intensity evaluation was the most frequent (90,7%). 
Duration of venous cannulation median indicated that most of the catheters were removed on the second day. 
When veins inflammation was diagnosed, the most frequent action was to remove the catheter. During 12 hours 
697 observations of cannulation were proceeded. 548 observations of intravenous cannulation were proceeded 
once for 24 hours.
CONCLUSIONS. Right forearm was area where the most of cannulations occurred. Frequent observation of the 
area of peripheral venous cannulation allows quick inflammation symptoms detection.

Key words: intravenous cannulation, peripheral veins inflammation
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INTRODUCTION

One of the most important challenges for public 
health is to conduct effective activities concerning 
the medical procedures that may be risk factors for 
healthcare-associated infections (1,2,3). Peripheral 
venous cannulation is one of the most commonly 
performed medical procedures, performed in patients 
of all ages, hospitalized both in invasive and non-
invasive medical treatment wards (4,3,5). According 
to the reports developed by the National Nosocomial 
Infection Surveillance System (NNIS), primary blood 
infections that could be often due to peripheral venous 
cannulation, are listed on the fourth place among 
nosocomial infections (6). These infections also had 
a high position in the structure of infections in other 
studies (7,8). Phlebitis associated with intravenous 
lines is both medical and economic issue to deal with 
by healthcare institutions around the world (9,10,11). 
The prevalence depends on the patients’ health 
status, the quality of the peripheral venous catheter 
as well as on the experience of the medical staff, 
the duration of venous cannulation, and compliance 
with the sanitary-epidemiological procedures in the 
healthcare facility (12,13,14,15). The skin breakdown 
and intravenous catheter insertion as a foreign object 
might be associated with bacterial colonization and 
biofilm distribution both on the external and internal 
parts (16,3,17). The consequence of these processes 
may be local inflammation, septic thrombophlebitis, 
and in special cases sepsis (18,19). Early vascular 
infections are caused mainly by coagulase negative 
staphylococci and Staphylococcus aureus (2,20,21). 
Proper stabilization of the peripheral catheter largely 
affects the occurrence of infectious and non-infectious 
complications and the costs associated with the 
replacement of the cannula with a new one. Translucent 
semi-permeable dressings provide better attachment 
for the cannula and allow direct supervision of the 
injection side. The use of non-woven bandages is not 
encouraging to visual assessment of the peripheral 
venous site (22,10,12). The widespread use of the 

WSTĘP

Jednym z najistotniejszych wyzwań dla zdrowia pu-
blicznego jest prowadzenie efektywnych działań w za-
kresie kontrolowania procedur medycznych mogących 
być czynnikami ryzyka zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną (1,2,3). Kaniulacja żył obwodowych to jedna 
z najczęściej przeprowadzanych procedur medycznych, 
wykonywana u pacjentów w każdym wieku, hospitalizo-
wanych zarówno w szpitalnych oddziałach zabiegowych 
jak i zachowawczych (4,3,5). Według zestawień opraco-
wanych przez National Nosocomial Infections Surveil-
lance System (NNIS), pierwotne zakażenia krwi będące 
niejednokrotnie następstwem kaniulacji naczyń obwo-
dowych plasują się na czwartej pozycji na liście zakażeń 
szpitalnych (6). Zakażenia te zajmowały również wysoką 
pozycję w strukturze zakażeń w innych badaniach (7,8). 
Stany zapalne żył obwodowych związane z wkłuciami 
obwodowymi stanowią problem zarówno medyczny, jak 
i ekonomiczny, z jakim borykają się placówki ochrony 
zdrowia na całym świecie (9,10,11). Częstość ich wystę-
powania zależy zarówno od stanu zdrowia pacjentów, ja-
kości obwodowych kaniuli dożylnych, praktyki osoby za-
kładającej kaniulę, czasu ich utrzymania w naczyniu, jak 
i od przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicz-
nych obowiązujących w danej placówce (12,13,14,15). 
Wyróżniamy zapalenie żył wywołane czynnikami: bio-
logicznymi, mechanicznymi i chemicznymi. Przerwanie 
ciągłości skóry i umieszczenie w naczyniu kaniuli bę-
dącej ciałem obcym może prowadzić do jej kolonizacji, 
a następnie do powstania biofilmu zarówno na jego ze-
wnętrznej jak i wewnętrzne stronie (16,3,17).

Następstwem tych procesów może być miejsco-
wy stan zapalny, septyczne zakrzepowe zapalenie żył, 
a w szczególnych przypadkach sepsa (18,19). 

Najczęściej zakażenia łożyska naczyniowego wywo-
łane są przez gronkowce koagulazoujemne i gronkowca 
złocistego (2,20,21). Prawidłowa stabilizacja cewnika ob-
wodowego w znacznym stopniu zmniejsza pojawienie się 
powikłań zakaźnych i niezakaźnych oraz koszty związane 
z wymianą kaniuli na nową. Bezpośredni nadzór nad miej-
scem założenia kaniuli obwodowej umożliwiają poliureta-

Iwona Cimała, Sebastian Grosicki i inni

WYNIKI. Miejscem, w którym zarejestrowano najwięcej bo aż 19% wszystkich stanów zapalnych żył obwo-
dowych było przedramię prawe. Według kryteriów oceny nasilenia stanu zapalnego naczyń w miejscu wkłucia 
kaniuli obwodowej najczęściej dochodziło do pojawienia się stanu zapalnego żył obwodowych pierwszego stop-
nia 90,7%. Mediana czasu utrzymania kaniuli w żyle obwodowej wskazywała, że najwięcej wkłuć obwodowych 
usunięto w drugiej dobie. Usunięcie kaniuli było również najczęstszy działaniem naprawczym po zdiagnozo-
waniu stanu zapalnego żył obwodowych. Liczba przeprowadzonych obserwacji wkłucia obwodowego w ciągu 
12 godzin wynosiła 697. Relatywnie do tego wykonano 548 obserwacji wkłucia obwodowego jeden raz na 24 
godziny.
WNIOSKI. Częsta obserwacja miejsca wkłucia kaniuli obwodowych sprzyja szybkiemu wykryciu objawów 
zapalenia żył obwodowych.

Słowa kluczowe: wkłucie obwodowe, zapalenie żył obwodowych
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cannula not only in hospital but also in outpatient 
clinic significantly limits the possibility of proper 
monitoring of venous line, therefore in cases where it 
is possible, one should concentrate on the observation 
(11,12). According to current guidelines developed by 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 
an adult peripheral cannula should be maintained 
within 72 to 96 hours after insertion (23). Cannula 
removing after 96 hours may pose a danger of veins 
inflammation occurrence (16,24,12). The venous line 
may be maintained longer if getting a new catheter is 
difficult and the existing one is not inflamed (12,5,25). 
In pediatric patients, the cannula may be kept in the 
vessel for as long as necessary. In case of inflammation, 
the cannula should be removed immediately (12,26).

The aim of the study was to retrospectively 
investigate episodes of phlebitis associated with 
peripheral venous line in hospitalized patients.

MATERIAL AND METHODS

The research included 14979 observation sheets 
for peripheral venous line recorded in 2016 by 
nurses, midwives and paramedics working in the 
Municipal Hospital in Zabrze, and then registered 
by the Hospital Infection Control Team in 2016. The 
hospital structure includes following departments: 
general surgery department, trauma and orthopaedic 
surgery department, obstetric and gynaecological 
ward, neonatology department, internal diseases 
department, neurology department, dermatology 
department, systemic rehabilitation department, 
intensive care unit, care and treatment institution 
and specialist outpatient clinics. The total number of 
hospital beds is 452. The hospital is on duty 24 hours 
a day for the city of Zabrze and neighbouring cities. 
Approximately 18,000 patients are treated annually in 
the hospital departments and 20,000 patients receive 
outpatient counselling in the emergency unit. In the 
hospital there is a hospital infection control team that 
keeps a register of inflammation of peripheral veins 
occurring among hospitalized patients. The team 
also deals with the detection of infections according 
to the definitions of CDC and ECDC included in the 
National Antibiotic Protection Program, at the same 
time applying the definitions of healthcare-associated 
infections (HAI) effective from January 1, 2016. In 
the group of patients, 1 CRI3-PVC hospital infection 
was diagnosed. The scale of “veins inflammation 
intensity evaluation in the area of cannula insertion” 
(Tabl. I). In the time the study was conducted all the 
catheters were produced from polyurethane by one 
producer. Cannulas were strapped with elastic, sterile, 
hypoallergenic, self-adhessive dressings made from 
hydrophobic fabric that guarantees permeability. 

nowe, przezroczyste opatrunki półprzepuszczalne. Stoso-
wanie opatrunków włókninowych nie sprzyja wizualnej 
ocenie stanu miejsca wkłucia obwodowego (22,10,12). 
Powszechne stosowanie kaniuli nie tylko w warunkach 
szpitalnych, ale również ambulatoryjnych znacznie ogra-
nicza możliwość prawidłowego monitorowania wkłucia 
obwodowego, dlatego tam, gdzie jest to możliwe należy 
skoncentrować się na ich obserwacji (11,12). Zgodnie 
z wytycznymi opracowanymi przez Centres for Disease 
Control and Prevention (CDC) czas utrzymania kaniuli 
obwodowej w naczyniu powinien wynosić od 72 do 96 
godzin (23). Usuwanie wkłucia obwodowego po 96 go-
dzinach może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia stanu 
zapalnego żył obwodowych (16,24,12). Kaniula obwodo-
wa może być utrzymana w naczyniu dłużej w przypadku, 
gdy założenie nowej jest trudne, a dotychczasowe wkłucie 
nie wykazuje cech zapalenia (12,5,25). U chorych pedia-
trycznych kaniule obwodowe mogą być utrzymywane 
w naczyniu tak długo, jak długo istnieje taka konieczność. 
W przypadku pojawienia się stanu zapalnego wkłucie ob-
wodowe należy natychmiast usunąć (12,26).

Celem pracy było retrospektywne zbadanie epizo-
dów zapalenia żył u chorych hospitalizowanych z za-
łożonym wkłuciem obwodowym .

MATERIAŁ I METODY

Analizą objęto 14 926 pacjentów, hospitalizowanych 
od 1.01. do 31.12.2016r. Każdy pacjent, u którego zało-
żono kaniulę obwodową obserwowany był z użyciem 
karty obserwacji wkłucia obwodowego. Informacje za-
warte w karcie dotyczyły: imienia i nazwiska pacjenta, 
płci, wieku, miejsca założenia wkłucia obwodowego, 
daty założenia i usunięcia kaniuli oraz stopnia nasilenia 
objawów stanu zapalnego żył obwodowych. Karta była 
wypełniania przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 
medycznych pracujących w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. 

W strukturze szpitala znajdują się następujące oddzia-
ły: oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-or-
topedycznej, oddział położniczo – ginekologiczny, oddział 
neonatologii, oddział chorób wewnętrznych, oddział neu-
rologii, oddział dermatologii, oddział rehabilitacji ogólno-
ustrojowej, oddział intensywnej opieki medycznej, zakład 
opiekuńczo-leczniczy oraz poradnie specjalistyczne. Łącz-
na liczba łóżek szpitalnych to 452. Szpital pełni całodobo-
wy dyżur dla miasta Zabrze i miast ościennych. 

W oddziałach leczonych jest rocznie około 18 ty-
sięcy chorych, a w izbie przyjęć udziela się porad am-
bulatoryjnych 20 tysiącom pacjentów. 

W szpitalu aktywnie działa zespół kontroli zakażeń 
szpitalnych, który prowadzi rejestr stanów zapalnych 
żył obwodowych występujących u pacjentów hospita-
lizowanych. Zespół zajmuje się również wykrywaniem 
zakażeń zgodnie z definicjami CDC oraz ECDC, zawar-
tymi w Narodowym Programie Ochrony Antybiotyków, 

 Stany zapalne żył obwodowych związane z kaniulacjąInflammatory of peripheral veins connected with cannulation
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The absorbent refill placed centrally secures the area 
of insertion against fabric sticking. In case of the 
suspicion of blood infection connected with the veins 
inflammation occurring, the blood was collected into 
two separate test tubes containing medium intended 
for aerobic and anaerobic bacteria. The culture was 
examined after 72 and 120 hours. The smear from 
catheter’s end was given to culture examination. 
Microbiological test results and information about the 
number of hospitalized patients was received from 
hospital electronic records registered with Infomedica 
system. Analysis of observation sheets of peripheral 
cannula provided information about number of 
peripheral cannulas, the area of cannulation, number 
of days of keeping the cannula in vein, the day of 
peripheral cannula removal and which degree of vein 
inflammation was diagnosed. Two or more observation 
sheets were recorded for patients with two or more 
peripheral cannulas. 

Following parameters were used in the study:
 - the incidence of peripheral veins inflammation as 

a percentage of given degree of vein inflammation 
intensity in the area of cannulation

 - age median of patients involved in the study and 
time median of keeping the cannula in vein.

RESULTS

The study involved 5.22% (n = 782) of observation 
sheets with recorded peripheral vein inflammation 
concerning 717 patients hospitalized in the invasive 
and non-invasive wards of the hospital, as well as 
in the neonatal department. 782 observation sheets 
of peripheral catheter were registered. Two or more 
observation sheets were recorded for patients who 
needed two or more peripheral cannulas. Women 
accounted for 72.5% (n = 520) and men 27.5% (n = 
197) of patients. The median age of patients and the 
percentage distribution of patients divided into age 
ranges is shown in Table II. The number of cannulas 
inserted in specific places of the upper and lower 
limbs was directly related to the need to improve the 
access to venous vessels and the general condition 
of the patient. The analysis of 782 observation 
cards of peripheral insertion showed that the most 
cases of as much as 90.7% (n = 710) were peripheral 
inflammatory conditions of the 1st degree. The most 
frequent location of peripheral cannulas was the right 
arm 19% (n = 153) (Tabl. II). Among patients, 16.7% 
(n = 120) had one or more peripheral intravenous 
cannulations: 12% (n = 86) had two, 2.5% (n = 18) had 
three, 0.97% (n = 7) had four, 0.27% (n = 2) had five or 
six peripheral intravenous cannulations. The number 
of catheters applied in specific sites of the upper and 

stosując jednocześnie definicje zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną (HAI) obowiązujące od 1 stycznia 
2016 roku. W grupie badanych pacjentów rozpoznano 1 
zakażenie szpitalne CRI3-PVC.

Do oceny ciężkości stanu zapalnego naczyń obwodo-
wych wykorzystano ’’skalę oceny nasilenia stanu zapalne-
go naczyń w miejscu wkłucia kaniuli obwodowej’’(Tab. I), 
którą zawarto w karcie obserwacji wkłucia obwodowego.

Table I. The scale of inflammation in the area of cannulation  
             intensity evaluation.
Tabela I. Skala do oceny nasilenia stanu zapalnego naczyń  
               w miejscu wkłucia kaniuli obwodowej.
Level Intensity criteria

0 No symptoms.
1 Pain and redness in the area of cannulation.
2 Pain in the area of cannulation, pain and edema.
3 Pain, alongsie of cannulation, redness, edema or 

palpable hardening alongside the vein.
4 Pain in the area of cannulation, redness, edema and 

palpable hardening alongside the vein.
5 Purulent excretion in the area of intravenous 

cannulation with 4th level of inflammation symptoms.

W okresie objętym badaniem stosowane były wkłu-
cia obwodowe jednego producenta wykonane z poliure-
tanu. Kaniule obwodowe mocowano stosując elastycz-
ne, jałowe, hipoalergiczne, samoprzylepne opatrunki 
wykonane z hydrofobowej włókniny zapewniającej 
poroprzepuszczalność. Centralnie umieszczony wkład 
chłonny zabezpiecza przed przyklejeniem się włókniny 
do miejsca wkłucia. Przy podejrzeniu zakażenia krwi 
związanego z założeniem wkłucia obwodowego, krew 
pobierano do dwóch oddzielnych butelek zawierają-
cych podłoże na bakterie tlenowe i beztlenowe. Hodow-
la sprawdzana była co 24 godziny przez co najmniej 5 
dni. Wymaz z końcówki cewnika oddano do badania na 
posiew stosując podłoże agarowe. Wyniki badań mikro-
biologicznych oraz informacje dotyczące liczby hospi-
talizowanych pacjentów uzyskano z dokumentacji elek-
tronicznej szpitala prowadzonej w systemie AMMS.

Z analizy kart obserwacji wkłucia obwodowego 
otrzymano dane dotyczące: liczby wkłuć obwodo-
wych, miejsca założenia kaniuli obwodowej, liczby 
dni utrzymywania w żyle wkłucia obwodowego, doby 
usunięcia kaniuli obwodowej oraz jaki stopień zapale-
nia żył obwodowych został zdiagnozowany. 

W analizie wykorzystano następujące parametry;
 - udział procentowy stanu zapalnego naczyń ob-

wodowych dla poszczególnych miejsc założenia 
wkłucia obwodowego

 - medianę wieku pacjentów i medianę utrzymania 
kaniuli obwodowej w naczyniu.
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lower limbs was directly associated with the necessity 
to improve the venous access and with the general 
condition of the patient.

The prevalence and severity of phlebitis associated 
with peripheral vascular cannulation in individual 
hospital wards are presented in Table II. 

In the event of grade 3. 4. and 5. inflammation, 
blood was collected for culture and the catheter tip 
for microbiological examination. Of the 12 patients 
diagnosed with grade 3 inflammation, 9 patients were 2 
blood samples on the first day and 3 on the second day 
after peripheral artery inflammation. In the newborns 
diagnosed with Grade 5 inflammation, 2 blood samples 
were collected for anaerobic and aerobic bacteria on 
the first day after inflammation. Three patients with 
grade 4 received blood and a peripheral insertion tip.

Among the 26 performed cultures, 25 were 
positive for coagulase-negative Staphylococcus 
aureus (Staphylococcus epidermidis), and were 
considered as colonization with cutaneous flora or as 
an effect of inconsistent compliance with sanitary-
epidemiological procedures, and antibiotics were not 
implemented. In one case, Streptococcus agalactiae 
and Escherichia coli were cultured in the test sample. 
In addition, the patient experienced a fever > 38 ° C, 
antibiotic therapy according to the antibiogram. After 
recording 1. 2. 3. 4. or 5. degree of peripheral vein 
inflammation, in 90.7% (n = 710) cases, the peripheral 
venous catheters were removed immediately, in 8.7% 
(n = 68) cases the altacet wrap was applied, and in 
0.5% (n = 4) cases heparin ointment was applied.

In the analyzed material, peripheral intravenous 
catheters were maintained from 1 to 12 days. On the 
first day from determining of inflammation, 32.2% 
(n = 252) of peripheral cannulas were removed, 
in the second - 20% (n = 156), in the third - 18.8%  
(n = 147), in the fourth- 11.6% (n = 89) and in the 
fifth - 9% (n = 71). In 8.56% (n = 67) cases, peripheral 
venous catheters were maintained more than five 
days. Depending on the area of cannulation duration 
of cannulation median was estimated and the mean of 
days until the inflammation occurred. Numbers are 
shown in Table II. 

According to the procedure for peripheral 
intravenous catheter care investigated by us in the 
Municipal Hospital in Zabrze, each observation was 
recorded in the observation sheet. In the time of 
study, for a total of 717 patients with peripheral vein 
cannulas associated with phlebitis, the hospital staff 
performed a total of 1,245 observations. Observations 
were recorded every 12 or 24 hours. Among the 
observations, 56% (n = 697) were performed during 
the 12-hour on-call period and 44% (n = 548) during 
the 24-hour period. In 6.5% (n = 81) of cases, no 
observations were performed.

WYNIKI

Do analizy zakwalifikowano 717 pacjentów, u których 
wykryto stan zapalny żył obwodowych związany z zało-
żeniem cewnika obwodowego. Dla tych chorych założono 
782 karty obserwacji wkłucia obwodowego. Ponieważ nie-
którzy pacjenci wymagali założenia dwóch lub więcej ka-
niuli obwodowych, to po zdiagnozowaniu stanu zapalnego 
zakładane były dla nich dwie lub więcej kart. Stan zapalny 
naczyń obwodowych wykryto u 520 kobiet (72,5%) i 197 
mężczyzn (27,5%). Medianę wieku chorych oraz rozkład 
procentowy płci pacjentów w zależności od miejsca zało-
żenia wkłucia obwodowego przedstawia tabela II. Licz-
ba kaniuli założonych w określonych miejscach kończyn 
górnych i dolnych wiązała się bezpośrednio z konieczno-
ścią poprawy dostępności do naczyń żylnych oraz stanem 
ogólnym pacjenta. Przeprowadzona analiza 782 kart ob-
serwacji wkłucia obwodowego wykazała, że najwięcej bo 
aż 90,7% (n=710) odnotowano stanów zapalnych naczyń 
obwodowych 1. stopnia. Miejscem, w którym najczęściej 
zakładano kaniule obwodowe było przedramię prawe 19% 
(n=153) (Tab. II).

U 16,7% (n=120) chorych założono więcej niż 
jedno wkłucie obwodowe. Aż 12% (n=86) pacjentów 
miało założone dwa wkłucia obwodowe, 2,5% (n=18) 
trzy wkłucia obwodowe, 0,97% (n=7) cztery wkłucia 
obwodowe, 0,27% (n=2) miało założonych pięć i sześć 
wkłuć obwodowych. 

Częstość epizodów zapalenia żył związanych z ka-
niulacją naczyń obwodowych pacjentów hospitalizo-
wanych przedstawia tabela II.

W przypadku pojawienia się zapalenia żył 3. 4. i 5. 
stopnia pobierano krew na posiew oraz końcówkę cew-
nika do badania mikrobiologicznego. Spośród 12 pacjen-
tów, u których zdiagnozowano stan zapalny 3 stopnia, 9 
chorym pobrano dwie próbki krwi w pierwszej dobie, 
a trzy w drugiej dobie po stwierdzeniu stanu zapalne-
go naczyń obwodowych. 11 noworodkom, u których 
w pierwszej dobie po założeniu wkłucia obwodowego 
zdiagnozowano stan zapalny 5. stopnia, pobrano 2 próbki 
krwi na bakterie beztlenowe i tlenowe. U 3 pacjentów z 4. 
stopniem pobrano krew i końcówkę wkłucia obwodowe-
go. W 25 przypadkach wyhodowano gronkowca koagu-
lazoujemnego Staphylococcus epidermidis, co trakto-
wane było jako kolonizacja florą skórną lub jako efekt 
niekonsekwentnego przestrzegania procedur sanitarno-
-epidemiologicznych i nie wdrażano antybiotykoterapii. 

W jednym przypadku w badanej próbce wyhodo-
wano Streptococcus agalactiae i Escherichia coli. U pa-
cjenta dodatkowo wystąpiła gorączka >38 ° C; zastoso-
wano antybiotykoterapię zgodnie z antybiogramem.

Po zarejestrowaniu 1. 2. 3. 4. lub 5. stopnia zapa-
lenia żył obwodowych działaniem naprawczym było: 
w 90,7% (n=710) przypadkach natychmiastowe usu-
nięcie kaniuli obwodowej, w 8,7% (n=68) założenie 
okładu z altacetu, a w 0,5% (n=4) przypadkach zastoso-
wanie maści heparynowej. W analizowanym materiale 
wkłucia obwodowe utrzymywane były od 1 do 12 dób. 
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DISCUSSION

The aim of the study was to investigate inflammatory 
complications after peripheral venous cannulation in 
hospitalized patients and to describe the risk factors. 
Inflammatory complications associated with peripheral 
venous cannulation in patients treated in 2016 at the 
Municipal Hospital in Zabrze were rare and recorded in 
5.22% (n = 782) cases of peripheral cannulas inserted. 
According to a study conducted by Loveday et al. (12), 
peripheral intravenous cannulation associated with 
phlebitis were identified more often, in 7% - 21% of cases. 
Patient’s age, primary disease, comorbidities, peripheral 
veins status, as well as a possible surgical procedure are 
factors associated with the selection of the peripheral 
venous cannulation site. 

In a study performed in French hospitals by Miliani 
et al. (25) more than half of the 815 peripheral venous 
cannulations found were applied on the forearm, in 
opposition to our hospital, where they were applied 
in this site in 30.5% of cases. These differences may 
result from the more difficult access to the peripheral 
vein in this region among patients in the study. 

On the contrary to Miliani et al. (25), in the Municipal 
Hospital in Zabrze, prevalence of venous inflammation in 
the ulnar area were not recorded frequently. In our material 
phlebitis arised sooner in the case venous catheters located 
on the hands, feet and right wrist, which could be related to 
the hindered care of catheter in these regions of the body. 
In our study material, similarly to the study performed 
by Nowicka et al (24) in SPSK-4 hospital in Lublin, the 
majority of patients with inflammatory complications 
associated with peripheral venous catheters were women, 
72.5% and 55.8%, respectively. At the Municipal Hospital 

W pierwszej dobie od stwierdzenia zapalenia usunięto 
32,2% (n=252) kaniuli obwodowych, w drugiej 20% 
(n=156), w trzeciej 18,8% (n=147), w czwartej 11,6% 
(n=89) a w piątej 9% (n=71). W 8,56% (n=67) przypad-
kach utrzymywane były wkłucia obwodowe powyżej 5 
doby. W zależności od miejsca założenia wkłucia ob-
wodowego obliczono medianę czasu utrzymania kaniuli 
obwodowej, oraz średnią liczbę dni do wystąpienia sta-
nu zapalnego. Wartości te przedstawia tabela II

 Zgodnie z obowiązującą w badanym przez nas szpita-
lu procedurą pielęgnacji wkłucia obwodowego każdą ob-
serwację odnotowywano w karcie obserwacji. W trakcie 
badania u 717 pacjentów ze stwierdzonym stanem zapal-
nym, personel szpitala wykonał łącznie 1245 obserwacji. 

Obserwacje były odnotowywane co 12 lub co 24 go-
dziny. W trakcie 12- godzinnego dyżuru personel wykonał 
ich 56% (n=697). Jeden raz na dobę obserwowanych było 
44% (n=548) wkłuć obwodowych. Brak jakiejkolwiek ob-
serwacji miało miejsce w 6,5% (n=81) przypadków.

DYSKUSJA

Powikłania zapalne po założeniu wkłuć obwodo-
wych u chorych leczonych w roku 2016 w Szpitalu 
Miejskim w Zabrzu występowały rzadko. Odnotowa-
no je w 5,22% (n=782) przypadków założonych kaniu-
li obwodowych. 

Według badań przeprowadzonych przez Loveday 
i wsp.(12) obwodowe cewniki dożylne powodowały 
zapalenie żył obwodowych w 7% - 21% przypadkach, 
jednak rzadko zakażenia te prowadziły do zakażeń krwi 
definiowanych jako powiązane z kaniulacją naczyń żyl-
nych. Wiek pacjenta, choroba podstawowa, choroby 
współistniejące, stan żył obwodowych, a także ewen-

Table II. Median and frequency of episodes of veins inflammation connected with intravenous peripheral cannulation.
Tabela II. Mediana oraz częstość epizodów zapalenia żył związanych z kaniulacją naczyń obwodowych.

The area  
of intravenous 

cannulation

Presence of 
inflammation 

n (%)

Age 
median 
(years)

Sex
n (%)

Duration of 
intravenous 
cannulation 

median

Mean of number 
of days until 
inflammation 

occuringW M

Right cubital fossa 113 (14.4%) 51.5  70(13.46%)  38(19.28%)  2  2

Left cubital fossa 120 (15.3%) 56  80(15.38%)  30(15.22%)  2  2

Right forearm 153 (19.5%) 56 101(19.42%)  36(18.27%)  2  2

Left forearm 86 (11%) 57  35(6.73)  11(5.58%)  2  3

Right wrist 124 (15.8) 59 100(19.23%)  30(15.22%)  2  2

Left wrist 93 (12%) 59  63(12.11%)  22(11.16%)  2.5  2

Right hand 46 (6.1%) 62  33(6.34%)  12(6.09%)  3  3

Left hand 26 (3.3%) 68  29(5.57%)  10(5.07%)  3  3

Right foot 13 (1.6%) 70  4(0.76%)  3(1.52%)  3  2

Left foot 6 (0.7%) 63  5(0.96%)  5(2.53%)  2  2
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in Zabrze, peripheral vein inflammation associated with 
cannulation was most frequently recorded in patients 
over 50 years of age (60.2%). Probably it was associated 
with the largest number of hospitalized patients right at 
this age. Similarly in the studies by Nowicka et al (24), 
the largest group of patients (40.1%) were people aged 
61-89. In the study material, mild peripheral grade 1 
phlebitis accounted the majority - 90.7% of cases. These 
results are comparable to studies performed by Pilch et al. 
(27), in which, the first-degree phlebitis was 87%, which 
might be due to a similar standard of care. Most often, 
in 32.2% of the patients, venous catheters were removed 
due to inflammatory complications in the study material 
as early as the first day after insertion and in the 1 grade of 
severity, which probably protected the patients from more 
serious complications. In Nowicka et al. (24), about 40% 
of peripheral catheters were removed during the first day 
after insertion, in the case of diagnosed phlebitis grade 
1. In this study, and Miliani et al. (25), it was shown that 
9% of the analyzed peripheral cannulas were maintained 
more than 4 days. Similarly to Nowicka et al (24), the 
number of intravenous catheters were dropping steadily 
in our hospital during the following days. Noteworthy, 
such an in-depth analysis of the time of peripheral venous 
cannula maintenance was possible due to the procedure 
of frequent observation of patients.

CONCLUSIONS

1. Very low percentage of peripheral vein inflamma-
tion connected with the insertion of peripheral can-
nulas was detected

2. The area most often chosen by the hospital staff to 
perform a peripheral venous cannulation was the 
forearm and the wrist of the right and left hand. 

3. Frequent observation of the peripheral venous 
catheter site favored the rapid detection of early 
symptoms of phlebitis, which allowed to avoid 
more serious complications. The observation sheet 
for peripheral venous line may be a helpful tool to 
prevent of bloodstream infections.

4. As a main therapeutic management in the case of 
inflammatory complications at the puncture site of 
the peripheral catheter, it was urgently removed. 
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WNIOSKI:

1. Odnotowano niski odsetek stanów zapalnych żył 
obwodowych związanych ze stosowaniem wkłuć 
obwodowych.

2. Okolicą najczęściej wybieraną przez personel 
szpitala do założenia wkłucia obwodowego było 
przedramię ręki prawej. 

3. Częsta obserwacja miejsca wkłucia kaniuli obwo-
dowych sprzyja szybkiemu wykryciu objawów 
zapalenia żył. Karta obserwacji może być po-
mocnym narzędziem w profilaktyce zakażeń krwi 
związanych z wkłuciem obwodowym.

4. Jako działanie naprawcze w sytuacji powikłań za-
palnych w miejscu wkłucia kaniuli obwodowej pil-
nie ją usuwano.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. This study was conducted to assess the usefulness of the guidelines of treatment 
recommended in Malaria diagnosis and treatment guideline published by University College London Hospitals- 
NHS Foundation Trust on 26th June 2013, usefulness of artesunate-based therapy and usefulness of SOFA 
(sepsis-related organ failure assessment) score in treatment of severe malaria. Severe malaria is usually caused 
by Plasmodium falciparum and most of the time fulfills the criteria of sepsis which are specified in the new 
definition of sepsis. The other malaria species are commonly considered to be the cause of mild course of 
malaria, however more and more cases of severe malaria are reported in the course of tertian fever malaria 
caused by Plasmodium vivax and in the disease caused by Plasmodium knowlesi.
MATERIALS AND METHODS. Fourteen patients with malaria were hospitalized in the Department of 
Adults’ Infectious Diseases and in the Intensive Care Unit of the Hospital for Infectious Diseases in Warsaw 
between December 2013 and April 2017. All patients were treated according to Malaria diagnosis and treatment 
guideline UCLH.
RESULTS. Thirteen patients in our study fulfilled the criteria of severe malaria. All fourteen patients presented with 
a SOFA score ≥2 points. Intravenous artesunate was administered to all patients in doses recommended in the UCLH 
guidelines. All patients presented with thrombocytopenia and elevated level of D-Dimers. The main factor influencing 
the dynamics of SOFA score was thrombocytopenia. All the patients fully recovered without any complications.
CONCLUSIONS. The malaria treatment guidelines used in the Department for Infectious Diseases in Adults 
and in the Intensive Care Unit of the Hospital for Infectious Diseases in Warsaw in years 2013-2017 are effective. 
In assessing the severity of malaria SOFA score is useful especially as a warning of possibility of a severe course 
of the disease.

Key words: malaria, severe malaria, artesunate, SOFA score, Plasmodium falciparum
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Badanie to zostało przeprowadzone w celu oceny użyteczności wytycznych postępowania opisanych 
w Malaria diagnosis and treatment guideline opublikowanych przez University College London Hospitals – NHS 
Foundation Trust 26 czerwca 2013 roku, oceny terapii opartej na artesunacie oraz użyteczności SOFA(sepsis-re-
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lated organ failure assessment) score w leczeniu ciężkiej malarii. Ciężka malaria jest zazwyczaj spowodowana 
przez Plasmodium falciparum (zarodziec sierpowaty) i w większości przypadków spełnia kryteria posocznicy 
wyszczególnione w jej nowej definicji. Pozostałe gatunki malarii zwyczajowo uważane są za odpowiedzialne za 
łagodne w przebiegu postacie malarii, choć coraz więcej przypadków malarii ciężkiej opisywanych jest w prze-
biegu malarii trzeciaczki (wywołanej przez Plasmodium vivax - zarodźca ruchliwego) a także wskutek zarażenia 
Plasmodium knowlesi (zarodźca małpiego). 
MATERIAŁY I METODY. Czternastu pacjentów z malarią było hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaź-
nych Dla Dorosłych oraz w Oddziale Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie 
między grudniem 2013 roku a kwietniem 2017 roku. Wszyscy pacjenci byli leczeni zgodnie z zaleceniami Ma-
laria diagnosis and treatment guideline UCLH.
WYNIKI. Trzynastu pacjentów w naszym badaniu spełniało kryteria ciężkiej malarii. Wszyscy pacjenci mieli 
w momencie przyjęcia do szpitala ≥2 punkty SOFA score. Wszyscy pacjenci byli leczeni artesunatem w postaci 
dożylnej w dawkach zalecanych w wytycznych UCLH. U wszystkich pacjentów stwierdzono trombocytopenię 
i podwyższone stężenie D-Dimerów. Głównym czynnikiem wpływającym na dynamikę SOFA score była trom-
bocytopenia. Wszyscy pacjenci w pełni wyzdrowieli bez powikłań. 
WNIOSKI. Wytyczne postępowania w malarii używane w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych oraz w Od-
dziale Intensywnej Opieki Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w latach 2013-2017 są skuteczne. W ocenie 
ciężkości malarii SOFA score jest pomocny zwłaszcza jako wykładnik możliwego ciężkiego przebiegu choroby.

Słowa kluczowe: malaria, ciężka malaria, artesunat, SOFA score, Plasmodium falciparum (zarodziec ruchliwy)

INTRODUCTION

Malaria is a rare disease among patients in Poland, 
and affects mostly travellers to endemic countries. 
The number of cases remains relatively stable: in 2011 
there were 14 registered imported cases of malaria in 
Poland (1), in 2012- this number was 21 (2), in 2013- 
36 (3), while in the years 2014-2017 the number was 
between 19 and 38 cases a year (4). 

According to Malaria diagnosis and treatment 
guideline severe malaria is characterized by parasitemia 
>2% or parasitemia <2% with schizonts reported on 
blood film or parasitemia <2% with complications, 
including: cerebral involvement, anaemia, metabolic 
and lactic acidosis, renal failure, pulmonary oedema, 
hypoglycaemia, hypovolaemia/shock, bleeding/
disseminated intravascular coagulation, jaundice. (5) 

According to WHO guidelines published in 2014 
severe course of malaria can be predicted in case of 
parasitemia ≥4% in non-immunized patients; but it 
cannot be used as a single indicator of severe malaria. 

Severe malaria is usually caused by Plasmodium 
falciparum (6) and most of the time fulfills the criteria 
of sepsis which are specified in the new definition of 
sepsis. (7) Contrary to the common belief, other malaria 
plasmodia can also be the cause of severe course of the 
disease, including death. In the last years there were 
reported cases of severe course of tertian fever malaria 
caused by Plasmodium vivax and disease caused by the 
fifth specie – Plasmodium knowlesi.

This study was conducted to assess the usefulness 
of the treatment guidelines recommended in Malaria 
diagnosis and treatment guideline published by 

WSTĘP

Malaria jest rzadką chorobą wśród polskich pa-
cjentów, dotykającą głównie osób podróżujących do 
krajów endemicznych. Liczba przypadków pozostaje 
względnie stabilna od lat: w 2011 roku zarejestrowano 
14 importowanych przypadków malarii w Polsce (1), 
w 2012 roku liczba ta wynosiła 21 (2), w 2013 roku- 
36 (3), w latach 2014-2017 wynosiła od 19 do 38 rocz-
nie (4). 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Malaria dia-
gnosis and treatment guideline ciężka malaria charak-
teryzuje się parazytemią > 2% lub parazytemią < 2% 
ze schizontami opisanymi w rozmazie krwi lub pa-
razytemią < 2 % z powikłaniami, takimi jak: zajęcie 
mózgu, anemia, kwasica metaboliczna i mleczanowa, 
niewydolność nerek, obrzęk płuc, hipoglikemia, hipo-
wolemia/wstrząs, krwawienie/zespół rozsianego wy-
krzepiania wewnątrznaczyniowego, żółtaczka. (5)

Zgodnie z wytycznymi WHO z 2014 roku, można 
przewidzieć ciężki przebieg malarii w przypadku para-
zytemii ≥4% u osób niezimmunizowanych; nie jest to 
jednak pojedynczy wskaźnik pozwalający tylko na tej 
podstawie na rozpoznanie ciężkiej malarii. 

Ciężka malaria jest zazwyczaj spowodowana przez 
Plasmodium falciparum (zarodźca sierpowatego) (6) 
i w większości przypadków spełnia kryteria posocz-
nicy, wyszczególnione w nowej definicji posoczni-
cy (7). Wbrew powszechnemu przekonaniu, również 
inne gatunki zarodźców malarii mogą być powodem 
ciężkiego przebiegu choroby ze zgonem włącznie. 
W ostatnich latach pojawiają się doniesienia o ciężkim 
przebiegu malarii trzeciaczki powodowanej przez Pla-

Michał Makowiecki, Agnieszka Bednarska i inni 



217

University College London Hospitals – NHS 
Foundation Trust on 26th June 2013 (5), which were 
used in the Department Of Adults’ Infectious Diseases 
and in the Intensive Care Unit of the Hospital for 
Infectious Diseases in Warsaw in years 2013-2017 and 
to assess usefulness of SOFA score in the treatment of 
severe malaria.

Artesunate is an antimalarial medication from 
the artemissin-derivatives class of drugs. Artesunate 
is now the drug of choice for all patients with severe 
malaria. (4) 

According to The Third International Consensus 
Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) 
(6) sepsis is defined as a life-threatening organ 
dysfunction caused by a dysregulated host response 
to infection. The SOFA score (sepsis-related organ 
failure assessment score) is used to assess the rate 
of dysfunction of organs in patients with sepsis. The 
basic SOFA score in patients not suspected to have any 
organ dysfunction in the period preceeding the illness 
can be assumed to be zero. Sepsis is diagnosed when 
there is a rapid increase in the SOFA score ≥ 2 points 
due to the infection. 

The usefulness of the SOFA score in the treatment 
of severe malaria was evaluated in this study.

MATERIALS AND METHODS

Fourteen patients with malaria were hospitalized in 
the Department of Adults’ Infectious Diseases and in 
the Intensive Care Unit of the Hospital for Infectious 
Diseases in Warsaw between December 2013 and April 
2017, data were analyzed retrospectively. Malaria 
was diagnosed either by positive rapid malaria test 
which detects antigens that are specific for plasmodia 
(immunochromatographic test, using monoclonal 
antibodies, directed against lactate dehydrogenase 
produced by Plasmodium) or positive thick blood 
smear, detecting development forms of plasmodium. 
We performed both rapid malaria test and thick blood 
smear in all patients. All patients were treated according 
to Malaria diagnosis and treatment guideline. (4) The 
patients’ data are summarized in table I.

RESULTS

Thirteen patients fulfilled the definition of 
severe malaria. Patient no. 5 did not, but had severe 
thrombocytopenia. All 14 patients presented with 
a SOFA score ≥2 points (ranging from 2 to 24 points). 
3 patients were admitted to the Intensive Care Unit 
during their hospital stay. Patients admitted to ICU 
presented with respiratory failure, severe DIC, two of 
them had acute renal failure requiring renal replacement 
therapy and one of them was diagnosed with cerebral 

smodium vivax (zarodźca ruchliwego) oraz wskutek 
zarażenia Plasmodium knowlesi (zarodźcem małpim). 

Prezentowane badanie zostało przeprowadzone 
w celu oceny użyteczności wytycznych postępowania 
opisanych w Malaria diagnosis and treatment guideli-
ne opublikowanych przez University College London 
Hospitals – NHS Foundation Trust 26 czerwca 2013 
roku (5), które były stosowane w Klinice Chorób Za-
kaźnych dla Dorosłych oraz Oddziale Intensywnej 
Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w War-
szawie w latach 2013-2017 oraz w celu oceny użytecz-
ności SOFA score w leczeniu ciężkiej malarii.

Artesunat jest lekiem przeciwmalarycznym z grupy 
pochodnych artemizyny i jest obecnie lekiem z wyboru 
u wszystkich pacjentów z ciężką malarią (8). Według 
zaleceń należy podawać artesunat parenteralnie do uzy-
skania poprawy stanu pacjenta, kiedy będzie mógł samo-
dzielnie przełykać, a następnie kontynuować leczenie do-
ustnie z użyciem innego leku aktywnego w leczeniu ma-
larii, dobranego m.in. w zależności od wydolności nerek.

Zgodnie z The Third International Consensus De-
finitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) (7) 
posocznica jest zdefiniowana jako zagrażająca życiu 
dysfunkcja narządów spowodowana przez zaburzoną 
odpowiedź na infekcję. SOFA score (sepsis-related or-
gan failure assessment score) jest używany do określe-
nia stopnia zaburzenia funkcji narządów u pacjentów 
z sepsą. Zakładamy, że u pacjentów niepodejrzewa-
nych o żadną dysfunkcję narządową w okresie poprze-
dzającym chorobę, bazowy wynik SOFA wynosi zero. 
Posocznica jest stwierdzana, gdy w wyniku infekcji 
obserwuje się nagły wzrost SOFA score o ≥ 2 punkty.

Użyteczność SOFA score w leczeniu ciężkiej ma-
larii została oceniona w badaniu.

MATERIAŁY I METODY

Czternastu pacjentów z malarią było hospitalizowa-
nych w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych oraz 
w Oddziale Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpita-
la Zakaźnego w Warszawie między grudniem 2013 roku 
a kwietniem 2017 roku. Dane były analizowane retro-
spektywnie. Malaria była rozpoznawana poprzez dodatni 
wynik szybkiego testu na malarię, który wykrywa spe-
cyficzne dla zarodźców antygeny (test immunochroma-
tograficzny, wykorzystujący przeciwciała monoklonalne, 
skierowane przeciwko dehydrogenazie mleczanowej 
Plasmodium wytwarzanej przez zarodźca) lub dodatni 
wynik badania mikroskopowego krwi obwodowej, wy-
krywającego postaci rozwojowe pasożyta (badanie „gru-
ba kropla”). Wszyscy pacjenci w naszym badaniu mieli 
wykonany szybki test oraz badanie rozmazu krwi. Wszy-
scy pacjenci byli leczeni zgodnie z zaleceniami Malaria 
diagnosis and treatment guideline. (5) Dane pacjentów 
zostały podsumowane w tabeli I.

Użyteczność skali SOFA oraz terapii opartej na artesunacie w ciężkiej malariiUsefulness of SOFA score and artesunate treatment in severe malaria
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malaria. Patient no. 12 also developed hepatitis and 
polyneuropathy, and patient no. 13 had pneumonia, 
pancreatitis, mastoiditis, otitis media and sinusitis. 
Patient no. 11 needed mechanical ventilation therapy 
for 7 days, patient no. 12- for 7 days and patient no. 13 
for 30 days in total.

Intravenous artesunate was administered to all 
patients in doses recommended in the guidelines 
and adjusted to the body weight of the patients. The 
previously used quinine turned out to be more toxic 
and less effective than artemissin derivatives. In our 
patients artesunate was administered intravenously in 
the dose of 2,4 mg/kg of body weight every 12 hours 
during the first 24 hours, then once daily until the patient 
was able to take medications orally. We treated six 
patients initially with artesunate, then with primaquine 
and artemether/lumefantrine, four patients initially 
with artesunate, then with artemether/lumefantrine, 
one patient with artesunate and then primaquine, one 
patient with artesunate and doxycycline, one patient 
initially with artesunate and doxycycline, then with 
atowaquone/proguanil, one patient with artesunate 
and doxycycline, then with artemether/lumefantrine- 
depending on patients condition and response to the 
treatment.

Most of the patients in our study did not take 
prophylaxis before entering endemic areas (ten patients 
did not take prophylaxis, in three cases the information 
could not be obtained) (Tab. I).

DISCUSSION

The procedure in the Hospital for Infectious 
Diseases in Warsaw is as follows: any febrile patient, 
who has returned from endemic malarial areas during 

WYNIKI

Trzynastu pacjentów w naszym badaniu spełniało 
kryteria ciężkiej malarii. Pacjent nr 5 nie spełniał kry-
teriów, jednak zaprezentował ciężką trombocytope-
nię. Wszyscy pacjenci mieli w momencie przyjęcia 
do szpitala ≥2 punkty w skali SOFA (między 2 a 24 
punkty). Trzech pacjentów przebywało w Oddziale In-
tensywnej Terapii podczas pobytu w szpitalu. Pacjenci 
przyjęci do Oddziału Intensywnej Terapii wykazywa-
li niewydolność oddechową, ciężki zespół rozsianego 
wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, dwóch z nich 
miało ostrą niewydolność nerek, wymagającą terapii 
nerkozastępczej, jeden pacjent miał zdiagnozowaną 
malarię mózgową. Pacjent nr 12 rozwinął zapalenie 
wątroby oraz polineuropatię, pacjent nr. 13- zapalenie 
płuc, zapalenie trzustki, zapalenie wyrostka sutkowa-
tego, zapalenie ucha środkowego oraz zapalenie zatok. 
Pacjent nr 11 wymagał wentylacji mechanicznej przez 
7 dni, pacjent nr 12- przez 7 dni, a pacjent nr 13 łącz-
nie przez 30 dni.

Wszyscy pacjenci byli leczeni artesunatem poda-
wanym drogą dożylną w dawkach zalecanych w wy-
tycznych oraz dostosowanych do masy ciała. Wcześniej 
stosowana powszechnie chinina okazała się bardziej 
toksyczna i mniej skuteczna od pochodnych artemizyn.  

U naszych pacjentów artesunat podawano drogą dożylną 
w dawce 2,4 mg/kg masy co 12 godzin w ciągu pierwszej 
doby, następnie raz na dobę do czasu, aż pacjent był w sta-
nie przyjmować leki doustne. Sześciu pacjentów było 
leczonych początkowo artesunatem, następnie pryma-
chiną i artemeterem/lumefantryną, czterech początkowo 
artesunatem, następnie artemeterem/lumefantryną, jeden 
pacjent był leczony artesunatem, a następnie prymachi-
ną, jeden pacjent artesunatem i doksycykliną, jeden pa-
cjent początkowo artesunatem i doksycykliną, następnie 

Table I . The patients characteristics 
Tabela I. Charakterystyka pacjentów

no age 
(years) sex fever on 

admission visited countries prophylaxis severe 
malaria

SOFA score 
(points)

1. 38 M nd Chad nd yes 2
2. 28 M yes Senegal, Burkina Faso, Mali no yes 6
3. 32 M yes Cameroon no yes 4
4. 30 M yes Ghana yes yes 4
5. 25 M yes Central African Republic no no 2
6. 25 M yes Angola no yes 5
7. 77 M yes Tanzania no yes 5
8. 31 M yes Cameroon no yes 6
9. 35 M yes Angola no yes 4
10. 41 M yes Gambia no yes 15
11. 33 M no Guinea no yes 13
12. 74 M no Sierra Leone nd yes 16
13. 65 M nd Gambia no yes 24
14. 42 M yes Cameroon nd yes 4

nd - no data
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previous year, is routinely admitted to the hospital. 
Lab blood tests, including markers of inflammation, 
antigen malaria test and blood smear examination, are 
performed, and antimalarial treatment is implemented 
immediately even before blood smear result is 
available. 

Assessment of the SOFA score is crucial in order to 
evaluate organ dysfunction in septic patients. It should 
be done twice to examine the dynamics of the changes 
of the score. The first assessment should be performed 
at the point of admission to hospital and the second 
time when the patient has been admitted to the ward. 
After implementing the treatment SOFA score should 
be examined at least once daily during the severe 
course of the infection.

The guideline published by University College 
London Hospitals – NHS Foundation Trust on 26th 
June 2013 is used in the Department Of Adults’ 
Infectious Diseases and in the Intensive Care Unit of 
the Hospital for Infectious Diseases in Warsaw because 
of it’s clarity and conciseness and adoption of criteria 
of the assessment of severe malaria (parasitemia) 
adapted to patients from non-endemic countries, 
without resistance against malaria.

Table II The criteria of severe malaria (5)
Tabela II. Kryteria rozpoznawania ciężkiej malarii (5)

parasitemia > 2%
or

parasitemia < 2 % and schizonts reported on blood film 
or parasitemia

or

parasitemia < 2%

with complications, including: cerebral
involvement, anaemia, metabolic and 
lactic acidosis, renal failure, pulmonary 
oedema,
hypoglycaemia, hypovolaemia/shock, 
bleeding/disseminated intravascular 
coagulation, jaundice.

Abnormalities in lab tests in patients with malaria 
include usually thrombocytopenia (9), hyperbilirubi-
naemia (10, 11), White Blood Cells count in patients 
with malaria usually ranges from low to normal (12). 
In some cases D-Dimer level is elevated (13), however 
it is not characteristic for malaria. As these lab tests 
have a prognostic value - abnormalities in these tests 
correlate with severity of malaria- they are always per-
formed in patients with malaria in our hospital.

In all patients in our study the main factor influencing 
the dynamics of SOFA score was thrombocytopenia. 
Thrombocytopenia can be a result of blood coagulation 
disorder, sequestration of platelets in spleen, antibody-
mediated platelet destruction, oxidative stress (13). 
Liver damage also occurs in severe malaria and is also 
a factor affecting SOFA score. Part of the bilirubin 

atowakwonem/proguanilem, jeden pacjent artesunatem 
i doksycykliną, a następnie artemeterem/lumefantryną- 
zależnie od stanu klinicznego i odpowiedzi na leczenie.

Większość opisywanych przez nas pacjentów nie 
przyjmowała profilaktyki przeciwmalarycznej przed 
udaniem się na tereny endemiczne (dziesięciu pacjen-
tów nie stosowało profilaktyki, w trzech przypadkach 
nie uzyskano informacji) (Tab. I)

DYSKUSJA

Procedura postępowania w Wojewódzkim Szpitalu 
Zakaźnym w Warszawie jest następująca: każdy go-
rączkujący pacjent, który w ciągu poprzedniego roku 
powrócił z endemicznych terenów malarii jest rutyno-
wo przyjmowany do szpitala. Laboratoryjne badania 
krwi, włączając w to wykładniki stanu zapalnego, an-
tygenowy test na malarię oraz badanie mikroskopowe 
rozmazu krwi obwodowej (badanie „gruba kropla”), są 
wykonywane, a leczenie przeciwmalaryczne jest włą-
czane natychmiast, nawet przed uzyskaniem wyników 
badania mikroskopowego rozmazu krwi obwodowej.

Ocena SOFA score jest kluczowa w celu określenia 
stopnia zaburzenia funkcji narządów u pacjentów z sep-
są. Powinna być dokonana dwukrotnie, by określić dyna-
mikę zmian wyniku SOFA. Pierwsza ocena powinna być 
wykonana w momencie przyjęcia do szpitala, a druga 
w momencie przyjęcia na oddział. Po włączeniu leczenia 
ocena SOFA score powinna być dokonywana co najmniej 
raz dziennie podczas ciężkiego przebiegu choroby.

Wytyczne opublikowane przez University College 
London Hospitals – NHS Foundation Trust 26 czerwca 
2013 r. są używane w Klinice Chorób Zakaźnych Dla 
Dorosłych oraz Oddziale Intensywnej Terapii Woje-
wódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie od 2013 r. 
z uwagi na ich przejrzystość i zwięzłość oraz przyjęcie 
kryteriów oceny ciężkiej malarii (parazytemia) dostoso-
wanych do pacjentów z krajów nieendemicznych, bez 
odporności przeciw malarii.

Pacjenci z malarią zwykle mają następujące od-
chylenia w badaniach laboratoryjnych: trombocy-
topenia (9), hiperbilirubinemia (10,11), liczba białych 
krwinek zazwyczaj jest w obniżona lub w normie (12). 
W niektórych przypadkach obserwuje się podwyż-
szone stężenie D-Dimerów (13), nie jest ono jednak 
charakterystyczne dla malarii. Z uwagi na wartość 
prognostyczną odchylenia w tych badaniach korelują 
z ciężkością malarii- są zawsze wykonywane u pacjen-
tów z malarią hospitalizowanych w naszym szpitalu. 

U wszystkich pacjentów w naszym badaniu głów-
nym czynnikiem wpływającym na dynamikę SOFA 
score była trombocytopenia. Trombocytopenia w prze-
biegu malarii może być wynikiem zaburzeń krzepnię-
cia krwi, sekwestracji płytek krwi w śledzionie, uszko-
dzenia płytek krwi w mechanizmie z udziałem prze-

Użyteczność skali SOFA oraz terapii opartej na artesunacie w ciężkiej malariiUsefulness of SOFA score and artesunate treatment in severe malaria
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influencing SOFA score in malaria patients comes 
from disintegration of red blood cells.

We showed also that artesunate-based therapy 
is effective in patients with severe malaria. All the 
patients fully recovered without any complications. 
Nine patients were offered another visit in hospital for 
a check-up after 2-4 weeks. No relapses of the disease 
were observed in our group of patients. Four patients 
presented a drop in the hemoglobin concentration after 
treatment, biggest one in patient no. 10, which was  
4,2 g/dl in relation to the initial value, it occured 31 
days after the beginning of the treatment.

We would like to advise for Poland and other 
countries with low number of cases of malaria our 
scheme of procedure. In every patient returning from 
endemic areas of malaria presenting with fever malaria 
should be suspected and treatment should be applied as 
soon as possible. SOFA score can be used additionally 
for assessment of the severity of the course of the 
disease while maintaining the guidelines of clinical 
and laboratory assessment of severe malaria.

CONCLUSIONS

1. Malaria should be suspected in all patients with 
fever, elevated markers of inflammation and low 
platelet count, who have recently returned from 
endemic malarial areas. 

2. Anti-malarial treatment should always be imple-
mented immediately in patients with malaria and 
artesunate is an effective drug of choice in patients 
with severe malaria. 

3. The malaria treatment guidelines used in the De-
partment of Adults’ Infectious Diseases and in the 
Intensive Care Unit of the Hospital for Infectious 
Diseases in Warsaw are effective and lead to the 
recovery of patients with a severe onset of malaria.

4. In assessing the severity of malaria SOFA score 
is useful especially as a warning of possibility of 
a severe course of the disease.
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ciwciał, stresu oksydacyjnego (14). Uszkodzenie wą-
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jest czynnikiem wpływającym na SOFA score. Część 
bilirubiny wpływającej na SOFA score u pacjentów 
z malarią pochodzi z rozpadu czerwonych krwinek.
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Chcielibyśmy zaproponować, aby w Polsce i in-
nych krajach o małej liczbie zachorowań na malarię 
był stosowany nasz schemat postępowania. U każdego 
pacjenta powracającego z endemicznych terenów ma-
larii zgłaszającego gorączkę powinno się podejrzewać 
malarię, a leczenie powinno być włączane najszybciej, 
jak jest to możliwe. SOFA score może być używany 
pomocniczo do oceny ciężkości przebiegu choroby, 
przy zachowaniu wytycznych rozpoznawania klinicz-
nego i laboratoryjnego ciężkiej malarii.

WNIOSKI

1. Malaria powinna być podejrzewana u każdego pa-
cjenta z gorączką, podwyższonymi wykładnikami 
stanu zapalnego i niską liczbą płytek krwi, którzy 
powrócili niedawno z rejonów endemicznych ma-
larii.

2. Leczenie przeciwmalaryczne powinno zawsze być 
włączone jak najszybciej u pacjentów z malarią, 
a artesunat jest skutecznym lekiem z wyboru u pa-
cjentów z ciężką malarią. 

3. Wytyczne leczenia malarii używane w Klinice 
Chorób Zakaźnych dla Dorosłych oraz w Oddziale 
Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Za-
kaźnego w Warszawie są skuteczne i prowadzą do 
wyleczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem cho-
roby.

4. W ocenie ciężkości malarii SOFA score jest po-
mocny zwłaszcza jako wykładnik możliwego cięż-
kiego przebiegu choroby.

PODZIĘKOWANIA

To badanie było częściowo wsparte przez Funda-
cję Rozwoju Nauki w Wojewódzkim Szpitalu Zakaź-
nym w Warszawie.

Michał Makowiecki, Agnieszka Bednarska i inni 



221

4. Infectious Diseases and Poisonings in Poland in 
2014-2017; Bulletins of the National Institute of 
Public Health and Chief Sanitary Inspectorate: 
Warszawa, Poland, 2015-2018

5. Gothard P, Bailey R. Malaria diagnosis and treatment 
guideline. (2013) http://docplayer.net/21013929-
Malaria-diagnosis-and-treatment-guideline-the-
hospital-for-tropical-diseases.html (last accessed 
29.04.2018)

6. Bartoloni A, Zammarchi L. Clinical Aspects of 
Uncomplicated and Severe Malaria. Mediterr J 
Hematol Infect Dis. 2012; 4(1): e2012026

7. Singer M, MD, FRCP; Deutschman C, MD, 
MS; Seymour Ch, MD, MSc; et al. The Third 
International Consensus Definitions for Sepsis and 
Septic Shock (Sepsis-3) by JAMA. JAMA. 2016 
Feb 23; 315(8): 801–810.

8. World Health Organization. Guidelines For The 
Treatment Of Malaria, Third Edition. (2015) 
ht tp: / /www.who.int /malaria/publicat ions/
atoz/9789241549127/en/ (last accessed 29.04.2018)

9. Thachil J. Platelets and infections in the resource-
limited countries with a focus on malaria and 
viral haemorrhagic fevers. Br J Haematol. 2017 
Jun;177(6):960-970.

10. Harris VK, Richard VS, Mathai E et al. A study 
on clinical profile of falciparum malaria in 
a tertiary care hospital in south India. Indian J. 
Malariol. 2001; 38: 19–24.

Received: 5.02.2018
Accepted for publication: 12.06.2018
Otrzymano: 5.02.2018 r.
Zaakceptowano do publikacji: 12.06.2018 r.

Address for correspondence/
Adres do korespondencji:
Michał Makowiecki
Wojewódzki Szpital Zakaźny VII Oddział
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
tel.+48 22 335 53 72
e-mail: michalmakowiecki08@gmail.com

11. AC Anand, P Puri. Jaundice in malaria. J 
Gastroenterol Hepatol. 2005 Sep; 20(9):1322-32.

12. McKenzie F, Prudhomme W, Magill A, Forney 
J, Permpanich B, Carmen L, et al.. White Blood 
Cell Counts and Malaria. J Infect Dis. 2005 Jul 15; 
192(2): 323–330.

13. Francischetti I, Seydel K, Monteiro R. Blood Co-
agulation, Inflammation and Malaria. Microcircu-
lation. 2008 Feb; 15(2): 81–107.

14. Narendra Kumar Gupta, Shyam Babu 
Bansal, Uttam Chand Jain, Kiran Sahare, Study 
of thrombocytopenia in patients of malaria. Trop 
Parasitol. 2013 Jan-Jun; 3(1): 58–61.

Użyteczność skali SOFA oraz terapii opartej na artesunacie w ciężkiej malariiUsefulness of SOFA score and artesunate treatment in severe malaria





223

PRZEGL EPIDEMIOL 2018;72(2): 223-234 Problems of infections / Problemy zakażeń

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

Magda Orzechowska1, Elżbieta Krajewska-Kułak1, Mateusz Cybulski1,
 Ewelina Mystkowska2, Anna Milewska3

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS 
WITH SYPHILIS IN GDANSK AND WARSAW IN 2016

CHARAKTERYSTYKA EPIDEMIOLOGICZNA CHORYCH NA KIŁĘ 
W GDAŃSKU I W WARSZAWIE W 2016 ROKU

1Department of Integrated Medical Care, Medical University in Bialystok
2Student Scientific Circle of Medical Volunteers, Medical University in Bialystok

3Department of Statistics and Medical Informatics, Medical University in Bialystok

1Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

3Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Kiła jest chorobą ogólnoustrojową o złożonej historii naturalnej i zróżnicowanej symptomologii, przyj-
mującą różne formy. Charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem, często bezobjawowym. Światowe szacunki 
wskazują, że Treponema pallidum powoduje 5,6 miliona zakażeń rocznie.

ABSTRACT

INTRODUCTION. Syphilis is a systemic disease with a complex natural history and a diversified clinical 
symptomology, taking various forms. It is characterized by a long-term course, often asymptomatic. The Global 
Estimates indicate that Treponema pallidum caused 5.6 million infections per year.
AIM. Epidemiological characteristics of patients with syphilis in selected Polish urban agglomerations (Warsaw 
and Gdańsk) in 2016.
MATERIAL AND METHODS. Cases of syphilis reported by doctors to The Provincial Sanitary and Epide-
miological Stations in Gdańsk (50 cases) and in Warsaw (520 cases) in 2016 were analysed.
RESULTS. The average age of patients with syphilis was 35.2 years (Me=32 years). Men were more likely to suffer 
from syphilis - 493 cases (ie. 86.5%). The probable transmission route of the infection was indicated in 45% of cases 
and in 7.9% (45 people) it was undetermined sexual contact, in 11.6% (66 people) - heterosexual contact, and in 24.4% 
(139 people) - homosexual contact. In 7 cases (ie 1.2%), the infection was transferred vertically. A statistically signifi-
cant relationship was found between the route of infection and the sex of the infected person (p<0.01). The incidence 
of individual syphilis forms was significantly different between the examined cities (p<0.01).
DISCUSSION. The group of people suffering from syphilis described in the study reflects the population of young 
people, especially men, living in urban agglomerations, characterized by mobility, considered the group most at risk 
of STI/ STD. The male-to-female rate among the respondents was 6.4:1 and was similar to the overall rate in Europe 
in 2014, ie 6.2:1. Number of cases of early syphilis (39.5% of all reports in Warsaw and 80% in Gdańsk) may suggest 
insufficient detection of infections in Gdańsk and the need to intensify syphilis screening. In 2014, there were 69 cases 
of congenital syphilisn in the EU / EEA, of which every fourth newborn was born in Poland (n = 17).
CONCLUSION. The latent syphilis form acquired mainly through heterosexual contacts has dominated among 
women suffering from syphilis. Amidst men syphilis was diagnosed mainly in the primary stage of infection and 
was most commonly acquired as a result of homosexual relationships. The epidemiological situation in Poland 
of syphilis, has been influenced by infections among MSM.

Key words: syphilis, route of infection, Poland
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INTRODUCTION

For epidemiological reasons, sexually transmitted 
diseases, among other infectious diseases, are subject 
to mandatory registration by public and international 
institutions operating in the field of public health 
almost all over the world (1). According to World 
Health Organization’s data, over one million cases 
of Sexually Transmitted Infections (STI) occur 
worldwide each year, and 357 million cases of STDs 
are diagnosed worldwide (Sexually Transmitted 
Diseases, STD), such as chlamydia, gonorrhea, 
trichomoniasis, or syphilis (1).

Syphilis is one of the most scientific documented 
infectious diseases. It is a systemic disease with a complex 
natural history and a diversified clinical symptomology, 
taking various forms (2). It is characterized by a long-
term course, often asymptomatic. Sometimes it resolves 
spontaneously or progressively. Treponema pallidum 
infection affects all tissues of the body (2).

The Global Estimates indicate that Treponema 
pallidum caused 5.6 million infections per year (1). 
The syphilis incidence in 2014 was 25.1 cases per 
100,000 adults in 55 countries who were reported to 
GARPR (Global AIDS Response Progress Reporting) 
without significant differences between the sexes (1).

In 2014, 24.541 cases of syphilis were recorded in 
the European Union and in the European Economic 
Area. The incidence was 5.1 per 100,000 people, 
and since 2010 the incidence has increased with 
a significant proportion of men maintaining sexual 

WSTĘP

Choroby przenoszone drogą płciową, obok innych 
chorób zakaźnych, ze względów epidemiologicznych 
podlegają niemal na całym świecie obowiązkowej re-
jestracji przez państwowe oraz międzynarodowe insty-
tucje działające w sferze zdrowia publicznego (1). Z da-
nych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że każ-
dego dnia na całym świecie dochodzi do ponad jednego 
miliona przypadków zakażeń przenoszonych drogą 
kontaktów płciowych (Sexually Transmitted Infection, 
STI), a każdego roku na świecie diagnozuje się 357 mi-
lionów przypadków chorób przenoszonych drogą płcio-
wą (Sexually Transmitted Diseases, STD), takich jak 
chlamydioza, rzeżączka, rzęsistkowica, czy kiła (1).

Jedną z najlepiej udokumentowanych przez badaczy 
chorób zakaźnych stanowi kiła, choroba układowa o zło-
żonej historii naturalnej i bogatej symptomologii klinicz-
nej, przybierająca różne postacie (2). Cechuje się wie-
loletnim przebiegiem, często bezobjawowym, czasem 
ustępującym samoistnie lub postępującym i wywołują-
cym poważne zmiany narządowe. Zakażenie Treponema 
pallidum dotyczy wszystkich tkanek organizmu (2). 

Dane szacunkowe wskazują, że na świecie 5,6 mln 
zakażeń rocznie wywołanych jest bakterią krętka bla-
dego (Treponema pallidum) (1). Zapadalność na kiłę 
w 2014 roku wynosiła, bez istotnych różnic między 
płciami, 25,1 przypadków na 100 000 dorosłych osób 
w 55 krajach, które zgłoszono do GARPR (ang. Global 
AIDS Response Progress Reporting) (1). 

CEL. Charakterystyka epidemiologiczna pacjentów z kiłą w wybranych polskich aglomeracjach miejskich 
(Warszawa i Gdańsk) w 2016 r.
MATERIAŁ I METODY. Przeanalizowano przypadki kiły zgłoszone przez lekarzy do Powiatowych Stacji 
Sanitarnych i Epidemiologicznych w Gdańsku (50 przypadków) oraz w Warszawie (520 przypadków) w 2016 r.
WYNIKI. Średni wiek pacjentów z kiłą wynosił 35,2 roku (Me = 32 lata). Częściej chorowali mężczyźni - 493 
przypadki (tj. 86,5%). Prawdopodobną drogę przeniesienia zakażenia wskazano w 45% przypadków, w 7,9% 
(45 osób) był to nieokreślony kontakt seksualny, w 11,6% (66 osób) - kontakt heteroseksualny, w 24,4% (139 
osób) - kontakt homoseksualny. W 7 przypadkach (tj. 1,2%) infekcja była przenoszona pionowo. Stwierdzono 
istotną statystycznie zależność między drogą zakażenia a płcią osób z kiłą (p<0,01). Częstość występowania 
poszczególnych postaci kiły znacznie różniła się pomiędzy badanymi miastami (p<0,01).
DYSKUSJA. Opisana w badaniu grupa osób chorujących na kiłę odzwierciedla populację młodych ludzi, 
zwłaszcza mężczyzn, zamieszkujących aglomeracje miejskie, charakteryzującą się mobilnością, uważaną za 
grupę najbardziej narażoną na STI/STD. Odsetek kobiet do mężczyzn wśród chorych wyniósł 6,4: 1 i był zbliżo-
ny do ogólnego wskaźnika w Europie w 2014 r., tj. 6,2: 1. Liczba przypadków wczesnej kiły (39,5% wszystkich 
raportów w Warszawie i 80% w Gdańsku) może sugerować niewystarczające wykrywanie zakażeń w Gdańsku 
i potrzebę intensyfikacji badań przesiewowych na syfilis. W 2014 r. W UE / EOG odnotowano 69 przypadków 
kiły wrodzonej, z czego co czwarty noworodek zakażony T. pallidum urodził się w Polsce (n = 17).
WNIOSKI. U kobiet chorych na kiłę dominuje kiła utajona, nabyta głównie poprzez kontakty heteroseksualne. 
Kiła wśród mężczyzn była diagnozowana głównie w początkowym stadium infekcji i była najczęściej nabywana 
w wyniku kontaktów homoseksualnych. W ostatnich latach w Polsce na sytuację epidemiologiczną zachorowań 
na kiłę w Polsce wpływa wzrost infekcji wśród MSM.

Słowa kluczowe: kiła, droga nabycia, Polska
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intercourse with men (3). A similar trend involves 
Poland, where the number of recorded cases increased 
from 932 in 2010 to 1.596 in 2016 (4,5). The highest 
incidence rate in 2016 concerned Mazowieckie 
Voivodship (12.3 per 100,000 inhabitants) and 
Pomeranian Voivodship (5.3 per 100,000 inhabitants). 
The syphilis incidence in Gdansk was estimated at 
10.8 per 100,000 inhabitants, and in Warsaw - 29.8 
cases per 100,000 inhabitants (4,5,6).

AIM

The aim of the study was an epidemiological 
characteristics of patients with syphilis in selected 
Polish urban agglomerations (Warsaw and Gdańsk) 
in 2016, preliminary assessment of epidemiological 
situation of sexually transmitted diseases in Poland 
on the basis of epidemiological situation in selected 
Polish cities and an attempt to assess the surveillance 
system of sexually transmitted diseases in Poland on 
the basis of syphilis infections.

It has been hypothesised that the observed 
epidemiological trends will be similar to European 
trends and those described in previous studies.

MATERIALS AND METHODS

Cases of syphilis reported by doctors to The 
Provincial Sanitary and Epidemiological Stations 
in Gdańsk and in Warsaw in 2016 were analysed. 
Provincial cities from two regions of Poland with the 
highest incidence of syphilis were selected for the study. 
The cases were registered based on The European 
definition of syphilis for epidemiological surveillance. 
The analysis of 570 reports of syphilis cases, including 
50 residents of Gdańsk and 520 residents of Warsaw, 
was made. The data included information from:
 - medical reports based on the Form for reporting 

suspicion or diagnosis of a sexually transmitted 
disease (ZLK-3), which is an attachment to the 
Regulation of the Minister of Health on suspicion 
or diagnosis of infection, infectious disease or 
death due to infection or infectious disease, and

 - reports of positive results of laboratory tests for the 
pathogenic factor Treponema pallidum (ZLB-3) 
reported by laboratory diagnostics, in accordance 
with the Regulation of the Minister of Health from 
25 March 2014 on biological pathogens subject 
to notification, models of entry forms positive 
test results towards biological pathogens and the 
circumstances of filing applications.
The analysed data constituted an element of passive 

epidemiological surveillance conducted by the National 
Sanitary Inspection. Concerning the information above, 
the study included demographic characteristics such 

W 2014 r. w Unii Europejskiej i Europejskiej Strefie 
Ekonomicznej (ang. European Union/European Eco-
nomic Area - EU/EEA) odnotowano 24 541 przypad-
ków kiły, zapadalność wynosiła 5,1 na 100 000 osób, 
a od 2010 roku zachorowalność wykazuje tendencję 
wzrostową ze znacznym udziałem mężczyzn utrzymu-
jących kontakty płciowe z mężczyznami (3). Podobny 
trend dotyczy Polski, gdzie liczba wszystkich rejestro-
wanych przypadków kiły wzrosła z 932 w 2010 roku 
do 1 596 w 2016 roku (4,5). Najwyższy współczyn-
nik zapadalności w 2014 roku dotyczył województw 
mazowieckiego (12,3 na 100 000 mieszkańców) oraz 
pomorskiego (5,3 na 100 000 mieszkańców). Zapadal-
ność na kiłę w Gdańsku oszacowano na poziomie 10,8 
na 100 000 mieszkańców, a w Warszawie – na 29,8 
przypadków na 100 000 mieszkańców (4,5,6).

CEL PRACY

Celem pracy była charakterystyka epidemiologiczna 
pacjentów z kiłą w wybranych aglomeracjach miejskich 
Polski (Warszawa i Gdańsk) w 2016 roku, wstępna ocena 
sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą 
płciową w Polsce na podstawie sytuacji epidemiologicz-
nej w wybranych miastach Polski oraz próba oceny syste-
mu nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płcio-
wą w Polsce na podstawie zachorowań na kiłę.

Postawiono hipotezę, że obserwowane tendencje 
epidemiologiczne będą podobne do tendencji europej-
skich oraz opisywanych w dotychczasowych badaniach.

MATERIAŁ I METODY

Analizie poddano informacje o zachorowaniach na 
kiłę zgłoszonych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Gdańsku oraz do Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Warszawie w 2016 roku. Do 
badania wybrano miasta wojewódzkie z dwóch regionów 
Polski o najwyższej zapadalności na kiłę. Zachorowania 
rejestrowane były w oparciu o europejską definicję kiły 
dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego. Dokonano ana-
lizy 570 zgłoszeń zachorowań na kiłę, w tym 50 miesz-
kańców Gdańska oraz 520 mieszkańców Warszawy. 
Dane obejmowały informacje zawarte w: 
 - zgłoszeniach lekarskich opartych na Formularzu zgło-

szenia podejrzenia lub rozpoznania choroby przeno-
szonej drogą płciową (ZLK-3), będącym załącznikiem 
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgło-
szeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby 
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby 
zakaźnej (Dz.U. z 2013r. poz. 848), oraz 

 - zgłoszeniach dodatnich wyników badań laboratoryj-
nych w kierunku czynnika chorobotwórczego Trepo-
nema pallidum (ZLB-3) zgłaszanych przez diagno-
stów laboratoryjnych, zgodnie z Rozporządzeniem 
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as age, gender, clinical diagnosis and the likely route 
of infection. The data was obtained from Voivodship 
Sanitary and Epidemiological Stations in the form of 
spreadsheets in accordance to the data range for each 
case of disease. The analysis of the data was made in 
a statistical package, STATISTICA 13.0, using the chi-
square test (χ2). The statistical significance value of  
p = 0.05 was used.

RESULTS

Data from the National Institute of Public Health 
- National Institute of Hygiene show that in Poland in 
2016, 1612 people (5) got syphilis. The analysed cases 
accounted for 35% of all cases in the country during 
this period.

The average age of patients with syphilis was 35.2 
years (Me=32 years) and was slightly higher in Gdańsk 
- 36.2 years, than in Warsaw - 35 years. The average 
age of the afflicted was the same for both sexes and 
was 35 years old. Half of the cases affected people 
aged between 28 and 40. The oldest patient who was 
diagnosed with syphilis was 89 years old and lived in 
Warsaw. No cases were found at the age group 1 to 16 
years old. Infection with Treponema pallidum was also 
reported in 7 newborns in Warsaw. (Tab. I)

Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie 
biologicznych czynników chorobotwórczych podle-
gających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń 
dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych 
czynników chorobotwórczych oraz okoliczności do-
konywania zgłoszeń (Dz.U. 2014 poz. 459). 
Analizowane dane stanowiły element biernego 

nadzoru epidemiologicznego prowadzonego przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną. W odniesieniu do powyż-
szego w badaniu uwzględniono cechy demograficzne, 
takie jak wiek, płeć, rozpoznanie kliniczne i prawdopo-
dobną drogę zakażenia. Dane zostały pozyskane z Woje-
wódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w for-
mie arkuszy kalkulacyjnych, zgodnie z wymienionym 
zakresem danych dla każdego przypadku zachorowania 
i poddane analizie statystycznej przy użyciu programu 
Statistica 13.0 z zastosowaniem testu chi-kwadrat (χ2). 
Przyjęto poziom istotności statystycznej p = 0,05.

WYNIKI

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowy Zakład Higieny wynika, że w Pol-
sce w 2016 roku na kiłę zachorowało 1612 osób (5). 
Analizowane przypadki stanowiły 35% wszystkich za-
chorowań w kraju w tym okresie.

Table I. Comparison of women and men suffering from syphilis in terms of place of residence, age, clinical form and route  
             of infection.
Tabela I. Porównanie kobiet i mężczyzn chorujących na kiłę ze względu na miejsce zamieszkania, wiek, postać kliniczną  
               oraz drogę zakażenia.

Variable Value
Women Men Total

p value
N % N % N %

City Gdańsk 7 1.2% 43 7.6% 50 8.8%
p=0.92Warszawa 70 12.3% 450 78.9% 520 91.2%

Age <15 1 0.2% 6 1.0% 7 1.2%

p=0.30

15-24 9 1.6% 57 10.0% 66 11.6%
25-39 50 8.8% 305 53.5% 355 62.3%
40-59 10 1.8% 102 17.9% 112 19.6%
60+ 6 1.0% 18 3.2% 24 4.2%
lack of data 1 0.2% 5 0.9% 6 1.1%

Clinical 
form*

A 50 1 0.2% 6 1.0% 7 1.2%

p<0.01
A 51 15 2.6% 230 40.4% 245 43.0%
A 52 2 0.4% 11 1.9% 13 2.3%
A 53 59 10.3% 246 43.2% 305 53.5%

Route of 
infection

homosexual contact 1 0.2% 138 24.2% 139 24.4%

p<0.01
heterosexual contact 25 4.4% 41 7.2% 66 11.6%
vertical 1 0.2% 6 1.0% 7 1.2%
sexual activity 3 0.5% 42 7.4% 45 7.9%
lack of data 47 8.2% 266 46.7% 313 54.9% ----

*A50–congenital syphilis, A51–primary syphilis, A52–latent syphilis, A-53 asymptomatic syphilis



227

Charakterystyka epidemiologiczna pacjentów chorych na kiłęEpidemiological characteristics of patients with syphilis

Średnia wieku chorych na kiłę wyniosła 35,2 roku 
(Me = 32 lata) i była nieznacznie wyższa w Gdań-
sku - 36,2 roku, niż w Warszawie – 35 lat. Średnia 
wieku osób chorujących była taka sama dla obu płci 
i wynosiła 35 lat. Połowa zachorowań dotyczyła osób 
w przedziale wiekowym 28 – 40 lat. Najstarszy chory, 
u którego zdiagnozowano kiłę miał 89 lat i mieszkał 
w Warszawie. W przedziale wiekowym od 1 do 16 
roku życia nie stwierdzono zachorowań. Odnotowano 
także zakażenia Treponema pallidum u 7 noworodków 
urodzonych w Warszawie. (Tab. I)

W Gdańsku kiłę zdiagnozowano u 14% kobiet 
i 86% mężczyzn, zaś w Warszawie – u 13,5% kobiet 
i 86,5% mężczyzn (p=0,92). 

Prawdopodobną drogę transmisji zakażenia wska-
zano w 45% zachorowań. W 7,9% (45 osób) był to 
kontakt seksualny nieokreślony, w 11,6% (66 osób) 
– kontakt heteroseksualny, a w 24,4% (139 osób) – 
kontakt homoseksualny (Tab. I). W 7 przypadkach (tj. 
1,2%) zakażenie zostało przeniesione drogą wertykal-
ną. Analiza statystyczna przypadków, w których droga 
nabycia zakażenia została wskazana, nie potwierdziła 
istotnych różnic w rozkładzie pod względem drogi na-
bycia zakażenia, a miejscem zamieszkania (p=0,36). 
Wykazano natomiast istotną statystycznie zależność 
pomiędzy drogą nabycia zakażenia, a płcią osób zaka-
żonych (p<0,01). 

Syphilis was diagnosed in 14% of women and 
86% of men in Gdańsk, while in Warsaw - in 13.5% of 
women and 86.5% of men (p = 0.92).

In 45% of cases and in 7.9% (45 people) the probable 
transmission route of the infection was indicated as an 
undetermined sexual contact, in 11.6% (66 people) – 
a heterosexual contact, and in 24.4% (139 people) – 
a homosexual contact . In 7 cases (1.2%), the infection 
was transferred vertically. Statistical analysis did not 
confirm significant differences in the distribution in 
terms of the route of infection and the place of residence 
(p=0.36). (Tab. II) However, a statistically significant 
relationship was found between the route of infection 
and the sex of the infected person (p <0.01). In the case 
of women who declared the route of infection, 25 of 
them (86.2%) indicated heterosexual contacts. Among 
men who indicated the route of infection, homosexual 
contact was dominant (62.5%, 138 people) (Table I).

Yet, only men declared the syphilis infection through 
homosexual contacts (Men Who Have Sex With Men) 
- 99.3% (138 people) and 1 woman (0.7%). Men also 
dominated in the group of people declaring heterosexual 
contacts - 62% (42 people), women - 38% (25 people).

The incidence of individual syphilis forms was 
significantly different between the examined cities 
(p<0.0001). Among patients in Gdańsk there was 
aprevalence of pre-existing disease (80%). Late and 
undetermined forms were reported in 10% of patients.  

Table II. Comparison of people suffering from syphilis in Gdańsk and Warsaw in terms of sex, age, clinical form and route  
              of infection.
Tabela II. Porównanie kobiet i mężczyzn chorujących na kiłę ze względu na miejsce zamieszkania, wiek, postać kliniczną  
                oraz drogę zakażenia.

Variable Value
Gdańsk Warszawa Total

p value
N % N % N %

Sex
M 43 7.5% 450 79.0% 493 86.5%

p=0.92
W 7 1.2% 70 12.3% 77 13.5%

Age

<15 0 - 7 1.2% 7 1.2%

p=0.04

15-24 8 1.4% 58 10.2% 66 11.6%
25-39 30 5.3% 325 57.0% 355 62.3%
40-59 6 1.0% 106 18.6% 112 19.6%
60+ 6 1.0% 18 3.2% 24 4.2%
lack of data - - 6 1.1% 6 1.1%

Clinical 
form*

A50 0 0.0% 7 1.2% 7 1.2%

p<0.01
A51 40 7.0% 205 36.0% 245 43.0%
A52 5 0.9% 8 1.4% 13 2.3%
A53 5 0.9% 300 52.6% 305 53.5%

Route of 
infection

homosexual contact 19 3.3% 120 21.1% 139 24.4%

p=0.36
heterosexual contact 12 2.1% 54 9.5% 66 11.6%
vertical 0 - 7 1.2% 7 1.2%
sexual activity 10 1.8% 35 6.1% 45 7.9%
lack of data 9 1.6% 304 53.3% 313 54.9% ----

*A50–congenital syphilis, A51–primary syphilis, A52–latent syphilis, A-53 asymptomatic syphilis
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Among patients diagnosed in Warsaw, an indefinite 
syphilis was diagnosed in the majority of cases (59%), 
39.5% had early syphilis, and 1.5% latent syphilis.

Age of people with primary syphilis depending on 
the route of infection

Depending on the sex of the patients (p <0.01), 
a difference in the distribution of individual forms of 
syphilis was observed. Other and unspecified forms of 
syphilis were diagnosed more frequently in women. 
The most significant difference being demonstrated in 
the case of early syphilis, diagnosed in almost 47% of 
the total number of males and 19.5% of the total number 
of females. The rate of latent syphilis infections was 
similar in both sexes and was 2.3% (Table I).

Significant differences also concerned the type of 
health services provided to patients treated in Gdańsk 
and Warsaw. Out of all patients included in the analysis, 
35 patients (1 woman, 34 men) were treated as part of 
hospital healthcare, 30 of them in Gdańsk (60%) and 5 
in Warsaw (1%).

DISCUSSION

The surveillance system of diseases and sexually 
transmitted infections, including syphilis, in Poland is 
based on medical and laboratory reports submitted to 
units of the State Sanitary Inspection and annual reports 
MZ-14 prepared on the basis of the Public Statistics 
Research Program by health entities providing health 
services in the field of venereology (7,8). Polish 
nationwide data from annual reports on patients treated 
in MZ-14 skin-venereal clinics are aggregated by the 
National Institute of Public Health - National Institute 
of Hygiene, and are the part of the European System 
Surveillance (TESSy) conducted by the European 
Center for Disease Control in Stockholm (European 
Council of Diseases Control, ECDC) (9).

The group of people suffering from syphilis 
described in the study reflects the population of young 
people, especially men, living in urban agglomerations 
and characterized by mobility. This group is considered 
the most-at-risk for STI / STD, syphilis in particular (8). 
According to the data of the Central Statistical Office, 
Gdańsk and Warsaw are cities with a high migration 
rate. The balance of internal migration, for example in 
Warsaw, is the highest in Poland, while Gdańsk is the 
fourth city in the country in terms of migration rate 
(9). In order to better understand the natural history 
of syphilis and the causes of the spreading of this 
disease, it is advisable to study the characteristics of 
patients, including sexual behaviours and concomitant 
infections (STI) (10).

The male-to-female rate among the respondents 
was 6.4: 1 and was similar to the overall rate in Europe 
in 2014, i.e. 6.2: 1 (3). In recent years in Poland an 

W przypadku kobiet, które zadeklarowały drogę za-
każenia, 25 z nich (86,2%) wskazało na kontakty he-
teroseksualne. Wśród mężczyzn, u których wskazano 
drogę nabycia zakażenia dominowały kontakty homo-
seksualne (62,5%, 138 osób). (Tab. II)

Nabycie drogą kontaktów homoseksualnych nie-
mal wyłącznie deklarowali mężczyźni (ang. Men Who 
Have Sex With Men) - 99,3% (138 osób) oraz 1 kobieta 
(0,7%). Mężczyźni dominowali także w grupie osób 
deklarujących kontakt heteroseksualny - 62% (42 oso-
by), kobiety stanowiły 38% (25 osób).

Ze względu na stadium zakażenia w momencie roz-
poznania choroby, częstość występowania poszczególnych 
postaci kiły istotnie różniła się pomiędzy badanymi mia-
stami (p<0,01). Wśród chorych w Gdańsku przeważały 
rozpoznania wczesnej postaci zachorowania (80%). Postać 
późną i nieokreśloną odnotowano odpowiednio u 10% pa-
cjentów. U pacjentów chorych na kiłę, zdiagnozowanych 
w ośrodkach warszawskich w większości przypadków 
rozpoznano kiłę nieokreśloną (59%), u 39,5% wykryto kiłę 
wczesną, zaś u 1,5% - kiłę późną. (Ryc. 1)

Fig. 1. Age of people with primary syphilis depending on  
            the route of infection.
Ryc. 1. Wiek osób z kiłą wczesną w zależności od drogi  
              nabycia zakażenia.

Zaobserwowano różnicę w rozkładzie zachorowań 
na poszczególne postacie kiły w zależności od płci 
chorych (p<0,01). Inne i nieokreślone postacie kiły 
zdecydowanie częściej diagnozowano u kobiet, przy 
czym najbardziej istotną różnicę wykazano w przy-
padku wczesnych postaci kiły, diagnozowaną u niemal 
47% ogólnej liczby chorych mężczyzn i 19,5% ogól-
nej liczby kobiet. Odsetek występowania postaci póź-
nej zakażenia był podobny u obu płci i wynosił 2,3%.

Znaczące różnice dotyczyły również rodzaju udziela-
nych świadczeń zdrowotnych chorych leczonych w Gdań-
sku oraz w Warszawie. Spośród wszystkich pacjentów ob-
jętych analizą, 35 chorych (1 kobieta, 34 mężczyzn) było 
leczonych w ramach szpitalnej opieki zdrowotnej, z czego 
30 w Gdańsku (60%) oraz 5 w Warszawie (1%).
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DYSKUSJA

System nadzoru nad chorobami oraz zakażeniami 
przenoszonymi drogą płciową, w tym kiłą, w Polsce 
opiera się na zgłoszeniach lekarskich i laboratoryjnych 
przekazywanych do jednostek Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej oraz sprawozdaniach rocznych MZ-14 
sporządzanych na podstawie Programu badań staty-
styki publicznej przez podmioty lecznicze udzielające 
świadczeń zdrowotnych w zakresie wenerologii (7,8). 
Ogólnopolskie dane zbiorcze z Rocznych sprawozdań 
o leczonych w poradniach skórno-wenerologicznych 
MZ-14, za pośrednictwem Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, są 
elementem europejskiego systemu nadzoru nad choro-
bami zakaźnymi (The European System Surveillance, 
TESSy) prowadzonego przez Europejskie Centrum 
Kontroli Chorób w Sztokholmie (European Council of 
Diseases Control, ECDC) (9).

Opisana w badaniu grupa osób chorych na kiłę 
odzwierciedla populację osób młodych, przede 
wszystkim mężczyzn, zamieszkujących aglomera-
cje miejskie, cechujących się mobilnością, uznaną za 
grupę najbardziej zagrożoną wystąpieniem STI/STD, 
w szczególności kiłą (8). Zgodnie z danymi Głównego 
Urzędu Statystycznego Gdańsk i Warszawa są miasta-
mi o wysokim wskaźniku migracji. Saldo migracji we-
wnętrznych np. dla Warszawy jest najwyższe w Pol-
sce, zaś Gdańsk jest czwartym miastem w kraju pod 
tym względem (9). W celu lepszego zrozumienia hi-
storii naturalnej kiły oraz przyczyn rozprzestrzeniania 
się zachorowań, wskazane jest badanie cech charakte-
rystycznych pacjentów, w tym zachowań seksualnych 
oraz współistniejących infekcji przenoszonych drogą 
płciową (STI) (10).

Stosunek liczby zachorowań mężczyzn do kobiet 
(MF, male-to-female ratio) wśród badanych wynosił 
6,4:1 i był podobny do ogólnego wskaźnika w Euro-
pie w 2014 r., tj. 6,2:1 (3). W Polsce w ostatnich la-
tach obserwuje się wzrost wskaźnika z 2,5:1 w 2010r. 
do 5:1 w 2016r. (5,12). W Europie w ostatniej deka-
dzie nasiliła się częstość występowania zachorowań 
wśród mężczyzn w stosunku do kobiet, gdzie w 2005 
roku wskaźnik ten wynosił 2.5 do 1. Obserwowane są 
znaczne różnice w poszczególnych krajach. We Fran-
cji, Niemczech, Irlandii, Holandii, Norwegii i Wielkiej 
Brytanii wśród osób chorujących na kiłę stosunek męż-
czyzn do kobiet wynosi powyżej 10 do 1, podczas gdy 
na Cyprze, w Finlandii, na Łotwie, Litwie, Rumunii 
i Słowacji poniżej 2 do 1 (3). Wskaźnik ten zdaje się 
odzwierciedlać najczęstsze okoliczności przenoszenia 
zakażenia, tj. charakter kontaktów seksualnych. Wraz 
ze wzrostem udziału mężczyzn w grupie chorujących 
na kiłę, częściej do zakażeń dochodzi w wyniku kon-
taktów homoseksualnych. Analiza zachorowań na kiłę 

increase in the ratio from 2.5: 1 in 2010 to 5: 1 in 2016 
(5.12) has been observed. In Europe, the MF ratio has 
increased over the past decade, whereas in 2005 this 
rate was 2.5: 1. There are significant differences in 
individual countries. In France, Germany, Ireland, the 
Netherlands, Norway and the United Kingdom, this 
male-to-female rate is above 10: 1, while in Cyprus, 
Finland, Latvia, Lithuania, Romania and Slovakia 
below 2: 1 (3). This indicator seems to reflect the most 
common circumstances of the infection’s transmission, 
i.e. the nature of sexual contact. With the increase of 
men in the group suffering from syphilis, more often 
infections occur as a result of homosexual contacts. 
The analysis of syphilis among Danish men showed 
that 33% of cases in years 1994-2002 concerned MSM, 
and in years 2003-2004 this percentage increased to 
78%. Currently in Denmark, the incidence of men in 
relation to women is 8: 1 (11).

The analysis of patients’ age showed that half of 
the patients from Gdańsk and Warsaw were between 
28 and 40 years old. In the last ten years, the syphilis 
incidence in Europe has decreased in people under the 
age of 35, and has increased among people aged 35 
years and over. The largest increases were recorded 
among people aged 45 and over: from 18% in 2005 
to 30% in 2014. The incidence of illness decreased 
significantly among people under 25 years of age. 
There was a 20% increase in the number of patients 
aged 25-34 and 29% among people aged 35-44 (3). 

European data on syphilis cases contain 
information on the transmission route of infection 
for over 60% of cases from 16 countries (i.e. Czech 
Republic, Denmark, France, Greece, Germany, 
Ireland, Latvia, Malta, Norway, the Netherlands, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Great 
Britain). These cases represent 67% of all reported 
cases of syphilis in Europe in 2014 (n = 16,504). Most 
often, infection occurred during men’s homosexual 
contacts (63%), then heterosexual contacts (24%), and 
the remaining 13%, the circumstances of the infection 
were unknown. The percentage of cases diagnosed 
among homosexual men ranged from less than 10% 
in Romania and Slovakia to over 70% in Denmark, 
the Netherlands, Norway and the United Kingdom 
(3). In Poland, routine data on people suffering from 
syphilis do not contain information about the partner’s 
sex or other behavioural factors. The own analysis 
may indicate that the epidemiological situation of 
sexually transmitted diseases in Poland, including 
syphilis, is also shaped to a large extent by men who 
have sexual contact with men (MSM). The frequency 
of declared routes of transmission was similar to 
the European data - homosexual contact prevailed 
(56%), then heterosexual (26%) and unknown (18%) 
contacts. The importance of homosexual contacts 
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in Poland was emphasized in earlier studies among 
patients hospitalized due to STI. It was indicated 
that there is a need to continue research in Poland on 
a wider population of people with sexually transmitted 
infections, including syphilis (12,13).

Syphilis has a negative effect on the course of 
HIV infection, increasing the number of virus copies 
in the blood and reducing the number of CD4 cells. 
Similarly, the coexistence of HIV infection increases 
the risk of neurological complications in the course of 
T. pallidum infection and reduces the effectiveness of 
treatment (14). Obtained information on the incidence 
of cases did not allow to trace the coexisting STI in 
a group of patients. Information on co-infections is 
not an element of STI / HIV surveillance in Poland, 
which was also pointed out in the ECDC studies (3). 
Information on the HIV status of people with syphilis 
in Europe comes from 11 countries, which represent 
41% of all cases in 2014 (n = 10,388). Out of these 
data, nearly 1/3 confirmed the coexistence of HIV 
infection (3).

Previous studies conducted among patients with 
newly detected HIV infection indicated more than 
5-times higher prevalence of other sexually transmitted 
infections (i.e. syphilis in 19% infected with HIV, 
chlamydiosis in 50.6%, gonorrhoea in 25.3%) and 
was compared to patients with long-term infection 
(16). (17,18). Data on intercurrent infections seem to 
be crucial to assess the impact of these diseases on 
public health. They would also enable an assessment 
of the current strategy for the diagnosis and prevention 
of STI / STD, hence the authors indicate the need for 
further research.

The incidence of primary infections of T. pallidum 
is epidemiologically significant. In 2014, information 
about the diagnosed stage of infection, originating from 
17 European countries, constituted 43% of all cases of 
syphilis - the primary stage of infection constituted 30% 
of cases and the secondary stage was 27%. It was found 
that the duration of the infection at the time of diagnosis 
in patients was significantly different between patients 
from Gdańsk and Warsaw (p<0,01). The primary stage 
of infection in Gdańsk accounted for more than twice 
the share of the total number of cases in Warsaw, 
where the reports of unspecified and latent syphilis 
predominated. Differences in the distribution of the 
individual stage of T. pallidum infections are reported 
in Europe. The highest rates of primary infection 
are reported in Iceland, Ireland, Portugal, Slovenia, 
Sweden and the United Kingdom. The Czech Republic, 
Estonia, France, Latvia, the Netherlands, Norway and 
Romania most often report an early latent infection (3). 
Information on the number of blood samples tested for 
syphilis in Poland, obtained from the annual reports 
on people treated in skin-venereology clinics in 2016, 

wśród duńskich mężczyzn wykazała, że 33% przypad-
ków w latach 1994-2002 dotyczyło MSM, a w latach 
2003-2004 odsetek ten wzrósł do 78%. Obecnie w Da-
nii częstość zachorowań mężczyzn w stosunku do ko-
biet wynosi 8:1 (11).

Analiza wieku chorych wykazała, że połowa cho-
rych z Gdańska i Warszawy była w wieku od 28 do 
40 lat. W ostatnich dziesięciu latach wśród chorych na 
kiłę udział osób w wieku poniżej 35. roku życia w Eu-
ropie zmniejszył się, a wzrósł u osób w wieku 35 lat 
i starszych. Największe wzrosty odnotowano u osób 
w wieku 45 lat i starszych: ich udział wzrósł z 18% 
w 2005 r. do 30% w 2014 r. Częstość zachorowań 
znacznie spadła wśród osób poniżej 25 roku życia. Od-
notowano 20% wzrost liczby chorych w wieku 25–34 
i 29% u osób w wieku 35-44 lata. Największy przyrost 
dotyczył osób w wieku 45 lat i starszych – 43% (3).

Europejskie dane o zachorowaniach na kiłę za-
wierają informację o drodze transmisji zakażenia dla 
ponad 60% przypadków z 16 krajów (tj. Czechy, Da-
nia, Francja, Grecja, Niemcy, Irlandia, Łotwa, Malta, 
Norwegia, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania). Zachorowania 
te stanowią 67% wszystkich zgłoszonych przypadków 
kiły w Europie w 2014 roku (n = 16 504). Najczęściej 
do zakażeń dochodziło podczas kontaktów homosek-
sualnych mężczyzn (63%), następnie kontaktów hete-
roseksualnych (24%), a w pozostałych 13% okoliczno-
ści zakażenia były nieznane. Odsetek przypadków roz-
poznanych wśród homoseksualnych mężczyzn wahał 
się od poniżej 10% w Rumunii i na Słowacji do ponad 
70% w Danii, Holandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii 
(3). W Polsce rutynowe dane o osobach chorujących 
na kiłę nie zawierają informacji o płci partnera oraz 
innych czynnikach behawioralnych. Dokonana anali-
za własna może wskazywać, że sytuacja epidemiolo-
giczna chorób przenoszonych drogą płciową w Polsce, 
w tym zachorowań na kiłę, także kształtowana jest 
w znacznym stopniu przez mężczyzn utrzymujących 
kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Częstość 
deklarowanych dróg przeniesienia zakażenia była 
podobna do danych europejskich - dominowały kon-
takty homoseksualne (56%), następnie kontakty he-
teroseksualne (26%) oraz nieznane (18%). Znaczenie 
kontaktów homoseksualnych w Polsce podkreślano 
we wcześniejszych badaniach wśród pacjentów hospi-
talizowanych z powodu STI. Wskazano wówczas na 
potrzebę kontynuacji badań w Polsce na szerszej popu-
lacji osób, u których występują zakażenia przenoszone 
drogą płciową, w tym kiła (12,13).

Kiła ma negatywny wpływ na przebieg zakażenia 
HIV, zwiększając liczbę kopii wirusa we krwi i zmniej-
szając liczbę komórek CD4. Podobnie współistnienie 
infekcji HIV zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań 
neurologicznych w przebiegu zakażenia T. pallidum 
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and showed a significantly larger share of research 
towards syphilis in the Mazowieckie Voivodship than 
in other voivodships. In the analysed year in Poland, 
61683 laboratory tests for syphilis were performed in 
the skin-venereological division, out of which 24255 
studies (i.e. 39.3%) in the Mazowieckie Voivodship 
and 4318 (i.e. 7%) in the Pomeranian Voivodship 
(26). The greater number of diagnostic tests (including 
screening) performed in Warsaw region may contribute 
to the better detection of syphilis cases in asymptomatic 
stage, reported as unspecified and latent syphilis.

The overall incidence rate for early syphilis in 
Warsaw in 2016 was 11.7 per 100,000 inhabitants 
(14.1 per 100,000 residents aged over 17). Similarly, in 
Gdańsk, the prevalence rate was lower and amounted 
to 8.6 cases per 100,000 inhabitants (10.35 per 100,000 
inhabitants in the age group above 17 years of age). 
At the same time, cases of early syphilis constituting 
39.5% of all reports in Warsaw and 80% of applications 
in Gdańsk may suggest insufficient detection of 
infections in Gdańsk and the need to intensify syphilis 
screening.

The actual epidemiological situation of syphilis is 
not reflected in the overall incidence rate. It is necessary 
to analyse specific incidence rates, which is due to the 
complex nature of the infection (often latent, running 
for many years), an imperfect system of reporting, 
a constantly decreasing number of screening tests.

The analysed data contained information of seven 
cases of Treponema pallidum infection in newborns, 
which took place by vertical means. Vertical infections 
are a disturbing phenomenon for clinical reasons and 
functioning supervision of sexually transmitted diseases. 
The risk of fetal infection is estimated at 10 to 70%, 
depending on the period of female syphilis and the 
gestational age at which the infection is diagnosed (19). 
Screening for syphilis in the first trimester of pregnancy 
is now the standard of perinatal care (20). The VDRL 
test (Venereal Diseases Research Laboratory) is the 
so-called microfluidization reaction with a cardiolipid 
antigen, in which anti-lipid antibodies appear in the 
serum during infection with a spirochete. Additionally, in 
women from increased risk groups of syphilis, the test is 
repeated in the third trimester of pregnancy. Despite this, 
the number of newborns with syphilis in Poland since 
2010 is one of the highest in Europe, after Bulgaria. In 
2014, there were 69 cases of congenital hepatic disease 
in the EU / EEA, out of which every fourth newborn 
was born in Poland (n = 17) (21). The report prepared 
by the ECDC shows that screening for f T. pallidum 
infection is recommended in all European countries 
(i.e. 26), but the data on the implementation plan are 
not monitored by Poland and Portugal (22). The study 
on the implementation of preventive measures among 
pregnant women in Małopolska Voivodship showed that 

oraz zmniejsza skuteczność leczenia (14). Uzyskane 
informacje o zachorowaniach nie umożliwiły prześle-
dzenia współistniejących STI w grupie chorych. In-
formacje o koinfekcjach nie są w Polsce elementem 
nadzoru nad STI/HIV, na co też wskazywano w opra-
cowaniach ECDC (3). Informacje o statusie zakażenia 
HIV osób z kiłą w Europie pochodzą z 11 krajów, co 
stanowiło 41% wszystkich przypadków w 2014 roku 
(n = 10 138). Spośród nich, u blisko 1/3 potwierdzono 
współistnienie zakażenia HIV (3). 

Dotychczasowe badania przeprowadzone wśród 
pacjentów z nowo wykrytym zakażeniem HIV wska-
zały na ponad 5-krotnie częstsze występowanie innych 
zakażeń przenoszonych drogą płciową (tj. kiła u 19% 
zakażonych HIV, chlamydioza u 50,6%, rzeżączka 
u 25,3%) w porównaniu do pacjentów z długim okre-
sem zakażenia (16,17,18). Dane o współistniejących 
infekcjach wydają się być kluczowe, aby ocenić wpływ 
tych chorób na stan zdrowia publicznego. Umożliwiły-
by one także dokonanie oceny aktualnej strategii roz-
poznawania oraz zapobiegania STI/STD, stąd też auto-
rzy wskazują na konieczność dalszych badań.

Szczególne znaczenie epidemiologiczne ma czę-
stość występowania zakażeń pierwotnych T. pallidum. 
W Europie informacje o rozpoznanym stadium zaka-
żenia, pochodzące z 17 krajów, w 2014 roku stanowiły 
43% wszystkich przypadków kiły - pierwotne stadium 
zakażenia stanowiło 30% zachorowań, a wtórne 27% 
(3). W przeprowadzonej analizie ustalono, że czas 
trwania zakażenia w chwili zdiagnozowania u cho-
rych znacząco różnił się pomiędzy chorymi z Gdań-
ska i Warszawy (p<0,01). Pierwotne stadia zakaże-
nia w Gdańsku stanowiły ponad dwukrotnie większy 
udział w ogólnej liczbie zachorowań niż w Warszawie, 
gdzie przeważały zgłoszenia kiły nieokreślonej i uta-
jonej oraz w Europie w ogóle. W Europie odnotowuje 
się różnice w rozkładzie rozmieszczenia poszczegól-
nych stadiów zakażeń T. pallidum. Najwyższe odsetki 
zakażeń pierwotnych zgłaszane są w Islandii, Irlandii, 
Portugalii, Słowenii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Re-
publika Czeska, Estonia, Francja, Łotwa, Holandia, 
Norwegia i Rumunia najczęściej zgłaszają postać zaka-
żenia wczesną utajoną (3). Informacje dotyczące licz-
by zbadanych próbek krwi w kierunku kiły w Polsce, 
uzyskane z rocznych sprawozdań o osobach leczonych 
w poradniach skórno-wenerologicznych w 2016 roku, 
wykazały znacząco większy udział badań w kierunku 
kiły w województwie mazowieckim, niż w pozosta-
łych województwach. W analizowanym roku w Polsce 
w pionie skórno-wenerologicznym wykonano 61 683 
badań laboratoryjnych w kierunku kiły, z czego 24 255 
badań (tj. 39,3%) w woj. mazowieckim i 4318 (tj. 7%) 
w woj. pomorskim (26). Większa liczba wykonywa-
nych badań diagnostycznych (także przesiewowych) 
w regionie warszawskim może przyczyniać się do lep-
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VDRL was performed in 97.5% of pregnant women (23). 
Despite the inclusion of pregnant women population in 
the study of T. pallidum infection, the pale spirochete 
infection in Poland is still recorded among newborns. The 
presence of vertical infections should be a wary indicator 
of the epidemiological situation of the disease and may be 
a real reflection of the incidence of syphilis in women of 
childbearing age (24). Syphilis screening among pregnant 
women may be one of the most cost-effective medical 
interventions (25). Treatment of Treponema pallidum 
infection during pregnancy can effectively reduce the risk 
of transmission from mother to child.

Study limitations
The study limitations include incomplete data 

transmission about contracting syphilis, e.g. sexual 
orientation, the likely route of infection. The lack of the 
above information causes difficulties in formulating 
a health policy and an effective prevention of sexually 
transmitted diseases. The lack of information about 
sexual partners is a problem for the effectiveness of 
epidemiological surveillance and limiting the spread of 
infections. The limit is also the small territorial scope 
of the study, which does not reflect the epidemiological 
situation in the field of syphilis in the whole country.

CONCLUSIONS

1. The latent syphilis form acquired mainly through 
heterosexual contacts has dominated among 
women suffering from syphilis. Amidst men 
syphilis was diagnosed mainly in the primary stage 
of infection and was most commonly acquired as 
a result of homosexual relationships.

2. It is necessary to formulate legal systemic solutions, 
such as monitoring by registering for all syphilis 
infections the STI coinfection and the main routes 
of transmission of infections in the population, 
in order to effectively reduce the incidence of 
sexually transmitted infections.

3. In recent years the epidemiological situation of 
sexually transmitted diseases in Poland, including 
syphilis, has been influenced by infections among 
men who have sexual contact with men (MSM).

4. The analysis of the situation using only traditional 
factors, i.e. a general incidence, may turn out to be 
insufficient, especially in the case of diseases such 
as syphilis, which has a complex natural history 
that is characterized by a long-term course, often 
asymptomatic, sometimes resolving spontaneously 
or progressively and causing serious organ changes. 
It seems advisable to monitor the incidence of early 
syphilis forms, the MF (male-to-female ratio), the 
number of syphilis tests.

szej wykrywalności przypadków kiły w stadium bez-
objawowym, zgłaszanym jako kiła nieokreślona oraz 
utajona. 

Ogólny współczynnik zapadalności na kiłę wcze-
sną w Warszawie w 2016 roku wyniósł 11,7 na 100 000 
mieszkańców (14,1 na 100 000 mieszkańców w wie-
ku powyżej 17 roku życia). Analogicznie w Gdańsku 
współczynnik chorobowości był niższy i wynosił 8,6 
przypadków na 100 000 mieszkańców (10,4 na 100 
000 mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 17 roku 
życia). Jednocześnie przypadki kiły wczesnej stano-
wiące 39,5% wszystkich zgłoszeń w Warszawie i 80% 
zgłoszeń w Gdańsku mogą sugerować niedostateczną 
wykrywalność zakażeń w Gdańsku i konieczności zin-
tensyfikowania badań przesiewowych w kierunku kiły. 

Rzeczywista sytuacja epidemiologiczna kiły nie od-
najduje odzwierciedlenia w ogólnym wskaźniku zapa-
dalności. Konieczna jest analiza szczegółowych wskaź-
ników zapadalności, co jest spowodowane złożonym 
charakterem infekcji, (często utajonym, przebiegającym 
wiele lat), niedoskonałym systemem raportowalności, 
stale zmniejszającą się liczba badań przesiewowych.

Analizowane dane zawierały informacje o siedmiu 
przypadkach zakażeń Treponema pallidum noworod-
ków, do których doszło drogą wertykalną. Zakażenia 
wertykalne są niepokojącym zjawiskiem ze względów 
klinicznych oraz funkcjonującego nadzoru nad choro-
bami przenoszonymi drogą płciową. Ryzyko zakażenia 
płodu szacuje się na poziomie od 10 do 70%, w zależno-
ści od okresu kiły u kobiety i wieku ciążowego, w jakim 
zakażenie jest zdiagnozowane (19). Badania przesiewo-
we w kierunku kiły kobiet w I trymestrze ciąży obec-
nie są standardem w opiece nad kobietą ciężarną (20). 
Test VDRL (Venereal Diseases Research Laboratory) 
jest to tzw. odczyn mikrokłaczkujący z antygenem kar-
diolipidowym, w którym wykazywane są przeciwciała 
przeciwko lipidom, pojawiające się w surowicy w prze-
biegu zakażenia krętkiem bladym. Dodatkowo, u kobiet 
z grup o podwyższonym ryzyku zachorowań na kiłę, 
badanie powtarzane jest w III trymestrze ciąży. Mimo 
to liczba noworodków z kiłą w Polsce od 2010 roku na-
leży do jednej z najwyższych, po Bułgarii, w Europie. 
W 2014 roku w UE/EEA odnotowano 69 przypadków 
kiły wrodzonej, z czego co czwarty noworodek urodził 
się w Polsce (n = 17) (21). Z raportu przygotowanego 
przez ECDC wynika, że we wszystkich krajach Europy 
(tj. 26) zalecany jest screening w kierunku zakażenia T. 
pallidum wśród kobiet ciężarnych, ale dane dotyczące 
realizacji programu nie są monitorowane przez Polskę 
i Portugalię (22). Badanie nad realizacją działań pre-
wencyjnych wśród kobiet ciężarnych w Małopolsce 
wykazało, że badanie VDRL wykonywano u 97,5% 
badanych kobiet ciężarnych (23). Mimo objęcia popu-
lacji kobiet ciężarnych badaniem w kierunku zakażenia 
T. pallidum zakażenie krętkiem bladym w Polsce nadal 
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jest odnotowywane wśród noworodków. Występowanie 
zakażeń wertykalnych powinno stanowić czuły wskaź-
nik sytuacji epidemiologicznej zachorowań i może sta-
nowić rzeczywiste odzwierciedlenie zapadalności na 
kiłę kobiet w wieku rozrodczym (24). Badania przesie-
wowe w kierunku kiły wśród ciężarnych mogą być jed-
ną z najbardziej opłacalnych interwencji medycznych 
(25). Leczenie zakażenia Treponema pallidum w czasie 
ciąży pozwala skutecznie ograniczyć ryzyko transmisji 
z matki na dziecko. 

Ograniczenia badania
Ograniczenia w tym badaniu obejmują niekom-

pletne przekazywanie informacji o zachorowaniach na 
kiłę, np. na temat orientacji seksualnej, prawdopodobnej 
drodze nabycia zakażenia. Brak powyższych informacji 
stanowi trudność dla formułowania polityki zdrowotnej 
oraz skutecznej prewencji chorób przenoszonych drogą 
płciową. Brak informacji o partnerach seksualnych jest 
problemem dla skuteczności prowadzonego nadzoru 
epidemiologicznego oraz ograniczeniem rozprzestrze-
niania się zakażeń. Ograniczeniem jest również mały 
zasięg terytorialny badania, który nie odzwierciedla sy-
tuacji epidemiologicznej w zakresie kiły w skali kraju.

WNIOSKI

1. Wśród kobiet chorych na kiłę dominowała postać 
utajona, nabyta przede wszystkim w drodze kon-
taktów heteroseksualnych. U mężczyzn kiła rozpo-
znawana była głównie w pierwotnym stadium za-
każenia nabytego najczęściej w wyniku stosunków 
homoseksualnych.

2. W celu skutecznego ograniczania liczby zachorowań 
na zakażenia przenoszone drogą płciową konieczne 
jest sformułowanie rozwiązań systemowych, które 
mają odzwierciedlenie w systemie prawnym, takich 
jak monitorowanie poprzez rejestrowanie dla wszyst-
kich zachorowań na kiłę koinfekcji STI i głównych 
dróg przenoszenia zakażeń w populacji.

3. Na sytuację epidemiologiczna chorób przenoszo-
nych drogą płciową w Polsce, w tym zachorowań 
na kiłę, w ostatnich latach wpływają zakażenia do 
których dochodzi wśród mężczyźni utrzymujący 
kontakty seksualne z mężczyznami (MSM).

4. W przypadku chorób takich jak kiła, o złożonej 
historii naturalnej, które cechują się wieloletnim 
przebiegiem, często bezobjawowym, czasem ustę-
pującym samoistnie lub postępującym i wywołują-
cym poważne zmiany narządowe, analiza sytuacji 
za pomocą tylko tradycyjnych współczynników, tj. 
ogólna zapadalność, może okazać się niewystar-
czająca. Celowe wydaje się być monitorowanie 
zapadalności na kiłę wczesną, wskaźnika MF (ma-
le-to-female ratio), liczby badań w kierunku kiły.

Charakterystyka epidemiologiczna pacjentów chorych na kiłęEpidemiological characteristics of patients with syphilis
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ABSTRACT

INTRODUCTION. This study investigates spatial distribution and future trends in prostate cancer mortality in 
Poland. Since detection of prostate cancer is based on patients’ requests (not an invitation system), hypothesis of 
self-selection of patients was also verified. 
MATERIAL AND METHODS. Age-period-cohort model was estimated to assess mortality trends. A spatial 
analysis was performed by Kulldorff’s and Moran’s tests. Structural equation model was fitted to identify factors 
influencing decision on participation in prostate cancer screening. Statistical analysis is based on data from the 
National Cancer Registry for 1980-2014 and a 2014 questionnaire survey of 1,700 men aged 45+. 
RESULTS. The annual number of registered deaths due to prostate cancer is expected to increase from 4,440 in 
2014 to 6,550 in 2030. Prostate cancer mortality in Poland is to a large extent spatially uniform (global Moran’s 
Ig=0.066) and was not found to be related to spatial patterns in oral contraceptive use in women which was recently 
hypothesised. Nevertheless, a Kulldorff’s cluster can be identified over the Lubusz and Greater Poland areas for 
both the 1980-1984 and the 2010-2014 periods (p<0.001). The structural equation model showed that the early 
detection of prostate cancer is influenced mainly by physician’s activeness and local availability of healthcare 
(p<0.050). The direct effect of socio-economic status on early detection of prostate cancer is insignificant. 
CONCLUSIONS. When considering prediction results, one should request more actions aimed at facing the upward 
trend of deaths, including making research funding in prostate cancer a priority, improving understanding of prostate 
cancer among males, and offering to patients individualised risk-adapted strategy modelled on the guidelines of the 
European Association of Urology. Currently, uptake of prostate cancer screening is largely affected by external factors.

Key words: prostate cancer, forecast, spatial clustering, structural equation modelling, early detection
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HIGH PROSTATE CANCER MORTALITY IN POLAND. 
A SPATIAL, TEMPORAL AND STRUCTURAL ANALYSIS

WYSOKA UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO W POLSCE. 
ANALIZA PRZESTRZENNA, CZASOWA I STRUKTURALNA1
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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STRESZCZENIE

WSTĘP. W artykule poddano analizie rozkład przestrzenny i prognozowane trendy umieralności na nowotwory zło-
śliwe gruczołu krokowego w Polsce. Ponadto jako że wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego bazuje 
na zgłoszeniach pacjenckich (nie systemie zaproszeń), weryfikacji poddano hipotezę o  autoselekcji pacjentów.
MATERIAŁ I METODY. W celu określenia trendów umieralności oszacowano model wiek-okres-kohorta. Analiza 
przestrzenna została przeprowadzona przy pomocy testów Kulldorffa i Morana. Model równań strukturalnych  zo-
stał oszacowany w celu identyfikacji uwarunkowań decyzji o uczestnictwie we wczesnej diagnostyce nowotworów 
gruczołu krokowego. Analiza statystyczna bazuje na danych z Krajowego Rejestru Nowotworów za lata 1980-2014 
i badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w 2014 r. na próbie 1 700 mężczyzn powyżej 45. roku życia.
WYNIKI. Przewiduje się wzrost liczby zarejestrowanych zgonów na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego 
z 4 440 w 2014 r. do 6 550 w 2030 r. Umieralność na nowotwory gruczołu krokowego w Polsce jest w dużym 
stopniu jednolita przestrzennie (statystyka globalna Morana Ig=0,066) i nie wykazuje związku ze wzorami prze-
strzennymi konsumpcji antykoncepcji doustnej przez kobiety, co było niedawno stawiane jako hipoteza. Możli-
we jest jednak wyróżnienie zgrupowania przestrzennego (klastera) Kulldorffa na Ziemi Lubuskiej i w Wielko-
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polsce zarówno dla okresu 1980-1984, jak 2010-2014 (p<0,001). Na podstawie modelu równań strukturalnych 
pokazano, że wczesna diagnostyka nowotworów złośliwych gruczołu krokowego jest uzależniona głównie od 
proaktywności lekarza oraz lokalnej dostępności opieki zdrowotnej (p<0,050). Efekt bezpośredni statusu spo-
łeczno-ekonomicznego na wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego jest nieistotny statystycznie.
WNIOSKI. Mając na uwadze wyniki prognoz, za zasadne należy uznać podjęcie starań w kierunku sprostania rosną-
cym trendom liczby zgonów, włączając priorytetyzację finansowania badań w zakresie nowotworów gruczołu kroko-
wego, zwiększenie świadomości mężczyzn nt. nowotworów gruczołu krokowego i oferowanie zindywidualizowanej 
strategii postępowania w oparciu o zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Wczesna diagnostyka no-
wotworów gruczołu krokowego jest obecnie uzależniona przede wszystkim od czynników zewnętrznych.

Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe prostaty, prognoza, klasteryzacja przestrzenna, modelowanie równań 
strukturalnych, wczesna diagnostyka

INTRODUCTION

In 2014 in Poland, 4,440 men died due to prostate 
cancer. The upward trend in number of registered 
prostate cancer deaths is expected to continue until 
the 2030s, as shown further in Fig. 1. By 2030 number 
of deaths due to prostate cancer will be higher than 
the corresponding number for breast cancer. At the 
same time, urology is not listed among 16 priority 
areas of medicine by the Minister of Health of Poland 
(1). Since mass screening for prostate cancer is 
controversial, any possibilities of primary prevention 
are of particular interest. Even, if they are possibly 
linked to lower prostate cancer risk. 

The purpose of structural equation modelling 
was to identify factors influencing early detection 
of prostate cancer. Since early detection of prostate 
cancer is based on patients’ requests (not an invitation 
system), self-selection of screening participants can 
be hypothesised. There is little published evidence on 
determinants of men’s uptake of health services and 
participation in prostate cancer early detection, in 
particular. The current study is also another example 
of application of structural equation modelling in 
epidemiology, which is not common (2). 

MATERIAL AND METHODS

Age-period-cohort model
The forecast for prostate cancer mortality is based 

on the age-period-cohort model (3;4) and microdata 
from 1980 to 2014. Most common mortality models 
can be estimated using language of generalised linear 

WSTĘP

Na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego zmarło 
w Polsce w 2014 r. 4 440 mężczyzn. Przewiduje się, że 
rosnący trend liczby rejestrowanych zgonów z powodu 
nowotworów złośliwych gruczołu krokowego utrzyma 
się do lat 30., jak pokazano na rycinie 1. Do 2030 r. licz-
ba zgonów na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego 
przewyższy liczbę zgonów na nowotwory piersi. Jed-
nocześnie urologia nie znajduje się pośród 16 prioryte-
towych dziedzin medycyny określonych przez Ministra 
Zdrowia (1). Jako że populacyjne programy przesiewo-
we w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów 
gruczołu krokowego budzą kontrowersje, możliwości 
prewencji pierwotnej stanowią przedmiot szczególne-
go zainteresowania. Także wówczas, gdy owe działania 
mają tylko prawdopodobny związek z niższym ryzykiem 
wystąpienia nowotworów gruczołu krokowego.

Celem modelowania równań strukturalnych była 
identyfikacja czynników warunkujących wczesną 
diagnostykę nowotworów gruczołu krokowego. Jako 
że wczesna diagnostyka nowotworów gruczołu kro-
kowego bazuje na zgłoszeniach pacjenckich (a nie 
systemie zaproszeń), weryfikacji poddano hipotezę 
o autoselekcji uczestników wczesnej diagnostyki no-
wotworów gruczołu krokowego. Identyfikacja czyn-
ników warunkujących korzystanie mężczyzn z usług 
zdrowotnych, w tym uczestnictwo w badaniach 
przesiewowych w kierunku nowotworów gruczołu 
krokowego, to nieczęsty temat analiz w literaturze. 
Niniejsze opracowanie to zarazem kolejny przykład 
aplikacji modelowania równań strukturalnych w epi-
demiologii, co nie jest powszechne (2).

SKRÓTY UŻYTE W TEKŚCIE I ICH OBJAŚNIENIE

autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej 
(ARIMA); wywiad bezpośredni wspomagany kompu-
terowo (CAPI); porównawczy wskaźnik dopasowania 
(CFI); pierwiastek średniokwadratowego błędu aprok-
symacji (RMSEA); wskaźnik Tuckera–Lewisa (TLI); 
ważone najmniejsze kwadraty ze skorygowaną średnią 
oraz wariancją (WLSMV).

ABBREVIATIONS

autoregressive integrated moving average process 
ARIMA; computer assisted personal interview CAPI; 
comparative fit index CFI; root mean square error of 
approximation RMSEA; Tucker–Lewis index TLI; 
weighted least squares means and variance adjusted 
WLSMV.
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MATERIAŁ I METODY

Model wiek-okres-kohorta
Prognoza umieralności na nowotwory złośliwe gru-

czołu krokowego została określona na podstawie modelu 
wiek-okres-kohorta (3;4) i mikrodanych z okresu 1980-
2014. Większość typowych modeli umieralności może być 
estymowanych jako uogólnione modele liniowe i nielinio-
we (5). W pakiecie R StMoMo oferowane są narzędzia do 
estymacji stochastycznych modeli umieralności, włącza-
jąc: model wiek-okres-kohorta, model Lee-Cartera, model 
Renshawa-Habermana i model Cairnsa-Blake’a-Dowda 
(6). Pośród ww. następująca specyfikacja modelu została 
wybrana na podstawie wartości kryteriów informacyjnych 
Akaike’a i Schwarza. Specyfikację modelu wiek-okres-ko-
horta można zobrazować poprzez następujące równanie:

 
,

gdzie  to umieralność osób w wieku  
w roku  jest funkcją wieku opisującą zróżnico-
wanie umieralności według wieku bez uwzględniania 
dynamiki w czasie, zaś  oraz  to odpowiednio 
efekty okresu i kohorty. Addytywne efekty wieku, 
okresu i kohorty można rozpisać do postaci kompo-
nentów liniowych i nieliniowych, uwzględniając toż-
samość, że okres życia stanowi różnicę między czasem 
śmierci i urodzenia:  . W prognozie określo-
no, że efekt kohorty  stanowi autoregresyjny zin-
tegrowany proces średniej ruchomej ARIMA(1,1,0) 
z dryftem. W przypadku efektu okresu założono pro-
ces błądzenia losowego z dryftem. Założenia te zostały 
przyjęte na podstawie wcześniejszych badań z zakresu 
prognozowania przy użyciu stochastycznych modeli 
umieralności (6;7).

Klasteryzacja przestrzenna
Zgrupowania przestrzenne (klastery) umieralności 

zidentyfikowano przy pomocy statystyki skanującej Kull-
dorffa oraz statystyki lokalnej Morana (8;9). W podejściu 
Kulldorffa testowana jest hipoteza o podwyższonym ryzy-
ku w oknie wyśrodkowanym na określony punkt w prze-
strzeni względem obszarów poza oknem. Zastosowana sta-
tystyka skanująca Kulldorffa bazuje na modelu Poissona. 
Statystyka lokalna Morana to narzędzie używane w celu 
stwierdzenia grupowania podobnych wartości zjawiska 
na określonym obszarze. Podejście Morana używane jest 
w celu identyfikacji klasterów zarówno wysokich, jak ni-
skich wartości. Należy pamiętać, że klastery zidentyfiko-
wane przy pomocy statystyki Morana stanowią jedynie 
rdzeń obszarów wysokich i niskich wartości. Hipotezę 
klasteryzacji testowano na danych za lata 1980-1984 oraz 
2010-2014. Zarówno prognoza, jak analiza przestrzenna 
umieralności bazuje na danych Krajowego Rejestru No-
wotworów pochodzących ze świadectw zgonów zbiera-
nych przez Główny Urząd Statystyczny. Prognoza ludno-

or non-linear models (5). The R package StMoMo 
provides tools for fitting stochastic mortality models, 
including: age-period-cohort model, Lee-Carter 
model, Renshaw-Haberman model and Cairns-Blake-
Dowd model (6). Among these, the following model 
structure was selected, based on low Akaike and 
Bayesian information criteria scores. The structure of 
the age-period-cohort model can be summarised by the 
following equation:

 
,

where  is the death rate in year  of people 
at age  is an age function capturing the shape of 
mortality by age and does not change with time,  
and  are period and cohort effects, respectively. 
The additive effects of age, period and cohort can be 
partitioned into linear and non-linear components, 
by incorporating the constraint that lifetime is the 
difference between the death and birth times: 
. In the forecast one assumed that the cohort index   
follows an autoregressive integrated moving average 
process ARIMA(1,1,0) with drift. For the period index 
one assumed random walk process with drift. These 
assumptions are in line with previous research on 
forecasting using parametric mortality models (6;7).

Spatial clustering
Mortality clusters were identified using Kulldorff’s 

scan statistic and local Moran’s statistic (8;9). Kulldorff’s 
approach tests the hypothesis that there is an elevated 
risk within a window centred at some point compared 
with outside it. Applied Kulldorff’s scan statistic is based 
on a Poisson model. Local Moran’s statistic indicates 
the extent of spatial clustering of similar values around 
a specified area. Moran’s approach is used to identify both 
cold and hot spots. It should be remembered that spatial 
clusters identified by Moran’s statistic only refer to the core 
of the cold and hot spots. Clustering hypothesis was tested 
using data from the 1980-1984 and 2010-2014 periods. 
Mortality prediction and spatial analysis is based on data 
from the Poland’s National Cancer Registry obtained from 
death certificate collected by the Poland’s Central Statistical 
Office (ICD-10: C61, ICD-9: 185). The Central Statistical 
Office population projection (10) was used to calculate 
future numbers of prostate cancer deaths in Poland.

Structural equation model
Factors influencing early detection of prostate 

cancer (manifested by rectal examination and prostate-
specific blood test) were identified using structural 
equation model. Structural equation modelling is 
a statistical approach used to quantify the relationships 
between latent and observed variables. For example, 
quality of patient-physician communication, as 
a variable, cannot be measured directly, but can be 
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treated as a latent variable defined by a set of observed 
variables. The model was fitted using weighted least 
squares means and variance adjusted (WLSMV) 
estimation procedure (11). WLSMV estimator is 
an appropriate choice for models including discrete 
indicators. The estimator handles missing data by 
using pairwise present (4.5% in the current sample). 
Other frequently used estimators in structural equation 
modelling are based on the assumption that the data are 
multivariate normally distributed. 

Goodness of fit of the structural equation model 
was demonstrated by the absolute fit index of root mean 
square error of approximation (RMSEA) and relative fit 
measures of comparative fit index (CFI) and Tucker–
Lewis index (TLI). RMSEA value below 0.05, CFI and 
TLI values of 0.95 or higher indicate a good fit of the 
model (12-14). Reliability of measures of distinguished 
factors (latent variables) was assessed by Cronbach’s 
alpha and its ordinal equivalents: McDonald’s alpha and 
Armor’s theta (15-17). Being the most common measure 
of internal consistency, Cronbach’s alpha is not appropriate 
for categorical items (18), as it is based on the Pearson’s 
correlation matrix. As can be seen in Tab. I, most of the 
items in the presented model are categorical variables 
(particularly binary). In most cases, measurement scales 
demonstrated high levels of reliability of 0.7 or greater. 
Local availability of health care at the place of residence 
was calculated for each respondent individually based on 
data derived from the Local Data Bank by the Poland’s 
Central Statistical Office.

The structural equation model is based on 
representative data from the 2014 survey on Awareness 
of Cancer and its Prevention, which was carried out on 
a random sample of  adults living in Poland. 
The survey was conducted by computer assisted personal 
interview (CAPI) during the second half of 2014. The 
sample was randomly selected from the central electronic 
population record system (PESEL) using three-stage 
stratified random sampling. The survey was contracted by 
the Maria Skłodowska Curie Institute – Oncology Centre. 
It was financed by the Ministry of Health of Poland 
within the National Programme for Combating Cancer. 
The survey questions were focused on awareness of 
prevention advice of the European Code Against Cancer. 
For the structural equation model presented further, the 
investigation is restricted to a subsample of men older 
than 45 years . The WLSMV estimator 
provides a good approximation and reliable parameter 
estimates for this sample size (19).

RESULTS

Mortality forecast
The number of registered deaths in Poland due to 

prostate cancer is expected to grow in the period 2018-
2040 the most rapidly among all cancer sites according 

ści Głównego Urzędu Statystycznego (10) została użyta do 
obliczenia przyszłej liczby zgonów z powodu nowotwo-
rów złośliwych gruczołu krokowego w Polsce.

Model równań strukturalnych
Czynniki warunkujące wczesną diagnostykę nowo-

tworów gruczołu krokowego (reprezentowaną przez bada-
nie per rectum oraz test swoistego antygenu sterczowego) 
zostały zidentyfikowane przy pomocy modelu równań 
strukturalnych. Modelowanie równań strukturalnych to 
podejście statystyczne wykorzystywane do pomiaru za-
leżności między zmiennymi ukrytymi i obserwowanymi. 
Dla przykładu zmienna jakości komunikacji pacjenta z le-
karzem nie może być mierzona bezpośrednio, powinna 
być zaś pojmowana jako zmienna ukryta definiowana przy 
pomocy zbioru zmiennych obserwowanych. Model został 
oszacowany techniką najmniejszych kwadratów ze skory-
gowaną średnią oraz wariancją (WLSMV) (11). Estymator 
WLSMV stanowi dobry wybór dla modeli obejmujących 
dyskretne zmienne pomiarowe. Braki danych w tej techni-
ce estymacji są analizowane parami (4,5% w danej próbie). 
Inne estymatory często używane w modelowaniu równań 
strukturalnych bazują na założeniu o wielowymiarowym 
rozkładzie normalnym danych. 

Dobroć dopasowania modelu równań strukturalnych 
oceniono przy pomocy absolutnej miary dopasowania, 
pierwiastka średniokwadratowego błędu aproksymacji 
(RMSEA) oraz relatywnych miar dopasowania, porów-
nawczego wskaźnika dopasowania (CFI) oraz wskaźnika 
Tuckera–Lewisa (TLI). Wartości RMSEA poniżej 0,05, 
CFI i TLI równe 0,95 lub więcej stanowią o dobrym dopa-
sowaniu modelu do danych (12-14). Rzetelność wyróżnio-
nych czynników (zmiennych ukrytych) została oceniona 
przy pomocy współczynnika α Cronbacha oraz jego po-
rządkowych ekwiwalentów: α McDonalda oraz ϑ Armora 
(15-17). Będąc najczęściej używaną miarą wewnętrznej 
spójności, α Cronbacha nie jest dobrym wyborem dla skal 
kategorialnych (18), jako że miara ta bazuje na macierzy 
korelacji Pearsona. Jak podano w Tab. I, większość wskaź-
ników w prezentowanym modelu to zmienne dyskretne 
(zwłaszcza binarne). W większości przypadków skale po-
miarowe cechuje wysoki stopień rzetelności równy 0,7 lub 
więcej. Lokalna dostępność opieki zdrowotnej w miejscu 
zamieszkania została obliczona dla każdego respondenta 
na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych Głów-
nego Urzędu Statystycznego.

Model równań strukturalnych bazuje na danych 
z badania reprezentacyjnego Wiedza o nowotworach 
i profilaktyce, które zostało przeprowadzone w 2014 r.  
na próbie losowej  osób dorosłych zamiesz-
kałych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane techniką 
wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo 
(CAPI) w II połowie 2014 r. Próbę dobrano na podsta-
wie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności (PESEL) w oparciu o losowanie trójstopniowe. 
Badanie zostało zamówione przez Centrum Onkologii – 



239

Wysoka umieralność na nowotwory gruczołu krokowego w PolsceHigh prostate cancer mortality in Poland

to the age-period-cohort model (Fig. 1). Even if the 
dynamics of the number of deaths is partly determined 
by changes in prostate cancer detection, alarming is 
its actual level. Since 2000s a slight decrease in age-
adjusted mortality rate of prostate cancer has been 
observed, however it has been fully offset by the process 
of population ageing (despite the fact that men constitute 
only 28% of the Polish population aged 85+).

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Sfinansowało je 
Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Tematyka badania 
dotyczyła głównie znajomości rekomendacji z Europej-
skiego Kodeksu Walki z Rakiem. W celu oszacowania mo-
delu równań strukturalnych przedstawionego dalej, próbę 
zawężono do podgrupy mężczyzn powyżej 45. roku życia 

. Technika WLSMV dostarcza dobrych sza-
cunków i rzetelnych oszacowań parametrów dla próby tej 
wielkości (19).

Table I. Latent and measurement variables included in the structural equation model. Assessment of the scale reliability: (a)  
                Cronbach’s alpha, (b) ordinal Cronbach’s alpha proposed by McDonald, (c) ordinal Armor’s theta. Own calculations  
             based on Awareness of Cancer and its Prevention survey
Tabela I. Zmienne ukryte i obserwowane uwzględnione w modelu równań strukturalnych. Ocena rzetelności skali: (a) α  
              Cronbacha, (b) porządkowa α Cronbacha zaproponowana przez McDonalda, (c) porządkowa ϑ Armora. Obliczenia    
               własne na podstawie wyników badania Wiedza o nowotworach i profilaktyce

Latent variable 
(Zmienna ukryta)

Observed measures of latent variables 
(Obserwowane mierniki zmiennych ukrytych)

Data type of 
observed variables

Assessment 
of scale reliability

Participation in prostate cancer 
screening (η1, uczestnictwo 
we wczesnej diagnostyce 
nowotworów gruczołu 
krokowego)

y1 – How many times have you ever had a (rectal) 
prostate exam by a physician?
y2 – How many times have you ever had a prostate-
specific antigen (PSA) blood test?

Recoded to binary 
items (yes/no).

a) 0.84
b) 0.96
c) 0.92

Misinformation about cancer (η2, 
słaba wiedza nt. nowotworów)

y3 – Do you agree with the following statements? I 
am not in danger of cancer, as nobody in my family 
had cancer.
y4 – Do you agree with the following statements? 
Only old people get ill with cancer.
y5 – Do you agree with the following statements? 
There is no treatment to cure cancer.
y6 – Do you agree with the following statements? 
Cancer should not be treated by surgery.

Three-category 
variables.

a) 0.75
b) 0.82
c) 0.82

Physician’s passivity (ξ1, 
pasywność lekarza)

x1 – I do not do preventive blood tests, because a 
doctor does not recommend it.
x2 − I do not do preventive urine tests, because a 
doctor does not recommend it.
x3 – I do not do preventive cholesterol tests, 
because a doctor does not recommend it.
x4 − I do not do preventive blood sugar tests, 
because a doctor does not recommend it.
x5 − I do not measure blood pressure for preventing 
diseases, because a doctor does not recommend it.

Binary items. a) 0.86
b) 0.95
c) 0.95

Patient-physician communication 
(ξ2, komunikacja pacjenta 
z lekarzem)

x6 – Do physicians ask you during medical visits, 
whether you smoke cigarettes?
x7 – Has a doctor ever told you that excessive meat 
consumption can cause diseases? Yes and it was not 
connected to my health condition.
x8 − Has a doctor ever told you that sunbathing 
without proper protection can cause diseases? Yes 
and it was not connected to my health condition.

A five-category 
variable (x6) and 
two binary items 
(x7-x8). 

a) 0.41
b) 0.72
c) 0.74

Socio-economic status (ξ3, status 
społeczno-ekonomiczny)

x9 – Please rate current material conditions of your 
household.
x10 – What level of education have you completed?

A four-category 
variable (x9) and 
a five-category 
variable (x10).

a) 0,47
b) 0,78
c) 0,78

Local availability of healthcare 
(ξ4, lokalna dostępność opieki 
zdrowotnej)

x11 – Number of appointments with a family doctor 
per capita in the commune (gmina), a respondent 
lives.
x12 – Number of appointments with a specialised 
doctor per capita in the commune (gmina), a 
respondent lives.
x13 – Number of clinics per 10,000 residents in the 
district (powiat), a respondent lives.
x14 – Number of appointments with any doctor per 
capita in the district (powiat), a respondent lives.

Continuous 
variables.

a) 0.80
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Spatial analysis of mortality
Prostate cancer mortality in Poland is to a large extent 

spatially uniform (Fig. 2). Only one cluster appeared with 
the method of Kulldorff for age-adjusted mortality rates 
in the period 2010-2014 (log-likelihood: , 

. The local Moran’s test identified for 
that period no local clusters consisting of at least two 
observations at the 0.01 significance level. It should 
be remembered, the local mean for Moran’s test 
statistic includes only neighbouring features. As global 
Moran’s statistic amounts to ( ) most of the 
spatial distribution of prostate mortality values is the 
result of random spatial processes. Quite contrary, both 
global Moran’s statistic ( ) and Kulldorff’s 
scan statistic ( ) show high 
clustering of lung cancer mortality, which is directly 
related to tobacco smoking.

Overall, spatial clusters of age-adjusted mortality 
identified by the Kulldorff’s statistic remained similar 
from 1980-1984 to 2010-2014. They refer to Greater 
Poland and Lubusz Land. Number of deaths caused by 
prostate cancer in this cluster in the period of 2010-
2014 was equal to 1,022 (compared to 774 expected 
ones) and in the period 1980-1984 was 213 compared 
to 137 expected. Colour differences in both maps of 
age-adjusted mortality rates due to prostate cancer 
show the trends of prostate cancer mortality in Poland 
in the last 30 years. 

Factors influencing participation in early detection
Male participation in detection of prostate cancer 

is significantly higher in urban areas, especially those 
of big cities . Despite some 
regional differences, men aged 45+ who have ever had 
a rectal examination or PSA test are in the substantial 

WYNIKI

Prognoza umieralności
Według prognozy wyznaczonej na podstawie mode-

lu wiek-okres-kohorta liczba zarejestrowanych zgonów 
na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w Polsce 
będzie rosnąć w okresie 2018-2040 najszybciej pośród 
wszystkich lokalizacji nowotworowych (Ryc. 1.). Nawet 
wnioskowanie o dynamice wykrywalności nowotworów 
złośliwych gruczołu krokowego nie zmienia oceny liczby 
zgonów na nowotwory gruczołu krokowego jako alarmu-
jącej. Począwszy od zeszłej dekady obserwuje się pewien 
spadek standaryzowanego ze względu na wiek współ-
czynnika umieralności na nowotwory gruczołu krokowe-
go, jednak dynamika ta jest całkowicie niwelowana przez 
procesy starzenia się populacji (i to mimo że mężczyźni 
stanowią tylko 28% populacji powyżej 85. roku życia).

Analiza przestrzenna umieralności
Umieralność na nowotwory złośliwe gruczołu kroko-

wego w Polsce jest w dużej mierze jednolita przestrzen-
nie (Ryc. 2). Tylko jeden klaster został zidentyfikowany 
na podstawie algorytmu Kulldorffa na danych o standa-
ryzowanej według wieku umieralności w latach 2010-
2014 (logarytm iloraz wiarygodności: , 

. Na podstawie lokalnego testu Morana nie 
zidentyfikowano na poziomie istotności 0,01 zgrupowań 
przestrzennych złożonych z co najmniej dwóch obserwa-
cji. Należy pamiętać, że lokalna wartość średnia w staty-
styce Morana jest liczona tylko dla sąsiednich jednostek 
przestrzennych. Jako że globalna statystyka Morana jest 
równa ( ), można domniemywać, że większość 
zróżnicowania przestrzennego umieralności na nowotwo-
ry złośliwe gruczołu krokowego jest wynikiem losowych 
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Fig. 1. Prostate cancer mortality in Poland from 1980 and age-period-cohort forecast until 2040. Mortality rates adjusted by 
           one-year age groups in 2014 Own calculations based on National Cancer Registry data
Ryc. 1. Umieralność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w Polsce od 1980 r. oraz prognoza do 2030 r. na podstawie  
            modelu wiek-okres-kohorta. Współczynniki umieralności standaryzowane według jednorocznych grup wiekowych  
            za 2014 r. Obliczenia własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów

Krzysztof Czaderny



241

minority in every Polish province. According to the 
guidelines of the European Association of Urology 
(EAU) (20), PSA testing and rectal examination 
should be given on a request of an informed man. 
Since systematic examination of men at risk is not 
currently recommended, self-selection of patients was 
hypothesised.  

Fig. 3 shows the structural equation model. The 
found specification optimises goodness-of-fit measures. 
All three fit indices attain desired values for the model 

.
The numerical values in Tab. II refer to standardised 

estimates which give unit variance for each variable. 
There are strong direct paths from physician’s 
passivity (ξ1) and local availability of healthcare (ξ4) to 
early detection of prostate cancer (η1). Socio-economic 
status (ξ3) does not have direct effect on early detection 
of prostate cancer. Total standardised effect of 
socio-economic status on the outcome is 0.010 with 
p-value of 0.106 (Tab. II), which is not very far from 
significance, however, without a doubt, this construct 
does not constitute a key factor in the model. One 
should remember the construct of patient-physician 
communication does not describe communication on 
a specific disease (e.g. prostate cancer). If this were the 
case, the relationship of this variable on early detection 
of prostate cancer would be much more stronger, but at 
the same time less interesting.

procesów przestrzennych. Dla kontrastu zarówno global-
na statystyka Morana ( ), jak statystyka ska-
nująca Kulldorffa ( ) stanowi 
o wysokiej klasteryzacji umieralności na nowotwory zło-
śliwe płuca, których ryzyko jest bezpośrednio związane 
z paleniem tytoniu.

Zgrupowania przestrzenne standaryzowanej umie-
ralności zidentyfikowane przy pomocy testu Kulldorffa 
były na ogół położone na podobnych obszarach w okre-
sie 1980-1984 oraz 2010-2014. Były one zrejonizowane 
w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Liczba zgonów 
spowodowanych nowotworami gruczołu krokowe-
go w tym klasterze w okresie 2010-2014 była równa 
1 022 (w porównaniu do 774 zgonów oczekiwanych), 
a w okresie 1980-1984 wynosiła 213 względem 137 
oczekiwanych. Różnice barw na obu mapach standaryzo-
wanej umieralności na nowotwory złośliwe gruczołu kro-
kowego stanowią o trendach umieralności na nowotwory 
gruczołu krokowego w Polsce w okresie ostatnich 30 lat.

Czynniki warunkujące wczesną diagnostykę
Uczestnictwo mężczyzn w badaniach diagnostycz-

nych nowotworów gruczołu krokowego jest istotnie 
większe na obszarach zurbanizowanych, zwłaszcza w du-
żych miastach . Mimo istnienia 
różnic regionalnych, w każdym z województw zdecydo-
wana mniejszość mężczyzn powyżej 45. roku życia miała 
dotychczas przeprowadzone badanie per rectum lub test 
PSA. Według Wytycznych Europejskiego Towarzystwa 

 
Fig. 2. Geographical distribution of prostate cancer mortality in Poland. Own calculations based on National Cancer  
             Registry data 
Ryc. 2. Rozkład przestrzenny umieralności na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w Polsce. Obliczenia własne na  
             podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów

Wysoka umieralność na nowotwory gruczołu krokowego w PolsceHigh prostate cancer mortality in Poland
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Fig. 3. Path diagram of the structural equation model.  
              Structural part
        The definitions of the latent variables (including  
              symbols) are listed in Tab. I.
Ryc. 3. Diagram ścieżkowy reprezentujący model równań  
              strukturalnych. Część strukturalna
        Definicje zmiennych ukrytych (włączając symbole)  
             są podane w Tab. I.

Urologicznego (EAU) (20) wykonanie testu PSA oraz 
badania per rectum powinno być świadomą decyzją męż-
czyzny. Jako że populacyjne badanie mężczyzn w grupie 
ryzyka nie jest obecnie rekomendowane, zweryfikowano 
hipotezę o autoselekcji pacjentów.

Ryc. 3 to ilustracja graficzna modelu równań struk-
turalnych. Zaproponowana specyfikacja optymalizuje 
wartości miar dobroci dopasowania. Wszystkie trzy 
wskaźniki dla tego modelu osiągają pożądane war- 
tości .

W Tab. II podano wartości współczynników standary-
zowanych, które uzyskano, ograniczając wariancję każdej 
ze zmiennych do jedności. Bierna postawa lekarzy (ξ1) oraz 
lokalna dostępność opieki zdrowotnej (ξ4) mają silne, bez-
pośrednie oddziaływanie na wczesną diagnostykę nowo-
tworów gruczołu krokowego (η1). Status społeczno-ekono-
miczny (ξ3) nie ma bezpośredniego wpływu na wczesną 
diagnostykę nowotworów gruczołu krokowego. Standary-
zowany efekt całkowity zmiennej statusu społeczno-eko-
nomicznego jest równy 0,010 przy p-wartości 0,106 (Tab. 
II), co nie jest nader dalekie od istotności statystycznej, jak-
kolwiek bez wątpienia konstrukt ten nie jest kluczowym 
czynnikiem w modelu. Użycie większej liczby zmiennych 
pomiarowych dla statusu społeczno-ekonomicznego (np. 
znaczenia ceny przy dokonywaniu zakupów produktów 
spożywczych) nie zmienia istotnie wartości efektu, obni-
ża jednak rzetelność skali. Należy pamiętać, że konstrukt 
komunikacji pacjenta z lekarzem nie opisuje wymiany 
informacji o jednej chorobie (np. nowotwory gruczołu 
krokowego). Gdyby tak było, związek między tą zmienną 
a wczesną diagnostyką nowotworów gruczołu krokowego 
byłby silniejszy, lecz zarazem bardziej oczywisty.

Table II. Standardised direct, indirect and total effects of latent variables on early detection of prostate cancer (η1). Own  
               calculations based on Awareness of Cancer and its Prevention survey
Tabela II. Standaryzowane efekty bezpośrednie, pośrednie i całkowite oddziaływania zmiennych ukrytych na wczesną  
               diagnostykę nowotworów gruczołu krokowego (η1). Obliczenia własne na podstawie wyników badania Wiedza  
                 o nowotworach i profilaktyce

Total effect 
(efekt całkowity)

Direct effect 
(efekt bezpośredni)

Indirect effect 
(efekt pośredni)

coefficient p-value coefficient p-value coefficient p-value

Misinformation about cancer  
(η2, słaba wiedza nt. nowotworów) -0.071 0.076 -0.071 0.076 – –

Physician’s passivity  
(ξ1, pasywność lekarza) -0.237 <0.001 -0.228 <0.001 -0.008 0.108

Patient-physician communication 
(ξ2, komunikacja pacjenta z lekarzem) 0.080 0.050 0.080 0.050 – –

Socio-economic status  
(ξ3, status społeczno-ekonomiczny) 0.010 0.106 – – 0.010 0.106

Local availability of healthcare (ξ4, 
lokalna dostępność opieki zdrowotnej) 0.151 <0.001 0.143 <0.001 0.008 0.109
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DISCUSSION

According to the predictions presented at the 
beginning of the article, prostate cancer should become 
one of the main objectives of fight against cancer in 
Poland. In 2014, 4.4 thousand Polish men died of 
prostate cancer. In the 2030s in Poland, this number 
might exceed 7.0 thousand. The process of male 
population ageing is expected to offset in absolute 
terms (and even reverse) decrease in age-adjusted 
mortality rate of prostate cancer. It may appear 
incomprehensible, as according to the population 
projection published by the Central Statistical Office 
of Poland (10) the number of men aged 85+ in 2030 is 
going to be twice lower than the corresponding number 
of women. The importance of population ageing for 
high prostate cancer mortality and incidence in Poland 
has been discussed in the literature (21;22). Increase 
in prostate cancer-specific mortality and incidence 
observed in Poland in 1990s was also considered to 
be linked to the improvement of diagnosis, registration 
and possibly changes in dietary patterns, including 
excessive consumption of animal fats (22).

Similarly dramatic predictions can be achieved with 
the prostate cancer incidence data. However, incidence 
predictions are more biased due to changes in cancer 
detection and registration. By 2030 more men will 
die due to prostate cancer than women due to breast 
cancer, as can be shown using the same source data 
and methodology. Breast cancer mortality is expected 
to fluctuate by 2030 around the current level of 6.3 
thousand deaths according to the age-period-cohort 
model and data for 1980-2014 (own calculations).

Compared with other common cancers, the causes 
of prostate cancer remain poorly explored. However, 
factors such as diet, sexual behaviour, alcohol 
consumption, exposure to ultraviolet radiation, chronic 
inflammation and occupational exposure have been 
identified as aetiologically important (20). Recently in 
ecological studies, prostate cancer mortality was found 
to be correlated with population-based use of female 
oral contraceptives (23). However, this hypothesis 
cannot be proved by the county-level data for Poland 
(Fig. 2). The oral contraceptives sales per woman 
aged 20-49 (2004-2007, data received from IMS 
Health) were much lower in Eastern Poland whereas 
prostate cancer mortality is to a large extent spatially 
uniform (Pearson’s ). Spatial differences 
are higher for distribution of prostate cancer incidence 
than mortality, however similarly, the incidence tends 
to be the highest in Greater Poland (21).

Controversies of mass prostate cancer screening 
(24) do not make new preventive measures against 
prostate cancer impossible. Some strategies for 
chemoprevention of prostate cancer have been 

DYSKUSJA

Mając na uwadze prognozy prezentowane na po-
czątku artykułu, nowotwory gruczołu krokowego po-
winny stać się jednym z priorytetów walki z rakiem 
w Polsce. W 2014 r. z powodu nowotworów złośli-
wych gruczołu krokowego zmarło 4,4 tysiąca polskich 
mężczyzn. W latach 30. liczba ta może przekroczyć 7,0 
tysięcy. Proces starzenia się populacji mężczyzn zni-
weluje w kategoriach bezwzględnych (a nawet odwró-
ci) prognozowany spadek standaryzowanej względem 
wieku umieralności na nowotwory gruczołu krokowe-
go. Może się to zdawać niezrozumiałe, jako że we-
dług prognoz ludności opublikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny (10) liczba mężczyzn powyżej 85. 
roku życia w 2030 r. będzie dwukrotnie mniejsza niż 
analogiczna grupa kobiet. Znaczenie procesów starze-
nia się populacji dla umieralności i zachorowalności 
na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w Polsce 
było omawiane w literaturze (21;22). Wzrost śmier-
telności swoistej oraz zachorowalności na nowotwory 
złośliwe gruczołu krokowego obserwowany w Polsce 
w latach 90. był wiązany również z poprawą diagno-
styki, rejestracji oraz możliwie ze zmianami we wzo-
rach żywienia, w tym z nadmiernym spożyciem tłusz-
czów zwierzęcych (22).

Podobnie niepokojące prognozy można uzyskać 
na podstawie danych o zachorowaniach na nowotwory 
złośliwe gruczołu krokowego. Jakkolwiek prognozy 
zachorowalności są silniej obciążone na skutek zmian 
wykrywalności i rejestracji nowotworów. Do 2030 
r. więcej mężczyzn będzie umierać z powodu nowo-
tworów złośliwych gruczołu krokowego niż kobiet 
z powodu nowotworów złośliwych piersi, co można 
wykazać, używając analogicznej metodologii i danych 
z tego samego źródła. Na podstawie modelu wiek-
-okres-kohorta i danych za okres 1980-2014 przewi-
duje się, że umieralność na nowotwory złośliwe pier-
si do 2030 r. będzie kształtować się na zbliżonym do 
obecnego poziomie ok. 6,3 tysięcy zgonów (obliczenia 
własne).

W porównaniu z innymi częstymi nowotworami 
złośliwymi, przyczyny nowotworów gruczołu kro-
kowego pozostają słabo zbadane. Jednakże czynniki 
ryzyka, jak dieta, zachowania seksualne, konsumpcja 
alkoholu, narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, 
przewlekły stan zapalny i szkodliwe warunki pracy to 
dobrze zbadane czynniki etiologiczne (20). Niedaw-
no w analizach ekologicznych dowodzono związku 
korelacyjnego między umieralnością na nowotwory 
gruczołu krokowego a mierzonym w populacji kobiet 
przyjmowaniem doustnej antykoncepcji (23). Hipote-
za ta nie znajduje jednak potwierdzenia w danych na 
poziomie agregacji powiatu w Polsce (Ryc. 2). Sprze-
daż doustnej antykoncepcji w przeliczeniu na 1 kobietę 
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proposed (25). However, neither 5-alpha-reductase 
inhibitors nor statin use have been approved in the 
EAU Guidelines. Men should be aware of these 
uncertainties. Secondly, these uncertainties should 
make research funding in prostate cancer a priority 
among other cancers, which in terms of financing 
volume is not the case both in the USA and in Poland. 
Thirdly, assumption from the EAU Guidelines (20) of 
a conscious decision of a patient will become more 
realistic, if accessibility to specialists increase and there 
is an official source of comprehensive information in 
local language on prostate health for patients. The least 
costly option would be a comprehensive internet source 
on prostate health. It was also suggested that primary 
care physicians should provide more information to 
patients on prostate cancer risk management (21).

According to data from the 2014 survey on 
Awareness of Cancer and its Prevention, 70% Polish men 
aged 45+ have never had rectal examination (subsample 
of men ). 75% men aged 45+ have never 
had prostate-specific antigen (PSA) blood test. This 
is in line with the results of the survey Health in the 
European Union (EU) on self-reported participation in 
prostate cancer early detection (Eurobarometer 66.2). In 
the whole EU most of males aged 45 and over have not 
had PSA testing for prostate cancer during the previous 
12 months. Results from structural equation modelling 
show that in practice, the decision on participation in 
prostate cancer screening is mostly affected by doctor’s 
approach to patients and health care availability. This 
phenomenon can be referred to as the self-selection 
of screening participants. Knowledge of prostate 
cancer was shown to be connected with participation 
in early detection of prostate cancer (26), which is 
quite intuitive. In the present study latent variable of 
misinformation about cancer reflects general (not site-
specific) knowledge of cancer.

Recommendations for diagnostic evaluation 
included in the EAU Guidelines involve offering 
an individualised risk-adapted strategy to informed 
patients, which is difficult, as many studies on prostate 
cancer provide inconsistent results. In the last decade 
prostate cancer prevention programmes were offered 
in several districts of Poland, including Bełchatów, 
Brzesko, Dzierżoniów, Kraków, Myślenice and 
Wągrowiec counties and cities of Bielsko-Biała, Opole 
and Płock. None of these areas is located in the cluster 
identified by Kulldorff’s scan statistic (Fig. 2). Given 
the controversies associated with secondary prevention 
of prostate cancer, the said local programmes were not 
based on the invitation-reminder system of the eligible 
group. Participants were invited based on entries from 
individual patients and e.g. had a possibility to consult 
a specialist without a referral. 

w wieku 20-49 lat (2004-2007, dane uzyskane z IMS 
Health) była znacznie niższa w Polsce Wschodniej, 
podczas gdy umieralność na nowotwory gruczołu kro-
kowego była w dużym stopniu jednolita przestrzennie 
(współczynnik Pearsona ). Różnice prze-
strzenne są wyższe w przypadku rozkładu zachorowal-
ności na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego niż 
umieralności na nie, jednak zachorowalność jest po-
dobnie najwyższa w Wielkopolsce (21).  

Kontrowersje wokół populacyjnych badań prze-
siewowych w kierunku wczesnego wykrywania nowo-
tworów gruczołu krokowego (24) nie czynią zbędnymi 
nowych działań ukierunkowanych na walkę z nowo-
tworami gruczołu krokowego. Zaproponowano strate-
gie chemioprewencji nowotworów gruczołu krokowe-
go (25). Jakkolwiek ani stosowanie inhibitorów 5-alfa 
reduktazy, ani statyny nie zostało zarekomendowane 
w Wytycznych EAU. Mężczyźni powinni być świado-
mi tych niejasności. Po drugie niespójność wiedzy po-
winna stanowić o priorytetyzacji finansowania badań 
w zakresie nowotworów gruczołu krokowego pośród 
innych schorzeń nowotworowych, co nie ma miejsca 
ani w St. Zjednoczonych, ani w Polsce. Po trzecie zało-
żenie o świadomej decyzji pacjenta z Wytycznych EAU 
(20) byłoby bardziej realistyczne, gdyby wyższa była 
dostępność lekarzy specjalistów oraz istniałyby oficjal-
ne źródła szczegółowej informacji nt. zdrowia gruczołu 
krokowego dla pacjentów w ich rodzimym języku. Naj-
niżej kosztownym wariantem byłoby kompleksowe źró-
dło wiedzy w Internecie nt. zdrowia gruczołu krokowe-
go. Sugerowano również, że lekarze podstawowej opie-
ki zdrowotnej powinni przekazywać pacjentom więcej 
informacji w zakresie zarządzania ryzykiem związanym 
z nowotworami gruczołu krokowego.

Według wyników badania ankietowego Wiedza 
o nowotworach i profilaktyce 70% polskich mężczyzn 
powyżej 45. roku życia nie miało dotychczas wykona-
nego badania per rectum (podpróba   męż-
czyzn). 75% mężczyzn powyżej 45. roku życia nigdy 
nie wykonało testu swoistego antygenu sterczowego 
(PSA). Jest to zgodne z wynikami badania Sytuacja 
zdrowotna w Unii Europejskiej (Eurobarometr 66.2) nt. 
deklarowanego uczestnictwa w diagnostyce nowotwo-
rów gruczołu krokowego. W całej UE większość męż-
czyzn w wieku powyżej 45. roku życia nie wykonywało 
w ciągu poprzednich 12 miesięcy testu PSA w kierunku 
wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu kroko-
wego. Wyniki modelowania równań strukturalnych sta-
nowią, że w praktyce decyzja o uczestnictwie we wcze-
snej diagnostyce nowotworów gruczołu krokowego jest 
uzależniona głównie od postawy lekarza oraz dostępno-
ści usług opieki zdrowotnej. Zjawisko to można nazwać 
mianem auto-selekcji uczestników wczesnej diagno-
styki nowotworowej. Wiedza o nowotworach gruczołu 
krokowego została wskazana jako czynnik związany 
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z uczestnictwem w diagnostyce (26), co jest intuicyj-
ne. W bieżącym opracowaniu zmienna ukryta słabej 
wiedzy nt. nowotworów odzwierciedla poziom wiedzy 
o nowotworach ogółem, nie tylko w jednej lokalizacji.

Rekomendacje w zakresie diagnostyki zawarte 
w Wytycznych EAU stanowią o potrzebie oferowa-
nia poinformowanym pacjentom zindywidualizowa-
nej strategii ryzyka. Założenie o świadomej decyzji 
pacjenta jest mocne, jako że wiele badań nt. nowo-
tworów gruczołu krokowego dostarcza sprzecznych 
wyników. W ostatniej dekadzie programy prewencji 
nowotworów gruczołu krokowego były oferowane na 
kilku obszarach Polski, włączając powiaty bełchatow-
ski, brzeski, dzierżoniowski, krakowski, myślenicki, 
wągrowiecki oraz miasta Bielsko-Biała, Opole oraz 
Płock. Żaden z wymienionych obszarów nie jest po-
łożony w klasterze zidentyfikowanym na podstawie 
statystyki Kulldorffa (Ryc. 2). Mając na uwadze kon-
trowersje związane z prewencją wtórną nowotworów 
gruczołu krokowego, rzeczone programy nie stanowi-
ły o powołaniu systemu zaproszeń skierowanych do 
osób w grupie ryzyka. Uczestnikami byli mężczyźni 
na podstawie dokonanych zapisów, którzy mieli np. 
możliwość konsultacji specjalistycznej bez konieczno-
ści uzyskania skierowania.

WNIOSKI

Rosnący trend liczby zgonów na nowotwory zło-
śliwe gruczołu krokowego w Polsce będzie utrzymy-
wać się do lat 30. Roczna liczba zarejestrowanych 
zgonów na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego 
wzrośnie z 4 440 w 2014 r. do 6 550 w 2030 r. Wysoka 
liczba zgonów na nowotwory gruczołu krokowego sta-
nowi o potrzebie priorytetyzacji finansowania badań 
w zakresie nowotworów gruczołu krokowego; zmia-
nie sposobu wyceny świadczeń medycznych w zakre-
sie urologii i uro-onkologii; która pozwoli na rozwój 
ośrodków urologicznych; zapewnieniu lepszego dostę-
pu do lekarzy specjalistów oraz poprawie rozumienia 
nowotworów gruczołu krokowego pośród mężczyzn. 
Według Wytycznych EAU zindywidualizowana strate-
gia ryzyka powinna być oferowana dobrze poinformo-
wanym mężczyznom (20). Pośród polskich mężczyzn 
decyzja o uczestnictwie we wczesnej diagnostyce no-
wotworów gruczołu krokowego jest silnie uzależniona 
od nastawienia lekarza oraz dostępności opieki zdro-
wotnej. Potrzeba zindywidualizowanej strategii ryzy-
ka nie oznacza, że nie powinno się oczekiwać i podej-
mować dodatkowych działań prewencyjnych. Przyszłe 
badania w zakresie chemioprewencji nowotworów 
gruczołu krokowego oraz pogłębianie wiedzy nt. czyn-
ników ryzyka powinny doprowadzić do opracowania 
programu prewencji nowotworów gruczołu krokowe-
go, który będzie równowagą dla programów prewencji 
nowotworów piersi i szyjki macicy.

CONCLUSIONS

The upward trend in prostate cancer mortality in 
Poland is expected to continue until the 2030s. The 
annual number of registered deaths due to prostate 
cancer is expected to increase from 4,440 in 2014 
to 6,550 in 2030. The high number of deaths due 
to prostate cancer reveals need for making research 
funding in prostate cancer a priority, change of valuation 
of medical procedures in urology and uro-oncology 
which will enable development of urological centres, 
providing high accessibility to specialists and improving 
understanding of prostate cancer among males. 
According to the the EAU Guidelines, the individualised 
risk-adapted strategy should be offered to well-informed 
men (20). In Polish men, the decision on participation 
in prostate cancer screening is strongly affected by 
attitude of physicians and health care availability. Need 
for individualised risk-adapted strategy does not mean 
that additional measures should not be expected and 
implemented. Future research in chemoprevention of 
prostate cancer and expanding knowledge on risk factors 
should result in a prostate cancer prevention programme 
which could provide a fair balance for the breast and 
cervical cancers prevention programmes. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Road traffic accidents (RTA) are the biggest killers according to the Global Status Report 
on Road Safety. 
OBJECTIVE: The objective of the present study was to assess the road safety in the vicinity of the educational 
institutions in the city of Mangaluru in South India. 
MATERIAL AND METHODS: Considering the proportion of educational institutions having road safety 
standards in place as 50%, absolute error as 5%, and z as 1.96 ( 95% confidence level), the required sample 
size was about 100 institutions. It was decided to sample approximately 100 each of government and private 
education institutions from a total of about 964 schools and colleges in the city limits of Mangaluru and survey 
them using a comprehensive checklist prepared based on some previous studies. 
RESULTS: Of the 200 schools observed for road safety features using a preformed checklist, 124 (62%) were 
located on the main road, 76 (38%) had an approach road from the main road to reach the school. Of these 
only 23 (11.5%) of institutions had road sign showing school/college, 14 (7%) had a signage showing children 
crossing, 37 (18.5) had a speed breaker for slowing of traffic and only 2 (1%) had zebra crossing. Sixty four 
(32%) institutions had parking space and 12 (6%) had sidewalk/pavement for safety. 
CONCLUSION: It was found that the road safety features and the safe environment around the schools were 
inadequate putting children, young adults and the employees of these institutions at risk.

Key words: Road traffic accidents, Road safety, Schools, Colleges

INTRODUCTION

Road traffic accidents (RTA) have been recognized 
as the ‘biggest killers’ in the age group 15-19 by the 
Global Status Report on Road Safety (1). While it 
affects all the age-groups, the children and young 
adults are especially vulnerable. More than 2,60,000 
children die each year due to road traffic accidents 
according to the World report on childhood injuries 
(2). Recognizing the scale of the problem, the decade 
of 2011 to 2020 has been declared as a ‘decade of 
action for road safety’ by UN general assembly (3). In 
India, like many developing countries, there is a huge 
burden of road traffic accidents. There were almost 
53 cases of road accidents every one hour during the 
year 2015, wherein 17 persons were killed (4). This 
huge burden reflects the huge pedestrian population, 
rapid motorization, and poor road safety features 

and infrastructure. According to this report RTA 
accounted for 34.8% of all accidental deaths in India. 
Maximum RTAs were in the state of Tamil Nadu 
followed by Karnataka which contributed to 14.9% 
and 9.5% respectively of total such accidents (4). 
RTAs are second leading cause of death in children 
and adolescents of 5-19 years of age (5). The World 
Bank estimates that about 1% of the Gross National 
Product in high income countries and 1.5-2% of it in 
the middle and low income countries respectively 
is being spent on road injuries (6). It is one of the 
most important modifiable risk factor that needs to be 
addressed. Moreover, there is huge underreporting of 
injuries, poor enforcement of maximum speed laws 
and seatbelt usage in the country (7) which probably 
underestimates the true burden of the problem in the 
country.
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OBJECTIVE

The present study was conducted with an objective 
to assess the road safety factors in the vicinity of the 
educational institutions, both schools and colleges of 
the city. 

MATERIAL AND METHODS

This was an observational cross sectional study done 
during July 2016 to December 2016 in Mangaluru city 
of South India. Considering the proportion of educational 
institutions having road safety standards in place as 50% 
(as no baseline information is available), absolute error 
as 5%, and z as 1.96 (95% confidence level), using the 
formula Z2 pq/L2 (p is the prevalence of the factor, q is 
1-p and L is the absolute error) the required sample size 
was about 100 institutions. It was decided to sample 
approximately 100 each of government and private 
education institutions from a total of about 964 schools 
and colleges in the city limits of Mangaluru. After creating 
a sampling frame of all these educational institutions, 
200 educational institutions were selected by simple 
random sampling technique. A structured observational 
checklist was prepared based on previous studies (5,8) 
and the local government road safety guidelines for the 
schools to assess the road safety features in and around of 
these educational institutions (9). Permission to conduct 
the study was obtained from the Ethics Committee of 
the institution. Data were entered and analyzed using 
Microsoft Excel 2010 and SPSS version 23.

RESULTS

Road safety measures were surveyed for 200 
educational institutions of Mangaluru city. Out 
of 200 schools and colleges studied, 93 (46.5%) 
were private institutions and 107 (53.5%) were 
government institutions. The baseline characteristics 
of these institutions are described in Table 1.  

Table I. Characteristics of educational institutes included in 
              the study 

School Characteristics Number Percent

Type of institution Private 93 46.5
Government 107 53.5

Location of school 
with respect of the 
main road

Main road 124 62.0
Approach 
road 76 38.0

Type of institutions

Primary 40 20.0
Secondary 27 13.5
High schools 59 29.5
Colleges 74 37.0

Schools on the main 
road (124)

Single lane 46 23.0
Double lane 78 39.0

Table II . Road safety characteristics of educational institutes  
               included in the study
Presence of road safety characteristic Number Percent
Road sign shows school/college 23 11.5
Road sign showing children crossing 14 7.0
Speed breaker 37 18.5
Zebra crossing 2 1.0
Parking space within institution 64 32.0
Sidewalk/pavement 12 6.0
Pot holes within 50 meters of the 
institution 1 0.5

Repair work or dug-up road within 
50 meters of the institution 1 0.5

There were 40 (20%) primary schools, 27 (13.5%) 
secondary schools, 59 (29.5%) high schools and 74 (37%) 
institutions for higher education named as colleges in this 
study. Of 200 institutions, 124 (62%) were located on the 
main road and 76 (38%) were located on an approach 
road leading from a main road. For the 124 schools (62%) 
on the main road 46 (23%) were located near a single lane 
and 78 (39%) located near to double lane type of road. 

Regarding the road safety measures, road signage 
indicating presence of a school/college was installed 
only in 23 (11.5%) educational institutions. Moreover, 
only 14 (7%) institutions had a traffic signage showing 
children crossing, 37 (18.5) had a speed breaker and 
only two (1%) had zebra crossing for safe crossing of 
the road. Sidewalk for walking to the school was present 
in 12 (6%) educational institutions. Of the 200 schools/
colleges surveyed, 64 (32%) institutions had parking 
space within their premises. There were large pot holes 
and major repair work around two of these institutions. 

A comparison was done between the road safety 
situation between government and private institutions. 
There was no statistically significant difference between 
both these categories when tested for individual safety 
characteristics (Table 3). 

Table III. Comparison between government and private   
        educational institutional with respect to safety  
                 measures. 

Road safety characteristic* Government  
(n = 107 )

Private  
(n = 93)

Road sign shows school/
college 13 (6.5%) 10 (5%)

Road sign showing children 
crossing 7 (3.5%) 7 (3.5%)

Road bump 23 (11.5%) 14 (7%)
Zebra crossing 1 (0.5%) 1 (0.5%)
Parking space within 
institution 38 (19%) 26 (13 %)

Presence of sidewalk/
pavement 4 (2%) 8 (4%)

* Chi-square test not significant (>0.05)
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DISCUSSION 

The study found that most of the educational 
institutions were unsafe with regard to road safety. 
This exposes the students, their parents and the 
employees of these institutions to the possible hazard 
of traffic accidents. Of total 200 educational institutions 
surveyed, only 23 (11.5%) had a road sign indicating 
a school/college nearby. This proportion is much 
smaller than that found in the city of Dharwad, a city 
in South India where it was 27% (8). Department of 
women and child development of the Government of 
Karnataka state has laid down specific guidelines and a 
child safety checklist for schools (9). In this document 
the presence of a speed breaker along with necessary 
traffic signs has been mentioned as mandatory. It 
also mandates all the schools to appoint responsible 
person/security to oversee the movement of vehicles 
in front of the school, including those coming to drop/
pick up the children and to avoid accidents. Presence 
of a speed breaker was found in only 18.5% of the 
institutions. Such speed breakers are important for 
checking the speeding vehicles which can jeopardize 
the safety of the children crossing roads in the vicinity 
of the educational institution. This was also found to 
be as low as 3 on the scale of 0-10 in India in detailed 
review of the status of road safety in Asia (7).

Absence of a sidewalk was very stark with only 
4 (2%) institutions having them. This absence can 
hamper the safety of children and young adults 
walking to their destination.  According to a technical 
report on road safety in India from Transportation 
Research Institute of University of Michigan, six areas 
for reducing road traffic fatalities have been identified 
of which pedestrian safety in urban areas and highway 
is one of them in this report (10). A study from Vellore 
used a different methodology to study road safety 
features and awareness in school students (5). In this 
study, 146 students were interviewed in the age group 
of 5 to 19 years of age and it was found that none of 
schools had any speed breakers or pedestrian/zebra 
crossing. Moreover, 25% students reported having 
either collided or being a part of two-wheeler crash in 
the month before the study. While these findings are 
not only worrisome, duration of 4-5 years has elapsed 
since this study was done with minimal progress that 
seems to have been achieved since then. In a similar 
large study in Hyderabad, a school travel questionnaire 
administered to a sample of 5842 school going children 
revealed that almost 17% of children had some event 
that led to either missing of school or treatment by a 
doctor or nurse (11).

Another study in Tamil Nadu studied knowledge 
of high school students for road safety (12). There was 
lack of knowledge in 50% of the 485 students for even 

a basic understanding of traffic lights in this study. 
Moreover, only 33 of the 158 students, who had driven 
motorized vehicles, had ever used a helmet and only 
four had a valid license for it. 

According to National Highway Authority of 
India project, there were 497 reported accidents in and 
around Mangaluru during nine months of systematic 
data collection on the highways connecting the city to 
neighboring borders (13). 

The situation is not very different in other 
developing countries such as Thailand (14), Uganda 
(15) and Nigeria (16). In Peru, a unique community 
based cross sectional study with two nested case control 
studies to explore personal and environmental factors 
was done (17). Here the evidence generated is clearly 
in favor of reducing traffic volumes and limiting the 
speed of the vehicles apart from problems due to street 
vendors. Speed breakers are effective in limiting the 
speed of the speeding vehicles. 

 Unfortunately, like the most developing countries, 
the research in the field of RTA in India is limited 
compared to other countries. There are only 0.7% 
papers on RTA being contributed by India and less 
than one article on road traffic injury per 1,000 road 
traffic accident deaths (18). The positive aspect is 
the number of documents for national data on RTA; 
‘Road Accidents in India’, an annual publication of 
the Transport Research Wing of Ministry of Road 
Transport and Highways, Government of India (6); 
‘Accidental Deaths and Suicides in India’ by the 
National Crime Records Bureau of the Ministry of 
Home Affairs‘, Government of India (4) and Road 
Transport Year Book’, again an annual publication 
of the Transport and Research Wing of the Ministry 
of Road Transport and Highways, Government of 
India.  These are valuable resources for social workers, 
road safety researchers, policy makers, and police 
departments, non-governmental organizations for 
baseline information, trend analysis, geographical 
distribution, and research and resource allocation for 
advocacy.

Strength of the present study is the sample size, 
with almost 200 educational institutions being covered 
in the survey by random sampling. But at the same 
time, there are numerous safety factors within the 
premises of the educational institutions that were not 
included. These being, the presence of a responsible 
person to oversee the movement of vehicles in front 
of the institution, types of institutional buses and 
co-ordination with the State Transport Authority as 
mentioned in the document of Karnataka Government 
(9), to assess the safety measures in these vehicles, etc. 
Being a checklist based rapid appraisal with no person 
to person interviews, the institutional authorities were 
not included for assessing these factors. But a detailed 
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qualitative study which can explore the facilitating 
factors and bottle necks in achieving required safety 
features around educational institutions can give 
valuable insights into the problem. 

CONCLUSION

The study found that road safety around schools/
colleges of Mangaluru city are disconcertingly lacking. 
Students and their parents dropping them to school 
and colleges, as well as employees attending these 
institutions face a constant danger of RTA. The younger 
among them are especially at risk due to inadequate 
capacity to react and take decision while being on a 
heavily trafficked road. Educational institutions, road 
transport authority and civil society need to be pro-
active in taking up this matter on priority basis so as 
to control the rising incidence of RTA in our cities in 
the country.
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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.
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Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
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nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
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tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów



255

3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 
M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form 
of consecutive numbers in parentheses, for example 
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative 
material in the text should be marked on the margin of 
the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well as 
axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. 
PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy 
and security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone 
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawar-
tość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi 
i legenda wykresów powinny być przygotowane w ję-
zyku angielskim.
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Reviewers and authors do not know their identities 
(“double-blind review process”).The review is to 
be submitted in written form. It has to determine 
unequivocally whether the manuscript should be 
published, revised or rejected. Based on the reviews 
gathered, Editors make the final decision with regard 
to the publication of articles. On an annual basis 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount 
PLN 400(including VAT) for Polish Authors and EUR 
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor 
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane 
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standar-
dowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Licz-
bę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbęd-
nych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na 
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w od-
dzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzo-
nych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) po-
winny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć 
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 
2 niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości 
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przegladzie Epidemiologicz-
nym - Epidemiological Review od stycznia 2018 roku 
pobierane są opłaty(za prace przyjęte do druku) w wy-
sokości 400 PLN(z VAT) dla autorów polskich i 100 
EUR  dla autorów zagranicznych
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