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In 2020 one hundred years passes since the 
publication of the first volume of the Epidemiological 
Review.

This one-of-a-kind medical journal has witnessed 
the dramatic history of Poland and the struggle of Poles 
with health threats after World War I, in the interwar 
period, after World War II and the entire post-war 
period up to the present day.

In 2020, the 74th year (volume) of the journal is 
published, not the hundredth, as one would expect, 
because the numbering of the successive volumes of 
the Review does not take into account the first years 
of the journal’s existence. In the years 1920-1922, 10 
fascicles in two volumes were published. The special 
issue of 1922 contained the Report on the activities of 
the Supreme Extraordinary Commissariat for Fighting 
Epidemics.

In the following years, until 1937, epidemiological 
issues were included in the newly established 
“Experimental and Social Medicine” with a wider 
range of topics, and the Review was not published as an 
independent journal.

 It was only in 1947 that Przegląd Epidemiologiczny 
(Epidemiological Review) was reactivated - the No. 1 
volume 1 (2) was published, containing, among others, 
“Report on the activities of the Supreme Extraordinary 
Commissariat to Combat Epidemics for the years 1944-
1945” and an article by prof. Feliks Przesmycki on the 
reconstruction and operation of the National Institute of 
Hygiene in the first years after the end of the war. The 
Supreme Extraordinary Commissariat for Combating 
Epidemics, re-established in November 1944, dealt not 
only with identifying and combating epidemic diseases, 
but also organizing the epidemic service after World 
War II.

In the years 1947-1951, 6 volumes were published 
(in 1949 - 2 volumes: numbers 3 and 4). In the year 
1952 was suspendes. Reactivated in 1963 Przegląd 
Epidemiologiczny has been published continuously as 
a quarterly. 

W 2020 roku mija sto lat od ukazania się pierwszego 
tomu Przeglądu Epidemiologicznego. 

Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny 
uzyskał zgodę Ministerstwa Zdrowia Publicznego na 
wydawanie czasopisma „dążąc do ujęcia i zobrazowa-
nia całokształtu tych zagadnień epidemiologicznych, 
które powstają obecnie zarówno przed badaczem, jak 
i lekarzem praktykiem, znajdującym się w ogniu walki 
z epidemią”(1).

To jedyne w swoim rodzaju pismo lekarskie było 
świadkiem dramatycznej historii Polski i walki Polaków 
z zagrożeniami zdrowia po pierwszej wojnie światowej, 
w okresie międzywojennym, po drugiej wojny światowej 
i całego okresu powojennego do czasów współczesnych. 
W 2020 r. ukazuje się 74 rocznik (tom) pisma, a nie set-
ny, jak należałoby się spodziewać, ponieważ numeracja 
kolejnych tomów Przeglądu nie uwzględnia pierwszych 
lat istnienia pisma. W latach 1920-1922 wydano 10 ze-
szytów w dwóch tomach. Zeszyt specjalny z 1922 r. 
zawierał Sprawozdanie z działalności Naczelnego Nad-
zwyczajnego Komisariatu do spraw Walki z Epidemia-
mi.

W następnych latach aż do 1937 r. problematyka 
epidemiologiczna znalazła się w nowo powstałej „Me-
dycynie Doświadczalnej i Społecznej” o szerszym za-
kresie tematycznym i Przegląd nie ukazywał się jako 
samodzielne czasopismo. 

Dopiero w 1947 roku Przegląd Epidemiologiczny 
został reaktywowany - ukazał się nr 1. tomu 1. (2) za-
wierający m. in. „Sprawozdanie z działalności Naczel-
nego Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epi-
demiami za lata 1944-1945” oraz artykuł prof. Feliksa 
Przesmyckiego o odbudowie i działalności Państwo-
wego Zakładu Higieny w pierwszych latach po zakoń-
czeniu wojny. Naczelny Nadzwyczajny Komisariat 
do walki z Epidemiami, utworzony ponownie w listo-
padzie 1944 r., zajmował się nie tylko rozpoznaniem 
i zwalczaniem schorzeń epidemicznych, ale również or-
ganizacją służby epidemicznej po II wojnie światowej. 
W latach 1947-1951 ukazało się 6 tomów (w 1949 – 2 
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From the very beginning, the Epidemiological Review 
has been and still is a forum for publishing scientific 
and practical achievements of Polish medical doctors, 
microbiologists, epidemiologists and immunologists. 
Profiles of same outstanding epidemiologists were 
presented as articles or memoirs.

The Epidemiological Review documented the 
history of changes in the concept of epidemiology

as a scientific discipline and practical activities in 
controlling disease.

Initially closely related to the achievements in the 
field of microbiology and infectious diseases at the 
turn of the 20th century, in the 1960s the concept of 
epidemiology was extended to non-communicable 
diseases and their relationship with populations and 
environmental conditions of human life. Epidemiology 
began to be defined as “the science and branch 
of practical medicine devoted to the study of the 
occurrence of all diseases and pathological conditions in 
human communities, the study of factors and conditions 
influencing their formation and distribution, and the 
study of the effectiveness of measures and methods 
used to prevent and combat them” (3) .

The article for the 90th anniversary of the Review 
(from 2011) contained a general description of the 
journal: thematic, editorial and publishing, and 
described the sections in which the published works 
were grouped (4).

The last decade of the Epidemiological Review is 
a continuation and, at the same time, the introduction 
of new health issues presented in the original and 
review papers on infections, infectious and non-
communicable diseases as well as clinical problems 
and very broadly understood issues of public health in 
Poland and Europe, e.g. research in the field of public 
health in the “HORIZON 2020” program, the position 
of health in international relations, health inequalities, 
assessment of access to medical and social assistance, 
pharmacoeconomics, application of genetics for public 
health, reimbursement subsidies in Poland and in the 
world, co-creation of health values by patients and 
doctors.

Numerous articles concerned the prevalence and 
treatment of viral hepatitis, vaccination problems, 
outbreaks and epidemics of infectious diseases, 
treatment standards, including of chronic HCV and 
HBV, clinical experience and drug resistance of 
infectious agents.

A frequent subject of the publication were nosocomial 
infections in various settings, alarm pathogens, frequent 
and resistant to antibiotics, as well as compliance with 
sanitary regimes by staff and knowledge about the 
factors of infections. In connection with the activities 
of the IHR point in the Epidemiological Review, newly 
emerging infections diseases were described, e.g. 

tomy: 3 i 4). Rocznik 1952 nie ukazał się. Od 1963 roku 
Przegląd Epidemiologiczny ukazuje się nieprzerwanie 
jako kwartalnik.

Przegląd Epidemiologiczny był od początku i jest 
nadal forum do publikowania dokonań naukowych 
i praktycznych wybitnych lekarzy, mikrobiologów, 
epidemiologów i immunologów polskich, a ich sylwet-
ki przedstawiane były w artykułach monograficznych 
i wspomnieniach.

Przegląd Epidemiologiczny dokumentował historię 
przemian pojęcia epidemiologii jako dyscypliny nauko-
wej i praktycznych działań w zwalczaniu chorób. Po-
czątkowo w ścisłym związku z osiągnięciami w dzie-
dzinie mikrobiologii na przełomie XIX i XX wieku, 
w latach 60. XX wieku pojęcie epidemiologii zostało 
rozszerzone na choroby niezakaźne i ich związek z po-
pulacjami oraz warunkami środowiskowymi życia lu-
dzi. Epidemiologia zaczęła być definiowana jako „na-
uka i dział medycyny praktycznej poświęcony badaniu 
występowania wszelkich chorób i stanów patologicz-
nych w zbiorowiskach ludzkich, badaniu czynników 
i warunków wpływających na ich powstawanie i roz-
mieszczenie oraz badaniu skuteczności środków i me-
tod stosowanych dla zapobiegania im i ich zwalczania” 
(3).

 Artykuł na 90-lecie Przeglądu ( z 2011 roku) za-
wierał charakterystykę pisma pod względem ogólnym: 
tematycznym, redakcyjnym i wydawniczym oraz opi-
sywał działy, w których grupowano publikowane prace 
(4).

Ostatnie dziesięciolecie Przeglądu Epidemiologicz-
nego to kontynuacja, a zarazem pojawienie się nowych 
zagadnień zdrowotnych przedstawianych w pracach 
oryginalnych i przeglądowych dotyczących zakażeń, 
chorób zakaźnych, niezakaźnych oraz problemów kli-
nicznych i bardzo szeroko pojmowanych zagadnień 
zdrowia publicznego w Polsce i w Europie, np.: badania 
w dziedzinie zdrowia publicznego w programie „HO-
RIZON 2020”, pozycja zdrowia w stosunkach między-
narodowych, nierówności w zdrowiu, ocena dostępu do 
pomocy medycznej i socjalnej, farmakoekonomika, za-
stosowania genetyki dla potrzeb zdrowia publicznego, 
dotacje refundacyjne w Polsce i na świecie, współtwo-
rzenie wartości zdrowotnych przez pacjentów i lekarzy. 

Liczne artykuły dotyczyły rozpowszechnienia i le-
czenia wirusowych zapaleń wątroby, problemów szcze-
pień, ognisk zakażeń, standardów leczenia m.in. prze-
wlekłego HCV i HBV, doświadczeń klinicznych oraz 
lekooporności wirusów 

Częstym tematem publikacji były zakażenia szpital-
ne na różnych oddziałach, patogeny alarmowe, często 
występujące i oporne na antybiotyki, a również prze-
strzeganie reżimów sanitarnych przez personel oraz 
wiedza o czynnikach zakażeń. W związku z działalno-

Marta Gromulska
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hemorrhagic fevers, neoerlichiosis or new spirochetes 
but also diseases known for a long time, e.g. erysipelas, 
scabies and tick-borne diseases. Medical microbiology 
has been the subject of many publications since the 
beginning of the Review and is still the subject of many 
publications. The editorial staff does not abstain from 
accepting typically microbiological works, e.g. on 
genetic typing of Enterococcus faecium VRE, Listeria 
monocytogenes, or methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus strains, or on the search for new antibiotics.

The published articles come from scientific institutes, 
hospitals and clinics, sanitary and epidemiological 
stations, but also research clubs at clinics and public 
health institutions. Half of the publications come 
from the NIPH-PZH, including the Epidemiological 
Chronicle.

The authors present modern methods of examining 
and assessing the health of patients and various groups 
of the population. Editors are aware that some these 
articles are methodologically defective - based on small 
research samples or imperfect questionnaires, but they 
have a certain value by signaling new health problems 
that should be further investigated. 

From the beginning, the EP was published exclusively 
by the PCZE (Central National Epidemiological Institute 
- from 1923 PZH), and since 1958 it has been published 
jointly with the Polish Society of Epidemiologists and 
Physicians of Infectious Diseases, which participated by 
publishing the history of its emergence and activity of its 
local departments and reports from its conventions. The 
members of the Society - prominent epidemiologists and 
clinicians specyfied the scientific profile of the journal. 
Recommendations of clinically and epidemiologically 
proven methods of treating infectious diseases have 
been a very valuable contribution.

In the years 1998-2008, 19 supplements from 
scientific conferences of PTEiLChZ were published 
on the current topics, including drug resistance, 
sexually transmitted viral infections, viral hepatitis, 
neuroinfections, bioterrorism, vaccination and vaccines.

The epidemiological chronicle returned to the pages 
of the Review in 1975. Since then, it has been published 
annually in the second issue of the yearly. Currently, 
reports on the occurrence of selected infectious diseases 
are published in various PE numbers depending on the 
complete and finally verified data. Cronicle contain the 
editorial providing synthesis of the reports in a given 
year.

The article for the 90th anniversary of the EP 
gave a chronological overview of the editors and 
members of the editorial board. After the first editors: 
Stanisław Adamowiczowa, Jerzy Morzycki and Marcin 
Kacprzak, from 1955 to 1988 the editor-in-chief was 
Jan Kostrzewski, who handed over the Editorial Board 
to Danuta Naruszewicz-Lesiuk in 1989. Professor 

ścią punktu IHR w NIZP-PZH opublikowano artykuły 
na temat odry i jej eliminacji w świecie.

W Przeglądzie Epidemiologicznym były opisywane 
nowe choroby, np. gorączki krwotoczne, neoerlichioza 
czy nowe krętkowice i przypominane choroby znane 
od dawna np. róża czy świerzb oraz choroby odklesz-
czowe. Mikrobiologia lekarska była od początku ist-
nienia Przeglądu i jest nadal tematem wielu publikacji. 
Redakcja nie uchyla się od przyjmowania prac typowo 
mikrobiologicznych np. poświęconych genetycznemu 
typowaniu Enterococcus faecium VRE, pałeczek Liste-
ria monocytogenes czy szczepów Staphylococcus aure-
us opornych na metycylinę, czy na temat poszukiwania 
nowych antybiotyków. 

Publikowane artykuły pochodzą z instytutów na-
ukowych, szpitali i klinik, stacji sanitarno-epidemio-
logicznych, ale także kół naukowych przy klinikach 
i zakładach zdrowia publicznego. Połowa publikacji 
pochodzi z NIZP-PZH, wliczając w to Kronikę epide-
miologiczną. 

Autorzy przedstawiają nowoczesne metody badania 
i oceny stanu zdrowia pacjentów i różnych grup ludno-
ści. Czasem są to artykuły niedopracowane pod wzglę-
dem metodologicznym - oparte na małych próbach ba-
dawczych i np. niedoskonałych kwestionariuszach, lecz 
spełniają swoją rolę sygnalizując nowe problemy zdro-
wotne, które powinny być dogłębniej zbadane.

Od początku PE był organem PCZE(Państwowego 
Centralnego Zakładu Epidemiologicznego – od 1923 
r.PZH), a od 1958 roku jest wydawany wspólnie z Pol-
skim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych, które na łamach Przeglądu zamieszczało 
historię powstania i działalności swoich oddziałów te-
renowych oraz sprawozdania ze zjazdów. Członkowie 
Towarzystwa – wybitni epidemiolodzy i klinicyści, 
określali profil naukowy czasopisma. Bardzo cennym 
wkładem były i nadal są rekomendacje określające 
sprawdzone klinicznie i epidemiologicznie metody le-
czenia chorób zakaźnych.

W latach 1998-2008 opublikowano 19 suplementów 
ze zjazdów naukowych PTEiLChZ dotyczących aktual-
nej problematyki m.in. lekooporności drobnoustrojów, 
zakażeń wirusowych przenoszonych drogą płciową, 
wirusowych zapaleń wątroby, neuroinfekcji, bioterro-
ryzmu, szczepień i szczepionek.

Kronika epidemiologiczna powróciła na łamy Prze-
glądu w 1975 roku. Od tamtej pory była corocznie pu-
blikowana w drugim numerze rocznika. Obecnie rapor-
ty z występowania poszczególnych chorób zakaźnych 
są publikowane w różnych numerach PE w zależności 
od pełnych i zweryfikowanych ostatecznie danych oraz 
artykuł wstępny zawierający syntezę tych raportów 
w danym roku. 

Artykuł na 90-lecie PE przedstawiał chronologicz-
nie redaktorów i członków kolegium redakcyjnego. Po 

Stulecie Przeglądu EpidemiologicznegoCentenary of the Epidemiological Review 
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Kostrzewski obliged her to supervise the quarterly 
so that „no one would dare to change the nature and 
goals of the journal”. Danuta Naruszewicz-Lesiuk was, 
from the beginning of her 64-year career at the PZH, 
a co-editor, author of many publications, including the 
Epidemiological Chronicle, and an insightful reviewer 
of the submitted articles until now. In 2000, the Editorial 
Board was taken over by Andrzej Zieliński and they 
worked together until 2018. Andrzej Zieliński published 
in Przegląd historical and methodological articles in the 
field of epidemiology as well as annual reports for the 
Chronicle and the so-called “Editorials”. Currently, the 
editor-in-chief is Magdalena Rosińska.

We should remember about people from the 
Department of Epidemiology of the National Institute 
of Hygiene, who were responsible for the preparation 
of statistical materials for the Chronicle and other 
publications – Mirosław Czarkowski – without the data 
on infectious diseases verified by him, there would be 
no Chronicle. Jerzy Piątkowski (1929-1992) (who, before 
the introduction of computer technology, prepared 
illustrations for publication. He could be entrusted with 
statistical data, which he correctly entered into tables 
and charts.

We would like to thank all the reviewers of our 
quarterly; without their evaluations, it would not be 
possible to maintain the high scientific level of the 
presented articles, and we appreciate the faithfulness of 
the old and the interest of new readers who are waiting 
for the next issues of the Epidemiological Review to be 
published.

The entire resources of the Epidemiological Review 
from 1920 to 1995 are digitized and available in 
electronic version on the Epibaza platform, and from the 
year 1996 to the latest issues, they are available in the 
archive on the Review website www.przeglepidemiol.
pzh.gov.pl.

Since 2013 Przegląd Epidemiologiczny has been 
a bilingual quarterly - in Polish and English.
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pierwszych redaktorach: Stanisławie Adamowiczowej, 
Jerzym Morzyckim i Marcinie Kacprzaku, od 1955 do 
1988 redaktorem naczelnym był Jan Kostrzewski, który 
przekazując Redakcję PE Danucie Naruszewicz-Lesiuk 
w 1989 (do 1996), (w latach 1961-1963 była sekretarzem 
Redakcji, w latach 1964-1969 redaktorem Działu) zobo-
wiązał Ją do nadzoru nad kwartalnikiem, aby nikt nie 
poważył się zmieniać charakteru i celów czasopisma. 
Danuta Naruszewicz-Lesiuk była od początku swojej 
64-letniej racy w PZH współredaktorką, autorką wie-
lu publikacji, w tym w Kronice epidemiologicznej oraz 
wnikliwą recenzentką nadsyłanych artykułów aż do tej 
pory. W 2000 roku Redakcję objął Andrzej Zieliński 
i razem współpracowali do 2018 r. Andrzej Zieliński 
publikował w Przeglądzie artykuły historyczne i meto-
dologiczne z dziedziny epidemiologii oraz roczne ra-
porty do Kroniki i t.zw. „wstępniaki”. Redaktorką na-
czelną jest obecnie Magdalena Rosińska.

Należy pamiętać o osobach z Zakładu Epidemiolo-
gii PZH, które były odpowiedzialne za przygotowanie 
materiałów statystycznych do Kroniki i innych publi-
kacji – Mirosław Czarkowski – bez zweryfikowanych 
przez Niego danych o chorobach zakaźnych nie było-
by Kroniki. Jerzy Piątkowski (1929-1992), który przed 
wprowadzeniem techniki komputerowej opracowywał 
materiał ilustracyjny do publikacji. Można Mu było po-
wierzyć dane statystyczne, które bezbłędnie wprowa-
dzał do tabel i wykresów.

Składamy podziękowania wszystkim recenzentom 
naszego kwartalnika; bez ich ocen nie można by było 
utrzymać wysokiego poziomu naukowego prezentowa-
nych artykułów oraz doceniamy wierność starych i za-
interesowanie nowych czytelników, którzy oczekują na 
wydanie kolejnych numerów Przeglądu Epidemiolo-
gicznego.

 Całe zasoby Przeglądu Epidemiologicznego od 1920 
do 1995 są zdigitalizowane,i dostępne w wersji elek-
tronicznej na platformie Epibaza, a od rocznika 1996 
do najnowszych numerów dostępne są w archiwum na 
stronie internetowej Przeglądu www.przeglepidemiol.
pzh.gov.pl.

Od 1913 roku Przegląd Epidemiologiczny jest kwar-
talnikiem dwujęzycznym – w wersjach polskiej i an-
gielskiej.

Marta Gromulska
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ABSTRACT

BACKGROUND. Information is presented about cholera as an infectious disease and an epidemic in Polish 
lands and in Europe in 1831 based on old and modern sources.
OBJECTIVE. To analyze the difference in the percentages of deaths from cholera depending on age, in the 
Tuliszków parish during the cholera epidemic in 1831. 
MATERIAL AND METHODS. A query was carried out in the archives. Information on deaths between 1829 
and 1839 was obtained from the parish registry files. The following factors were taken into account: the cause 
of death, the age of the deceased and the place of residence. For individual age groups, the numbers of people 
who died of cholera in 1831 and those who died from other causes in the control year 1835 were compared by the 
Fisher test. The GBL and PubMed database was searched using the keywords: cholera, cholera epidemic, deaths, 
Tuliszków, the year 1831, Holy Spirit Hospital, Konin.
RESULTS. An outbreak of cholera in Tuliszków parish in 1831 began around the 8th of August and lasted 
until about the 10th of October. 81 people died of cholera: 74 people in Tuliszków and 7 people in Sarbicko. The 
number of deaths in infants and children up to 5 years of age was in fact significantly lower than in other age 
groups (p = 0.0052). The percentage of deaths from cholera compared to deaths from other causes among infants 
and children under 5 years of age decreased from 52.46% to 28.4%. In the age group of 20 to 40 years old it 
increased from 13.11% to 23.46% and in the age group over 55 years from 9.84% to 19.75%.
CONCLUSIONS. In Tuliszków parish in 1831, the number of deaths of infants and children under 5 years of age 
caused by cholera was indeed significantly lower than in other age groups (p = 0.0052).

Key words: cholera, children, epidemic, infants, Tuliszków

STRESZCZENIE

WSTĘP.. Przedstawiono wiadomości o cholerze jako chorobie zakaźnej i epidemii na ziemiach polskich i w Eu-
ropie w 1831 roku na podstawie źródeł dawnych i współczesnych.
CEL. .Zbadanie zmiany rozkładu odsetka zgonów zmarłych na cholerę w zależności od wieku w parafii Tulisz-
ków, podczas epidemii cholery w 1831 roku.
MATERIAŁ I METODY. Wykonano kwerendę w archiwach. Informacje o zgonach w latach od 1829 do 1839 
roku uzyskano z akt parafialnych stanu cywilnego. Brano pod uwagę: przyczynę zgonu, wiek zmarłego, miejsce 
zamieszkania. Dla poszczególnych grup wieku liczby zmarłych na cholerę w roku 1831 i zmarłych z innych 
przyczyn w roku kontrolnym 1835  porównano testem Fishera. Przeszukano bazę danych GBL i PubMed. sto-
sując hasła: cholera, epidemia cholery, zgony, Tuliszków, rok 1831, szpital św. Ducha, Konin. 
WYNIKI. Epidemia cholery w parafii Tuliszków w 1831 roku miała początek około 8 sierpnia i trwała do około 
10 października. Na cholerę zmarło 81 osób, w tym w Tuliszkowie (74 osoby) i w Sarbicku (7 osób). Liczba 
zgonów niemowląt i dzieci do lat 5 była istotnie mniejsza niż w pozostałych grupach wieku (p = 0.0052). Odse-
tek zgonów spowodowanych cholerą w porównaniu do zgonów z innych przyczyn wśród niemowląt i dzieci do 
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INTRODUCTION

The second pandemic of cholera began in 1829 in 
India, from where it spread to Russia, Polish lands 
occupied by the invading countries, Germany, Sweden, 
Austria and England. China and the USA were also 
impacted (1). The spread of various epidemics was 
enhanced by mass movements of the population due 
to the desire to improve living conditions or due to 
military activities such as mobilization, wars, refugee 
migration and demobilization. The occurrence of 
cholera sometimes caused social unrest (2). Although 
the November Uprising coincided with the cholera 
epidemic in 1831, it did not result from it. 

Due to shortage of hospitals adequate care was 
not provided. People did not want to entrust the sick 
to them. However, there were no revolts related to 
distrust of doctors, which occurred in other European 
cities (2, 3). On July 26, 1831, The Central Committee 
of Health appointed free practitioners with the task of 
helping regional physicians in order to treat and assist 
patients in private homes (4). It was the world’s first 
equivalent of today’s family doctor.

The purpose of the uprising was not to change 
social relations, which was the claim by the Russian 
side with the purpose to discourage others from 
helping Poles in any way. Because Poles were fighting 
for independence, they could not recognize the tsar’s 
proclamation (5). The opinion that the emigration of 
Polish refugees caused by the uprising resulted in 
the rapid spread of cholera from the Russian empire 
further to the west is also dubious (2).

The first cases of cholera occurred in England in 
October 1831 in the port of Sunderland after a ship from 
Riga had arrived. From Sunderland, cholera spread 
northward to Scotland and southward to London. In 
the beginning of 1832, London and Paris were under 
its sway (1).

There were two theories about the origin of the 
epidemic at the time. The miasma theory – according 
to which the causative factor was to be fumes arising 
in wetlands or areas damaged by adverse weather 
conditions or even fluids of cosmic origin. The 
contagionistic theory – suggesting the presence of 
some living infectious agent which can spread from 
person to person. The first theory was favoured more 
(6).

WSTĘP

Druga pandemia cholery miała początek w 1829 
roku w Indiach, skąd rozprzestrzeniła się do Rosji, 
okupowanej przez zaborców Polski, Niemiec, Szwecji, 
Austrii i Anglii, objęła też Chiny i USA (1). Rozprze-
strzenianiu się różnych epidemii sprzyjało masowe 
przemieszczanie się ludności związane z chęcią po-
prawy warunków życia lub z działaniami o charakte-
rze militarnym jak: mobilizacja, wojny, uchodźctwo, 
demobilizacja. Pojawienie się cholery wywoływało 
niekiedy niepokoje społeczne (2). Mimo, że powstanie 
listopadowe zbiegło się w czasie z epidemią cholery 
w 1831 r., zauważyć należy, że nie było ono jej skut-
kiem. Wprawdzie nieliczne szpitale nie zapewniały 
należytej opieki. Ludność nie chciała do nich oddawać 
chorych. Nie było jednak buntów związanych z nie-
ufnością do lekarzy, do których dochodziło w innych 
miastach Europy (2,3). Komitet Centralny Zdrowia 26 
lipca 1831 r. powołał lekarzy wolno praktykujących 
do pomocy lekarzom obwodowym, celem leczenia 
i udzielania pomocy w domach prywatnych (4) był to 
pierwszy w świecie odpowiednik dzisiejszego lekarza 
rodzinnego. Celem powstania nie była też zmiana rela-
cji społecznych, co głosiła strona rosyjska, by zniechę-
cić innych do jakiejkolwiek pomocy Polakom. Ponie-
waż walczono o niepodległość Polacy nie mogli uznać 
proklamacji cara (5). Wątpliwości budzi też pogląd, że 
związana z powstaniem emigracja polskich uchodź-
ców spowodowała szybkie przemieszczanie cholery 
z imperium rosyjskiego dalej na zachód (2). Pierwsze 
zachorowania na cholerę pojawiły się w Anglii w paź-
dzierniku w 1831 r. w porcie Sunderland po przybyciu 
statku z Rygi. Z Sunderland cholera rozprzestrzeniła 
się w kierunku północnym do Szkocji i południowym 
do Londynu. W początku 1832 r. panowała w Londy-
nie i Paryżu (1).

Na temat pochodzenia epidemii panowały wów-
czas dwie teorie: Miazmatyczna – według której czyn-
nikiem sprawczym miały być wyziewy powstające 
w miejscach podmokłych czy zniszczonych pod wpły-
wem niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 
fluidów nawet kosmicznego pochodzenia. Kontagioni-
styczna – sugerująca obecność żywego czynnika za-
kaźnego mogącego przenosić się z człowieka na czło-
wieka. Większą przychylnością cieszyła się pierwsza 
teoria (6).

lat 5 zmalał z 52,46% do 28,4%. W grupie wieku od 20 do 40 lat wzrósł z 13,11% do 23,46% a w grupie wieku 
powyżej 55 roku życia z 9,84% do 19,75%.
WNIOSKI. W parafii Tuliszków w 1831 roku spowodowana cholerą  liczba zgonów niemowląt i dzieci do lat 5 
była istotnie mniejsza niż w pozostałych grupach wieku (p = 0.0052).

Słowa kluczowe: cholera, dzieci, epidemia, niemowlęta, Tuliszków.
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Analiza zgonów w parafii Tuliszków...An analysis of deaths in Tuliszków...

The clinical symptoms of cholera were first 
described by Karol Kaczkowski on April 13, 1831 (7). 
In 1854, Filippo Pacini discovered and described Vibrio 
cholerae (1), but it had yet to be shown that it causes 
people to contract cholera. Robert Koch was the second 
doctor to isolate the bacterium from the intestines of 
those who died of cholera in 1883. However, it did 
not cause cholera symptoms in experimental animals. 
Cholera had not been recognized as an infectious 
disease caused by Vibrio cholerae until 1884 when 
laboratory employees contracted cholera. Today, 12 
types of Vibrio cholerae are considered pathogenic 
to humans. Strains O1 and O139 have the ability to 
produce cholera toxin (CT) and can cause a pandemic. 
V. cholerae also secretes other toxic substances, e.g. 
neuroamidase, which supports CT function. The 
pathomechanism of cholera was not discovered 
until 1953 (8). Today we know that the effect of the 
cholera toxin on the small intestinal epithelium causes 
inhibition of Na+ recycling (9), secretion of water into 
the lumen of the small intestine, diarrhoea. Stools are 
produced with no pressure and without the possibility 
of stopping. Dehydration occurs. In a severe course of 
the disease, shock, coma and then death occur. During 
one of the nineteenth century epidemics of cholera  
53.6% of patients died in Konin poviat (10).

Little is known about the relationship between 
deaths and age during the cholera epidemic in 1831. 
Although the cause of deaths was recorded in the Latin 
version of death certificates in the Roman Catholic 
parish in Tuliszków, this information was not used 
in existing studies. By using the data available in 
the archives combined with our current computing 
power, we gain the possibility to better understand the 
relationship between deaths caused by cholera and the 
age of the diseased. 

OBJECTIVE OF THE PRESENT PAPER

In the study, the percentage of people who died of 
cholera in 1831 was compared to the percentage of 
people who died for other reasons in the year when 
there was no epidemic, both numbers were examined 
for the same age groups. 

MATERIALS AND METHODS

In the period of interest to us Tuliszków 
administratively belonged to the Konin poviat, and the 
Tuliszków parish to the Włocławek-Kalisz Diocese 
(Dioecesis Vladislaviensis seu  Calissiensis) and the 
Konin deanery (Decanatus Koninensis). Therefore, 
with particular attention, the query was made of the 
files of the town of Tuliszków which are kept in the 
State Archives in Poznań, Konin Branch (APP o/

Kliniczne objawy cholery pierwszy opisał Karol 
Kaczkowski 13 kwietnia 1831 roku (7). W 1854 r. 
Filippo Pacini wykrył i opisał przecinkowca cholery 
(1) należało jednak wykazać, że powoduje on zacho-
rowanie na cholerę u ludzi. Robert Koch jako drugi 
wyizolował z jelit zmarłych na cholerę w 1883 r. bak-
terię. Jednak nie powodowała ona objawów cholery 
u zwierząt doświadczalnych. Dopiero zachorowanie 
pracowników laboratorium przyczyniło się do uzna-
nia cholery za chorobę zakaźną (1884 r.) wywoływaną 
przecinkowcem cholery. Obecnie za chorobotwórcze 
dla człowieka uznaje się 12 gatunków z rodzaju Vibro. 
Szczepy O1 i O139 maja zdolność produkcji toksyny 
cholerycznej (CT) i mogą stać się przyczyną pandemii. 
V. cholerae wydziela też inne substancje toksyczne np. 
neuroamidazę, która wspomaga działanie CT. Dopiero 
w 1953 r. poznano patomechanizm cholery (8). Obec-
nie wiemy, że działanie toksyny cholery na nabłonek 
jelita cienkiego powoduje hamowanie recyklingu Na+ 
(9) wydzielanie wody do światła jelita cienkiego, bie-
gunkę. Stolce oddawane są bez parcia i bez możliwo-
ści zatrzymania. Następuje odwodnienie organizmu. 
W ciężkim przebiegu choroby dochodzi do wstrząsu 
śpiączki i zgonu. Podczas jednej z XIX wiecznych epi-
demii cholery w powiecie konińskim spośród chorych 
53,6 % zmarło (10).

Niewiele wiadomo o zależności zgonów od wie-
ku podczas epidemii cholery w 1831 roku. Mimo, że 
w parafii rzymskokatolickiej w Tuliszkowie w łaciń-
skiej wersji akt zgonów odnotowano przyczynę zgo-
nów, informacji tej nie wykorzystano w istniejących 
opracowaniach. Korzystając z danych dostępnych 
w archiwach i mocy obliczeniowych, jakimi dyspo-
nujemy obecnie, uzyskujemy możliwość lepszego po-
znania zależności  zgonów spowodowanych cholerą od 
wieku. 

CEL PRACY

Zbadano, w takich samych grupach wieku, zmianę 
odsetka osób zmarłych na cholerę w 1831 roku w po-
równaniu do odsetka osób zmarłych z innych przy-
czyn w roku, w którym epidemii nie było.

MATERIAŁ I METODY

W interesującym nas okresie Tuliszków należał ad-
ministracyjnie do powiatu konińskiego, a parafia Tu-
liszków do Diecezji Włocławsko-Kaliskiej (Dioecesis 
Vladislaviensis seu Calissiensis) i Dekanatu Koniń-
skiego (Decanatus Koninensis). Dlatego ze szczegól-
ną uwagą dokonano kwerendy akt miasta Tuliszkowa 
znajdujących się w Archiwum Państwowym w Pozna-
niu Oddział w Koninie (APP o/Konin) oraz akt parafii 
Tuliszków znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym 
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Konin) and the files of the Tuliszków parish kept in 
the Diocesan Archives in Włocławek (ADW). Polish 
Medical Bibliography was also searched, which 
included information on cholera published in the 19th 
century (11), as well as Polish Medical Bibliography 
database in General Medical Library and PubMed 
database. The bibliography was searched with the 
terms: cholera, cholera epidemic, deaths, Tuliszków, 
1831, Holy Spirit Hospital, Konin.

To analyze deaths in the Roman Catholic parish in 
Tuliszków during the cholera epidemic in 1831, data 
from death certificates from 1813-1836 (12) and death 
certificates from 1826-1834 (13) were used. Data for the 
control group were chosen for those who died in the year 
when the cholera epidemic did not occurr. Deaths in the 
years 1829-1839 were taken into account. It was assumed 
that due to eating habits, hygiene habits and population 
numbers, it should not be a year too distant in time 
from the year of the epidemic (1831). The number and 
percentage of deaths of the parishioners were identified 
for each year from 1829 to 1839. For this purpose, data 
from the files were used (14, 15). In addition, data in 
the catalogues with numbers of parishioners for each 
calendar year were used respectively from 1829 to 1831 
(16), the catalogue for 1832 did not provide the number 
of parishioners (17). Data from 1833 to 1837 are in the 
catalogues (18), while for 1838 and 1839 in the records 
(19). The results obtained are summarized in the table 
(Tab. I). In 1835, both the percentage of deaths of the 
parishioners (2.1%) and the number of deaths (61) were 
the lowest in the eleven years under consideration. In 
addition, cholera was not recorded as the cause of death 
in the files for this year. Also other causes of deaths did 
not form a series that could indicate an epidemic (12). 
Therefore, deaths in 1835 were accepted as not caused 
by cholera (control group). The age of people who died 
of cholera as well as those who died for other reasons, 
recorded in death certificates, by days, weeks or months, 
was converted into a fraction of a year, assuming 365 
days a year. First, the data of people who died of cholera 
were ordered by age at death, from the lowest to the 
highest value, then they were divided into age groups. 
The same age groups were adopted for those who died 
for other reasons in the control year. The numbers of the 
deceased in the study group (81 people) and in the control 

we Włocławku (ADW). Przeszukano również Polską 
Bibliografię Lekarską obejmującą publikacje dotyczą-
ce cholery, które ukazały się w XIX wieku (11), a tak-
że bazę danych Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL 
oraz bazę PubMed. Bibliografię przeszukiwano stosu-
jąc hasła: cholera, epidemia cholery, zgony, Tuliszków, 
rok 1831, szpital św. Ducha, Konin.

Do przeprowadzenia analizy zgonów w parafii 
rzymskokatolickiej w Tuliszkowie podczas epidemii 
cholery w 1831 r. wykorzystano dane zawarte w ak-
tach zgonów z lat 1813-1836 (12) i aktach zgonów z lat 
1826-1834 (13). Jako dane do grupy kontrolnej wybra-
no dane osób zmarłych w roku, w którym epidemii 
cholery nie było. Pod uwagę wzięto zgony w latach 
od 1829 do 1839 roku. Uznano bowiem, iż ze względu 
na zwyczaje żywieniowe, nawyki higieniczne i licz-
bę mieszkańców, nie powinien to być rok zbyt odle-
gły od roku epidemii (1831). Ustalono liczbę i procent 
zgonów wiernych w poszczególnych latach od 1829 
do 1839 roku. W tym celu wykorzystano dane z akt 
(14,15). Dodatkowo wykorzystano dane zawarte w ka-
talogach, które podawały liczbę parafian na każdy 
rok kalendarzowy. Odpowiednio dla lat 1829 do 1831 
w katalogach (16), w katalogu na rok 1832 nie poda-
no liczby parafian (17). Dane od roku 1833 do 1837 
znajdują się w katalogach (18), natomiast dla lat 1838 
i 1839 w elenchus (19). Otrzymane wyniki zestawiono 
w tabeli (Tab. I). W roku 1835 zarówno procent zgo-
nów wiernych (2,1 %), jak i liczba zgonów (61) były 
najmniejsze w rozpatrywanych jedenastu latach. Poza 
tym wśród przyczyn zgonu w aktach z tego roku nie 
zapisano cholery. Również inne przyczyny zgonów 
nie układały się w serie mogące wskazywać na epi-
demię (12). Dlatego zgony w roku 1835 przyjęto jako 
niespowodowane cholerą (grupa kontrolna). Wiek 
osób zmarłych na cholerę, jak i zmarłych z innych 
przyczyn zapisany w aktach zgonów w dniach, tygo-
dniach lub miesiącach, przeliczono na ułamek roku, 
przyjmując liczbę 365 dni w roku. Po uporządkowa-
niu danych osób zmarłych na cholerę, według wieku 
w chwili zgonu, od wartości najmniejszej do najwięk-
szej, dokonano podziału na grupy wieku. Takie same 
grupy wieku przyjęto dla zmarłych z innych przyczyn 
w roku kontrolnym. Liczby zmarłych w grupie bada-
nej (81 osób) jak i w grupie kontrolnej (61 osób) nie 

Table I. Numbers and percentages of deaths in the Roman Catholic parish in Tuliszków in the years 1829-1839.
Tabela I. Liczby i procenty zgonów w parafii rzymskokatolickiej Tuliszków w latach 1829 – 1839.

Years
1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839

Number of deaths 163 107 169 100 136 78 61 64 96 69 83
Number of 
parishioners 2621 2606 2870 - 2891 2895 2904 2803 2935 2930 2880

% of  deaths  6.21 4.1 5.88 - 4.7 2.69 2.1 2.28 3.27 2.35 2.88
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group (61 people), due to the mathematical requirements 
of the test, do not allow for a more detailed division of 
the age groups, and thus for a separate analysis for men 
and women in individual age groups.

STATISTICAL ANALYSIS

In the study group as well as in the control group, 
all data of the deceased were readable. 61 people in the 
control group and 81 people in the study group were 
analyzed. Data were analyzed by Fisher’s test using 
Statistica software. The differences were considered 
statistically significant for p-values ≤ 0.05.

RESULTS

Given the dates of deaths, the first death from 
cholera in 1831 was recorded in Tuliszków on August 
8 (death certificate 61), and the last one on October 5 
(death certificate 146). It should be added, however, that 
a single death due to this reason occurred in Tuliszków 
also on December 13 (death certificate 166). After this 
event, nobody died of cholera until the end of 1832. 
An increased number of deaths in villages in March 
and April 1831 (Fig. 1) was not caused by cholera, 
as other causes of death were recorded in the files. 
Outside Tuliszków, deaths from cholera occurred only 
in Sarbicko, where the first person died on August 26 
(death certificate 83) and the last person on October 10 
(death certificate 148) (12). Therefore, deaths took place 
in the parish from August 8 to October 10. At that time, 
the parish had 2,870 parishioners (16). Throughout 1831, 
169 people died, accounting for 5.88% of parishioners.  
Of these, 81 people died of cholera, accounting for 
47.93% of all deaths. Due to cholera 74 people died in 

pozwalają, ze względu na matematyczne wymogi te-
stu, na zbyt szczegółowy podział na grupy wieku, a co 
za tym idzie oddzielną analizę dla kobiet i mężczyzn 
w poszczególnych grupach wieku.

ANALIZA STATYSTYCZNA

W grupie badanej, jak i w grupie kontrolnej wszyst-
kie dane osób zmarłych były czytelne. Analizie pod-
dano 61 osób w grupie kontrolnej i 81 osób w grupie 
badanej. Dane analizowano testem Fishera z wykorzy-
staniem programu Statistica. Różnice uznano za istot-
ne statystycznie dla wartości p ≤ 0,05.

WYNIKI

Biorąc pod uwagę daty zgonów, pierwszy zgon 
spowodowany cholerą w 1831 roku w Tuliszkowie 
odnotowano 8 sierpnia (akt zgonu nr 61), a ostatni 5 
października (akt zgonu 146). Należy jednak dodać, 
że pojedynczy zgon z tej przyczyny zdarzył się w Tu-
liszkowie jeszcze 13 grudnia (akt zgonu 166). Po tym 
zdarzeniu, na cholerą nie zmarł nikt do końca 1832 
roku. Zwiększona liczba zgonów na wsiach w mar-
cu i kwietniu 1831 r. (Ryc. 1) nie była spowodowana 
cholerą, bowiem w aktach zapisano inne przyczyny 
zgonów. Poza Tuliszkowem zgony z powodu cholery 
miały miejsce tylko w Sarbicku, gdzie pierwsza osoba 
zmarła 26 sierpnia (akt zgonu 83), a ostatnia 10 paź-
dziernika (akt zgonu 148) (12). W parafii zgony trwały 
więc od 8 sierpnia do 10 października. Parafia liczy-
ła wówczas 2870 wiernych (16). W ciągu całego roku 
1831 zmarło 169 osób, stanowiło to 5,88 % parafian. 
Wśród nich osiemdziesiąt jeden osób zmarło na chole-
rę, co stanowiło 47,93 % wszystkich zgonów. Z powo-

Fig. 1. The number of deaths in individual months during 1831 in Tuliszków parish, in Tuliszków and in the villages 
around. Based on death certificates of the Roman Catholic parish in Tuliszków (12)
Ryc. 1. Liczby zgonów w poszczególnych miesiącach 1831 roku w parafii Tuliszków, w Tuliszkowie i  na wsiach. Na 
podstawie akt zgonów parafii rzymskokatolickiej Tuliszków (12)
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Tuliszków, and 7 people in Sarbicko. In the comparative 
year (1835) 61 people died in the parish: 20 people in 
Tuliszków, and 8 in Sarbicko. In the remaining villages 
of the parish 33 people died (15).

The graph (Fig. 2) and table (Tab. II) show that 
when there was no epidemic (1835) the percentage of 
deaths in infants and children under the age of 5 was 
high (52.46%). However, during the epidemic (1831) 
it was lower, but it amounted to 28.40%. In this age 
group there was a statistically significant difference 
between the number of deaths caused by cholera 
and the number of deaths due to other causes (in the 
control year) (Tab. III). A significant increase in the 
percentage of deaths occurred in the group of people 
aged 21 to 40: from 13.11% to 23.46%. It was higher 
than in the group of people over the age of 55, in which 
it increased from 9.84% to 19.75% (Tab. II).

du cholery w Tuliszkowie zmarły 74 osoby, a w Sar-
bicku 7 osób. W roku porównawczym (1835) w parafii 
zmarło 61 osób: w Tuliszkowie 20 osób, a w Sarbicku 
8. W pozostałych wsiach parafii zmarły 33 osoby (15).

Z wykresu (Ryc. 2) i (Tab. II) wynika, że kiedy nie 
było epidemii (1835) odsetek zgonów wśród niemowląt 
i dzieci do lat pięciu był wysoki (52,46 %). Natomiast 
podczas epidemii (1831) był mniejszy, jednak wyno-
sił aż 28,40%. W tej grupie wieku wystąpiła różnica 
istotna statystycznie pomiędzy liczbą zgonów spo-
wodowanych cholerą a liczbą zgonów z innych przy-
czyn (w roku kontrolnym) (Tab. III). Znaczny wzrost 
odsetka zgonów nastąpił w grupie osób w wieku od 
21 do 40 lat z 13,11% do 23,46%. Był on wyższy niż 
w grupie osób powyżej 55 roku życia, w której wzrósł 
z 9,84% do 19,75% (Tab. II).

Fig. 2. Percentage distribution of deaths in individual age groups in Tuliszków in 1835 (control group) and those who died 
of cholera in 1831 (study group)
Ryc. 2. Rozkład procentowy zgonów w poszczególnych grupach wieku w Tuliszkowie w roku 1835 (grupa kontrolna) 
i zmarłych na cholerę w roku 1831 (grupa badana)

Table II. The percentage distribution of deaths and their numbers in individual age groups in the control group (those who 
died for other reasons) and in the study group (those who died of cholera)
Tabela II. Rozkład procentowy zgonów i ich liczba w poszczególnych grupach wieku w grupie kontrolnej (zmarłych 
z innych przyczyn) i w grupie badanej (zmarłych na cholerę)

Control group Study group Total in a row 
0 – 5 32 23 55

52.46 % 28.40 %
6 – 20 5 9 14

8.20 % 11.11 %
21 – 40 8 19 27

13.11 % 23.46 %
41 – 55 10 14 24

16.39 % 17.28 %
 > 56 6 16 22

9.84 % 19.75 %
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DISCUSSION

In years 1830-1831, no medical magazine was 
published in Polish lands under the Russian rule 
(4). For this reason, studies on the epidemic of 1831 
come from later years. However, no description of the 
epidemic in Tuliszków was found among them. Based 
on the death dates of people who died of cholera, it 
could be assumed that the epidemic in the Tuliszków 
parish in 1831 lasted from August 8 to October 10. 
However, given the incubation period of the disease, 
which lasts from several hours to five days, and the 
fact that not all patients were dying, the above dates 
should not be equated with the beginning and the end 
of the epidemic. They are only approximate dates. 
Excluding year 1831, when the epidemic prevailed, 
the average number of deaths (87) from 1829 to 1839 
was significantly lower than the number of deaths 
in 1829 and 1833 (Fig. 3). In 1829, the percentage of 
deaths (6.21%) was even higher than in the year of the 
cholera epidemic (5.88%) (Tab. I). On the one hand, it 
may indicate that there was another epidemic in 1829, 
and on the other, that the cholera epidemic in 1831 in 

DYSKUSJA

W latach 1830-1831 na ziemiach polskich zabra-
nych przez Rosję nie wychodziło żadne czasopismo 
lekarskie (4). Z tego powodu opracowania dotyczące 
epidemii w 1831 r. pochodzą z lat późniejszych. Jed-
nak nie znaleziono wśród nich opisu epidemii w Tu-
liszkowie. Na podstawie dat zgonów osób zmarłych 
na cholerę można by przyjąć, że w 1831 roku epidemia 
w parafii Tuliszków trwała od 8 sierpnia do 10 paź-
dziernika. Jednak biorąc pod uwagę okres wylęgania 
choroby trwający od kilku godzin do pięciu dni oraz to, 
że nie wszyscy chorzy umierali, nie należy utożsamiać 
powyższych dat z początkiem i końcem epidemii. Są 
one jedynie datami przybliżonymi. Średnia liczba zgo-
nów (87) z lat 1829 do 1839 z wyłączeniem roku 1831, 
w którym panowała epidemia, była znacznie niższa od 
liczby zgonów w latach: 1829 i 1833 (Ryc. 3). W roku 
1829 odsetek zgonów (6,21 %) był nawet większy niż 
w roku epidemii cholery (5,88 %)  (Tab. I). Z jednej 
strony może świadczyć to, że w roku 1829 występo-
wała inna epidemia, z drugiej zaś, że epidemia cholery 
w 1831 r. w Tuliszkowie nie miała zbyt gwałtownego 

Table III. Distribution of the number of deaths in the individual age groups in the control group (1835) and in the study 
group (1831). Analyzed by the Fisher test
Tabela III. Rozkład liczb zgonów w poszczególnych grupach wieku w grupie kontrolnej (rok 1835) i w grupie badanej (rok 
1831 r.). Analizowano testem Fishera

Control group Study group p-value
0 – 5 32 23 0,0052
6 – 20 5 9 0,7773
21 – 40 8 19 0,1356
41 – 55 10 14 1,0000
 >  56 6 16 0,1589

Fig. 3. Numbers of deaths for residents of Tuliszków parish in individual years. The marked average excludes the year 1831 
(cholera epidemic)
Ryc. 3. Liczby zgonów mieszkańców parafii Tuliszków w poszczególnych latach. Zaznaczona średnia bez roku 1831 
(epidemia cholery)
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Tuliszków was not too rapid in its course. When the 
numbers of deaths in 1829 were added up, they were 
categorized according to the causes of death recorded 
in the files. 45 deaths from an unknown disease 
(morbo ignato) and 39 deaths caused by smallpox 
were distinguished (12). The latter was also called 
pimple in Polish at that time due to pustules with 
leaking fluid, which was a symptom of a certain stage 
of the disease (20). There were also 7 people who died 
of tuberculosis. However, there were no deaths from 
cholera. Thus we conclude that the cholera epidemic 
in 1831 in the Tuliszków parish was not too violent. 
This conclusion is confirmed by the fact that cholera 
did not spread to nearby villages except for Sarbicko. 
The epidemic in 1831 was assessed as “relatively mild” 
also in the paper (21).

The number of deaths in infants and children under 
the age of 5 was in fact significantly lower than in other 
age groups (p = 0.0052). A publication from 1831 noted 
that cholera in children “subsides very easily” (22). On 
the other hand, according to the authors of the paper 
(21), infants almost never contracted cholera. Today 
we know that breastfeeding does not protect against V. 
cholerae infection, but against the development of the 
disease (23). Sialyllactose in mother’s milk plays an 
important role in neutralizing cholera toxin (24). This 
may be one of the reasons for the lower death rate in the 
age group up to 5 years, because infants and sometimes 
older children were breastfed. However, the highest 
percentage of deaths from cholera occurred in the age 
group from 21 to 40 (Fig. 2). This could have been 
influenced by several factors (25), including, among 
others, high professional and sexual activity in this 
age group combined with lack of hygiene. The results 
obtained in this study confirm the accuracy of some 
of the observations presented in the publications (21, 
22) and are consistent with the results of contemporary 
publications (23, 24, 25).

Identifying the increase in the percentage of 
deaths in the group from 21 to 40 allows for a better 
appreciation of the achievements of Polish doctors: 
Karol Kaczkowski and Karol Marcinkowski. In 
1831, along with the cholera epidemic, the November 
Uprising continued. Meanwhile, a significant 
proportion of men capable of carrying weapons 
were recruited from this age group. The Surgeon 
General of the Polish army, Karol Kaczkowski, was 
aware that the insurgent fighting units were in great 
danger of contracting cholera. The sick soldiers were 
sent to hospitals where they were isolated from the 
wounded. Separate hospitals for cholera patients were 
established. Drinking from contingent water reservoirs 
was banned. This was all before the discoveries by 
John Snow, Filippo Pacini and Robert Koch. The fight 
against cholera in the Polish Army in 1831 became 

przebiegu. Po podsumowaniu liczby zgonów w roku 
1829, według przyczyn śmierci zapisanych w aktach 
wyodrębniono 45 zgonów na nieznaną chorobę (morbo 
ignato) i 39 zgonów spowodowanych ospą (12), którą 
wówczas ze względu na ulegające zropieniu pęcherzy-
ki, będące objawem pewnego stadium choroby, nazy-
wano także krostą (20). Z kolei siedem osób zmarło na 
gruźlicę. Nie odnotowano natomiast zgonów na chole-
rę. Wnioskujemy z tego, że epidemia cholery w 1831 
roku w parafii Tuliszków nie należała do zbyt gwał-
townych. Wniosek taki potwierdza fakt, że cholera nie 
rozszerzyła się na bliskie wsie z wyjątkiem Sarbicka. 
Epidemię w 1831 r. oceniono jako „względnie łagod-
ną” również w pracy (21).

Liczba zgonów niemowląt i dzieci do lat 5 spowo-
dowana cholerą była istotnie mniejsza niż w pozo-
stałych grupach wieku (p = 0.0052). Już w publikacji 
z 1831 roku zauważono, że cholera u dzieci „bardzo 
łatwo ustępuje” (22). Z kolei według autorów pracy 
(21) niemowlęta prawie nigdy nie zapadały na cho-
lerę. Obecnie wiemy, że karmienie piersią nie chroni 
przed zarażeniem V. cholerae, lecz przed rozwojem 
choroby (23). Istotną rolę w neutralizowaniu  toksyny 
cholery odgrywa zawarta w mleku matki sialyllaktoza 
(ang. sialyllactose) (24). Może to być jedną z przyczyn 
mniejszego odsetka zgonów w grupie wieku do lat 5, 
bowiem niemowlęta, a niekiedy dzieci starsze były 
karmione piersią. Natomiast największy odsetek zgo-
nów spowodowanych cholerą wystąpił w grupie wie-
ku od 21 do 40 lat (Ryc. 2). Wpływ na to mogło mieć 
kilka czynników (25), w tym między innymi duża 
w tej grupie wieku aktywność zawodowa i seksualna 
połączona z brakiem higieny. Wyniki otrzymane w tej 
pracy potwierdzają trafność niektórych spostrzeżeń 
zawartych w publikacjach (21,22) i są zgodne z wyni-
kami publikacji współczesnych (23, 24, 25).

Ustalenie wzrostu odsetka zgonów w grupie od 21 
do 40 lat pozwala bardziej docenić osiągnięcia polskich 
lekarzy: Karola Kaczkowskiego i Karola Marcinkow-
skiego. W 1831 roku wraz z epidemią cholery trwały 
walki powstania listopadowego. Tymczasem znaczna 
część mężczyzn zdolnych do noszenia broni rekruto-
wała się z tej grupy wieku. Naczelny lekarz wojska 
polskiego, Karol Kaczkowski zdawał sobie sprawę 
z wielkiego niebezpieczeństwa zachorowań na chole-
rę dla walczących oddziałów powstańczych. Chorych 
żołnierzy odsyłano do szpitali, gdzie byli izolowani 
od rannych. Zakładano oddzielne szpitale dla chorych 
na cholerę. Wydano zakaz picia wody z przygodnych 
zbiorników. Działo się to przed odkryciami Johna 
Snowa, Filippo Paciniego i Roberta Kocha. Walka 
z cholerą w Wojsku Polskim w 1831 r. stała się wzorem 
postępowania profilaktycznego dla świata lekarskiego 
krajów Europy Zachodniej, a także przeciwnika walk 
- Rosji (26). Z Karolem Kaczkowskim współpracował 
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a model of preventive treatment for the medical 
world of Western European countries as well as for 
the opponent of the insurgence - Russia (26). Karol 
Marcinkowski cooperated with Karol Kaczkowski. 
Science societies of England, France and Prussia sent 
doctors to Warsaw in order to learn about ways to fight 
the epidemic and treat cholera (4). During the cholera 
epidemic in Paris in August 1832, Marcinkowski sent 
information about cholera to French doctors, for which 
he received a gold medal worth 1000 francs from the 
French Academy of Sciences, which he offered to the 
emigration Society for Scientific Assistance to support 
students of medicine (27).

Deaths from cholera, especially among people 
between the ages of 21 and 40, had serious social 
consequences. They deprived some families of their 
only breadwinners or of two working hands and 
contributed to the rise of poverty. There was also the 
risk of both parents dying and children being orphaned. 
The theme of orphans left behind after epidemics 
was reflected in Polish art of the nineteenth century, 
among others in paintings by M.E. Andriolli “Mum’s 
gone, Johnnie” (1874), or by A. Bilińska-Bohdanowicz 
“Children waking dead mother” (approx. 1880). These 
issues require a separate study from the point of view 
of history and economy.

CONCLUSIONS

1. The number of deaths in infants and children under 
the age of 5 caused by cholera in the Tuliszków 
parish in 1831 was significantly lower than in other 
age groups (p = 0.0052).

2. The increase in the percentage of deaths caused 
by cholera compared to deaths from other causes 
(in 1835) was the largest in the age group from 21 
to 40 years. However, among infants and children 
under 5 years of age it decreased.

3. An outbreak of cholera in the Tuliszków parish 
in 1831 began around August 8 and lasted until 
around October 10. 81 people died of cholera. 
These deaths took place only in Tuliszków (74 
people) and in Sarbicko (7 people).
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ABSTRACT

Communicablediseaseshave accompanied humanity since the beginning of its existence. The first descriptions 
of diseases appeared in the 8th century B.C. in the Iliad, Homer. Epidemics of communicable diseases were 
often described in social context by poets, historians, and chroniclers. Medicine as a science until the 19th 
century could not provide answers concerning the aetiology of epidemic diseases or propose therapies with 
measurable benefits.
For centuries the fight against epidemics was the duty of administrative services. Quarantine, isolation (including 
forced isolation), sanitary cordons, and disinfection procedures involving the moxibustion, burning of objects, 
clothing and bodies, etc. were introduced very early on. The knowledge of practical measures taken during 
repeated epidemics of various communicable diseases in Europe laid the foundations for the development of 
social medicine in the 18th century. In the 19th century, methods such as statistics, comparison of patient 
groups, mathematics and others were introduced to assess the effectiveness of prophylactic and therapeutic 
measures. In the 19th century it became possible to distinguish a new science – epidemiology. The missing 
element was the so-called “bacteriological breakthrough”. After the discovery and description of bacteria, 
there was a tumultuous development of bacteriology, vaccines were created and huge financial resources were 
allocated to bacteriological institutes. After extensive use of chemotherapeutics and antibiotics, it turned out in 
the mid-20th century that the mortality from communicable diseasesis statistically lower in some countries than 
in others.In the 1940s, population-based cardiological studies using epidemiological patterns were introduced 
in the United States, and in the 1950s epidemiological congresses worldwide accepted that it was reasonable for 
epidemiology to investigate the occurrence and causes of communicable and non-communicable diseases. In 
Poland, in 1964, at the 4th Congress of the Polish Society of Epidemiologists and Doctors of Infectious Diseases 
in Cracow, a decision was made to extend epidemiological studies to non-communicable diseases.

Keywords: disease, epidemic, science, epidemiology, history

STRESZCZENIE

Choroby zakaźne towarzyszą ludzkości od początków jej istnienia. Opisy chorób pojawiły się już w Iliadzie, 
Homera (VIII w.p.n.e). Epidemie chorób zakaźnych były często opisywane w kontekście społecznym przez 
poetów, historyków, kronikarzy. Medycyna jako nauka do XIX wieku nie mogła dać odpowiedzi dotyczących 
etiologii chorób występujących epidemicznie ani zaproponować terapii przynoszących wymierne korzyści.
Przez stulecia walka z epidemiami była obowiązkiem służb administracyjnych. Bardzo wcześnie wprowadzono  
kwarantannę, izolację, kordony sanitarne,  oraz postępowanie mające na celu dezynfekcję- okadzanie, palenie 
przedmiotów ubrań i ciał itp. Wiedza płynąca z praktycznych działań  podczas powtarzających się epidemii  
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różnych chorób zakaźnych w Europie  dała podwaliny pod rozwój medycyny społecznej w XVIII wieku. W 
XIX wieku zaczęto wykorzystywać do oceny skuteczności działań profilaktyczno leczniczych metody tj. staty-
styka, porównanie grup pacjentów, matematykę i inne. W XIX wieku stało się możliwe  wyodrębnienie nowej 
nauki- epidemiologii.  Brakującym elementem był tzw. ,,przełom bakteriologiczny”. Po odkryciu i opisaniu 
bakterii  nastąpił burzliwy rozwój bakteriologii, powstawały szczepionki, na instytuty bakteriologiczne prze-
znaczano olbrzymie środki finansowe. Po szerokim zastosowaniu chemioterapeutyków i antybiotyków okazało 
się w połowie XX wieku, że śmiertelność z powodu chorób zakaźnych jest w niektórych krajach  statystycznie 
mniejsza niż z innych przyczyn. W latach 40-tych XX wieku wprowadzono w USA populacyjne badania kar-
diologiczne oparte na schematach epidemiologicznych, a w latach pięćdziesiątych przyjęto podczas światowych 
kongresów epidemiologicznych iż uzasadnione jest, by epidemiologia zajmowała się badaniem występowania 
i przyczyn chorób zakaźnych i niezakaźnych. W Polsce w 1964 roku na IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w Krakowie podjęto decyzję o rozszerzeniu badań naukowych 
epidemiologicznych na choroby niezakaźne.

Słowa kluczowe: choroba, epidemia, nauka, epidemiologia, historia

WSTĘP

Współcześnie, słowo ,,epidemiologia” określa na-
ukę zajmującą się przyczynami i występowaniem cho-
rób zakaźnych i niezakaźnych. Definicje określają epi-
demiologię jako ,,dział nauki i medycyny praktycznej 
zajmujący się oceną stanu zdrowia ludności”(1). 

Pojęcia: ,,epidemiologia genetyczna”, ,,epidemiolo-
gia chorób krążenia”, ,,epidemiologia środowiskowa”, 
,,epidemiologia żywienia” itp. używane są powszech-
nie w nauce i języku potocznym. Badania epidemio-
logiczne mają odpowiedzieć na pytania dotyczące ja-
kości leczenia, dokonać oceny poszczególnych metod 
terapii, są narzędziem służącym do podejmowania de-
cyzji ekonomicznych w procesie leczniczym. 

Jednak przez tysiące lat znaczenie słowa ,,epide-
mia” dotyczyło chorób o przebiegu charakterystycz-
nym dla infekcji zakaźnych, a określania ,,mór”, ,,za-
raza”, ,,morowe powietrze” funkcjonowało w polskim 
języku potocznym i literackim do XX wieku i okre-
ślało chorobę zakaźną obejmującą swym zasięgiem 
określony obszar i grupę ludzi.

Celem pracy jest przedstawienie ewolucji znacze-
nia słowa ,,epidemia” oraz czynników, które wpłynęły 
na rozwój nauki nazywanej współcześnie epidemiolo-
gią, wyszczególnienie różnic znaczeniowych pojęcia 
,,epidemiologia” w kontekście analizowanego czasu, 
przypomnienie faktów z historii polskiej epidemiolo-
gii XX wieku.

MATERIAŁ I METODY

W pracy wykorzystano materiały historyczne, ar-
tykuły i opracowania naukowe z zakresu historii me-
dycyny, medycyny i filozofii. Poddano analizie dzieła 
literackie oraz malarskie z zawartą w nich symboliką. 
Zastosowano metodę dedukcyjną, analizę chronolo-
giczną, metodę opisową. 

INTRODUCTION

Nowadays, the word “epidemiology” defines the 
science dealing with the causes and occurrence of 
communicable and non-communicable diseases. The 
definitions define epidemiology as “a field of science 
and practical medicine involved in assessing the 
population’ health” (1).

Terms: “genetic epidemiology”, “epidemiology 
of cardiovascular diseases”, “environmental 
epidemiology”, “epidemiology of nutrition”, etc. are 
commonly used in science and common language. 
Epidemiological studies are aimed at answering 
questions about the quality of treatment, assessing 
particular therapeutic methods. They are a tool for 
making economic decisions in the treatment process.

However, for thousands of years, the meaning of 
word “epidemic” concerned diseases with a course 
characteristic of communicable infections, and the 
terms “plague” and “miasma” functioned in Polish 
common and literary language until the 20th century 
and defined a communicable disease covering 
a specific area and group of people.

The aim of this paper is to present the evolution 
regarding the meaning of word “epidemic” and factors 
that influenced the development of science called 
nowadays epidemiology, as well as to specify the 
differences in the meaning of term “epidemiology” 
in the context of analyzed time, recall facts from the 
history of Polish epidemiology of the 20th century.

MATERIAL AND METHODS

The paper includes historical materials, articles 
and scientific studies on medical history, medicine 
and philosophy. It analyses literary and painting 
works with their symbolism. There was also used 
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the deductive method, chronological analysis, and 
descriptive method.

EVOLUTION OF EPIDEMIOLOGICAL 
THOUGHT IN MEDICINE

The first detailed descriptions of the epidemic 
originate from ancient Greece (V century B.C.). The 
word functioning today –“epidemic”– also comes 
from this time, but the analysis of the then meaning of 
this expression is still the subject of interdisciplinary 
research (2).

The first physician to use/create the word 
“epidemic”was Hippocrates (460-377). With this 
word he entitled a treatise containing descriptions 
of diseases that can be compared with the presently 
known communicable infections. According to him, 
“epidemic” meant a disease that affected the nation. 
He certainly introduced the word into the language of 
science and gave it a medical meaning. In contemporary 
Greek-Polish dictionaries the “epidemic” is translated 
as “domestic, indigenous, domestic, spreading in the 
country” (3).

In the collection of documents ascribed to 
Hippocrates, “Pseudepigrapha”, which consists of 24 
letters, preserved the correspondence of the Persian 
King Artaxerxes (reigned 464-425 B.C.), who wanted 
to hire Hippocrates at all costs to treat his subjects 
during the plague epidemic (4). Researchers of this 
subject believe that most probably it was an epidemic 
that prevailed in Athens and Attica in 429 B.C. during 
the Peloponnesian War, which was described by 
Tukidydes. This Greek statesman and historian made 
a very accurate description of the ancient plague. He 
described not only the effects, but also the ways of 
spreading, symptoms of disease, marked the order of 
symptoms and its consequences in the form of e.g. 
immunity or amnesia (5). Athens plague has been 
arousing curiosity for hundreds of years. Despite 
interdisciplinary research, many scientific works still 
remain a mystery to this day.

The word pandemic – as –all people, the whole 
people first was used by Ammian Marcellin, Roman 
historian, who in “Roman History”(4th century A.D.) 
wrote: “the first type of plague is called pandemic 
– it interrupts the inhabitants of drier areas, often 
affecting them with fever, the second type of epidemic 
occurs seasonally, weakens visual acuity and causes 
a dangerous accumulation of moisture” (2).

The causes of epidemics have been sought since 
ancient times. Then the concept of so-called “miasma” 
was created. It was said that the soldiers of Marcus 
Aurelius found a box in Babylon from which, when it 
was opened, the miasma that caused the epidemic in 
the Roman state exploded.

EWOLUCJA MYŚLI EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W MEDYCYNIE

Pierwsze szczegółowe opisy epidemii wywodzą się 
ze starożytnej Grecji (V w.p.n.e). Z tego czasu pocho-
dzi również słowo funkcjonujące współcześnie - ,,epi-
demia”, jednakże analiza ówczesnego znaczenia tego 
wyrażenia jest do dnia dzisiejszego przedmiotem in-
terdyscyplinarnych badań (2). 

Pierwszym lekarzem, który użył/stworzył wyraz ,, 
epidemie” był Hipokrates (460-377). Słowem tym za-
tytułował traktat zawierający opisy chorób, które moż-
na porównywać ze współcześnie znanymi infekcjami 
zakaźnymi. ,,Epidemia” wg niego oznaczała chorobę, 
która nawiedziła naród. Z całą pewnością wprowadził 
słowo do języka nauki i nadał mu znaczenie medyczne. 
We współczesnych słownikach grecko-polskich ,,epi-
demia” tłumaczy się jako ,,krajowy, swojski, domowy, 
rozchodzący się, rozprzestrzeniający się w kraju”(3). 

W przypisywanych Hipokratesowi zbiorze doku-
mentów ,,Pseudepigrapha”, na który składają się 24 
listy, zachowała się korespondencja króla Persów Ar-
takserksesa (panował 464-425 p.n.e.), który pragnął za 
wszelką cenę zatrudnić Hipokratesa do leczenia swo-
ich poddanych w czasie epidemii zarazy(4). Badacze 
przedmiotu uważają, że najprawdopodobniej była to 
epidemia, która panowała w Atenach i Attyce w 429 
roku p.n.e. podczas wojny peloponeskiej, o której pisał 
Tukidydes. Ten grecki mąż stanu i historyk sporządził 
bardzo dokładny opis starożytnej zarazy. Opisał nie 
tylko objawy, ale również drogi szerzenia, symptomy 
choroby, zaznaczył kolejność występowania objawów 
oraz jej konsekwencje pod postacią np. odporności 
czy niepamięci (5). Zaraza ateńska budzi ciekawość 
od setek lat. Mimo interdyscyplinarnych poszukiwań, 
wielu prac naukowych po dzień dzisiejszy jej etiologia 
pozostaje tajemnicą. 

Słowa pandemia- jako - wszyscy ludzie cały lud 
pierwszy raz użył Ammian Marcellin, historyk rzym-
ski w który w ,,Dziejach rzymskich”( IV w. n. e. ) pi-
sał: ,,pierwszy rodzaj zarazy nazywamy pandemicz-
nym – sprawia on, że mieszkańcom okolic bardziej 
suchych przerywa życie często ich nawiedzając febra, 
drugi rodzaj epidemiczny pojawia się sezonowo, osła-
bia ostrość widzenia i wywołuje niebezpieczne nagro-
madzenie wilgoci”(2). 

Przyczyn zachorowań epidemicznych poszuki-
wano od starożytności. Wtedy powstało pojęcie tzw. 
,,morowego powietrza”. Przekazywano sobie, że żoł-
nierze Marka Aureliusza znaleźli w Babilonie szkatu-
łę, z której po otwarciu buchnęło morowe powietrze 
będące przyczyną epidemii w państwie rzymskim. 

Termin ,,zapowietrzony” będący synonimem cho-
rego na chorobę epidemiczną, zakaźną, funkcjonował 
w języku potocznym, jak i naukowym do XX wie-
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The term “aerated”, synonymous with an epidemic, 
communicable disease, functioned in both common 
and scientific language until the 20th century. In the 
Polish folk language, the term “aerated” was used 
to refer to someone who should be avoided for some 
reason. Traces of old epidemics and meanings of words 
are found in culture and art. To this day the followers 
of the Catholic faith pray in the church with the text 
of a lofty supplicatory prayer, the supplication “Holy 
God, Holy Mighty One, Holy Immortal One …from the 
air, hunger, fire and war save us Lord”…“From the 
air”– that is to say, airborne, epidemic, communicable 
disease.

The word “epidemic” was gaining and losing its 
popularity. It was used interchangeably with other 
terms. In the Middle Ages, the word “pestilence” 
was used in Latin texts to describe epidemic type of 
disease (2). Intensive urban development, hygiene 
shortcomings and overpopulation have resulted in the 
emergence of epidemic infectious diseases.

These in turn forced the establishment of laws and 
regulations. The decrees were designed to maintain 
order, prevent demoralization and depopulation. There 
is no shortage of studies on the subject in the literature 
(6). The first antidepidemic recommendations were 
approved by state authorities in order to avoid or limit 
its spread. The role of physicians in this process was 
marginal.

Already in ancient times, isolation of patients 
or suspected of infection was used. The first official 
quarantine was introduced in Venice on March 20, 
1348 during the plague epidemic. The city gates were 
closed and ship crews were forbidden to enter. It was 
there that the first European health certificates for 
seamen after the quarantine were issued, thus creating 
the first health authority in Europe, which task was also 
to inform physicians about the current epidemiological 
situation in the city. The infectivity of e.g. leprosy was 
observed very quickly, and in order to isolate the sick 
and stop the spread, so-called “leprosy” was built. By 
the end of the 13th century, 19 thousand leprosy were 
organized (7).

Epidemics and their effects are present in the greatest 
works of world literature, often as a background for 
events, but the contemporary reader often fails to 
notice and understand the meaning of words read in 
the context of communicable disease. Quarantines, 
sanitary cordons have been eagerly used as a pretext 
or main motive for intrigue. The cause of death of 
the lovers of drama “Romeo and Juliet” by William 
Shakespeare (1597) was an epidemic. The reader 
points to forbidden love, family conflict, but the main 
cause of this tragedy was the quarantine introduced 
in Verona. The isolation of the messenger caused that 
a letter from Juliet to Romeo in which she explained 

ku. W języku ludowym w Polsce określenia ,,zapo-
wietrzony” używano w stosunku do kogoś, kogo z ja-
kiegoś powodu należy unikać. Ślady dawnych epide-
mii i znaczeń słów znajdują się w kulturze i sztuce. Do 
dnia dzisiejszego wyznawcy wiary katolickiej modlą 
się w kościele tekstem podniosłej błagalnej modli-
twy, suplikacji ,,Święty Boże, Święty mocny, Święty 
a nieśmiertelny …od powietrza, głodu, ognia i wojny 
wybaw nas Panie”… ,,Od powietrza” – to znaczy od 
zarazy przenoszonej przez powietrze, od choroby epi-
demicznej, zakaźnej. 

Słowo ,,epidemia” zyskiwało i traciło na popular-
ności. Używane było zamiennie z innymi określenia-
mi. W średniowieczu, w tekstach łacińskich dla okre-
ślenia zachorowań o typie epidemicznym używano 
słowa ,,pestilencia” (2). Intensywny rozwój miast, nie-
dostatki higieniczne oraz przeludnienie powodowały 
pojawianie się epidemicznych chorób zakaźnych.

Te z kolei wymuszały ustanawianie przepisów 
i praw. Dekrety miały za zadanie utrzymać porządek, 
zapobiec demoralizacji i wyludnieniu. W literaturze 
przedmiotu nie brakuje opracowań dotyczących tego 
zagadnienia (6). Pierwsze zalecenia przeciwepide-
miczne były zatwierdzane przez organa państwowe 
w celu jej uniknięcia lub ograniczenia rozpowszech-
niania. Rola lekarzy w tym procesie była marginalna. 

Już w starożytności stosowano izolację chorych lub 
podejrzanych o zakażenie. Pierwszą oficjalną kwaran-
tannę wprowadzono w Wenecji 20 marca 1348 pod-
czas epidemii dżumy. Zamknięto bramy miasta i za-
broniono wstępu załogom statków. Tam też wydawano 
pierwsze w Europie zaświadczenia o stanie zdrowia 
dla marynarzy po odbyciu kwarantanny, tworząc tym 
samym pierwszy urząd zdrowia w Europie, którego 
zadaniem było również informowanie lekarzy o ak-
tualnym stanie epidemiologicznym w mieście. Bar-
dzo szybko zaobserwowano zaraźliwość np. trądu, 
a w celu izolacji chorych i zatrzymania rozprzestrze-
niania budowano tzw. leprozoria. Do końca XIII w. 
zorganizowano 19 tys. leprozoriów (7). 

Epidemie oraz ich skutki są obecne w największych 
dziełach literatury światowej, często jako tło wyda-
rzeń, lecz współczesny czytelnik zazwyczaj nie za-
uważa i nie rozumie znaczenia czytanych słów w kon-
tekście choroby zakaźnej. Kwarantanny, kordony sani-
tarne były chętnie wykorzystywane jako pretekst lub 
główny motyw intrygi. Przyczyną śmierci kochanków 
dramacie ,,Romeo i Julia” Wiliama Szekspira (1597) 
była epidemia. Czytający zwraca uwagę na zakazaną 
miłość, konflikt rodzin, lecz główną przyczyną trage-
dii była wprowadzona w Weronie kwarantanna. Izola-
cja posłańca spowodowała, iż list od Julii do Romea, 
w którym tłumaczy ona ukochanemu, że obudzi się ze 
śmiertelnie wyglądającego snu nie dotarł do adresata, 
co skutkowała samobójstwem. Przyjaciel Romea -_
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to her beloved that she would wake up from a deadly 
dream did not reach the addressee, which resulted 
in suicide. Romeo’s friend Mercutio, who was killed 
in a duel, curses: “I am hurt. A plague on both your 
houses!”…“Ask for me tomorrow, and you shall find 
me a grave man. I am peppered, I warrant, for this 
world. A plague o’ both your houses!” (8). It is a sign 
of the times that contemporary translations (text from 
the most accessible source today – the Internet) of this 
work convey the above words of Mercutio as: “I’ve 
been hurt. May a plague curse both your families”… 
(9).

Epidemics, death choosing without any key and 
logic influenced the way we see the world (medieval, 
renaissance). They were often and willingly described 
by chroniclers. Quite paradoxically, we draw reliable 
descriptions of epidemics from literary and historical 
works and try to analyse and interpret them in an 
interdisciplinary – medical and humanistic search. 
Physicians also sought answers to questions about 
epidemic infections, but the works they published were 
based on knowledge from antiquity, mainly works by 
Hippocrates and Galen. On a humoral theory in which 
the balance between the four body fluids – blood in 
the heart and veins, mucus produced by the brain, 
liver bile and black bile formed in the spleen – played 
a major role in maintaining health (10).

One may wonder why the microorganisms were 
identified so late. Since antiquity, it has been suspected 
that there is a material factor passing from man to man 
who causes the disease. This was the “contagium” 
hypothesis, which was reappeared in the 19th 
century (11). The discovery of the causes of epidemic 
was “within reach” two hundred years before the 
bacteria were isolated. Already in the 16th century 
Antoni Leeuwenhoek (1632-1723) saw through the 
microscope of his construction tiny creatures in 
water, which he called “infusoria”, but no one linked 
the great epidemics of global dimension – social, 
political, economic – with the discovery announced by 
an uneducated Dutch merchant… In 1546, Giorlamo 
Francastoro published the work “De contagionibus 
et contagiosismorbis” (“About the plague and 
communicable diseases”) – and he claimed that the 
disease comes from seeds which are invisible to the 
naked eye and which attack the human body three 
ways through the contact of the sick person with the 
healthy, through objects belonging to the sick person, 
through the air and water infected with these seeds (7).

The people of that period were not ready to accept 
the revolutionary reports because there were no mental 
or civilizational changes – it was too early to overthrow 
the paradigm of the divine origin of epidemic.

The paintings of that period, sacral and votive, in 
which the leitmotif was death shown as a skeleton 

Merkuccio ugodzony śmiertelnie podczas pojedynku 
przeklina: ,,Jestem raniony. Na oba wasze domy zara-
za niech spadnie!”…,,Morowe powietrze na oba wasze 
domy, morowe powietrze na oba wasze domy, zrobiły 
ze mnie strawę dla robaków” (8). Znakiem czasu jest, 
że współczesne tłumaczenia (tekst pochodzący z naj-
bardziej dostępnego obecnie źródła-Internetu) tego 
dzieła przekazują powyższe słowa Merkuccia jako : ,, 
słabnę. Bierz licho oba wasze domy”…. (9).

Epidemie, śmierć wybierająca bez jakiegokolwiek 
klucza i logiki wpływała na sposób oglądu świata 
(średniowiecze, renesans). Były często i chętnie opisy-
wane przez kronikarzy. Paradoksalnie, rzetelne opisy 
epidemii czerpiemy z dzieł literackich i historycznych 
i próbujemy analizy i interpretacji w interdyscyplinar-
nym – medyczno – humanistycznym poszukiwaniu. 
Lekarze również poszukiwali odpowiedzi na pytania 
dotyczące zakażenia epidemicznego, lecz publiko-
wane przez nich prace opierały się na wiedzy pocho-
dzącej ze starożytności, głownie dzieł Hipokratesa 
i Galena. Na teorii humoralnej, w której główną rolę 
w utrzymaniu zdrowia odgrywała równowaga między 
czterema płynami ustrojowymi – krwią znajdującą się 
w sercu i żyłach, śluzie produkowanym przez mózg, 
żółcią z wątroby i czarną żółcią powstającą w śledzio-
nie (10). 

 Można się zastanawiać, dlaczego tak późno doszło 
do zidentyfikowania drobnoustrojów. Od starożytno-
ści podejrzewano, że istnieje materialny czynnik prze-
chodzący z człowieka na człowieka, który wywołuje 
chorobę. Była to hipoteza ,,contagium” do której po-
wrócono w XIX wieku (11). Odkrycie przyczyn epi-
demii było ,,na wyciagnięcie ręki” dwieście lat przed 
wyizolowaniem bakterii. Już w XVI wieku Antoni 
Leeuwenhoek (1632 – 1723) zobaczył przez mikro-
skop swojej konstrukcji drobne żyjątka w wodzie, któ-
re nazwał ,, infusoria”, jednak nikt nie wiązał wielkich 
epidemii mających wymiar globalny – społeczny, po-
lityczny, ekonomiczny z odkryciem ogłoszonym przez 
niewykształconego holenderskiego kupca… W 1546 
Giorlamo Francastoro opublikował pracę ,, De conta-
gionibus et contagiosismorbis” (,, O zarazie i choro-
bach zaraźliwych”) – i twierdził, że choroba pochodzi 
od niewidzialnych gołym okiem nasion, które ataku-
ją organizm ludzki trzema drogami: przez styczność 
człowieka chorego ze zdrowym, przez przedmioty na-
leżące do osób chorych, przez powietrze i wodę zara-
żoną tymi nasionami (7). 

Ludzie tego okresu nie byli gotowi na uznanie re-
wolucyjnych doniesień, ponieważ nie doszło do zmian 
mentalnych i cywilizacyjnych – było za wcześnie na 
obalenie paradygmatu boskiego pochodzenia epide-
mii.

Malarstwo tego okresu, sakralne i wotywne, w któ-
rych motywem przewodnim była śmierć ukazywana 
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dancing with people, together with the symbolism 
of the objects depicted in the paintings, speak to 
contemporary people (e.g. Pieter Bruegel, “Triumph of 
Death” 1562, or “Dance of Death” of the 17th century 
in the Bernardine Church in Cracow). Death coming 
suddenly, ravaging villages and cities in a short period 
of time, which chose those and not other people from 
whom there was no escape for no reason – shaped 
the understanding of the world and influenced the 
evolution of civilization in many aspects.

Despite the civilization’s development, the 17th 
century science still could not rationally explain the 
causes of epidemic, thus there were no grounds for 
overthrowing the paradigm of its supernatural origin. 
The 18th century saw the development of natural 
sciences, medicine and philosophy clearly separating 
matter from spirit (Descartes, French materialists). 
Thanks to the views proclaimed by La Metrie (Julian 
Offray de La Mettrie, “L’hommemachine” 1748), the 
man was perceived in a material way, i.e. the human 
body is a machine, the soul is also some form of 
matter, dependent on the body (12). It was a time of 
searching for the causes of all phenomena in matter 
and of studying the matter which forms the man. In the 
18th century, as a result of multidisciplinary changes, 
under the influence of materialism, but also thanks 
to the achievements of science – the development of 
mathematics, physics and natural sciences – a new 
understanding of disease appeared. This phenomenon 
is called “medicalization of disease”, i.e. elimination of 
an irrational divine factor due to disease (13). In France, 
the cradle of the Enlightenment, in overcrowded cities, 
anxieties were growing due to differences in the living 
standards of social classes. Diseases and epidemics, 
hunger and social opposition to the authoritarianism of 
the monarchy were conducive to extreme philosophical 
trends that rejected the immaterial, divine influence on 
reality. The unrest forced those in power to formulate 
populist programmes aimed at improving the living 
conditions of people. Allocating funds for hygiene, 
street cleaning and epidemic surveillance in the event 
of an outbreak of communicable disease gave quick 
and measurable effects in the form of a visible “care 
of the state for its citizens”. The consequence of these 
events and actions was the development of social 
medicine.

The cause of epidemic diseases was still unknown, 
but the experience of previous generations was drawn 
on. The treatises of ancient scientists, numerous 
works of modern era physicians, detailed descriptions 
of infectious diseases from various sources, and the 
methods of epidemic prevention developed by previous 
generations based on a forced and state-supervised 
control system were a solid basis for creating social 
medicine. It was based on a system that had remained 

jako szkielet tańczący z ludźmi wraz z symboliką 
przedmiotów przedstawianych na obrazach przemawia 
do ludzi współczesnych (m.in. Pieter Bruegel ,,Triumf 
śmierci” 1562, czy też ,,Taniec śmierci” XVII w. w ko-
ściele Bernardynów w Krakowie). Śmierć przychodzą-
ca nagle, pustosząca wsie i miasta w krótkim czasie, 
która bez powodu wybierała tych, a nie innych ludzi, 
przed którą nie było ucieczki – kształtowała pojmowa-
nie świata i wpływała na ewolucję cywilizacji w wielu 
aspektach. 

Mimo rozwoju cywilizacji nauka XVII wieku na-
dal nie mogła racjonalnie wytłumaczyć przyczyn wy-
stępowania epidemii, nie było więc podstaw do obale-
nia paradygmatu jej nadprzyrodzonego pochodzenia. 
W XVIII wieku nastąpił rozwój nauk przyrodniczych, 
medycyny oraz filozofii wyraźnie oddzielającej ma-
terię od ducha (Kartezjusz, materialiści francuscy). 
Dzięki poglądom głoszonym przez La Metrie ( Julian 
Offray de La Mettrie ,,L’homme machine” 1748) za-
częto pojmować człowieka w sposób materialny, tzn. 
ciało człowieka jest maszyną, dusza to również jakaś 
forma materii, zależna od ciała (12). Był to czas po-
szukiwań przyczyn wszelkich zjawisk w materii oraz 
badanie materii tworzącej człowieka. W XVIII wie-
ku, w wyniku wielodyscyplinarnych przemian, pod 
wpływem materializmu, ale również dzięki zdoby-
czom nauki – rozwojowi matematyki, fizyki, naukom 
przyrodniczym pojawiło się nowe pojmowanie choro-
by. Zjawisko to nazywane ,, medykalizacją choroby”, 
czyli wyeliminowanie z przyczyn chorób czynnika 
irracjonalnego, boskiego (13). We Francji, kolebce 
Oświecenia, w przeludnionych miastach narastały 
niepokoje spowodowane różnicami w poziomie życia 
klas społecznych. Choroby i epidemie, głód i sprzeciw 
społeczny wobec autorytaryzmu monarchii sprzyjały 
ekstremalnym trendom filozoficznym odrzucającym 
niematerialny, boski wpływ na rzeczywistość. Niepo-
koje wymusiły na rządzących formułowanie progra-
mów populistycznych, mających na celu polepszenie 
warunków życia ludności. Przeznaczenie środków 
finansowych na higienę, sprzątanie ulic, nadzór epi-
demiczny w razie wystąpienia epidemii choroby za-
kaźnej dawały szybkie i wymierne efekty w postaci 
widocznego ,,dbania państwa o obywatela”. Konse-
kwencją tych wydarzeń i działań był rozwój medycy-
ny społecznej.

Nadal nieznana była przyczyna chorób epidemicz-
nych, lecz czerpano z doświadczeń pokoleń poprzed-
nich. Traktaty starożytnych uczonych, liczne prace 
medyków ery nowożytnej, szczegółowe opisy cho-
rób zakaźnych z różnych źródeł, oraz wypracowane 
przez wcześniejsze pokolenia metody zapobiegania 
epidemiom oparte na przymusowym i nadzorowanym 
przez państwo systemie kontroli były solidną podsta-
wą do stworzenia medycyny społecznej. Bazowano na 
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unchanged since antiquity, preventing contact between 
the sick or those who might be in the incubation 
phase of the disease with the healthy. Unfortunately, 
medicine as a science until the end of the 19th century 
did not have much to offer for the effective treatment 
of these diseases.

The 18th century was also the beginning of 
science, without which modern epidemiology 
would not exist – statistics. The name comes from 
the German word “staat”– a country for which 
catalogues, inventories and forecasting of health 
or life expectancy were made. The data included 
information on population, geography, climate, natural 
resources, trade, manufactures, education, religions, 
and state organization. Gottfried Achenwall (1719-
1772), professor of law and politics at the University 
of Gottingen, played a major role in the development 
of statistical science in Germany. At the beginning of 
the 19th century it evolved into a modern form thanks 
to the science of probability, which was created by 
Frenchman, Pierre Somone Laplace, and German, 
Carl Friedrich Gauss (7). Statistics were used in the 
19th century to overthrow existing medical paradigms 
and to study the effectiveness of new treatments. In 
the literature, the most frequently cited example to 
illustrate the above claim is the study by Pierre Luis 
from 1835, who used a control group, selected the 
compared groups according to similarity (gender, 
age, disease and its severity), introduced attempts to 
calculate the incidence for the measures used to prove 
that bloodletting is ineffective in pneumonia (14). 
Another interesting study was a statistical summary 
of the results of blood transfusions (the first study in 
Poland in 1864), which sought answers to the question 
about the purposefulness of procedure and the causes 
of failure – patients’ death. It should be added that the 
transfusions were performed without the knowledge of 
blood groups; the statistical comparison showed that 
50% of blood transfusions failed (15).

The physician who, thanks to his research, is 
considered to be the father of epidemiology was John 
Snow. In the 19th century the dominant epidemic in 
the world was cholera, which crossed the borders of 
Asia and Europe during the November Uprising in 
Poland in 1830 (16). J. Snow claimed that cholera is 
caused by an invisible, living and multiplying factor 
present in patients’ secretions. During the epidemic 
in 1848, J. Snow made a map of London, on which 
he marked the diseases and deaths and 13 wells. He 
interviewed people who were not ill in order to locate 
the water intakes they were using. In the next cholera 
epidemic in 1853, he again made a statistical summary 
of deaths and designated a suitable water source (a field 
cohort with a separated exposure group) (17). He 
determined the death rates and showed the possibility 

niezmiennym od starożytności systemie zapobiegania 
kontaktom między osobami chorymi lub mogącymi 
być w fazie wylęgania choroby ze zdrowymi. Niestety 
medycyna jako nauka do końca XIX wieku, nie miała 
wiele do zaoferowania w kontekście efektywnego le-
czenia tych chorób. 

Wiek XVIII to również początek nauki, bez której 
nie istniałaby współczesna epidemiologia – statysty-
ki. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa ,,staat” 
– państwo, dla którego sporządzano katalogi, spisy 
i prowadzono prognozowanie odnośnie zdrowia czy 
długości życia. Dane obejmowały informacje o ludno-
ści, geografii, klimacie, zasobach naturalnych, handlu, 
manufakturach, oświacie, wyznaniach, organizacji 
państwa. Wielką rolę w kształtowaniu nauki statysty-
ki w Niemczech był Gottfried Achenwall (1719-1772) 
profesor prawa i polityki Uniwersytetu w Gottin-
gen. Na początku XIX wieku ewoluowała do posta-
ci współczesnej dzięki nauce prawdopodobieństwa, 
którą stworzyli Francuz Pierre Somone Laplace i Nie-
miec Carl Friedrich Gauss (7). Statystykę wykorzysta-
no w XIX wieku do obalenia obowiązujących para-
dygmatów medycznych, jak i do badania skuteczności 
nowych metod leczenia. W literaturze przedmiotu 
jako przykład obrazujący powyższe twierdzenie naj-
częściej wymienia się badania Pierre Luis’a z 1835 
roku, który zastosował grupę kontrolną, dobór porów-
nywanych grup wg podobieństwa (płeć, wiek, choroba 
i jej zaawansowanie i ciężkość przebiegu), wprowadził 
próby wyliczenia zapadalności dla miar stosowanych, 
aby udowodnić, że upusty krwi są nieskuteczne w za-
paleniu płuc (14). Innym ciekawym badaniem było 
statystyczne zestawienie wyników transfuzji krwi 
(pierwsze opracowanie w Polsce z 1864 roku), w któ-
rym poszukiwano odpowiedzi na pytanie o celowości 
zabiegu i przyczynach niepowodzeń – śmierci pacjen-
tów. Dodać należy, że transfuzje wykonywano bez 
znajomości grup krwi, z zestawienia statystycznego 
wynikało, że niepowodzeniem kończy się 50 % trans-
fuzji krwi (15). 

Lekarzem, który dzięki swoim badaniom uważa-
ny jest za ojca epidemiologii był John Snow. W XIX 
wieku dominującą epidemią na świecie była cholera, 
która przekroczyła granice Azji i Europy podczas 
powstania listopadowego w Polsce w 1830 roku (16). 
J.Snow twierdził, że cholera jest wywoływana przez 
czynnik niewidzialny, żywy i zdolny do namnażania, 
obecny w wydzielinach pacjentach. W czasie epide-
mii w 1848 roku J. Snow wykonał mapę Londynu, na 
której zaznaczył zachorowania i zgony oraz 13 studni. 
Przeprowadzał wywiady z ludźmi, którzy nie zacho-
rowali, w celu zlokalizowania ujęć wody, z których 
korzystali. W kolejnej epidemii cholery w 1853 roku 
ponownie wykonał zestawienie statystyczne zgonów 
i wyznaczył odpowiednie źródło wody (kohorta tere-
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of limiting or even ending the epidemic by eliminating 
the dissemination routes. His research was of the 
contemporary epidemiological nature: population 
study, clinical-control study, cohort study (14). It is also 
possible to mention many other researchers, physicians 
of the 19th century, who applied the methodology of 
modern epidemiology – they were its creators.

DETECTION OF BACTERIA AND CREATION 
OF NEW SCIENCE* – EPIDEMIOLOGY

A number of discoveries in the 19th century called 
“bacteriological breakthrough” contributed to the 
creation of epidemiology science (6). The discovery 
of bacteria, the phenomenon of fermentation, skills in 
bacterial breeding, disinfection, sterilization and the 
combination with previously developed prevention 
methods and organizational activities during an 
epidemic laid the foundations for a new field of science. 
Ludwik Pasteur proposed a germ theory of diseases, 
presented fermentation processes, fought against 
the spontaneous generation theory. The discovery of 
factors causing the so far deadly diseases – among 
others, the vibrio cholerae and mycobacterium 
tuberculosis by Robert Koch, the establishment of 
the Pasteur Institute (and other generously financed 
bacteriological institutes) caused a huge development 
of bacteriology and parasitology from the end of 
the 19th century. A scientific factor has joined the 
prevention methods developed over the centuries, 
and the proven patterns of organizational activities 
during the epidemic. This factor made possible the 
explanation of etiology by learning about the properties 
of individual bacteria – and consequently created the 
basis for seeking effective treatment.

EVOLUTION OF EPIDEMIOLOGY
IN THE XX CENTURY

In the 20th century, epidemic diseases were no 
longer the most common cause of death. Increased 
mortality due to cancer and cardiovascular diseases 
was observed. New tools were sought to learn about 
non-communicable disease risk factors. The term 
“risk factors” dates back to 1948, when a cohort study 
of heart disease in the Boston area was undertaken. 
At first, the composition of plasma was analyzed, 
a general examination was carried out, later – lifestyle, 
mental state. Over time and with the development of 
diagnostic possibilities, genetic tests were performed 
on the next generation of people starting the test (14).

The term “epidemiology” in relation to non-
communicable diseases started to be used worldwide 
in the early 1950s. On the initiative of John Pemberton 
from Great Britain and Harold Wiliard from the 

nowa o rozdzielonej grupie narażenia) (17). Określił 
współczynniki zgonów i wykazał możliwość ograni-
czenia lub nawet zakończenia epidemii przez likwi-
dację dróg rozprzestrzeniania. Jego badania miały 
charakter współczesnych badań epidemiologicznych: 
badania populacyjnego, badania kliniczno-kontrolne-
go, badania kohortowego (14). Można wymienić wielu 
innych badaczy, lekarzy XIX wieku którzy stosowa-
li metodologię współczesnej epidemiologii – byli jej 
twórcami. 

WYKRYCIE BAKTERII I POWSTANIE NOWEJ 
NAUKI - EPIDEMIOLOGII

Do powstania nauki, jaką jest epidemiologia przy-
czyniło się szereg odkryć w XIX wieku nazywanych 
,,przełomem bakteriologicznym” (6). Odkrycie bakte-
rii, zjawiska fermentacji, umiejętności hodowli bakte-
rii, dezynfekcji, sterylizacji oraz połączenia z wypra-
cowanymi wcześniej metodami prewencji i działania-
mi organizacyjnymi w czasie epidemii dało podwaliny 
nowej gałęzi nauki. Ludwik Pasteur zaproponował za-
razkową teorię chorób, przedstawił procesy fermen-
tacji, zwalczał teorię samorództwa. Odkrycie czyn-
ników wywołujących śmiertelne do tej pory choroby 
– m.in. przecinkowca cholery i prątka gruźlicy przez 
Roberta Kocha, powstanie Instytutu Pasteura (oraz 
innych hojnie finansowanych instytutów bakteriolo-
gicznych) spowodowało olbrzymi rozwój bakteriolo-
gii i parazytologii począwszy od końca XIX wieku. 
Do wypracowanych przez wieki metod prewencji, do 
sprawdzonych schematów działań organizacyjnych 
podczas epidemii, dołączył czynnik naukowy. Umoż-
liwił on wytłumaczenie etiologii przez poznanie wła-
ściwości poszczególnych bakterii – i w konsekwencji 
– stworzył podstawę do poszukiwania skutecznego 
leczenia. 

EWOLUCJA EPIDEMIOLOGII W XX WIEKU

W XX wieku choroby epidemiczne przestały być 
najczęstszą przyczyną zgonów. Obserwowano zwięk-
szenie umieralności z powodu nowotworów i schorzeń 
układu krążenia. Poszukiwano nowych narzędzi do 
poznania czynników ryzyka chorób niezakaźnych. 
Pojęcie ,,czynniki ryzyka” pochodzi z 1948 roku, 
z czasu podjęcia badania kohortowego okolic Bostonu 
dotyczącego zachorowań na choroby serca. Początko-
wo analizowano skład osocza, wykonywano badanie 
ogólne, później tryb życia, stan psychiczny, a w miarę 
upływu czasu i rozwoju możliwości diagnostycznych 
badania genetyczne następnych pokoleń ludzi rozpo-
czynających badanie (14). 

Termin ,,epidemiologia” w stosunku do chorób 
niezakaźnych zaczęto stosować na świecie na począt-
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United States, the International Correspondence 
Club was established in 1954 to share the experience 
of physicians from academic centres and scientific 
institutes interested in the development of preventive 
and social medicine worldwide. The first Bulletin 
of this Club was published in 1955 and contained 
articles by 26 correspondents. In 1957, during the 
second meeting of the Club, a draft Statute of the 
International Epidemiological Society was submitted. 
The wording “epidemiology of non-communicable 
diseases” aroused controversy among medical circles. 
A witness of those days states that at the meeting of 
epidemiologists in Prague in 1960, delegates of the 
Soviet Union protested (18).

The worldwide trend in research was unstoppable, 
resulting from medical progress. A bright example 
is genetics. With its development and discoveries 
of science, “genetic epidemiology” appeared. This 
concept was introduced as early as 1954 by Neel and 
Schill as a new field, derived from population genetics 
and classical epidemiology (19).

In 1960, the First Congress of the Society 
of Communicable Disease Epidemiologists and 
Physicians was held in Poland and its opening has been 
announced: “we must constantly learn how to benefit 
from the enormous progress of microbiology, develop 
the horizons of epidemiology and methods of work in 
this discipline, try to keep up with the development of 
science on internal diseases, but also create values and 
contribute to the development of science on infectious 
diseases” (20). In Poland, Jan Karol Kostrzewski and 
Kazimierz Lachowicz were the promoters of a new 
understanding of epidemiology. In 1964, at the 4th 
Congress of the Polish Society of Communicable 
Disease Epidemiologists and Physicians in Cracow, 
they presented a proposal to extend epidemiological 
research to non-communicable diseases. The first 
interdisciplinary conference in Poland was organized, 
which was attended by representatives of various 
specialties – cardiologists, paediatricians, surgeons, 
oncologists, psychiatrists, and its aim was to 
exchange experiences and research results based on 
epidemiological methodology.

The development of medicine, the development of 
the world, political and economic changes, changes in 
the philosophy of science and a new look at man and his 
place and role in shaping the ecosystem have resulted 
in successive stages of the epidemiology evolution.

At the beginning of the 21st century, discussions on 
the definition of epidemiology continued as it became 
a science combining features of clinical medicine, 
social medicine, sociology, but also political science, 
economics or e.g. cultural studies. The most important 
feature of modern epidemiology remains the study of 
features and conditions of diseases, but the activities 

ku lat 50. XX wieku. Z inicjatywy Johna Pembertona 
z Wielkiej Brytanii i Harolda Wiliarda z USA powoła-
no Międzynarodowy Klub Korespondencyjny w 1954 
roku, którego celem była wymiana doświadczeń le-
karzy z ośrodków akademickich i instytutów nauko-
wych zainteresowanych stworzeniem medycyny zapo-
biegawczej i społecznej na świecie. Pierwszy Biuletyn 
Klubu pojawił się w 1955 roku i zawierał artykuły 
26 korespondentów. W 1957 roku w czasie drugiego 
spotkania Klubu złożono projekt Statutu Międzynaro-
dowego Towarzystwa Epidemiologicznego. Sformuło-
wanie ,,epidemiologia chorób niezakaźnych” budziła 
kontrowersje środowisk medycznych. Świadek tam-
tych dni podaje, że na zjeździe epidemiologów w Pra-
dze w 1960 r. protestowali delegaci Związku Radziec-
kiego (18). 

Trend ogólnoświatowy w badaniach był nie do za-
trzymania, wynikał z postępu medycznego. Jaskra-
wym przykładem jest genetyka. Wraz z jej rozwojem 
i odkryciami nauki pojawiła się ,,epidemiologia gene-
tyczna” . Pojęcie to zostało wprowadzone już w 1954 
roku przez Neel i Schill’a jako określenie nowej dzie-
dziny, wywodzącej się z genetyki populacyjnej i kla-
sycznej epidemiologii (19).

W 1960 roku odbył się w Polsce I Zjazd Towarzy-
stwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 
na którego otwarciu ogłoszono: ,, musimy stale uczyć 
się, jak korzystać z olbrzymiego postępu mikrobiolo-
gii, rozwijać horyzonty epidemiologii i metody pracy 
w tej dyscyplinie, starać się nadążyć za rozwojem na-
uki o chorobach wewnętrznych, ale tworzyć wartości 
i przyczyniać się do rozwoju nauki o chorobach zakaź-
nych”(20). W Polsce propagatorami nowego pojmowa-
nia epidemiologii byli Jan Karol Kostrzewski i Kazi-
mierz Lachowicz, którzy w 1964 roku na IV Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych w Krakowie przedstawili wniosek 
w sprawie rozszerzenia badań epidemiologicznych na 
choroby niezakaźne. Zorganizowano pierwszą inter-
dyscyplinarną konferencję w Polsce, w której uczest-
niczyli przedstawiciele różnych specjalności – kardio-
lodzy, pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy, psychiatrzy, 
a jej celem była wymiana doświadczeń i wyników ba-
dań opartych na metodologii epidemiologicznej.

Rozwój medycyny, rozwój świata, zmiany poli-
tyczne i ekonomiczne, zmiany filozofii nauki i nowe 
spojrzenie na człowieka oraz jego miejsce i rolę 
w kształtowaniu ekosystemu spowodowały kolejne 
etapy ewolucji epidemiologii. 

Na początku XXI wieku nadal toczyły się dyskusje 
nad definicją epidemiologii, ponieważ stała się nauką 
łącząca cechy medycyny klinicznej, medycyny spo-
łecznej, socjologii, ale też politologii, ekonomii czy 
np. kulturoznawstwa. Najważniejszą cechą epidemio-
logii współczesnej pozostaje badanie cech i uwarun-
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of scientists have expanded to include the search for 
the causes of diseases in all possible relations (cultural, 
social, physical, sociological, environmental, etc.).

CONCLUSIONS

The 20th century brought a change in the 
meaning of words “epidemic” and “epidemiology” 
previously reserved for communicable diseases. It 
can be discussed whether this was justified. Whether 
the research methods used in the epidemiology of 
communicable diseases was a sufficient reason for the 
scientifically controlled and conscious evolution of the 
word “epidemiology”. It should not be forgotten that 
scientists in the 19th century acted in an analogous way 
and used the available research methods when nobody 
had ever heard of the science called “epidemiology”. In 
the 19th century, statistical tools, comparison groups 
and others were used in the research of different fields 
and created modern medicine effectively fighting 
against false dogmas or creating science based on 
experience and experimentation.

 The word returned to its meaning from 2500,000 
years ago. At a time when communicable diseases 
were tamed in most countries (there is no mention 
of elimination), “epidemic” means as in Hippocrates 
–“disease that haunts the nation”. Although the world 
has changed – the length and quality of life is different 
– and as a result there are diseases associated with 
aging, nutrition, and the development of civilization, 
people still ask the same questions: who is ill, why and 
from what is ill, why not every sick person dies, what 
makes them sick differently, etc. Under this old word 
we seek to learn about non-communicable diseases.
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QUARANTINE AS A TOOL OF EPIDEMICS FIGHT

KWARANTANNA JAKO NARZĘDZIE DO WALKI Z EPIDEMIAMI
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Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej

ABSTRACT

Until the 19th century, the factor causing epidemics was not known, and the escape from a place where it 
occurred as well as isolation of patients was considered to be the only effective way to avoid illness and death. 
Quarantine in a sense similar to modern times was used in 1377 in Ragusa, today’s Dubrovnik, during the 
plague epidemic. It was the first administratively imposed procedure in the world’s history. It was later used in 
Venice and other rich port cities in the Mediterranean. On the territory of today’s Poland, quarantine measures 
were used by the so-called Mayor of the Air – LukaszDrewno in 1623 during the plague epidemic in Warsaw.
The quarantine left its mark on all areas of human activity. It affected all humanity in a way that is underestimated 
today. Throughout history, it has been described and presented visually. It is omnipresent in the world literature, 
art and philosophy. However, the isolation and closure of cities, limiting trade, had an impact on the economic 
balance, and the dilemma between the choice of inhabitants’ health and the quality of existence, i.e. their wealth, 
has been the subject of discussions since the Middle Ages.
Since the end of the 19th century, quarantine has lost its practical meaning. The discovery of bacteria and 
a huge development of medical and social sciences allowed limiting its range. In the 20th century isolation and 
quarantine no longer had a global range, because the ability to identify factors causing the epidemic, knowledge 
about the incubation period, carrier, infectiousness, enabled the rational determination of its duration and 
territorial range.
The modern SARS COV 2 pandemic has resulted in a global quarantine on a scale unprecedented for at least 
three hundred years. The aim of this paper is to present the history of quarantine from its beginning to the 
present day, including its usefulness as an epidemiological tool.

Keywords: disease epidemic, quarantine, history

STRESZCZENIE

Do XIX w. nie był znany czynnik wywołujący epidemie, a ucieczkę z miejsca, gdzie wystąpiła oraz izolowanie 
chorych uważane było za jedyny skuteczny sposób uniknięcia choroby i śmierci. Kwarantanna w znaczeniu  
zbliżonym do współczesnego została zastosowana w 1377 r. w Raguzie, dzisiejszy Dubrownik, podczas epide-
mii dżumy. Było to pierwsze w dziejach świata postępowanie nałożone administracyjnie. Później stosowano 
ją w Wenecji oraz innych bogatych miastach portowych basenu Morza Śródziemnego. Na terenach dzisiejszej 
Polski, działania o charakterze kwarantanny zastosował tzw. Burmistrz Powietrzny – Łukasz Drewno w 1623 r. 
podczas epidemii dżumy w Warszawie. 
Kwarantanna odcisnęła piętno na wszelkich obszarach działalności człowieka. Dotyczyła całej ludzkości w spo-
sób dziś niedoceniony. Na przestrzeni dziejów była opisywana i przedstawiana wizualnie. Jest wszechobecna 
w światowej literaturze, sztuce, filozofii.  Izolacja i zamykanie miast, ograniczanie handlu wpływało jednak na 
bilans ekonomiczny, a dylemat między wyborem zdrowia mieszkańców a  jakością bytu, czyli ich zamożnością 
– powodował dyskusje już od średniowiecza.
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Od  końca XIX w. kwarantanna straciła na praktycznym znaczeniu. Odkrycie bakterii oraz olbrzymi rozwój 
nauk medycznych i społecznych umożliwił ograniczanie jej zasięgu. W XX w. izolacja i kwarantanna nie miały 
już zasięgu globalnego, ponieważ możliwość identyfikacji czynnika wywołującego epidemię, wiedza o okresie 
wylęgania, nosicielstwie, zaraźliwości, pozwalała na racjonalne ustalanie czasu jej trwania i wyznaczania za-
sięgu terytorialnego. 
Współczesna pandemia wirusem SARS COV 2 spowodowała ogólnoświatową kwarantannę na skalę niespo-
tykaną od co najmniej trzystu lat. Celem artykułu jest przedstawienie historii kwarantanny od jej początku do 
współczesności, z uwzględnieniem przydatności jako narzędzia epidemiologicznego. 

Słowa kluczowe: epidemie, kwarantanna, historia

INTRODUCTION

Quarantine can be considered on various levels. 
A person may discern the events and social factors that 
changed the quarantine into the epidemiologic tool, as 
a result of its social phenomenon and the role it played 
in the development of civilizations. Quarantine can be 
also perceived as a limitation of freedom for a single 
unit and whole societies, and eventually it constitutes 
a factor of controversies leading to the amendments 
to laws, as well as the establishment of new social 
priorities and ethical norms.

The origin ofQuarantais ‘forty’ word. The 
phenomenon of ‘forty’ exists in many religions in its 
symbolic dimension, as well as in pagan and magical 
rituals (forty days of fasting, forty days of mourning, 
Jesus stayed at the desert for forty days, Salomon’s 
and David’s reign endured forty years, and Hypocrites 
believed that a disease persisting forty days should be 
considered a chronic disease, etc.), whereas precise 
stipulation of origins for such state of affairs is 
currently problematic (1). 

The ‘quarantine’ is currently defined as the period 
of compulsory isolation for healthy people, animals 
and plants arriving from the epidemic regions, that 
are infected or suspected of infection, with purpose 
of inhibiting its spread, and the period of quarantine 
depends on the period of incubation for a particular 
disease. Another meaning is fencing the space, 
including the buildings used for isolation (2). 

The quarantine word is of particular importance in 
the twenty first century, as a result of SARS –coV 2 
epidemic. 

This word was considered archaic last year, and it 
returned to general discourse in a nick of time. The 
civilization operating with unbelievable technologies, 
when compared to former times, that thrives for outer 
space conquests and boasts of the most widespread 
access to the healthcare system and education, 
introduced the isolation in the most compulsory and 
primitive way. Our modern world was closed down 
within single days! People at every continent stayed 

WSTĘP

Kwarantannę można rozpatrywać na wielu płasz-
czyznach. Jako zjawisko społeczne lub w kontekście 
roli, jaką odegrała w rozwoju cywilizacji, można wy-
mienić wydarzenia i czynniki naukowe, które powo-
dowały, że stała się narzędziem epidemiologicznym. 
Może być postrzegana także jako ograniczenie wolno-
ści jednostki lub całych społeczeństw, wreszcie kwa-
rantanna jako czynnik wywołujący kontrowersje pro-
wadzące do zmiany prawa lub ustanawiania nowych 
priorytetów społecznych i norm moralnych.

Słowo pochodzi od quaranta- czterdzieści. Czter-
dzieści w wymiarze symbolicznym występuje w wiel-
kich religiach, ale również w rytuałach pogańskich, 
magicznych (czterdzieści dni postu, czterdzieści dni 
żałoby, Jezus przebywał czterdzieści dni na pustyni, 
Salomon i Dawid rządzili czterdzieści lat, Hipokra-
tes uważał, że po czterdziestu dniach chorobę, która 
nie ustępuje należy uznać za przewlekłą itp.), a źró-
dło tego stanu rzeczy jest dziś trudne do precyzyjnego 
ustalenia (1). 

Słowo kwarantanna definiuje się współcześnie jako 
okres przymusowej izolacji zdrowych ludzi, zwierząt, 
roślin przybyłych z rejonów objętych epidemią, zara-
żonych lub podejrzanych o zarażenie, która ma na celu 
zahamowanie jej rozprzestrzeniania, a czas kwaran-
tanny zależy od okresu wylęgania choroby. Kolejnym 
znaczeniem, jest ogrodzenie przestrzeni wraz z bu-
dynkami służące do izolacji (2). 

Szczególnego znaczenia nabiera słowo kwarantan-
na w XXI wieku, w obliczu pandemii wirusa SARS 
–CoV 2. 

Słowo, które jeszcze w ubiegłym roku uważane 
było za archaiczne – zostało w krótkim czasie zrehabi-
litowane. Cywilizacja dysponująca niewyobrażalnymi 
-w odniesieniu do przeszłości – technologiami, mają-
ca ambicje penetracji kosmosu, która szczyci się naj-
większą w dziejach ludzkości masową dostępnością 
do opieki zdrowotnej i edukacji, zastosowała izolację 
w sposób obligatoryjny i prymitywny. Świat współ-
czesny został z dnia na dzień zamknięty! Ludzie na 
wszystkich kontynentach pozostają w domach a słowo 
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at homes, and the quarantine word was the most often 
repeated term in mass media.

At times, when epidemics with global reach were 
the subject of explicitly historical researches, isolation 
and escape become the only efficient protection against 
the unknown pathogen. In these circumstances, the 
history of quarantine and historic events from Polish 
medical sciences are worth of noting. 

PURPOSE OF THESE PAPERS

The purpose of these papers is presenting the 
history of isolation for people, as the important factor 
in development of civilization, as well as the history of 
quarantine as a tool of epidemic fight. 

MATERIALS AND METHODS

Historical data, as well as articles and scientific 
studies in the field of history of medicine, medicine 
and philosophy, were used in these papers. Literary 
works were analyzed, as well as the literature touching 
the subject of this papers, in a critical manner. 
Attempts were made for interdisciplinary combination 
of knowledge from the fields of literature, arts, history, 
history of science and medicine. 

ISOLATION AND ESCAPE, AS THE 
PROTECTIVE MEASURE FOR DISEASE

People escaped from the infected areas to evade 
disease and death. Hypocrites encouraged for escape, 
as a prevention of disease. Everyone tried to escape, 
even physicians, such as the renown Galen who 
escaped from Rome during the epidemy (166 AD).

The first documented isolation measuresare 
treatment methods for Leprosy. Leper hospitals were 
widely used in ancient times, and the experience 
obtained from its organization constituted the basis for 
future administrative solutions at various epidemies. 

The records of isolation or detachment, that are 
applicable to people for medical reasons, can be found 
in the Bible. In the Book of Leviticus that was finally 
revised in the sixth or fifth century BC (the purpose 
of which was determination of the respective laws for 
the state of Israel), detailed guidelines for the period 
of observation, as well as isolation principles for sick 
people suffering from various skin diseases, with 
consideration to Leprosy, were included (3). 

Herodotus (about 484-426 BC) wrote in „The 
Histories”: “Should any inhabitant of the city suffer 
from Leprosy (lepra) or have white eruptions (leuke), 
such a person cannot enter the city or stay with other 
Persians” (4). Leprosy also was mentioned in the 
Hippocrates works (about 460-370 BC) and Galen’s 

kwarantanna jest jednym najczęściej powtarzanych 
w środkach masowego przekazu.

W czasach, gdy o epidemiach o globalnym zasięgu 
pisali już tylko historycy- izolacja i ucieczka stała się 
jedyną skuteczną metodą ochrony przed nieznanym 
patogenem. W tych okolicznościach warto przybliżyć 
historię kwarantanny oraz przypomnieć fakty histo-
ryczne z dziejów polskiej medycyny. 

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie historii odosob-
nienia ludzi jako ważnego elementu w rozwoju cy-
wilizacji, oraz historii kwarantanny jako narzędzia 
w walce z epidemiami. 

MATERIAŁ I METODY

W pracy wykorzystano materiały historyczne, ar-
tykuły i opracowania naukowe z zakresu historii me-
dycyny, medycyny i filozofii. Poddano analizie dzieła 
literackie oraz zastosowano krytyczną ocenę piśmien-
nictwa dotyczącego podjętego tematu. Dokonano pró-
by interdyscyplinarnego łączenia wiedzy – literatury, 
sztuki, historii, historii nauki, medycyny. 

 
ODOSOBNIENIE I UCIECZKA JAKO ŚRODEK 

CHRONIĄCY PRZED CHOROBĄ

By uniknąć choroby i śmierci uciekano z zakażo-
nych miejsc. Hipokrates zalecał ucieczkę jako profi-
laktykę choroby. Uciekali wszyscy, również lekarze, 
np. sławny Galen opuścił Rzym w czasie epidemii 
w 166 r.n.e.

Najwcześniej udokumentowanym postępowaniem 
separującym, było traktowanie trądu. Leprozoria sto-
sowano już w starożytności, a doświadczenia zdoby-
wane podczas ich organizacji, stały się podstawą do 
tworzenia przyszłych rozwiązań administracyjnych 
w czasie różnych epidemii. 

Zapisy o zastosowaniu odosobnienia czy też odda-
lenia ludzi z powodów zdrowotnych znajdują się w m.
in. w Biblii. W Księdze Kapłańskiej, której ostateczna 
redakcja nastąpiła w VI lub V w. p.n.e., a celem było 
ustalenie konkretnych praw w funkcjonowaniu pań-
stwa Izrael, zamieszczono dokładne wytyczne doty-
czące czasu obserwacji i izolacji chorych na choroby 
skóry w odniesieniu do trądu (3). 

Herodot (ok. 484 -426 r.p.n.e) pisał w ,,Dziejach”: 
,,jeśli jakiś mieszkaniec miasta ma trąd (lepra) lub 
białe wyrzuty (leuke), nie śmie on przychodzić do mia-
sta ani przestawać z innymi Persami” (4). Wzmianki 
o trądzie występują także w dziełach Hipokratesa (ok. 
460 – 370 p.n.e.) i Galena (ok.130-200 n.e.), jednak 
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works (about 130-200 AD), but diseases with epidemic 
reach occurred in the Medieval times (5).

The Leprosy was the most severe plague of the 
Medieval times. It degraded the human being in 
every aspect of social life, as the infected person was 
condemned to isolation and slow death. The number 
of infections increased during the Crusades, what 
obviously correlated with the movement of people, 
congestion, hard hygienic conditions etc. The Leprosy 
came to Poland alongside with German settlers and 
people returning from the Crusades in the thirteen 
century. The first Leprosy hospitals were established 
in Glogow, Uniejow, Poznan and Cracow (5). Until the 
end of the thirteenth century, nineteen thousand places 
for lepers were established (6).

In the Medieval times, lepers were under custody 
of church. In 1179, during the Third Lateran Council, 
principles of isolation were determined. There was 
a liturgical rite for a person who walked to the Leprosy 
hospital. With regard to the former importance of the 
church and glorification of religious life, its purpose 
was underlining the unique importance of leper’s life 
in the state of isolation. The sick person was blessed 
with the following words: ,, Isolation in this home, to 
which you enter, will be only physical, but your spirit 
will always be with us and you will take part in our 
prayers. Merciful people will take care for your small 
needs and God will never abandon you. Be careful and 
be patient. God bless you! Amen.”(5).

After the prayer strict prohibitions were spoken 
loud.They should be mentioned in our current epidemic 
situation, due to their relevance to limitations and 
prohibitions imposed on the societies: 
“1. I forever prohibit you entering the church, 

monastery, mill, coming to the market, fair, stay 
with healthy people. 

2. I prohibit you leaving the Leprosy hospital in an 
outfit other than the leper’s outfit. 

3. I prohibit you washing the hands or any your 
belongings in a river, well, and I prohibit you 
drinking from such places. Should you want water 
to drink, take it from your barrel and drink it with 
your bowl. 

4. I prohibit you touching anything you want to buy, 
unless it is your own.

5. I prohibit you coming to tavern; should you want 
a wine, or you buy a wine, or it is given to you, 
present your barrel, to which it should be poured. 

6. I prohibit you staying with a lady other than your 
own lady. 

7. Should you find another person on your route who 
wants to talk with you, you cannot talk with such 
a person in a direction other than downwind. 

zachorowania o skali epidemii wystąpiły w wiekach 
średnich (5).

Trąd uważany jest za najbardziej dotkliwą plagę 
średniowiecza. Przez skazanie chorego na izolację 
i powolną śmierć, degradował jednostkę w każdym 
aspekcie życia społecznego. Nasilenie zachorowań 
obserwowano w czasie wypraw krzyżowych, co było 
w oczywisty sposób związane z przemieszczaniem 
ludzi, ich zagęszczeniem, trudnymi warunkami hi-
gienicznymi itp. Do Polski trąd został przewleczony 
przez osadników niemieckich i powracających z wy-
praw krzyżowych w XIII wieku. Pierwsze leprozoria 
powstawały w Głogowie, Uniejowie, Poznaniu, Kra-
kowie (5). Do końca XIII w zorganizowano 19 tys. 
miejsc dla trędowatych (6).

W średniowieczu opiekę nad trędowatymi spra-
wował kościół. W 1179 r. w czasie III Soboru laterań-
skiego określono zasady ich izolacji. Powstał obrzęd 
liturgiczny, który odprawiano nad człowiekiem odpro-
wadzanym do leprozorium. Biorąc pod uwagę ówcze-
sne znaczenie kościoła i gloryfikację życia zakonnego, 
miał on podkreślić wyjątkowe znaczenie życia trędo-
watego w odosobnieniu. Chory był żegnany słowami: 
,, Odosobnienie w tym domu do którego wchodzisz bę-
dzie tylko cielesne, duchem bowiem zawsze będziesz 
z nami i będziesz brał udział w naszych modlitwach. 
O twoich drobnych potrzebach pomyślą osoby miło-
sierne a Bóg ciebie nie opuści,. Uważaj tylko i miej 
cierpliwość. Niech Bóg będzie z Tobą. Amen.”(5).

Po modlitwie następowały twarde zakazy, które 
w obecnej sytuacji epidemicznej warto przytoczyć, ze 
względu na analogie ograniczeń nałożonych na społe-
czeństwa świata: 
,,1. Zakazuję ci na zawsze wchodzić do kościoła, klasz-

toru, młyna, przychodzić na targ, jarmark, prze-
bywać wśród ludzi zdrowych. 

2. Zakazuję ci wychodzić z leprozorium inaczej niż 
w ubraniu trędowatego. 

3. Zakazuję ci myć ręce lub cokolwiek z twoich rzeczy 
w rzece, studni, zakazuję ci również stąd pić. Jeśli 
chcesz wody do picia czerp ją ze swojej baryłki 
i pij swoją czarką. 

4. Zakazuje ci dotykać jakiegokolwiek przedmiotu 
który kupujesz lub targujesz, póty, póki nie będzie 
twoim.

5 . Zakazuję ci wchodzić do karczmy; jeśli chcesz 
wina- bądź je kupujesz bądź ci je dają podaj swoją 
baryłkę żeby ci do niej nalano, 

6. Zakazuję ci obcować z inną niewiasta niż twoja nie-
wiasta. 

7. Zakazuje ci, jeśli spotkasz na drodze inną osobę, 
która do ciebie zacznie mówić zwracać się inaczej 
niż pod wiatr. 

Kwarantanna jako narzędzie do walki z epidemiamiQuarantine as a tool of epidemics fight
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8. I prohibit you entering narrow streets, in which 
a passer-by can be found, who may nearly touch 
you. 

9. Wherever you go, I prohibit you touching the wells 
and ropes without gloves. 

10. I prohibit you touching children and giving them 
anything. 

11. I prohibit you drinking and eating in other way 
than from your own dishes. 

12. I prohibit you drinking and eating in the company 
of other lepers.”(5). 

Then, the leper’s head was sprinkled with soil from 
graveyard, and the priest ended the rite with following 
words “Die for the word, resurrect with God” 

BLACK DEATH – THE FIRST QUARANTINE

The origin of Black Death that very quickly 
depopulated Europe and led to the end of Medieval 
times, was the area of Baikal lake (1340), Middle 
East (7). It was initially brough to Europe by land, 
with caravans from the Caspian basin, and it arrived 
to Astrakhan (1346), and Kaffa (1347). The city was 
under reign of Genoese and in the state of war. The city 
walls were besieged by Tatars. The army of invaders 
was weakening, following the Black Death outspread 
among their flanks. Before the retreat, “the Christian 
air was spoiled” by plague-stricken bodies thrown 
over the walls. Since ancient times,making a disease 
a biological weapon has been a common method of 
fight (8). 

Genoese ships with sails settled from Kaffa 
outspreaded the Black Death to whole Europe (7). 

“Decameron” of Giovanni Boccacciocomes from 
the period of this epidemy(1349-1351). The author 
observed the epidemic of pestilence and fled from 
the city, whereas all his thoughts from the period 
of isolation laid foundations to this masterpiece of 
worldwide literature. In prologue, he described in 
details the symptoms of disease, as well as lacking 
treatment and behavior of people: ,, the common 
malady filled the minds of men and women with such 
a trepidation, that brother left brother, uncle left 
nephew and wife left own husband. It was even worse, 
mothers and fathers left own children without any 
care, just as they were alien to them”(9). It is assumed 
that the pestilence pandemic endured until 1356, and 
26 million people died (10). 

In the Medieval times (1343) the first Committee 
of Public Health was established, and similar 
committees were established in Florence, Lucca, 
Perugia and Pistoia, Ragusa in Dalmatia, in Avignon 
and Mediolanum, just several years later (1348). 
Committees were issuing ordinances, in order to 
isolate the plague vectors (11).

8. Zakazuję ci wchodzić w wąską uliczkę gdzie mógł-
byś spotkać na drodze przechodnia, który by mu-
siał prawie otrzeć się o ciebie. 

9. Zakazuję ci gdziekolwiek idziesz dotykać studzien 
lub sznurów inaczej niż w rękawiczkach 

10. Zabraniam ci dotykać dzieci i dawać im cokolwiek, 
11. Zakazuję ci pić i jeść inaczej jak tylko z twoich wla-

nych naczyń, 
12. Zakazuję ci pić i jeść w towarzystwie innych trędo-

watych.”(5). 
Po czym następowało posypanie głowy trędowate-

go ziemią z cmentarza i słowami ,, Umrzyj dla świata 
z martwych wstań w Bogu” ksiądz kończył obrzęd. 

DŻUMA – PIERWSZE KWARANTANNY

Epidemia dżumy, która spowodowała w krótkim 
czasie depopulację Europy i przyczyniła się do za-
kończenia średniowiecza, pojawiła ok. 1340 r. w Azji 
Środkowej, w okolicach jeziora Bajkał (7). Została 
przywleczona początkowo drogą lądową, przez kara-
wany od basenu Morza Kaspijskiego, w 1346 r. była 
już w Astrachaniu i w 1347 r. w Kaffie. Miastem rzą-
dzili wówczas Genueńczycy, trwała wojna, a mury 
oblegali Tatarzy. Armia najeźdźców słabła przez sze-
rzącą się w jej szeregach epidemię dżumy. Przed od-
wrotem, na pożegnanie ,, zepsuto chrześcijanom po-
wietrze” wrzucając przez mury ciała zadżumionych. 
Walczono sposobem stosowanym od czasów starożyt-
nych po dzisiejsze wykorzystując chorobę jako broń 
biologiczną (8). 

Wypływające z Kaffy statki genueńczyków rozwle-
kły dżumę na całą Europę (7). 

Z czasu wspomnianej powyżej epidemii pochodzi 
,,Dekameron” napisany przez Giovanniego Boccac-
cia w latach 1349- 1351. Autor był świadkiem zarazy, 
a jego ucieczka z miasta i przemyślenia podczas izola-
cji przyczyniły się do powstania dzieła, które na setki 
lat stało się kanonem literatury światowej. W prologu, 
bardzo dokładnie opisał objawy choroby, brak sku-
tecznego leczenia oraz zachowania ludzi: ,, powszech-
na klęska taką trwogę w umysłach mężczyzn i kobiet 
sprawiła, że brat opuszczał brata, wuj siostrzeńca, 
siostra brata, a nawet żona męża swego. Gorzej jesz-
cze, że ojcowie i matki zostawiali dzieci swoje nie 
troskając się o nie zupełnie, jakby im całkiem obcymi 
były”(9). Przyjmuje się, że pandemia dżumy trwała do 
1356 r. a w jej czasie umarło 26 milionów ludzi (10). 

Już w późnym średniowieczu, w 1343 r., powsta-
ła w Wenecji pierwsza komisja zdrowia publicznego. 
W 1348 komisje takie powoływano we Florencji, Luc-
ce, Peruggi i Pistoi, Raguzie w Dalmacji, Awinionie 
i Mediolanie. Komisje wydawały zarządzenia mające 
na celu min. izolowanie nosicieli zarazy (11).

Renata E. Paliga
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It was very quickly observed, that people fleeing 
from onsets of plague support the epidemic spread. 
On the other hand, closed trade routes and cities 
raised objections of trade communities and burgess. 
All items brought from epidemic regions were 
initially destroyed, even whole ships were burned. 
Such activities raised objections of merchants, and 
cities were pauperized. The dilemma of public health 
vs. finances and economy was present even in the 
Medieval times. People started to wonder, whether 
there is a tool inhibiting the expansion of plague, 
simultaneously enabling proper functioning of the city. 
Such organizational solutions and first legal records 
were formulated in rich countries, with development 
based on the commercial exchange. 

It is assumed that the first case of quarantine, as 
an official measure, occurred in Ragusa (currently 
Dubrovnik), in 1377. The President of the Republic 
of Ragusa ordained the compulsory isolation for all 
people arriving to the city at an island located nearby 
the shore, for the period of thirty days (de Mercano 
island), before entering the port. The date of this 
ordinance is strictly known, it was July 27, 1377 (10). 

Few months later, similar measures were 
undertaken in Venezia, where the mandatory forty-
day quarantine was ordained before entering the port. 
Medical certificates were issued for seamen after the 
quarantine, thus the first public healthcare office was 
established in Europe, also informing the physicians 
about current epidemiologic situation in the city (6). 

In the rich Venezia, first hospitals of all times, for 
pestilence treatment, were established. The purpose of 
such places was isolation of people, and provision of 
proper healthcare, both (12). In the agest the ,,Lazaret” 
term, that is synonymous to hospital (or army hospital) 
in Polish language, was the general name for a place 
designated to treat the sick people during the epidemy 
in the Western countries (13). This term originates 
from the name of the Venetian island, Saint Maria 
from Nazareth (Santa Maria di Nazaret), at which the 
first hospital was established (1423). It was maintained 
from the funds of rich citizens - merchants or town 
folk of Venezia (10). Until the end of the nineteenth 
century, locating the people on an island during the 
epidemy was a popular practice, both for quarantine 
and treatment purposes. 

Epidemics were quite common at territory of Poland. 
Długosz wrote about “the pestilential atmosphere” in 
the year 1003, 1006 and 1007. Plagues in the cities 
required new laws and sanitary regulations. City 
councilors resolved so called Danzig law, in order to 
stop the plagueand guarantee comfort to citizens. The 
city of Cracow (1364) ordained prohibition of cattle 
slaughter within the city walls, pouring impurities 
through the window onto by-passers, and cleaning 

Bardzo szybko zaobserwowano, że ludzie uciekają-
cy z miejsc zadżumionych przyczyniają się do rozsze-
rzania epidemii. Z kolei zamknięcie miast czy szlaków 
handlowych budziło sprzeciw środowisk kupieckich 
i mieszczaństwa. Początkowo niszczono przedmioty 
przywiezione z terenów epidemii, nawet palono całe 
statki. Działania te budziły sprzeciw kupców i uboże-
nie miast. Dylemat – zdrowie społeczne czy finanse 
i ekonomia był obecny już w średniowieczu. Zaczęto 
więc myśleć o stworzeniu narzędzia zapobiegającego 
rozszerzaniu zarazy, a jednocześnie pozwalającego na 
funkcjonowanie miast. Takie rozwiązania organiza-
cyjne i pierwsze zapisy prawne stworzono w bogatych 
państwach świata, których rozwój opierał się na wy-
mianie towarów. 

Uznaje się, że pierwszy raz zastosowano kwaran-
tannę jako postępowanie urzędowe w 1377 r. w Ragu-
zie (obecnie Dubrownik). Prezydent Republiki Ragu-
zy zarządził dla wszystkich przybywających do mia-
sta konieczność spędzenia trzydziestu dni na jednej 
z wysp znajdujących się u wybrzeża (wyspa de Mer-
cano), zanim zostaną wpuszczeni do portu. Znana jest 
dokładna data rozporządzenia – 27 lipca 1377 r. (10). 

Kilka miesięcy później podobne kroki podjęto 
w Wenecji, zarządzając konieczność czterdziestod-
niowej kwarantanny przed wejściem do portu. Tam 
wydawano zaświadczenia o stanie zdrowia dla mary-
narzy po odbyciu kwarantanny, tworząc tym samym 
pierwszy urząd zdrowia w Europie, którego zadaniem 
było również informowanie lekarzy o aktualnym sta-
nie epidemiologicznym w mieście (6). 

W bogatej Wenecji, powstały pierwsze w dziejach 
szpitale przeznaczone do leczenia chorych na dżumę. 
Nie były jedynie miejscem izolacji, lecz niesienia po-
mocy (12). Słowo ,,Lazaret” będące w języku polskim 
synonimem szpitala, czy szpitala wojskowego, było 
przez wieki w krajach zachodu ogólnie przyjętą na-
zwą miejsca przeznaczonego do leczenia chorych za-
kaźnych podczas epidemii (13). Pochodzi od nazwy 
weneckiej wyspy Św. Maria z Nazaretu (Santa Maria 
di Nazaret), na której w 1423 r. powstał pierwszy szpi-
tal epidemiczny. Utrzymywany był z funduszy boga-
tych mieszkańców – kupców i mieszczan Wenecji (10). 
Należy podkreślić, że umieszczanie ludzi na wyspach 
– w celu kwarantanny czy leczenia chorych, w czasie 
epidemii było popularną praktyką do końca XIX w. 

Na terenach Polski epidemie występowały często. 
Długosz w kronikach opisał ,,powietrze morowe” już 
w 1003, 1006 i 1007 r. Masowe choroby pojawiające 
się w miastach wymogły ustanawianie praw i przepi-
sów sanitarnych. Rajcy miejscy uchwalali tzw. wilkie-
rze mające na celu jej powstrzymanie i zapewnienie 
mieszkańcom komfortu życia. W Krakowie, w 1364 r., 
wyszedł zakaz zabijania bydła w mieście, wylewania 
nieczystości przez okno na przechodniów, w 1373 r. – 

Kwarantanna jako narzędzie do walki z epidemiamiQuarantine as a tool of epidemics fight
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the streets nearby own houses,(1373) (14). In 1543, 
prohibition covered meetings in taverns, using city 
bath-houses, temporary inhabitants had to leave the 
city, and the deceasedhad to be buried outside the 
city. The streets had to be cleaned from impurities and 
mud, butchers could not slaughter the animals within 
the city walls, any used belongings could not be resold, 
as well as particular city gates were closed (14).

In 1588, gravediggers with families had to wear 
uniforms with special markings (black cloths with 
special marks). Hayduks watched sick people with their 
families from entering the streets, as well as doors of 
infected houses were boarded up. In the subsequent 
years and during next epidemics, Sigismund III Vasa 
issued his personal ordinances “one cannot let anybody 
into the city Cracow, apart from people who come to 
the market with foodstuffs” or in 1602: “nobody cannot 
accommodate a guest or let him into own house, under 
penalty of death” (14). 

Everybody fled from the plague, when it was 
possible. The city council, rich town folk and merchants 
made for cottage residences or went to relatives.

The first regulatory document for sanitary activities 
was the ordinance for compulsory residence of 
pharmacists in the city, issued by Sigismund III Vase 
(1613), whereas the first scientific discourse concerning 
the proceedings at the epidemic times was the work 
of Sebastian Petrycy “Instructionsand guidelines for 
behavior during plague” (1613) (15).

In Warsaw, during one pestilence epidemy in 
the seventeenth century, a place of isolation and 
quarantine was established at the Vistula, precisely at 
Kępa Polkowska, next to current Żoliborz district, and 
this place was not preserved until our times. Records 
can be found that during the plaguein September, 1605, 
sick people were located there (16). It should be noted, 
that people with infection were maintained from city 
funds. During the next epidemy of Black Death at 
Warsaw (1624), at this island wooden buildings with 
separate kitchens were erected, and sick people did not 
communicate with each other (16). During the above 
noted plague, Łukasz Drewno, having the profession 
of pharmacist, was appointed for the position of so 
called “Air Mayor” and organized the efficient sanitary 
services. For example, he ordained the construction 
of isolation wards outside the city walls, as well as 
organized the porter, gravedigger and city guard 
services. It is said that epidemiologic researches were 
conducted by him, as he evidenced every death and 
every new infection. On the basis of daily reports, he 
ordained the evacuation of endangered locations (15). 
It was the first written record of similar organizational 
activities in Poland. 

It was commonly believed that the God punishes 
the people with plague for their guilts, and in the face 

nakaz porządkowania ulicy przy domach (14). W 1543 
roku zabroniono spotykania się w karczmach, korzy-
stania z miejskich łaźni, niemieszkający na stałe mieli 
opuścić miasta, pochówki osób zmarłych podczas epi-
demii miały być organizowane poza murami. Nakaza-
no uprzątnięcie z ulic nieczystości i błota, zakazano 
rzeźnikom zabijania zwierząt w mieście, zamknięcie 
niektórych bram miejskich oraz sprzedawania jakich-
kolwiek używanych rzeczy (14).

W 1588 roku nakazano grabarzowi i jego rodzinie 
nosić specjalnie oznaczone ubiory (czarne płaszcze ze 
specjalnymi znakami). Hajducy pilnowali, by chorzy 
i ich rodziny nie pojawiali się na ulicy, zabijano deska-
mi drzwi zakażonych domów. W kolejnych latach i ko-
lejnych epidemiach pojawiały się osobiste zarządzenia 
króla Zygmunta II Wazy ,,abyście nikogo do Krakowa 
nie puszczali oprócz tych ludzi, którzy z żywnością na 
targi przyjeżdżają” lub w 1602 roku: ,, aby żaden pod 
gardłem nie śmiał gościa wszelakiej kondycji przyjmo-
wać ani w dom wpuszczać” (14). 

Kto mógł uciekał przed zarazą. Władze miasta, bo-
gate mieszczaństwo, kupcy, udawali się do wiejskich 
posiadłości, lub krewnych.

Pierwszym dokumentem regulującym działa-
nia sanitarne był wydany przez Zygmunta II Wazę 
w 1613 roku nakaz pozostania aptekarzom w mieście, 
a pierwszą rozprawą naukową o znaczeniu dla postę-
powania w czasie epidemii była wydana przez Seba-
stiana Petrycy ,,Instrukcja albo nauka jak się sprawo-
wać w czasie moru” 1613 r. (15). 

W Warszawie, w czasie jednej z epidemii dżumy 
w XVII w., powstało miejsce odosobnienia i kwaran-
tanny na Wiśle, na Kępie Polkowskiej (przyp.aut - 
znajdowała na wysokości obecnej dzielnicy Żoliborz), 
która nie przetrwała do czasów współczesnych. Za-
chowały się zapisy, że we wrześniu 1605 r., w czasie 
zarazy, umieszczano tam chorych (16). Godny podkre-
ślenia jest fakt, że zakażeni byli utrzymywani dzięki 
finansom miasta. Podczas kolejnej epidemii dżumy 
która nawiedziła Warszawę w 1624 r., wybudowano na 
wyspie budynki drewniane z odrębnymi kuchniami, 
aby chorzy nie komunikowali się ze sobą (16). W cza-
sie wspomnianej zarazy tzw. ,,Burmistrzem Powietrz-
nym” był Łukasz Drewno, aptekarz, który zorganizo-
wał sprawnie działającą służbę sanitarną. Zarządził 
min. zbudowanie poza miastem izolatki dla chorych, 
zorganizował służby tragarzy, grabarzy, strażników 
miejskich. Można powiedzieć, że prowadził ,,bada-
nia epidemiologiczne”, ponieważ zapisywał każdy 
zgon i nowy przypadek zachorowania. Na podstawie 
codziennych raportów zarządzał ewakuację zagrożo-
nych terenów (15). Był to pierwszy opisany przypadek 
podobnych działań organizacyjnych w Polsce. 

Powszechne było wówczas przekonanie, że Bóg 
zsyła zarazę na ludzi jako karę za grzechy, a w obli-
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of helpless physicians or any logical explanation for 
the origin of epidemy, people crowded at worships 
pleading for salvage. Since the end of the seventeenth 
century, there have been rumors of notable plague 
outspread, because of such worships in Europe (also 
at territory of Poland). Hierarchs also pointed out 
this phenomenon. Despite warnings and prohibitions, 
believers crowded in churches in order to search for 
hope in the collective prayers (17). 

THE ONSET OF SOCIAL MEDICINE
AND THE FIRST EPIDEMIOLOGIC OFFICES

In the eighteenth century, the origin of diseases was 
still unknown. Experiences from former generations 
were implemented in the epidemic fight. Since the 
seventeenth century, well-organized Healthcare 
Offices were operating in the respective cities of 
France, particularly in the cities with ports. Harbor 
cities had to implement and organize the quarantine 
for ships arriving from epidemic areas.

Tremendous development of cities and general 
overcrowding were in opposition to hygienic standards. 
The Enlightenment philosophical trends were rejecting 
the immaterial and divine influence on the reality, 
whereas social disorders led to the populistic policies 
of the government, in order to improve the living 
conditions in the society. As a result, a new discipline, 
currently called the public health, was formulated, and 
France was the unquestionable leader in its development 
in the nineteenth century(18). In the seventies of the 
eighteenth century, numerous epidemics outspreaded 
in Europe (i.e. smallpox, malaria, pestilence, venereal 
diseases). In Paris, the epidemic situation was very 
serious and became the additional hotspot for social 
disorders. 

The French Revolution on the canvas of the equality 
and justice slogans introduced new institutions under 
the control of the Government. In 1870, the Healthcare 
Committee was established, in order to take care for 
social health and the poorest people. 

Administration of Napoleon Bonaparte introduced 
two offices - the health officer ( officier de sante) and 
the epidemic physician (medecins des epidemies). 
Following the Napoleon’s decree of 1805, a new full-
time “epidemic physician” was appointed in every 
district(18). During the infectious disease epidemy, 
there were quick and measurable effects resulting 
from the noticeable “national care for every citizen”, 
with means of the respective funds on hygiene, 
compulsory smallpox vaccination, cleaning the streets 
and epidemic surveillance. In addition, the origins of 
diseases were perceived in other way. Bereaving the 
infection of the unknown element with goodish origin 
is currently known as “medicalization of a disease”. 

czu bezradności medyków i braku jakiegokolwiek 
logicznego wyjaśnienia przyczyn epidemii wierni 
tłumnie uczestniczyli w nabożeństwach błagalnych 
o zachowanie od moru. Już od końca XVII w. w Eu-
ropie (i na terenach Polski) głoszono poglądy o wybit-
nym przenoszeniu choroby w czasie tych uroczystości. 
Hierarchowie Kościoła również zwracali uwagę na tę 
okoliczność. Jednak mimo ostrzeżeń i zakazów, ludzie 
gromadzili się szukając nadziei w zbiorowej modli-
twie (17). 

NARODZINY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ 
I PIERWSZYCH URZĘDÓW EPIDEMICZNYCH

W XVIII w. nadal nie zanano przyczyny powsta-
wania chorób. W walce z epidemiami korzystano 
z doświadczeń poprzednich pokoleń. Już od XVII w. 
niektóre miasta Francji - szczególnie portowe, miały 
sprawnie funkcjonujące tzw. Urzędy Zdrowia. Miasta 
nadmorskie były zobowiązane do stosowania i orga-
nizowania kwarantanny dla statków przybywających 
z terenów epidemicznych.

Olbrzymi rozwój miast i panujące w nim przelud-
nienie nie sprzyjały higienie. Oświeceniowe trendy 
filozoficzne odrzucające niematerialny -boski wpływ 
na rzeczywistość, niepokoje społeczne, wymusiły na 
rządzących formułowanie programów populistycz-
nych mających na celu polepszenie warunków życia 
ludności. W ten sposób kształtowała się nowa dzie-
dzina, nazywana dziś zdrowiem publicznym, a nie-
kwestionowany prymat w jej rozwoju do połowy XIX 
w., należał do Francji(18). W latach siedemdziesiątych 
XVIII w., nawiedziły Europę liczne epidemie chorób 
zakaźnych (ospa, malaria, dżuma, choroby wene-
ryczne i inne). W Paryżu sytuacja epidemiczna była 
poważna i stawała się dodatkowym elementem zapal-
nym prowadzącym do niepokojów społecznych. 

Rewolucja Francuska, w konsekwencji haseł rów-
ności i sprawiedliwości, wprowadziła nowe instytucje 
kontrolowane przez Rząd. W 1870r., m.in powołano 
Komitet Zdrowotności do walki o zdrowie ludu i naj- 
uboższych. 

Administracja Napoleona utworzyła dwa stano-
wiska – lekarza urzędowego (officier de sante) oraz 
lekarza epidemicznego (medecins des epidemies). De-
kretem Napoleona w 1805 r. w każdym okręgu został 
powołany etatowy ,,lekarz epidemiczny” (18). Prze-
znaczenie środków na higienę, obowiązkowe szcze-
pienia na ospę, sprzątanie ulic, nadzór epidemiczny 
w razie wystąpienia epidemii choroby zakaźnej -da-
wały szybkie i wymierne efekty w postaci widocznego 
,,dbania państwa o obywatela”. Zmienił się też status 
postrzegania przyczyn chorób. Odarcie z pierwiastka 
nieznanego, zesłanego przez Boga, nazywany jest dziś 
,,medykalizacją choroby”. Spowodował lawinę hipo-
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It resulted in the avalanche of hypotheses and theses.
Dogmas were overturned in many disciplines of 
science, consequently accelerating the development of 
medical sciences(19).

The world has been changing in many respects, in 
the mental, social and political way. Wars, military 
conquests and colonialism generated the movement 
of people, following various reasons. In turn, such 
a movement accelerated the outspread of infectious 
diseases with a wider reach. The developing healthcare 
and social politics completed the concept of ‘new 
humanization of modern societies’.

QUARANTINE AS AN ATTRACTION
DURING JOURNEYS

In the eighteenth and nineteenth century, people 
travelled very extensively, in order to extend own 
knowledge, see new continents, or simply satisfy own 
curiosity. The literature produced background for 
this fashion, with its inherent element of exotics and 
orientalism. Even today, these trends can be observed 
in the arts of dress, interior design, paintings and music 
from that period (the premiere of Mozart’s opera, 
“The Abduction from the Seraglio”, for example, was 
warmly welcomed in spite of its imperfection, because 
it included Turkish elements). The epidemic outbreaks 
of infectious diseases were present in many places 
of the world, thus the unexpected and compulsory 
quarantine had to be taken into account by prospective 
travelers. Organization of isolation usually depended 
on local government, thus travelers treated the 
quarantine as another attraction during the journey, 
because they neither have influence on it, nor on its 
course... 

Conditions of quarantine in the eighteenth century 
were quite the same as in the Medieval times. Jean 
Jacques Rousseau, who influenced much the French 
(and worldwide) culture, philosophy and politics 
in the eighteenth century with own works and 
beliefs andgave literary backgrounds to new era of 
Romanticism, described the quarantine in the renown 
and scandalizing “Confessions”. The Ship he travelled 
undergone the three-week quarantine in Genoa (1743). 
The people on board could select the place of isolation. 
They could stay on the ship, or spend it in a remote and 
completely empty building. Rousseau was the only one 
who selected isolation on land. He slept on the floor in 
own clothes and covered up with own cloak. He strolled 
whole days within the confines of empty, two-story 
building. He was watched from outside. Meals were 
delivered by soldiers with bayonets, who summoned 
him with a bell (21). He ate meals in a sitting position 
on the stairs and have seen resemblance to Robinson 
Cruzoe. It should be noted, that Daniel Daffoe, when 

tez i twierdzeń prowadzących do obalenia dogmatów 
w różnych dziedzinach nauki i w konsekwencji rozwo-
ju medycyny(19).

Świat zmieniał się pod wieloma względami- men-
talnym, społecznym, politycznym. Wojny, podboje 
militarne, polityka kolonialna, generowały przemiesz-
czanie się ludzi w różnych celach. To z kolei prowadzi-
ło do szybszego i dalszego roznoszenia chorób zakaź-
nych. Kształtująca się polityka zdrowotna i społeczna 
była dopełnieniem koncepcji nowej humanizacji no-
woczesnych społeczeństw.

KWARANTANNA JAKO ATRAKCJA 
PODRÓŻY

W XVIII i XIX w. ludzie podróżowali bardzo chęt-
nie,- w celu pogłębienia wiedzy, poznania nowych 
kontynentów, lub po prostu ciekawości. Modę podsy-
cała literatura, której nieodłącznym elementem była 
egzotyka i orientalizm. Trendy widoczne są po dziś 
dzień w sztuce ubioru, wystroju wnętrz, malarstwie 
i muzyce tamtego czasu (np. premiera opery Mozarta 
,,Uprowadzenie z seraju” w 1781 r. wzbudziła entu-
zjazm mimo niedopracowania, ponieważ przedstawiła 
elementy tureckie). Ogniska epidemiczne chorób za-
kaźnych pojawiały się w różnych miejscach świata, 
więc podróżujący musieli liczyć się z tym, że zostaną 
zatrzymani w niespodziewanej, przymusowej kwa-
rantannie. Organizacja izolacji zależała zazwyczaj od 
lokalnych władz, więc podróżni nie mając wpływu na 
jej egzekwowanie ani przebieg, traktowali nieplano-
waną kwarantannę jako atrakcję podróży…

Warunki osiemnastowiecznej kwarantanny były 
często podobne do średniowiecznej. Jean Jacques 
Rousseau, którego dzieła i poglądy wywarły olbrzy-
mi wpływ na kulturę, filozofię i politykę osiemnasto-
wiecznej Francji (i świata), który przygotował litera-
turę na nową epokę – romantyzm (20), opisał kwaran-
tannę w sławnych i skandalizujących ,,Wyznaniach”. 
Statek, którym podróżował w 1743 r. poddano w Ge-
nui trzytygodniowej kwarantannie. Ludzie płynący na 
jego pokładzie mogli wybrać miejsce izolacji – pozo-
stać na statku lub spędzić czas w oddalonym i zupełnie 
pustym budynku. Rousseau, jako jedyny, wybrał miej-
sce na lądzie. Spał na posadzce, na swoich ubraniach, 
przykrywał podróżnym płaszczem, siedział na wa-
lizce, spacerował całe dnie po pustym dwukondygna-
cyjnym budynku. Był pilnowany z zewnątrz, a posiłki 
przynosili mu uzbrojeni w bagnety żołnierze, którzy 
przywoływali go dzwonkiem (21). Spożywał siedząc 
na schodach i porównywał siebie do Robinsona Cru-
zoe. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o tym, 
że Daniel Daffoe pisząc swoje dzieła (,,Dziennik roku 
zarazy”, ,,Przypadki Robinsona Kruzoe”), również 
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writing the “A Journal of the Plague Year” and 
“Robinson Crusoe” masterpieces, was also inspired by 
quarantine and pestilence epidemy, that was observed 
by him during childhood in London (1661). 

During the quarantine, Rousseau wrote letters 
and complied with the hygienic recommendations for 
objects from that times: “I send the letter after washing 
it in vinegar, incensed and smoked”(21). He spent two 
weeks in this way, then he continued his journey.

Quarantine was also experienced by Juliusz 
Slowacki, who travelled to Palestine from Italy, 
through Greece. He spent it on a desert, nearby the El-
Arish harbor city, Egypt (1836). He wrote the following 
words: “...They threatened us with a sword, made free 
Bedouins to camp on the sand in the tents and live 
this way for more than a week, under the surveillance 
of guards and a doctor; there is no other route from 
Egypt to Syria. When travelling on a camel, I had to 
share their fate”(22). This Poet heard the story of the 
former camp inhabitant, in similar circumstances, who 
endured the death of seven children and own wife. The 
story was told by a doctor taking care for the people 
in quarantine. On canvas of this story, Slovacki wrote 
a moving poem. The words are touching until today, 
whereas practical aspects, even technical details of the 
organized quarantine, are interesting to us, and all of 
this in Africa between the eighteenth and nineteenth 
century.

Slowacki wrote in the name of “Black Death 
father”, who mourned after the death of son:

“I took the corps and thrown to guards.
They took the corps on iron scrappers, 
They took him to the Black Death yards.
From that night on grief filled my heart
And I was ordained another forty days of 
quarantine” (22)

The same parent, after the death of another 
daughter:

“The guards came and wrestled her body
So carelessly, with hook she was caught
Caught on the breast, so stiff, round and white,
And aye, as they had no God in their hearts!
They tore her apart in my own eyes!”

The wretched father questioned the God with 
agelong questions, searched for a covenant and 
bargained:

“After the death of three, I did not believe!
“The God calls for all little ones of me!”

inspirował się kwarantanną i epidemią dżumy, którą 
przeżył w dzieciństwie w Londynie w 1667 r. 

W czasie kwarantanny Rousseau pisał listy stosu-
jąc się do ówczesnych zaleceń higieny przedmiotów:,, 
wysłałem list obmyty w occie, okadzony i współspalo-
ny”(21). Spędził tak dwa tygodnie zanim ruszył w dal-
szą podróż.

Kwarantanny doświadczył również Juliusza Sło-
wacki podczas podróży z Włoch przez Grecję, Pale-
stynę. Odbył ją na pustyni, niedaleko miasta portowe-
go El-Arish w Egipcie w 1836 r. Pisał: ,,… pod karą 
miecza zmusił wolne beduiny rozbijać na piasku na-
mioty i żyć dni kilkanaście pod dozorem straży i dok-
tora; inaczej zaś z Egiptu do Syrii dostać się nie mogą. 
Podróżując na wielbłądzie, podobnemu musiałem ulec 
losowi”(22). Lekarz opiekujący się osobami w kwa-
rantannie opowiedział poecie historię człowieka, który 
w tym miejscu, w podobnych okolicznościach, przeżył 
śmierć siedmiorga dzieci i żony. Na kanwie tej opo-
wieści Słowacki napisał poruszający poemat. Wersy 
liryczne wzruszają po dziś dzień, jednak interesujące 
są dziś praktyczne aspekty, wręcz techniczne szczegó-
ły organizacji kwarantanny w północnej Afryce końca 
XVIII i początku XIX w.

Słowacki pisał w imieniu ,,Ojca zadżumionych”, 
który po śmierci syna rozpaczał:

,,Porwałem trupa i rzuciłem straży
Aby go wzięła na żelazne zgrzebła 
I tam gdzie grzebią zadżumionych, grzebła
Od tamtej nocy tak pełnej boleści
Wyznaczono mi nowych dni czterdzieści” (22)

Ten sam rodzic, po śmierci kolejnej córki:

 ,,Strażnicy przyszli mi wydrzeć to ciało
I nieostrożnie zaczepili hakiem-
Hak padł na pierś jej twardą, krągłą, białą
I tu- bogdajby jak ja nie umarli!
Tu ją pod moimi oczyma rozdarli” (22)

Nieszczęsny ojciec zadawał Bogu odwieczne pyta-
nie, szukał z nim przymierza i targował się:

,,Nie wierzyłem, żeby wziąwszy troje
Bóg mi chciał zabrać wszystkie dzieci moje” (22)

Mimo rozwoju nauki, w XXI w., pytanie pozostaje 
bez odpowiedzi- dlaczego nie każdy choruje i umiera?  
Ojciec rodziny, mąż pożegnał żonę, która najprawdo-
podobniej zaraziła się przez pocałunek najmłodszego 
dziecka :

,,Ja, co me wszystkie całowałem trupy
Z tej kwarantanny wychodziłem zdrowy” (22)
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Despite the development in science in the twenty-
first century, one question is being still unanswered. 
Why not everybody sickens and die? The father and 
husband bid last good bye to own wife, who was most 
probably infected by the kiss of the youngest child:

“I, who kissed all corpses of mine
End this grief quarantine completely sound...”(22)

CHOLERA MORBUS
AND THE CHANGES TO THE WORLD

In France, in the beginning of the nineteenth 
century, opponents to the theory of infection were 
increasing in numbers. Bacteria were unknown 
and the origins of diseases were diversely perceived 
(miasmas, contagium animatum, viviparity, etc.). 
Opponents to the theory of infectious diseases were 
sitting in the Healthcare Council of Paris, the Royal 
Medical Academy. They were also active among the 
ranks of hygienists, attacked the sanitary regulations, 
particularly the police and quarantines!(18). False logic 
was their guidance. According to them, isolation of 
people made no sense, because a disease cannot be 
transferred from one human being to another.

In the nineteenth century, the Asian cholera 
was the predominant infectious disease of Europe. 
Approximately 40 million people died during 
this pandemic. It should be noted that during the 
military activities of the November Uprising (1830) 
cholera crossed the boarders of Asia and Europe. It 
is curious, why people decided to begin the uprising 
during so severe epidemic threat? The evidences for 
widespread epidemic in Russia in early autumn and 
the implemented quarantine can be found both in the 
official records and the memories or letters of renown 
people (i.e. Alexander Pushkin). This poet wrote to 
his intended Natalia: ,, entry to Moscow is forbidden, 
thus I am closed down in Boldin […] did you abandon 
Moscow?[…] it is obvious our marriage cannot take 
place this cursed year […] in the matter of us, we are 
closed for quarantine and plague did not reach us” 
(23).

First infections occurred after the Battle of Ignan 
(April 10, 1831), and the Central Healthcare Committee 
for Epidemic Fight was established eight days later. 
According to the initial statements, the disease was 
not infectious, thus sanitary cordons and quarantine 
were obsolete. The above stated beliefs were enforced 
by physicians from the government of France, in 
order to obtain the knowledge of unknown disease. 
Indisputably, the epidemic significantly strengthened 
the fall of the November Uprising (it could be even the 
decisive factor) (24). Cholera disease reached the whole 
world, despite sanitary cordons at country boarders, 

CHOLERA MORBUS I ZMIANA ŚWIATA

We Francji na początku XIX w., coraz donośniej 
słychać było głosy przeciwników teorii zakaźności. 
Nie znano bakterii, a hipotezy na temat przyczyn 
chorób były rożne (miazmaty, contagium animatum, 
żyworództwo itp.). Przeciwnicy teorii zakaźnej cho-
rób zasiadali w Radzie Zdrowia Paryża, Królewskiej 
Akademii Medycyny, byli aktywni wśród higienistów, 
atakowali ustawodawstwo sanitarne- szczególnie po-
licję i kwarantanny!(18). Kierowali się logiką – skoro 
choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka, to 
nie ma sensu ludzi izolować.

W XIX w. dominującą chorobą zakaźną w Euro-
pie, była cholera azjatycka. Podczas pandemii umarło 
ok. 40 mln ludzi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
cholera przekroczyła granice Azji i Europy podczas 
działań wojennych powstania listopadowego w 1830 r. 
Można dziś zastanawiać się, dlaczego podjęto decyzję 
o rozpoczęciu powstania w czasie poważnego zagro-
żenia epidemicznego. Bo o tym, że epidemia szalała 
wczesną jesienią w Rosji, że stosowano tam wówczas 
kwarantannę, świadczą nie tylko urzędowe zapisy, lecz 
wspomnienia i listy sławnych osób, min. Aleksandra 
Puszkina. Poeta pisał do narzeczonej Natalii: ,, wjazd 
do Moskwy został zakazany i oto jestem zamknięty 
w Bołdinie […] czy Pani wyjechała z Moskwy?[…] ja-
sne że w tym roku ( niechaj będzie on przeklęty) nasz 
ślub się nie odbędzie […] jeśli zaś o nas chodzi, to je-
steśmy zamknięci kwarantannami, a zaraza jeszcze do 
nas nie przeniknęła”(23).

Pierwsze zachorowania pojawiły się po bitwie pod 
Iganiami 10 kwietnia 1831r., a osiem dni później po-
wołano Komitet Centralny Zdrowia do walki z epide-
mią. Na początku twierdzono, że choroba nie jest za-
kaźna, a kordony sanitarne, czy kwarantanna są zbęd-
ne. Poglądy powyższe były forsowane przez lekarzy 
przysłanych przez rząd Francji w celu zapoznania się 
z nieznaną chorobą. Niezaprzeczalnie, epidemia przy-
czyniła się w znaczący sposób do upadku powstania 
listopadowego (być może była czynnikiem decydu-
jącym o porażce) (24). Cholera rozprzestrzeniała się 
na cały świat mimo stosowania kordonów sanitarnych 
na granicach państw, powoływania komitetów eks-
pertów, czy organizowania kwarantann, również dla 
armii (25). 

W obliczu licznych epidemii w Europie, emigra-
cji do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
coraz szybszych i popularniejszych podróży, w 1834 
r. zaproponowano podjęcia opracowania międzyna-
rodowych standardów i przepisów dotyczących min. 
kwarantanny. W 1851 r. odbyła się w Paryżu Pierwsza 
Międzynarodowa Konferencja Sanitarna (26). W Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki , w 1866 r., Rada Hi-
gieny miasta Nowy York wykorzystała model francu-
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the enacted expert committees, or quarantines also 
covering the army (25). 

In the face of numerous epidemics in Europe, the 
emigration to Canada and USA, as well as faster and 
more popular journeys, the first draft international 
norms and regulations, covering i.e. Quarantine, were 
implemented in 1834. In 1851, the First International 
Sanitary Conference was organized in Paris (26). In 
the United States (1866) the Council of Hygiene of New 
York implemented the French model when organizing 
the medical services, as well as the New York Board 
of Health was enacted. A collection of quarantine 
regulations in New York was firstly enacted in 1878, 
and the agreement was reached between the United 
States and Europe, on the matter of international 
infectious disease information and unification of 
quarantine regulations, in 1893. 

It took nearly one hundred years since the objections 
of numerous environments to the phenomenon of 
quarantine to reach the respective agreement. During 
this dispute, many people perceived this preventive 
measure as the oppressive tool, depriving the general 
crowd of foodstuff and resources. 

In the nineteenth century the science undergone 
a general development. Former dogmas, very 
often rooted in the ancient times, were overturned. 
Statistical methods were implemented into the medical 
observation, as well as control groups were introduced 
in order to evaluate the results of treatment in an 
objective manner, etc. (27). 

Simultaneously to development of aseptics and 
antiseptics, people raised postulates of replacing 
the isolation and escape with physical and chemical 
methods.

For economic and political elites, the idea of 
replacing the quarantine with disinfectants was very 
promising and attractive. Thanks to the application 
of chlorine, carbolic and alcohol derivatives, among 
others, scientific backgrounds were found for herbal 
censing in the Medieval times. 

Discovery of bacteria (Robert Koch), the 
fermentation phenomenon (Luis Pasteur), aseptics 
and antiseptics (Ignaz Semmelweis, Joseph Lister, 
Erns von Bergmann, Jan Mikulicz -Radecki, Wiliiam 
Halsted and others), as well as development of optical 
instruments (microscope), remarkably pushed the 
knowledge of infectious diseases forward. 

In the years 1870-1914, national governments, as 
well as various commercial, business and colonial 
lobbies, perceived the microbiology and parasitology 
as the priority fields of knowledge. It should be noted, 
that the European countries fought for own share of 
the world in the nineteenth century. Colonies were 
the source of supplies for raw materials, trade zones 
for goods and services, as well as proper solution for 

ski organizacji służb medycznych powołując Zarząd 
Zdrowotności Nowego Yorku (18). Dopiero w 1878 
r., po raz pierwszy w Nowym Jorku uchwalono zbiór 
przepisów, które dotyczyły kwarantanny, a w 1893 r., 
w Stanach Zjednoczonych i Europie osiągnięto poro-
zumienie w sprawie międzynarodowego informowa-
nia o chorobach zakaźnych i wdrożono ujednolicenie 
przepisów (26). 

Do względnego porozumienia doszło po prawie 
stu latach sprzeciwu licznych środowisk wobec kwa-
rantanny. W czasie trwania sporu nie brakowało tych, 
którzy postrzegali to rozwiązanie prewencyjne jako 
narzędzie do ciemiężenia ludzi, które zabiera chleb 
i źródło utrzymania. 

XIX w. był czasem wielkiego rozwoju nauki. Oba-
lano dotychczasowe dogmaty, zakorzenione często 
w starożytnych poglądach. Do obserwacji medycznej 
dołączono elementy statystyki, wprowadzono grupy 
kontrolne w celu obiektywnego zbadania skuteczności 
leczenia itp. (27). 

W miarę rozwoju aseptyki i antyseptyki, zaczęto 
postulować zastąpienie izolacji i ucieczki przed choro-
bą na walkę z nią przez środki fizyczne czy chemiczne.

Myśl o zastąpieniu kwarantanny dezynfekcją była 
obiecująca i wybitnie atrakcyjna dla elit ekonomicz-
no-politycznych. Średniowieczne okadzanie ziołami 
otrzymało naukowe uzasadnienie przez stosowanie 
pochodnych chloru, karbolu, alkoholu i innych. 

Odkrycie bakterii (Robert Koch), zjawiska fer-
mentacji (Luis Pasteur), aseptyki i antyseptyki (Ignaz 
Semmelweis, Joseph Lister, Erns von Bergmann, Jan 
Mikulicz-Radecki, Wiliiam Halsted i inni), rozwój 
przyrządów optycznych (mikroskop) spowodowały 
niebywałe przyspieszenie w poznaniu natury chorób 
zakaźnych. 

W latach 1870-1914 mikrobiologia i parazytolo-
gia stały się dziedzinami priorytetowymi dla władz 
państwowych i różnego rodzaju lobby: handlowych, 
biznesowych, kolonialnych. Nie można zapominać, że 
druga połowa XIX w. to walka między krajami eu-
ropejskimi o podział świata. Kolonie zaopatrywały 
w surowiec, były rynkami zbytu dla towarów i usług, 
miały rozwiązać kwestię przeludnienia. Trudno dziś 
określić, jaki procent działań wspierających rozwój 
bakteriologii, epidemiologii czy higieny był podyk-
towany działaniami prowadzącymi do ograniczenia 
kwarantanny statków i towarów, która przynosiła 
olbrzymie straty ekonomiczne. Niezaprzeczalnie, w 
czasie olbrzymiego rozwoju naukowego i społeczne-
go, u schyłku XIX w., traktowano kwarantannę jako 
narzędzie prymitywne, a obligatoryjne wprowadzanie 
i brak kontroli nad lokalnymi administratorami, był 
traktowany jako niesprawiedliwość ponieważ mógł 
prowadzić do nadużyć. 
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overcrowding. Stipulation of the percentage factor for 
activities supporting development of bacteriology, 
epidemiology and hygiene, and resulting from the 
demanded limitation of quarantine for ships and 
goods (with tremendous economic losses), is currently 
problematic. During the great social and scientific 
development, at the verge of the nineteenth century, the 
quarantine was indisputably perceived as a primitive 
tool.Moreover, its compulsory implementation and 
lacking control on local governments was treated as 
injustice, because of possible misuses. 

QUARANTINE AS THE EPIDEMIOLOGIC 
TOOL

In the nineteenth century, quarantine was used as the 
healthcare service tool. After discovery of bacteria and 
successful experiences with aseptics and antiseptics, it 
was time for the separation measures with background 
of scientific methods. The respective activities were 
implemented, respectively to the property of microbe 
generating the epidemic. There were national and 
international institutions that protected the population 
against any pandemic. 

After the World War One, the typhoid fever, 
dysentery, pestilence, Spanish flu and other 
epidemics took place in Europe. In Poland (after the 
independence0 the general society fought with various 
infectious diseases,whereas typhoid fever was the 
most infectious one. 

In the western countries, people believed that 
typhoid fever can make a greater disaster than the 
sole war, and Lenin spoke the famous words: ,, either 
the louse wins socialism or socialism wins the louse” 
(28). The end of the Polish-Soviet War enabled new 
international activities. Ludwik Rajchman was the 
worldwide known expert and the manager of the 
Hygiene Organization of the League of Nations. The 
international sanitary agreement between Poland and 
Russia was most probably undersigned thanks to his 
involvement. It was realized, that a coordination is 
required for activities at territories of both countries 
for the prevention of typhoid fever, due to turmoil of 
war and migration of people (28). The epidemic flow 
from Russia to the western parts of the continent was 
indisputably stopped in Poland, thanks to the decisive 
activities of Polish services.

After the World War Two, the isolation of Breslau 
(1963) during the smallpox epidemy (with its origins 
in Asia) was the most spectacular quarantine measure. 
Breslau was closed down for several months and the 
city was encircled with sanitary cordon. Vaccination, 
quarantine and other isolation activities were 
implemented on a large scale (29). 

KWARANTANNA JAKO NARZĘDZIE 
EPIDEMIOLOGII

W XX wieku kwarantanna stosowana była jako 
narzędzie w służbie nauki. Po odkryciu bakterii, po 
doświadczeniach związanych ze stosowaniem asep-
tyki i antyseptyki, kierując się dowodem naukowym 
zaczęto stosować działania separujące. Podejmowano 
działania w zależności od właściwości drobnoustroju 
wywołującego epidemie. Działały instytucje państwo-
we i międzynarodowe, których celem była ochrona 
populacji przed pandemiami. 

Po pierwszej wojnie światowej w Europie panowa-
ły epidemie duru plamistego, czerwonki, dżumy, gry-
py hiszpanki i innych. W Polsce po uzyskaniu niepod-
ległości, walczono z różnymi chorobami zakaźnymi, 
z których najbardziej ekspansywny był dur plamisty. 

Na zachodzie sądzono, że dur plamisty może stać 
się większą tragedią niż sama wojna, a Lenin powie-
dział słynne: ,, albo wesz zwycięży socjalizm albo 
socjalizm zwycięży wesz”(28). Po zakończeniu wojny 
polsko-bolszewickiej stały się możliwe działania mię-
dzynarodowe. Ludwik Rajchman był wówczas uzna-
nym światowym ekspertem i kierownikiem Organi-
zacji Higieny Ligii Narodów. Najprawdopodobniej 
dzięki jego zaangażowaniu podpisano międzynarodo-
wą umowę sanitarną między Polską a Rosją. Zdawano 
sobie sprawę, że ze względu na zawirowanie wojen-
ne i migrację ludności konieczne jest skoordynowane 
działanie na terenach obu państw w celu powstrzyma-
nia epidemii duru plamistego (28). Niezaprzeczalnie, 
dzięki zdecydowanym działaniom polskich służb, 
pochód epidemii z Rosji na zachód kontynentu, został 
w Polsce zatrzymany.

Po drugiej wojnie światowej, najbardziej spekta-
kularną kwarantanną w Polsce była izolacja Wrocła-
wia podczas epidemii ospy prawdziwej przywleczonej 
z Azji w 1963 r. Zamknięto wówczas na kilka miesię-
cy Wrocław, miasto otoczono kordonem sanitarnym, 
wprowadzono szeroko szczepienia, kwarantannę, 
i inne działania izolujące (29). 

WNIOSKI

Znaczenie i rozumienie kwarantanny ewoluowało 
na przestrzeni wieków. Jako ucieczka przed zarazą 
w starożytności stała się w XX w. narzędziem w służ-
bie nauki. Początkowo stosowano kwarantannę w bo-
gatych miastach portowych, a w celu jej organizacji 
chętnie wykorzystywano wyspy. Na terenach Polski, 
z oczywistych względów historycznych i uwarunko-
wania geograficznego przejmowano zalecenia wypra-
cowane w innych krajach.

Kwarantanna kształtowała cywilizację pośrednio 
i bezpośrednio. Działanie pośrednie na otoczenie czło-
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wieka, zmuszało do szukania nowych rozwiązań or-
ganizacyjnych m.in. w sferach publicznych. Natomiast 
bezpośredni wpływ na człowieka powodował rozwój 
nowych umiejętności poszczególnych osób. Kwaran-
tanna i izolacja sprzyjała jednostkom kreatywnym. 
Ludzie przez wieki żyli ze świadomością zagrożenia 
śmiertelną chorobą. Funkcjonowali z zagrożeniem 
epidemicznym, przyzwyczajali się, traktując to jako 
oczywiste tło życia. 

W XX w. izolacja i kwarantanna nie miały już za-
sięgu globalnego, ponieważ możliwość identyfikacji 
czynnika wywołującego chorobę, wiedza o okresie 
wylęgania, nosicielstwie, zaraźliwości, pozwalała na 
racjonalne ustalanie czasu trwania epidemii i wyzna-
czania jej zasięgu terytorialnego. 

W XX w., ludność Europy dzięki programom profi-
laktycznym (m.in. szczepienia ochronne), poszczegól-
nych państw, jak i działaniom organizacji międzyna-
rodowych, zapomniała o globalnym zagrożeniu. Kwa-
rantanna stosowana lokalnie i bez rozgłosu, stała się 
niedocenianym narzędziem służącym do utrzymania 
dobrostanu epidemicznego. 

Na początku XXI w. epidemie o ogólnoświatowym 
zasięgu wydawały się niemożliwe, a choroby zakaźne 
postrzegano jako zjawisko archaiczne, niewyobrażal-
ne w sytej i bezpiecznej Europie. Globalne zagrożenie 
bioterrorystyczne, z oczywistych względów, nie było 
obecne w powszechnej świadomości. 

W 2020 r., w obliczu walki z nieznanym wirusem 
pozostaje jak w średniowieczu – ucieczka. Średnio-
wieczne żaglowce stały u wysp na kwarantannie- dziś 
dryfują wielkie wycieczkowce. W średniowieczu lu-
dzie uciekali z zadżumionych miast roznosząc zarazę, 
teraz podejrzani o chorobę uciekają z SOR, w obawie 
przed umieszczeniem w kwarantannie. Tak jak zamy-
kano zadżumionych i dla pewności zabijano deskami 
drzwi domów i palono dobytek, tak oznacza się drzwi 
pracowników służby zdrowia, wzywa do opuszcza-
nia miejsc zamieszkania i ,,poluje” w Internecie na 
zakażonych. Medycy, przez wieki dokonywali wybo-
ru –uciekać czy zostać ryzykując życie, i w obecnym 
czasie borykają się z podobnym dylematem. 

Globalna pandemia i poczucie zagrożenia uwi-
doczniły różnice w mentalnym rozwoju poszcze-
gólnych społeczeństw. Postrzeganie restrykcyjności 
środków zaradczych w czasie epidemii jest wypadko-
wą doświadczenia, zmian mentalnych wynikających 
z potrzeb i obowiązujących priorytetów moralnych. 
Dobro ludzi czy ekonomia? Zdrowie publiczne jest 
dobrem czy zamożność społeczeństw? Chociaż nadal 
notuje się wiele nowych zakażeń i umierają ludzie, nie 
brakuje głosów negujących zagrożenie. Protestują-
cy przeciw ograniczeniom nakładanym przez służby 
państwowe (przemieszczania, kwarantanny, zamyka-

CONCLUSIONS

The importance and knowledge of quarantine 
evolved in centuries. It evolved from the escape from 
plague in Ancient times, to the medical science tool in 
the twentieth century. It was initially implemented in 
rich harbor cities, and islands were readily used during 
its organization. At territories of Poland, for obvious 
historic reasons and following its geographical 
conditions, recommendations from other countries 
were easily adopted.

The quarantine shaped the civilization in direct and 
indirect manner. Indirect activities, that acted on the 
surrounding of a human being, encouraged for new 
organizational solutions, for example in the public 
zones. Whereas, its direct influence on a human being 
induced development of new skills in individuals. 
The quarantine and isolation favorized the creative 
units. For centuries, people from many countries lived 
with a threat of lethal disease. They operated with 
epidemiologic threat in their minds, got used to it and 
treated it as the obvious living background. 

In the twentieth century, isolation and quarantine 
had not been implemented globally, due to the possible 
identification of the infectious factor, the knowledge of 
incubation, carriers and infectiousness, what enabled 
rational determination for duration of epidemy and its 
territorial reach. 

In the twentieth century, population of Europe 
forgot about this global threat, thanks to the preventive 
measures (i.e. vaccination) in particular countries and 
activities of international organizations. Quarantine 
was applied locally and without publicity. It became 
the underestimated preventive tool guaranteeing the 
epidemiologic balance. 

In the beginning of the twenty-first century, 
epidemics with global reach seemed to be impossible, 
and infectious diseases were perceived as an archaic 
phenomenon unimaginable in the safe and well-fed 
Europe. A global bio-terroristic threat was not present 
in common minds, for obvious reasons. 

In 2020, the escape solution still holds true in 
confrontation with an unknown virus, similarly to 
the Medieval times. During quarantine, the medieval 
sailing ships were at anchors nearby islands. Today, 
large cruise ships are drifting on the seas. In the 
Middle Ages, people fled from the pestilence cities, 
outspreading the disease. Today, people with the 
suspected infection flee from the emergency wards, 
due to the fear of quarantine. Doors of public health 
workers are marked and the sole workers are called to 
abandon own residences, there is also a “hunt” on sick 
persons in the Internet. A comparison can be made 
to isolation of people with pestilence, whose doors 
were boarded up and belongings were burned down. 
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nia punktów usługowych, barów, restauracji) przyta-
czają argumenty sprzed wieków… 

W XXI w., kwarantanna i izolacja społeczna pozo-
staje prymitywnym i w swej prostocie jedynym sku-
tecznym sposobem uniknięcia zakażenia w obliczu 
pandemii o nieznanej etiologii. 

ZAKOŃCZENIE

Kwarantanna jako ograniczenie wolności jest 
wdzięcznym narzędziem do różnego rodzaju mani-
pulacji i do snucia teorii spiskowych. Na ironię losu 
zakrawa fakt, że dramat: ,,Zaraza w Bergamo” Karo-
la Irzykowskiego z 1897 r., przedstawia mechanizmy 
psychologii tłumu podczas niewyobrażalnego pocho-
du śmierci w czasie epidemii. Powstał w czasie, gdy 
psychologia kształtowała się jako nauka, a o psycho-
logii społecznej jako takiej nikt jeszcze nie myślał. 
Utwór przyjęty został niechętnie i bez zrozumienia. 
Autor umieścił akcję libretta w Bergamo. I jak przed 
wiekami, w czasie współczesnej epidemii, włoskie 
miasto, Bergamo zostało przez chorobę tragicznie do-
świadczone.. Nie bez kozery ,,Bergamo zarazami sły-
nie” pisał duński pisarz Jeans Peter Jakobsen w 1882 r. 
(30). 

W czasie obecnej epidemii, jak przed wiekami lu-
dzie prowadzą dzienniki z czasu zarazy – tym razem 
w formie cyfrowej. Być może, będą wartościowym 
przekazem dla następnych pokoleń, które więcej wy-
czytają z nich prawdy o nas i obecnej cywilizacji, niż 
z naukowych traktatów publikowanych w artykułach 
o najwyższych współczynnikach cytowania. 

Doctors had to make similar choices in every century. 
Should I escape, or risk own life? The same dilemma 
is valid at our times. 

The global pandemic and the sense of threat 
revealed discrepancies in mental development of 
particular societies. Perception of the restrictive nature 
of preventive measures during the epidemic is the 
resultant of experience and mental changes, according 
to the needs and binding moral priorities. Should we 
care for people or economy? Should we care for public 
health or public wealth? Despite many new infections 
and deaths, there are many people who still negate the 
threat. Opposers to prohibitions of national services 
(relocation, quarantine, closed down commercial 
spaces, bars and restaurants) invoke postulates from 
past ages... 

In the twenty-first century, quarantine and social 
isolation is still the primitive and simply the only 
efficient method of fighting with pandemic threat of 
unknown etiology. 

THE END

Quarantine, particularly as a limitation of freedom, 
is a driving factor for various manipulations and 
conspiracy theories. It is ironic that Karol Irzykowski 
wrote the following drama, “Plague in Bergamo” 
(1897), and its analysis reveals psychological 
mechanisms of crowds during the unimaginable 
death march of epidemic. He created it at times, when 
psychology evolved into science. This masterpiece 
made controversies and was not understood by general 
mass. The author located the libretto plot in Bergamo. 
Similarly to the ancient times, this Italic city was 
devastated by a disease, that had an epidemic reach. 
There are reasons why Danish writer, Jeans Peter 
Jakobsen, wrote that “Bergamo is famous of plagues” 
(1882) (30). 

People make quarantine journals during the 
epidemic of our times, similarly to former ages. 
Currently, journals are in the digital form. Such 
journals could be a valuable testimony for future 
generations who may learn from them more about 
us and our civilizationthan from scientific discourses 
published in the articles with the highest citation factor. 
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ABSTRACT

OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2018 compared to the 
situation in previous years.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation was assessed based on the results of the analysis 
of individual data on hepatitis B cases and HBV infections registered by Local Sanitary- Epidemiological 
Stations in the central database using Epidemiological Interview Registration System (SRWE). Aggregate data 
published in the annual bulletins “Infectious Diseases and Poisonings in Poland” and “Vaccinations in Poland” 
were also used.
RESULTS. In 2018, a total of 3 196 hepatitis B cases were registered, which corresponds to an incidence of 
8.3 cases per 100,000 population. Acute hepatitis B cases accounted for about 1.3 % of total. The incidence of 
acute hepatitis B was lower by 33% than in 2017 and lower by 44% than median of the years 2012-2016. No 
acute cases were reported among children and adolescents aged 0-19 years and in the age group 20-24. The 
incidence of chronic and unknown (in terms of the stage) was lower by 4.5% than in the previous year however, 
in comparison to median incidence of chronic hepatitis B in 2012-2016 an increase of 17% was noted. As in the 
previous years, acute, chronic and unknown stage (UNK) hepatitis B were more often detected in men and in 
urban residents. The dominant route of transmission of HBV infections still remains procedures performed in 
medical settings - 86% of cases with a known transmission route. The coverage with the third HBV vaccine 
dose in children aged two years was 91 % and remains ( since 2017) below the 95% required in the elimination 
strategy. In 2018 three people died due to acute hepatitis B and 35 people due to chronic hepatitis B.
CONCLUSIONS. In 2018  decrease in the incidence of acute and chronic hepatitis B was observed. In group 
of persons born after 1994 covered by obligatory hepatitis B vaccinations as newborns no acute cases have been 
reported, however, a progressive decline in children’s vaccination coverage poses a risk for new HBV infection 
also among people  subjected to mandatory vaccinations. Maintenance of a low incidence of acute hepatitis B 
requires improvement in carrying out of mandatory vaccination among newborns and further recommendation 
of vaccination for all persons previously unvaccinated. A slight decline in the detection of chronic and UNK 
cases  may be related to the number of tests performed in a given year.

Key words: hepatitis B, infectious diseases, epidemiology, public health, vaccination, Poland, 2018

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu B w Polsce w 2018 r. 
w porównaniu z sytuacją w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono ocenę sytuacji epidemiologicznej na podstawie wyników analizy 
danych indywidualnych o zachorowaniach na wzw B i zakażeniach HBV zarejestrowanych przez stacje sani-
tarno-epidemiologiczne w elektronicznym Systemie Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych - SRWE. Pod-
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czas analizy korzystano także z danych opublikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia 
w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W 2018 roku zgłoszono 3 196 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu B, co odpowiada 
zapadalności na poziomie 8,3 na 100 tys. ludności.. Zachorowania ostre stanowiły 1,3% ogółu zarejestrowanych 
przypadków. Zapadalność na ostre wzw B była  niższa o 33% w stosunku do roku poprzedniego i niższa o 44% 
od mediany zapadalności za lata 2012-2016. Nie odnotowano przypadków ostrych wśród dzieci i młodzieży 
w wieku 0-19 lat, oraz w grupie wieku 20-24 lata. Zapadalność na przewlekłe i bliżej nieokreślone co do fazy 
wzw B była o  4,5 % niższa niż w roku poprzednim, jednak w porównaniu z medianą zapadalności na prze-
wlekłe wzw B w latach 2012-2016 odnotowano jej wzrost o 17%. Podobnie jak w poprzednich latach zarówno 
zakażenia ostre, jak i przewlekłe i bliżej nieokreślone występowały częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet 
oraz częściej wśród mieszkańców miast niż wsi. Dominującą prawdopodobną drogą transmisji zakażeń HBV 
były, podobnie jak w poprzednich latach, zabiegi medyczne – 86% przypadków o znanej drodze transmisji. 
W 2018 r. stan zaszczepienia dzieci w drugim roku życia trzema dawkami szczepionki przeciw wzw B wynosił 
91%  i pozostaje (od 2017 roku) poniżej wymaganych w strategii eliminacji wzw B 95%. W 2018 r. z powodu 
ostrego wzw B zmarły 3 osoby, a z powodu przewlekłego wzw B 35 osób.
WNIOSKI. W 2018 roku odnotowano spadek zapadalności zarówno w zakresie ostrego, jak i przewlekłego 
wzw B. Wśród osób objętych powszechnymi szczepieniami przeciw wzw B w okresie noworodkowym, tj. 
urodzonych po 1994 r. nie odnotowano zachorowań ostrych, jednak postępujący spadek stanu zaszczepienia 
noworodków i niemowląt stwarza ryzyko wystąpienia nowych zakażeń HBV również w rocznikach osób obję-
tych szczepieniami obowiązkowymi przeciw wzw B. Utrzymanie niskiej zapadalności na ostre wzw B wyma-
ga poprawy w zakresie realizacji obowiązkowych szczepień noworodków oraz dalszego zalecania szczepienia 
przeciw wzw B wszystkim osobom dotychczas nieszczepionym. 
Niewielki spadek liczby wykrywanych przypadków przewlekłych i bliżej nieokreślonych najprawdopodobniej 
ma  związek z liczbą wykonywanych w danym roku badań. 

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B, choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, 
szczepienia ochronne, Polska, rok 2018

WPROWADZENIE

W 2018 roku w Polsce nie wprowadzono żadnych 
zmian w rutynowym  nadzorze epidemiologicznym 
nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu B. Ana-
logicznie jak w roku ubiegłym klasyfikacji zgłoszeń 
dokonywano na podstawie definicji przypadku wzw B 
przyjętej przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 
8 sierpnia 2012 r. (2012/506/ UE) i wprowadzonej do 
nadzoru w Polsce w 2014 r. (1). Uwzględniając dane 
dotyczące wzw B w krajach  EU/EEA w 2018 r. sytu-
acja epidemiologiczna wzw B w Polsce na tle innych 
krajów EU nie uległa istotnym zmianom. Zgodnie 
z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób w 2018 roku w 30 krajach człon-
kowskich EU/EAA zarejestrowano łącznie 24 034 
przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu B, 
co odpowiada zapadalności ( a ściśle – wskaźnikowi 
nowych rozpoznań) na poziomie 6,0/100 tys.(2). Pod 
względem zapadalności w 2018 r. Polska znalazła 
się na 8 miejscu (8,4/100 tys.) wśród 30 krajów EU/
EEA,  za Cyprem (9,6/100 tys.), a następnie za Irlandią 
(10,1/100 tys.), jednak wysoki wskaźnik zapadalności 
w wyżej wymienionych krajach pozostaje w związku 
ze sprawnym systemem badań przesiewowych oraz 
dużym udziałem migrantów wśród osób zakażonych, 

INTRODUCTION

In 2018, in routine epidemiological surveillance 
on hepatitis B in Poland no changes were introduced. 
Similarly to previous year classification of 
notifications was based on hepatitis B case definition 
approved by the European Commission in decision 
of 8 August 2012 (2012/506 / EU) and accepted for 
use in surveillance in Poland in 2014 (1). Taking into 
account the data regarding hepatitis B in 2018 in other 
European countries the epidemiological situation of 
hepatitis B in Poland compared to other EU countries 
has not changed significantly. According to data from 
the European Center for Disease Prevention and 
Control, in 2018, a total of 24 034 cases of hepatitis B 
were registered in 30 EU / EAA member states, which 
corresponds to incidence 6.0 per 100,000 (2). In terms 
of incidence in 2018 Poland ranked 8th (8.4/100 000) 
among the EU / EEA countries, behind Cyprus (9.6 
/ 100,000) and Ireland (10.1 / 100 000), however the 
higher detection rate in the above-mentioned countries 
is due to the better functioning of the testing and 
screening system and  a large proportion of migrants 
among infected people, with relatively low prevalence 
of HBV infections. In total, 37% of all cases (for which 
importation status was known) detected in 2018 in 
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20 EU countries were classified as imported, most 
imported cases were chronic (80%). Among acute 
cases with a known route of transmission, heterosexual 
contacts were the most frequently mentioned route of 
infection - 26% and among chronic HBV infections, 
most common route of transmission was mother-to-
child transmission. (37 %). Italy, Romania and Poland 
were responsible for 67% of acute cases acquired 
during  medical procedures, and Poland itself reported 
90% of chronic cases attributed to likely nosocomial 
transmission, however in 2018 the probable route 
of transmission was determined only in 17% of all 
chronic hepatitis B cases.

AIM

The objective of the study was to assess the 
epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 
2018 compared to previous years.

MATERIAL AND METHODS

The assessment of the epidemiological situation 
was carried out  based on the results of the analysis of 
individual data on hepatitis B cases and HBV infections 
registered by Local Sanitary - Epidemiological 
Stations in the central database using Epidemiological 
Interview Registration System (SRWE). The data 
published in annual bulletin “Infectious Diseases and 
Poisoning in Poland” from the years 2012-2018 were 
used (3). In addition, data on the status of vaccination 
against hepatitis B, which are published in the annual 
bulletin “ Vaccinations in Poland”, were analyzed 
(4). The data on hepatitis B cases in 2018 were also 
compared with the description of the epidemiological 
situation in previous years (5). Data on deaths were 
obtained from information provided by the Department 
of Demographic and Labor Market Research of the 
Central Statistical Office.

RESULTS AND DISCUSSION

In 2018, a total of 3 196 hepatitis B cases were 
registered including 40 acute and 3 156 chronic and 
unknown stage (UNK) cases. Incidence was 8.32 per 
100,000 population and was by almost 5% lower than 
in 2017. Co-infections with HCV accounted for 0.5% 
of total number of cases (Table1)

przy stosunkowo niewielkim rozpowszechnieniu za-
każeń HBV. Ogółem, 37% wszystkich przypadków 
(dla których znany był status: rodzimy/importowany) 
wykrytych w 2018 r. w 20 krajach EU zostało sklasyfi-
kowanych jako importowane, większość przypadków 
importowanych stanowiły zachorowania przewlekłe 
(80%). Wśród zachorowań ostrych o znanej drodze 
transmisji w krajach EU/EEA najczęściej wymienianą 
drogą zakażenia były kontakty heteroseksualne (26%), 
natomiast wśród przewlekłych zakażeń do transmisji 
wirusa najczęściej doszło prawdopodobnie na drodze 
wertykalnej (37%). Włochy, Rumunia i Polska od-
powiadały za 67% przypadków zachorowań ostrych 
nabytych w wyniku zabiegów medycznych, a sama 
Polska zgłosiła 90% zachorowań przewlekłych zwią-
zanych z prawdopodobną transmisją wirusa wyżej 
wspomnianą drogą (2), przy czym w 2018 r. prawdo-
podobną drogę transmisji określono jedynie dla 17 % 
wszystkich przypadków przewlekłych wzw B.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicz-
nej wirusowego zapalenia wątroby typu B w Polsce 
w 2018 r. w porównaniu z poprzednimi latami.

MATERIAŁ I METODY

Ocena sytuacji epidemiologicznej została prze-
prowadzona na podstawie wyników analizy indywi-
dualnych raportów o zachorowaniach i zakażeniach 
HBV zarejestrowanych przez stacje sanitarno-epide-
miologiczne w krajowym elektronicznym Systemie 
Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE). 
Korzystano także z danych opublikowanych w  biule-
tynach rocznych  „Choroby zakaźne i zatrucia w Pol-
sce” za lata 2012-2018 (3). Ponadto analizowano dane 
o stanie zaszczepienia przeciw wzw B, które publiko-
wane są w biuletynie rocznym „ Szczepienia ochronne 
w Polsce” (4). Porównano także dane o zachorowa-
niach w 2018 roku z opisami sytuacji epidemiologicz-
nej w poprzednich latach (5). Dane dotyczące zgonów 
uzyskano z informacji udostępnionych przez Departa-
ment Badań Demograficznych i Rynku Pracy Główne-
go Urzędu Statystycznego.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Ogółem, w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 
3 196 przypadków wzw B, w tym 40 przypadków 
ostrych i  3 156 przewlekłych i o bliżej nieokreślo-
nej fazie (BNO). Zapadalność wynosiła 8,32 i była 
o prawie 5% niższa  niż w roku 2017. Zachorowania 
mieszane wywołane wirusami HBV i HCV stanowiły 
0,5% ogółu (16/3196) ( Tab. I).
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ACUTE HEPATITIS B

In 2018, 40 cases of acute hepatitis B were 
registered, accounting for 1.3% of all hepatitis B cases. 
The incidence was 0.10 per 100,000 population and 
was lower by 33% than in 2017 and lower by 44% than 
median of the years 2012-2016 (Table II, Fig.1).  

ZACHOROWANIA NA OSTRĄ POSTAĆ WZW B

W 2018 r. zarejestrowano 40 zachorowań na ostre 
wirusowe zapalenie wątroby typu B, co stanowi 1,3 % 
wszystkich zarejestrowanych przypadków wzw typu B. 
Zapadalność wyniosła 0,10 na 100 tys. ludności i była 
niższa o 33% niż w roku poprzednim oraz niższa o 44% 
w porównaniu z medianą z lat 2012-2016 (Tab.II, Ryc.1). 

Table II. Acute  hepatitis B in Poland 2012-2018. Number of cases and incidence per 100, 000 population by voivodeship
Tabela II. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2012-2018. Liczba zachorowań oraz zapadalność 
na 100 000 ludności wg województw

Voivodeship
Median 2012-2016 2017 2018

Number   of 
cases Incidence Number   of 

cases Incidence Number   of 
cases Incidence

 
POLAND 68 0.18 56   0.15 40   0.1

1. Dolnośląskie 3 0.10 3   0.10 1   0.03
2. Kujawsko-pomorskie 2 0.10 2   0.10 1   0.05
3. Lubelskie 2 0.09 1   0.05 2   0.09
4. Lubuskie 2 0.20 1   0.10 2   0.20
5. Łódzkie 7 0.28 4   0.16 5   0.20
6. Małopolskie 3 0.09 2   0.06  -  -
7. Mazowieckie 12 0.23 11   0.20 7   0.13
8. Opolskie 2 0.20 2   0.20 2   0.20
9. Podkarpackie 2 0.09 4   0.19 2   0.09
10. Podlaskie 3 0.25 2   0.17   -  -
11. Pomorskie 2 0.09 9   0.39 3   0.13
12. Śląskie 7 0.15 3   0.07 3   0.07
13. Świętokrzyskie 1 0.00  -   -  -  -
14. Warmińsko-mazurskie 3 0.21 4   0.28 2   0.14
15. Wielkopolskie 7 0.20 6   0.17 7   0.20
16. Zachodniopomorskie 3 0.17 2   0.12 3   0.18

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2012-2018
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Fig. 1. Acute and chronic hepatitis B in Poland 2005-2018. Incidence per 100, 000 population
Ryc.1. Ostre i przewlekle wzw B w Polsce w latach 2005-2018. Zapadalność na 100 000 ludności
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Table III. Chronic and unknown stage of hepatitis B in Poland 2012-2018. Number of cases and incidence per 100, 000 
population by voivodeship
Tabela III. Przewlekłe i BNO wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2012-2018. Liczba 
zachorowań oraz zapadalność na 100 000 ludności wg województw

Voivodeship

Median 2012-2016
chronic hepatitis B

2017 chronic & unk
stage of hepatitis B

2018 chronic & unk
stage of hepatitis B

Number   of 
cases Incidence Number   of 

cases Incidence Number   of 
cases Incidence

POLAND 2695 7.00 3307 8.61 3156 8.22
1. Dolnośląskie 215 7.39 159 5.48 164 5.65
2. Kujawsko-pomorskie 259 12.39 257 12.34 220 10.58
3. Lubelskie 49 2.26 54 2.54 43 2.03
4. Lubuskie 59 5.78 65 6.39 62 6.11
5. Łódzkie 218 8.62 335 13.51 362 14.65
6. Małopolskie 44 1.31 265 7.83 205 6.04
7. Mazowieckie 320 6.01 397 7.39 457 8.48
8. Opolskie 51 5.09 65 6.56 74 7.49
9. Podkarpackie 79 3.71 49 2.30 45 2.11
10. Podlaskie 84 7.00 125 10.55 118 9.98
11. Pomorskie 259 11.27 339 14.61 335 14.39
12. Śląskie 622 13.63 520 11.42 453 9.98
13. Świętokrzyskie 50 3.99 57 4.56 28 2.25
14. Warmińsko-mazurskie 89 6.16 105 7.32 107 7.48
15. Wielkopolskie 320 9.22 373 10.70 346 9.91
16. Zachodniopomorskie 40 2.33 142 8.32 137 8.04

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annals 2012-2018

At the voivodeship level,  differentiated dynamics 
of incidence changes were observed compared to the 
preceding year. The highest incidence (0.20 per 100 
000) was recorded in four  voivodeships: lubuskie, 
łódzkie, opolskie, wielkopolskie, with the number of 
cases from  2 (in lubuskie and opolskie voivodeships) to 
7 (wielkopolskie voivodeships). In eight  voivodeships 
incidence decreased, in five increased, and in three was 
unchanged. Three voivodeship was free from acute 
hepatitis B: podlaskie, małopolskie, świętokrzyskie 
voivodeships. Świętokrzyskie voivodeship was free 
from acute hepatitis B also in the previous year (Table 
II) (3).

Na poziomie województw obserwowano zróżni-
cowaną dynamikę zmian w stosunku do roku wcze-
śniejszego. Najwyższą zapadalność (0,20 na 100 tys. 
ludności) odnotowano w czterech województwach : 
lubuskim, łódzkim, opolskim i wielkopolskim, z licz-
bą zachorowań od 2 (w woj. lubuskim i opolskim) do 
7 (woj. wielkopolskie).  W 8 województwach zapadal-
ność spadła, w 5 wzrosła, a w 3 utrzymała się na tym 
samym poziomie. W 3 województwach: podlaskim, 
małopolskim i świętokrzyskim nie odnotowano żad-
nego przypadku. Województwo świętokrzyskie było 
wolne od zachorowań także w roku poprzednim (Tab. 
II) (3).

In 2018, no cases were reported among children 
and adolescents aged 0-19 years and in the age group 
20-24. Compared to the previous year a shift of the 
disease peak to the younger age group was observed. 
The highest incidence was in the age group 45-49 (0.24 
per 100,000)  whereas the year before it was in the 
age group 60-64. A high incidence was also recorded 
among people aged 35-39 (Table IV).  

In the birth cohort 1986-1995, i.e. people vaccinated 
at age of 14, three men developed acute hepatitis B – all 
persons originating in Ukraine - unvaccinated or the 

W 2018 roku nie odnotowano zachorowań wśród 
dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat, a  także w grupie 
wieku 20-24 lata. W stosunku do roku poprzedniego 
zaobserwowano przesunięcie szczytu zachorowań na 
młodszą grupę wieku. Najwyższą zapadalność odno-
towano w grupie 45-49 lat (0,24/100 tys.), natomiast 
rok wcześniej była to grupa 60-64 lata. Wysoką za-
padalność (na poziomie 0,22 na 100 tys.) odnotowano 
także wśród osób w wieku 35-39 lat (Tab. IV).

W kohorcie osób podlegających szczepieniu w wie-
ku 14 lat ( kohorta urodzeniowa 1986-1995) zachoro-

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce...Hepatitis B in Poland in 2018
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lack of information about vaccination. The cases in this 
group were considered to be imported from Ukraine. 
28 men and 12 women contracted acute hepatitis B, 
therefore, as in the previous years, the incidence 
in men was more than twice higher than in women. 
There are also clear differences in the distribution of 
age between women and men. The highest incidence 
was among men in the age group 30-39  and among 
women  in the age group 45-49.

The incidence in cities was higher than in rural 
areas (urban/rural ratio was 3.75). 

Probable route of infection was possible to 
determine in 82.5% of patients (33/40). In this group 
60.6% (20/33) of infection occurred probably in 
connection with performance of medical procedures 
((including 1 case related to transplantation). 21% 
(7/33) of infections were likely acquired  in connection 
with sexual contact  and 3 of which were homosexual. 
In one person HBV infection has been acquired most 
likely due to household contact with mother infected 
with HBV. In 3 people infections occurred probably  
as a result of beauty treatments and one case due to 
occupational exposure. There were no acute hepatitis 
B cases which occured as a result of injecting drug 
use. 

In 2018 five cases were considered to be imported: 
4 from Ukraine and one from Vietnam. 

Of 40 patients with acute hepatitis B, only two 
people reported being fully vaccinated against hepatitis 
B (both people were vaccinated > 70 years of age) 
accounting for 5% (for comparison in 2017 people who 
received a full course of vaccination against hepatitis 
B according to data from an epidemiological survey 
accounted for 9 % (5). 31 people were unvaccinated 
and in 7 patients vaccination status was unknown. 

Jaundice occurred in 29 patients, and only one case 
did not show any symptoms of the disease. 

In 2018 in Poland , not all acute hepatitis B cases 
were hospitalized: out of 40 registered patients, 38 
were hospitalized, accounting for 95% of all acute 
cases. 

According to CSO data, in 2018 three people died 
due to acute hepatitis B, compared to 2 deaths from 
this reason in 2017 (5).

CHRONIC AND UNKNOWN STAGE
OF HEPATITIS B

In 2018, 3156  cases of chronic and unknown stage 
(UNK) were recorded,  hepatitis B incidence was 8.22 
per 100,000 population and was by 4.5%  lower than 
in 2017. In comparison to median incidence of chronic 
hepatitis B in 2012-2016 an increase of 17% was noted 
(3).  

wało 3 mężczyzn, wszyscy pochodzący z Ukrainy, 
nieszczepieni lub brak informacji o szczepieniu. Przy-
padki zostały uznane za importowane  z Ukrainy. Na 
ostrą postać wirusowego zapalenia wątroby typu B 
zachorowało 28 mężczyzn i 12 kobiet, zatem zapadal-
ność wśród mężczyzn była podobnie jak w latach po-
przednich ponad dwa razy wyższa niż wśród kobiet. 
Zaobserwowano także wyraźne różnice w rozkładzie 
wieku pomiędzy kobietami a mężczyznami. Wśród 
mężczyzn zapadalność osiągnęła szczyt, tak jak w po-
przednim roku, w wieku 30-39 lat, natomiast wśród 
kobiet w wieku 45-49 lat.

 Zapadalność w miastach była wyższa niż na wsi 
(stosunek zapadalności M:W wyniósł 3,75:1). 

Prawdopodobna droga zakażenia była możliwa do 
określenia u 82,5%  chorych (33/40). W grupie chorych 
o znanej drodze transmisji  60,6% (20 /33) stanowi-
ły zakażenia, do których najprawdopodobniej doszło 
w związku z wykonywaniem zabiegów medycznych 
(w tym 1 przypadek związany z transplantacją). Kon-
takty seksualne jako prawdopodobna droga zakażenia 
stanowiły 21% (7/33),  z czego 3 przypadki to kontakty 
homoseksualne. U jednej osoby do zakażenia doszło 
najprawdopodobniej podczas kontaktu domowego 
z zakażoną matką. Wśród innych zidentyfikowanych 
dróg zakażenia w 3 przypadkach wskazano na za-
biegi upiększające i kosmetyczne oraz w jednym na 
ekspozycję zawodową jako prawdopodobną przyczy-
nę zakażenia. Nie odnotowano natomiast  żadnego 
przypadku ostrego związanego z dożylnym przyjmo-
waniem narkotyków.

W 2018 roku łącznie 5 przypadków zostało uzna-
nych za importowane, w tym 4 z Ukrainy i jeden 
z Wietnamu. 

Spośród 40 chorych tylko dwie osoby podały infor-
mację o pełnym szczepieniu (obie osoby były zaszcze-
pione w wieku >70 lat), co stanowi 5 % (dla porówna-
nia w 2017 roku osoby, które według danych z wywia-
du epidemiologicznego otrzymały pełny cykl szcze-
pień stanowiły prawie 9 %) (5). 31 osób nie zostało 
zaszczepionych, natomiast status 7 osób był nieznany. 

Żółtaczka wystąpiła u 29 chorych, a tylko w jed-
nym przypadku stwierdzono przebieg bezobjawowy.

Nie wszystkie osoby z ostrą postacią choroby były 
hospitalizowane: hospitalizowano 38 chorych co sta-
nowiło 95%.

Według danych GUS w 2018 r. z powodu ostrego 
wzw B zmarły 3 osoby, dla porównania – w 2017 od-
notowano 2 zgony z tej przyczyny (5).

ZACHOROWANIA NA PRZEWLEKŁĄ
ORAZ BNO POSTAĆ WZW B

W 2018 r. zarejestrowano ogółem 3 156 zachoro-
wań przewlekłych i o nieokreślonej fazie (BNO) wzw 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce...Hepatitis B in Poland in 2018
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As in previous years, incidence varied at level 
of voivodeships and ranged from 2.03/100,000 in 
lubelskie voivodeship to 14.65/100,000 in łódzkie. The 
ratio of highest to lowest incidence was approximately 
7:1 and was very close to the ratio of these values of 
incidence in the previous years. In five voivodeships 
incidence increased, in eleven decreased. The largest 
decline of incidence was observed in  świętokrzyskie 
voivodeship (by 50.7%) (Tab. III). 

 In 2018, predominance of incidence in men and 
in people living in cities was maintained: as in the 
previous years, the incidence in men was 1.3 fold 
higher than in women and 1.5-fold higher in urban 
than in rural residents. The peak of incidence was 
recorded, as in the previous years in age group 25-29 
years. The highest incidence was among women in 
the age group 25-29 and among men in the age group 
45-49 (20.19/100 000) (Tab. V). Among children up to 
4, three infection was recorded as an unknown stage:  
newborn infection (infected vertically), infection in 
girl aged 3 which occurred probably due to household 
contact with mother infected with HBV and infection 
in 4 years old girl which  has been acquired most likely 
in connection with performance of medical procedure 
(organ transplantation). Among children aged 10-14 
years one infection was recorded: the boy aged 12 years 
who finished the complete vaccination course against 
hepatitis B in 2007 i.e. at the age of 2, according to the 
vaccination schedule, was infected. 

The probable route of infection was determined in 
2 690 of 3 156 registered cases (85%). In this group, 
86% of infections occurred probably in connection 
with the performance of medical procedures including 
dental, 7.3% of infections have been acquired due to 
contact with a householder infected with HBV. In 14 
people infections acquired in connection to drug use. 

In 1.1% (36/3156) of all reported in 2018 as chronic 
or UNK hepatitis B, cirrhosis and/or hepatocellular 
carcinoma (HCC) were diagnosed. 

According to data from individual case reports, 
20.2% of patients with chronic or UNK hepatitis B 
received a full vaccination course. 

As in previous year,  HBsAg testing among pregnant 
women allowed the detection of 12% cases (5).

In 2018, 21.6% of people with chronic or UNK 
hepatitis B were hospitalized. 

A total of 35 patients died in Poland in 2018 due to 
chronic hepatitis B.

B, zapadalność wynosiła 8,22 na 100 tys. ludności 
i była o 4,5 % niższa niż w roku 2017. W porównaniu 
z medianą zapadalności na przewlekłe wzw B w la-
tach 2012-2016 odnotowano wzrost o 17% (3).

 Podobnie jak w poprzednich latach zapadalność 
była zróżnicowana na poziomie województw i waha-
ła się od 2,03/100 tys. w woj. lubelskim do 14,65/100 
tys. w woj. łódzkim. Stosunek zapadalności najwyż-
szej do najniższej był bardzo przybliżony do stosunku 
tych wartości z lat poprzednich - w roku 2018 wyniósł 
w przybliżeniu 7:1. W 5 województwach zapadalność 
wzrosła, w pozostałych 11 obniżyła się. Największy 
spadek zapadalności w stosunku do roku poprzedza-
jącego odnotowano w województwie świętokrzyskim 
(o 50,7%) (Tab. III).

W 2018 roku utrzymała się obserwowana w po-
przednich latach przewaga zapadalności mężczyzn 
oraz osób mieszkających w miastach – zapadalność 
mężczyzn była tak samo jak  w poprzednich latach 1,3 
razy wyższa niż kobiet, a zapadalność mieszkańców 
miast 1,5 razy wyższa niż mieszkańców wsi. W gru-
pach wieku szczyt zachorowań odnotowano w tej sa-
mej grupie wieku co w poprzednich latach – 25-29 
lat.  Wśród kobiet najwyższą zapadalność odnotowa-
no również w grupie 25-29 lat, natomiast wśród męż-
czyzn przewlekłe i BNO wzw B najczęściej wykry-
wano w grupie wieku 45-49 lat (20,19/100 tys.) (Tab. 
V). Wśród dzieci do 4 roku życia zarejestrowano 3 
zachorowania BNO wzw B: jedno zakażenie nowo-
rodka (nabyte wertykalnie), zakażenie 3 letniej dziew-
czynki  najprawdopodobniej nabyte  podczas kontak-
tu domowego z chorą matką oraz zakażenie 4 letniej 
dziewczynki mające związek z zabiegiem medycznym 
(transplantacja narządów). Wśród osób miedzy 10 a 14 
rokiem życia wykryto jedno zachorowanie: u chłopca 
w wieku 12 lat, który ukończył cykl szczepień prze-
ciwko WZW B w 2007 roku, tj. w 2 r. ż., zgodnie z ka-
lendarzem szczepień.

Prawdopodobną drogę zakażenia określono  
w 2 690 na 3 156 przypadków (85%). Zakażenia zwią-
zane prawdopodobnie z wykonywaniem różnych za-
biegów medycznych, w tym stomatologicznych sta-
nowiły 86% przypadków o znanej drodze transmisji, 
zakażenia związane z kontaktem domowym z osobą 
zakażoną HBV-7,3%. U 14 osób do zakażenia doszło 
najprawdopodobniej w związku z dożylnym stosowa-
niem narkotyków.

U 1,1% (36/3156) osób z przewlekłym lub BNO  
wzw B rozpoznawano marskość wątroby i/lub pier-
wotnego raka wątroby (HCC). 

Zgodnie z danymi zawartymi w raportach jednost-
kowych 20,2% chorych na przewlekłe lub BNO wzw 
B otrzymało pełny cykl szczepień. 

Badania kobiet w ciąży pozwoliły na wykrycie  
12 % zakażeń, podobnie jak w poprzednim roku (5).

Aleksandra Wiktor, Małgorzata Stępień
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W 2018 roku w Polsce odsetek osób hospitalizowa-
nych z powodu przewlekłego i BNO wzw B wynosił 
21,6%. Z powodu przewlekłego wzw B w 2018 roku 
w Polsce zmarło łącznie 35 chorych.

SZCZEPIENIA PRZECIW WZW B

Program szczepień ochronnych na rok 2018 w za-
kresie szczepień przeciwko wzw B nie uległ zmianom 
(6).

Zróżnicowanie stanu zaszczepienia dwoma daw-
kami dzieci w drugim roku życia między wojewódz-
twami w 2018 roku było niewielkie: od 95,8% w wo-
jewództwie podlaskim do 99,1% w kujawsko-pomor-
skim.  Stan zaszczepienia przeciwko wzw B dzieci w 2 
r. ż. (rocznik 2017) w stosunku do objętych sprawoz-
daniami wynosił 97,8%, natomiast w 3 r.ż. (rocznik 
2016) 98,7. Dla porównania w roku ubiegłym wskaźni-
ki te wynosiły odpowiednio 98,4 i 99,1%. (4). Stan za-
szczepienia trzema dawkami dzieci w drugim roku ży-
cia (wskaźnik monitorowania określony przez WHO) 
w 2018 r. wynosił 90,9%, czyli nastąpił dalszy spadek 
w porównaniu z rokiem 2017 (Ryc. 2). W 2017 roku 
stan zaszczepienia dzieci w drugim roku życia trzema 
dawkami po raz pierwszy od wielu lat spadł poniżej 
wymaganych w strategii eliminacji wzw 95% (7). Dla 
porównania wskaźnik ten w 2015 roku wynosił 95,8 
%, a w 2016 roku 95%. Wśród osób szczególnie na-
rażonych na zakażenie HBV podlegających szczepie-
niom obowiązkowym, od roku 2015 najwyższy odse-

VACCINATION AGAINST HEPATITIS B

In 2018, no changes on vaccination against hepatitis 
B were introduced to the National Immunization 
Programme (NIP) (6).

Disparities  between voivodeships in vaccination 
coverage with the second dose of vaccine in children 
aged 2 years  were low, ranged from 95.8% in podlaskie 
voivodeship up to 99.1% in kujawsko-pomorskie 
voivodeship. HBV vaccination coverage with second 
dose of vaccine in children aged two years (i.e. born 
in 2017) reached 97.8% (relative to those covered by 
reports) while in children aged three years (i.e. born 
in 2016) was 98.7 %. For comparison, corresponding 
rates in previous year were respectively 98.4 and 99.1% 
(4). The coverage with the third HBV vaccine dose in 
children aged two years (monitoring rate defined by 
the WHO) was 90.9%, which means a further decrease  
compared to 2017 (Fig. 2). In 2017, for the first time 
in many years, it fell below the 95% required in the 
elimination strategy (7). For comparison, in 2015 this 
rate was  95.8 % and in 2016 - 95%. Since 2015 among 
persons particularly exposed to infection subject to 
mandatory HBV vaccinations, the highest percentage 
of those vaccinated is still observed in the group of 
students of medical universities (mostly vaccinated 
in the neonatal or teenage period according to the 
vaccination schedule),and the lowest in HCV- infected 
persons. The high percentage of those unvaccinated 
was observed also in persons  in close contact with 

          

          

          

           

Fig.2. Coverage (%) with three doses of HBV vaccine among children born in 2017, in 2018 by voivodeship
Ryc.2 Stan zaszczepienia (%) trzema dawkami rocznika 2017 w roku 2018, według wojwództw
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HBV cases - 22.1% (of the people entitled to vaccination 
identified in 2017) (4).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2018 the incidence of hepatitis B was lower 
by almost 5% than in previous year. In comparison 
to median incidence of hepatitis B in 2012-2016 
an increase  is still observed, which is the result 
of changes in surveillance on hepatitis B in 2014. 
These changes enabled the registration of infected 
or ill persons only on the basis of reports of positive 
test results, mainly HBsAg, sent by laboratories (8.) 
The incidence of acute hepatitis B decreased by 33%  
compared to the previous year, which indicates the 
continuing effectiveness of universal vaccination of 
newborns. However, decreasing  vaccination coverage 
of the youngest children in recent years  and  increase 
in the number of vulnerable people in the population 
covered by mandatory vaccinations requires careful 
observation of the epidemiological situation of 
acute hepatitis B in the following years. Procedures 
performed in medical settings are still  mentioned as 
a dominant  probable route of infection. Prophylaxis 
involving recommendation of vaccination against 
hepatitis B for all persons previously unvaccinated, 
especially before any planned medical procedures and 
stays in medical facilities, widely understood education 
of medical staff and reinforce action to improve general 
sanitary conditions are still important. It may also be 
necessary to reinforced controls of compliance with 
the safety rules and  recommendations regarding the 
safety of medical procedures. Data on chronic hepatitis 
B collected under routine surveillance do not allow  
a full  assessment of the epidemiological situation of 
hepatitis B in Poland, as they depend on the adopted 
strategy and the number of HbsAg tests performed.  
Indication of the possibilities of HBsAg testing in 
primary health care available for years and recalling 
previous recommendations regarding vaccination and 
HBs antigen testing before planned procedures are 
aimed at increasing the number of people tested for 
HBV, and thus increasing the percentage of chronic 
infections detected- ultimately up to the level of 90% 
of infections detected in 2030 according to the WHO 
strategy.

tek zaszczepionych utrzymuje się w grupie studentów 
uczelni medycznych ( w większości zaszczepionych 
w okresie noworodkowym lub nastoletnim zgodnie 
z kalendarzem szczepień), natomiast najniższy wśród 
osób zakażonych HCV. Uwagę zwraca także  wysoki 
odsetek nieszczepionych wśród osób  z bliskiego oto-
czenia zakażonych HBV - 22,1% (wśród osób upraw-
nionych do szczepienia zidentyfikowanych w roku 
2017) (4).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2018 roku zapadalność na wirusowe zapalenie 
wątroby typu B była o blisko 5% niższa niż w roku 
ubiegłym. W porównaniu z medianą z lat 2012-2016 
nadal obserwuje się wzrost zapadalności, będący  re-
zultatem  zmian wprowadzonych w nadzorze nad 
wzw B w 2014 r, które umożliwiły rejestrowanie za-
każonych/chorych wyłącznie na podstawie zgłoszeń 
dodatnich wyników badań, głównie HBsAg, przesyła-
nych przez laboratoria (8). Zapadalność na ostre wzw 
B  spadła o 33% w porównaniu z rokiem wcześniej-
szym, co wskazuje na utrzymującą się skuteczność 
prowadzonych powszechnych szczepień noworodków, 
jednak zmniejszający się w ostatnich latach stan za-
szczepienia najmłodszych dzieci i wzrost liczby wraż-
liwych osób w populacji objętej szczepieniami obo-
wiązkowymi wymaga uważnej obserwacji sytuacji 
epidemiologicznej ostrego wzw B w kolejnych latach. 
Tak jak w poprzednich latach zabiegi wykonywane 
w placówkach medycznych są nadal wymieniane jako 
dominująca domniemana droga zakażenia. Ważna 
jest zatem profilaktyka polegająca na zalecaniu szcze-
pień wszystkim osobom dotychczas nieszczepionym, 
szczególnie przed planowanymi zabiegami i pobytami 
w placówkach medycznych., ale także szeroko poję-
ta edukacja personelu medycznego i nasilenie działań 
prowadzących do poprawy ogólnego stanu sanitarne-
go placówek medycznych. Konieczna może być tak-
że  wzmożona kontrola przestrzegania zasad i zaleceń 
w zakresie bezpieczeństwa procedur medycznych. 
Dane dotyczące przewlekłego zapalenia wątroby typu 
B zebrane w ramach rutynowego nadzoru nie pozwa-
lają na pełną ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw 
B w Polsce, są bowiem zależne od przyjętej strategii 
i liczby wykonywanych badań HBsAg. Wskazywanie 
dostępnych  od lat możliwości wykonywania badań 
HBsAg w POZ oraz przypominanie wcześniejszych 
zaleceń szczepienia i badania antygenu HBs przed 
planowymi zabiegami ma na celu zwiększenie liczby 
osób badanych w kierunku HBV i w rezultacie zwięk-
szenie odsetka wykrytych zakażeń przewlekłych - do-
celowo do poziomu 90% wykrytych zakażeń w 2030 
r., zgodnie ze strategią WHO. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce...Hepatitis B in Poland in 2018
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HEPATITIS C IN POLAND IN 2018* 

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C (wzw C) W POLSCE W 2018 ROKU*
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ABSTRACT

OBJECTIVE. Analysis of data on hepatitis C, collected as part of epidemiological surveillance in 2018, 
compared to previous years.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of: 1) individual data from surveillance in 2018 2) diagnosis rate from 
bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland” for the years 2012-2018 and 3) data about deaths due to 
hepatitis C from the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2018, there was a decrease in the number of reported hepatitis C cases (3,442 cases) and the 
diagnosis rate (8.96 per 100,000; taking into account the territorial distribution: from 3.29 per 100,000 in the 
Podkarpackie voivodeship to 13.69 per 100,00 in the Lubuskie voivodeship). The disproportion of the rates 
between the sexes returned (in men 9.34 per 100,000 vs. women: 8.61 per 100,000). The disproportion of the 
diagnosis rate depending on the place of residence was still evident (urban: 10.84 per 100,000 vs. rural: 6.12 
per 100,000). There are differences in the values of the diagnosis rates, analyzed in terms of gender, age groups 
and the place of residence. Based on the EU definition, 14 acute hepatitis C were reported, while according to 
the PL definition, 88 cases (0.4% and 2.6% of all reported cases, respectively). HCV infections due to medical 
procedures are still the main route of transmission, also in cases of acute hepatitis C - which indicates the current 
route of transmission. According to the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central 
Statistical Office, 119 deaths related to hepatitis C were reported.
CONCLUSIONS. For years, the general picture of hepatitis C in Poland, observed through epidemiological 
surveillance, is determined by the availability of testing for HCV infections. The analysis identified subpopulations 
in which primary prevention activities (e.g. safer medical procedures, intensifying activities in the area of harm 
reduction for people who inject drugs) as well as secondary prevention (access to testing and quick inclusion in 
treatment) should be particularly strengthened. According to the micro-elimination strategy, the improvement 
of testing in particularly affected groups, including marginalized populations, is necessary to achieve the WHO 
goal of eliminating HCV by 2030.

Key words: hepatitis, hep, HCV, epidemiology, infectious diseases, Poland, 2018

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Analiza danych dotyczących wzw C, zebranych w ramach nadzoru epidemiologicznego w 2018 r.,  
porównująca je do lat ubiegłych. 
MATERIAŁ I METODA. Analiza: 1) indywidualnych danych z nadzoru epidemiologicznego w 2018 2) 
wskaźników rozpoznań z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2012-2018 oraz 3) 
danych dotyczących zgonów z powodu wzw C z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głów-
nego Urzędu Statystycznego.
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WYNIKI. W 2018 r odnotowano zmniejszenie liczby zgłoszeń wzw C (3 442 przypadki) oraz wskaźnika 
rozpoznań wzw C (8,96 na 100 tys. ludności; uwzględniając rozkład terytorialny: od 3,29 na 100 tys. w woje-
wództwie podkarpackim do 13,69 na 100 tys. w województwie lubuskim). Powróciła dysproporcja wskaźnika 
między płciami (u mężczyzn 9,34 na 100 tys. vs. u kobiet: 8,61 na 100 tys.). Utrzymała się dysproporcja wartości 
wskaźnika w zależności od środowiska zamieszkania (mieszkańcy miast: 10,84 na 100 tys. vs. wsi: 6,12 na 100 
tys.). Uwidaczniają się różnice w wartościach wskaźnika rozpoznań, analizowanego pod kątem płci, grup wieku 
i środowiska zamieszkania. Na podstawie definicji UE wykazano 14 ostrych wzw C, wg definicji PL 88 przy-
padków (odpowiednio 0,4% i 2,6% wszystkich zgłoszonych). Zakażenia HCV w związku z wykonywaniem 
zabiegów medycznych wciąż stanowią główną drogę transmisji wirusa, również w przypadkach ostrych wzw 
C – co świadczy o bieżącej transmisji. Według Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS 
w 2018 r. odnotowano 119 zgonów związanych z wzw C.
WNIOSKI. Od lat obraz wzw C w Polsce, obserwowany w nadzorze epidemiologicznym jest determinowany 
dostępnością do testowania w kierunku zakażeń HCV. Analiza wyodrębniła subpopulacje, w których szcze-
gólnie należałoby wzmocnić działania profilaktyki pierwotnej (m.in. uszczelnić procedury medyczne, intensy-
fikować działania z obszaru redukcji szkód dla osób przyjmujących substancje w iniekcjach) i wtórnej (dostęp 
do testowania i szybkie włączanie do programów lekowych). Zgodnie z założeniami strategii mikro-eliminacji 
poprawa diagnostyki w grupach szczególnie dotkniętych, w tym w grupach zmarginalizowanych jest niezbęd-
na, by osiągnąć cel WHO eliminacji HCV do 2030 r.
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WSTĘP

W 2018 r. kraje Unii Europejskiej zgłosiły (1) 37 427 
przypadków zakażeń HCV. Wskaźnik nowych rozpo-
znań w 2018 r. wyniósł 8,80 na 100 tys. ludności (wzrost 
w porównaniu z 2017 r. – 7,25 na 100 tys.). Od lat obser-
wujemy duże zróżnicowanie wskaźnika w zależności 
od płci: u mężczyzn osiągnął wartość 11,93 na 100 tys. 
mężczyzn, u kobiet – 5,65 na 100 tys. kobiet. Różnice 
w wartościach wskaźnika od lat odnotowuje się rów-
nież w zależności od kraju: najniższe wartości w 2018 
r. odnotowano we Włoszech (0,26 na 100 tys.) oraz Ru-
munii (0,45 na 100 tys.), najwyższe na Łotwie (59,04 
na 100 tys.). Pomimo wysiłków czynionych przez kraje, 
osiągnięcie eliminacji wzw C jako problemu zdrowia 
publicznego, zgodnie z przyjętą strategią Światowej 
Organizacji Zdrowia (2) jest nadal problematyczne. 
Strategia makro-eliminacji polegająca na masowych 
badaniach przesiewowych okazała się dość trudna do 
implementacji, co spowodowało opóźnienia w reali-
zacji zakładanych celów (3). Wobec tego coraz więcej 
programów skupia się na tzw. mikro-eliminacji (4–7). 
Koncepcja ta zakłada działania implementowane na po-
ziomie lokalnym i/lub skierowane do poszczególnych 
grup szczególnie narażonych, takich jak użytkownicy 
narkotyków w iniekcjach czy mężczyźni utrzymujący 
kontakty seksualne z mężczyznami, imigranci, więź-
niowie (8,9).

Podejście takie wymaga dokładnego poznania epi-
demiologii zakażeń na poziomie lokalnym.

Celem opracowania było przeanalizowanie danych 
dotyczących wzw C, zebranych w ramach nadzoru epi-

INTRODUCTION

In 2018, European Union countries reported (1) 
37,427 cases of HCV infections. The new diagnosis 
rate in 2018 was 8.80 per 100,000 people (an increase 
in comparison to 2017 - 7.25 per 100,000). For years, 
we have observed a large differentiation of the 
indicator depending on gender: in men it reached the 
value of 11.93 per 100,000 men, women - 5.65 per 
100,000 women. The differences in the values   of the 
indicator have also been noted for years depending 
on the country: the lowest values   in 2018 were 
recorded in Italy (0.26 per 100,000) and Romania 
(0.45 per 100,000), the highest in Latvia (59.04 per 
100,000). Despite efforts by countries, achieving the 
elimination of hepatitis C as a public health problem, 
in line with the adopted strategy of the World Health 
Organization (2) is still complicated. The macro-
elimination strategy consisting of mass screening 
turned out to be quite difficult to implement, which 
resulted in delays in achieving the assumed goals 
(3). Therefore, more and more programs focus on 
so-called micro-elimination (4–7). This concept 
assumes activities implemented at the local level and/
or targeted at particularly vulnerable groups, such as 
people who inject drugs or men who have sex with 
men, immigrants, prisoners (8,9). 

Such an approach requires a thorough 
understanding of the epidemiology of infections at 
the local level.
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The aim of this study was to analyze the data on 
hepatitis C collected as part of surveillance in 2018, 
comparing it to data from previous years. 

MATERIAL AND METHODS

Data sources. The main source of data were 
individual epidemiological report forms conducted as 
part of surveillance in 2018. Since 2016, data on HCV 
infections are systematically entered by employees 
of Local Sanitary and Epidemiological Stations to 
the central database (by the Epidemiological Case 
Reporting System – SRWE) and verified in real-
time at the regional and central level. The diagnosis 
rate per number of inhabitants was taken from the 
bulletin “Infectious diseases and poisonings in 
Poland” for the years 2012-2018 (10). Data pertaining 
to the number of deaths due to hepatitis C was 
obtained from the Demographic Surveys and Labour 
Market Department of the Central Statistical Office. 
Reference is made to the data reported previously 
(11).

Case definition. Mandatory surveillance reporting 
in 2018 covered: 1) HCV infections diagnosed by 
physicians (ZLK-1 form) and 2) positive laboratory 
test results for HCV (ZLB-1 form) (12,13). The 
reports have been classified on the basis of the 
definition used for the European level of surveillance 
(14). Hepatitis C infections were considered newly 
diagnosed based on laboratory-confirmed reports – 
no clinical criteria were taken into account – meeting 
at least one of the following three criteria: 1) detection 
of HCV nucleic acid in blood serum (HCV RNA), 
2) detection of HCV core antigen (HCV-core), 3) 
demonstration of the presence of specific antibodies 
against HCV (anti-HCV), verified by a confirmation 
test for the presence of antibodies (e.g. immunoblot) 
in people older than 18 months, without evidence of 
eradication of the infection. The European definition 
categorizes registered cases of hepatitis C infection 
into: acute [HCV seroconversion (negative test 
for HCV up to 12 months before positive result) 
or detection of HCV RNA or HCV core antigen in 
a sample in which anti-HCV antibodies were not 
detected], chronic [detection of HCV RNA or HCV 
core antigen in two samples from the patient at an 
interval of 12 months (if only the second result was 
reported)] and unknown [any newly diagnosed case 
which cannot be classified in accordance with the 
above definition of acute or chronic infection] (15). 
European criteria for the classification of hepatitis C 
cases are difficult to implement (16), therefore for the 
purposes of epidemiological surveillance in Poland 
it was assumed that a case of acute hepatitis C is 
reported by the doctor as acute hepatitis C, which: 

demiologicznego w 2018 r., porównując je do danych 
z lat ubiegłych. 

MATERIAŁ I METODY

Źródła danych. Głównym źródłem danych były 
indywidualne wywiady epidemiologiczne przeprowa-
dzone w ramach nadzoru epidemiologicznego w 2018 
r. Od 2016 r. dane dotyczące zgłoszeń zakażeń HCV są 
na bieżąco wprowadzane przez pracowników Powia-
towych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do cen-
tralnej bazy danych (za pośrednictwem elektronicznej 
aplikacji System Rejestracji Wywiadów Epidemiolo-
gicznych – SRWE) oraz weryfikowane w czasie rzeczy-
wistym na poziomie regionalnym i centralnym. Z rocz-
nych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” 
za lata 2012-2018 zaczerpnięto wartości wskaźników 
rozpoznań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (10). 
Dane dotyczące zgonów z powodu wzw C uzyskano 
z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pra-
cy Głównego Urzędu Statystycznego. Dane porówny-
wano z danymi z wcześniejszych opracowań (11).

Definicja przypadku. Obowiązkowemu zgłoszeniu 
w ramach nadzoru epidemiologicznego w 2018 r. pod-
legały: 1) rozpoznania wzw C przez lekarza (zgłoszenia 
na formularzach ZLK-1), oraz 2) dodatnie wyniki badań 
laboratoryjnych w kierunku zakażenia HCV (zgłosze-
nia laboratoriów na formularzach ZLB-1) (12,13). Zgło-
szenia zostały zaklasyfikowane na podstawie definicji 
wspólnotowej sieci nadzoru (14). Za nowo rozpoznane 
wzw C uznano potwierdzone laboratoryjnie zgłoszenia 
– nie uwzględnia się kryteriów klinicznych – spełniają-
ce co najmniej jedno, z następujących trzech kryteriów: 
1) wykrycie kwasu nukleinowego HCV w surowicy 
krwi (HCV RNA), 2) wykrycie antygenu rdzeniowego 
wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV-core), 3) wyka-
zanie obecności swoistych przeciwciał przeciw wiruso-
wi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV), potwierdzo-
ne innym testem wykrywającym obecność przeciwciał 
(np. immunoblot) u osób powyżej 18 miesięcy życia, 
bez dowodu zwalczenia zakażenia. Wg definicji UE 
rejestrowane zgłoszenia są rozróżniane na postać ostrą 
wzw C [wykazanie serokonwersji HCV (negatywny 
wynik testu w kierunku HCV do 12 miesięcy przed wy-
nikiem dodatnim) albo wykrycie HCV RNA lub anty-
genu rdzeniowego HCV w próbce, w której nie wykry-
to przeciwciał anty-HCV], postać przewlekłą wzw C 
[wykrycie HCV RNA lub antygenu rdzeniowego HCV 
w dwóch próbkach od pacjenta w odstępie 12 miesięcy 
(jeśli przypadek został zgłoszony dopiero przy drugim 
wyniku)] oraz na postać wzw C o nieokreślonym czasie 
trwania [przypadek, który nie spełnia kryteriów defini-
cji przypadku ostrego lub przewlekłego] (15). Europej-
skie kryteria klasyfikacji przypadków wzw C są trudne 
do zaimplementowania (16), dlatego w Polsce przyjęto, 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce...Hepatitis C in Poland in 2018



212

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) (17).

The information obtained from the 
epidemiological report forms allowed to determine 
the most probable route of HCV infection: 1) drug 
injection; 2) medical procedures (including blood or 
blood product transfusions, hemodialysis, organ and 
tissue transplantation); 3) sexual contact (including 
provision of sexual services); 4) occupational 
exposure; 5) household transmission; 6) mother to 
child transmission.

RESULTS AND DISCUSSION

Newly diagnosed HCV infections. In 2018, 
the hepatitis C diagnosis rate was 8.96 per 100,000 
population – 3,442 cases of HCV infection were 
reported in total. There was a decrease in the number 
of reported hepatitis C cases and the rate compared to 
2017. The diagnosis rate and the number of reported 
cases by voivodeships – taking into account data 
from previous years – are presented in table I. HCV 
and HBV co-infection in 2018 was reported in 0.5% 
of all cases (16/3,442).

następujące definicje: przypadek ostry wzw C to zgło-
szony przez lekarza jako ostre wzw C, który: 1) spełnia 
kryteria europejskiej sieci nadzoru albo 2) objawowy 
przypadek wzw C, w którym wystąpiła żółtaczka lub 
podwyższona aktywność transaminaz (>350 IU/ml lub 
ALT>10*norma) (17).

Uzyskane informacje z wywiadu epidemiologicz-
nego pozwoliły określić najbardziej prawdopodobną 
drogę zakażenia HCV: 1) przyjmowanie środków odu-
rzających w iniekcji; 2) zabiegi medyczne (w tym trans-
fuzje krwi/preparatów krwiopochodnych, hemodializy, 
transplantacje narządów i tkanek); 3) kontakty seksu-
alne (w tym związane ze świadczeniem usług seksual-
nych); 4) ekspozycja zawodowa; 5) kontakt domowy; 6) 
droga wertykalna.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Nowo rozpoznane zakażenia HCV. W 2018 r. 
wskaźnik rozpoznań wzw C wyniósł 8,96 na 100 tys. 
ludności – łącznie zgłoszono 3 442 przypadki zakaże-
nia HCV. Odnotowano spadek liczby zgłoszeń wzw C 
oraz współczynnika w stosunku do 2017 r. Wskaźni-
ki rozpoznań oraz zgłoszenia w poszczególnych wo-
jewództwach – uwzględniając dane z poprzednich lat 
– przedstawiono w tabeli I. Zakażenia HCV i HBV 
w 2018 r. jednocześnie rozpoznano u 0,5% wszystkich 
zgłoszeń (16/3442 przypadki).

Table I. Hepatitis C in Poland in 2012-2018. Number of cases (n) and diagnosis rate per 100,000 population by voivodeships
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 2012-2018. Liczba przypadków (n) oraz wskaźnik 
rozpoznań (rate) na 100 000 ludności w podziale na województwa

Voivodeship
Median 

2012-2016 2017 2018

n rate n rate n rate
1.Dolnośląskie 354 10.86 361 12.44 371 12.79
2.Kujawsko-pomorskie 344 15.11 385 18.48 251 12.07
3.Lubelskie 154 7.66 178 8.36 148 6.98
4.Lubuskie 162 15.40 156 15.34 139 13.69
5.Łódzkie 368 13.02 324 13.06 305 12.35
6.Małopolskie 72 3.19 194 5.73 164 4.83
7.Mazowieckie 490 8.70 485 9.03 413 7.66
8.Opolskie 72 7.57 88 8.88 72 7.29
9.Podkarpackie 92 4.61 87 4.09 70 3.29
10.Podlaskie 66 7.50 126 10.63 106 8.96
11.Pomorskie 174 6.22 227 9.79 175 7.52
12.Śląskie 581 8.15 517 11.36 405 8.92
13.Świętokrzyskie 101 8.39 94 7.52 69 5.54
14.Warmińsko-mazurskie 104 7.43 149 10.38 124 8.66
15.Wielkopolskie 379 10.71 424 12.17 415 11.89
16.Zachodniopomorskie 84 7.59 215 12.60 215 12.62
POLAND 3551 8.98 4010 10.44 3442 8.96
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Territorial differentiation. There is regional 
differentiation in the reporting of new hepatitis C 
diagnoses, which we have been observing for years 
(Table I). The new diagnosis rates range from 3.29 
per 100,000 in the Podkarpackie to 13.69 per 100,000 
in the Lubuskie. Compared to the previous year, the 
diagnosis rate decreased in 14 voivodships, in one 
voivodeship (Zachodniopomorskie) it remained at 
a similar level, in one voivodeship (Dolnośląskie) 
a higher value was noted (12.79 per 100,000, compared 
to 12.44 per 100,000 in 2017). From 2015, the highest 
diagnosis rates were reported in the following 
voivodeships: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie and 
Łódzkie, and the trend continued in 2018 - the rates 
are over 12 case reports per 100,000 people.

Differences in the value of the diagnosis rate are 
also noticeable within individual voivodeships. Figure 
1 presents the values of the ratio by county. There 
are noticeable disproportions between counties, even 
within individual voivodeships, which may indicate 
differentiated access to HCV tests and would require 
further research. 

Zróżnicowanie terytorialne. W zgłaszalności no-
wych rozpoznań wzw C istnieje zróżnicowanie regio-
nalne, które obserwujemy od lat (Tab.I). Wskaźniki no-
wych rozpoznań kształtują się od 3,29 na 100 tys. w wo-
jewództwie podkarpackim do 13,69 na 100 tys. w woje-
wództwie lubuskim. W porównaniu do roku ubiegłego, 
w 14 województwach wskaźnik rozpoznań zmniejszył 
się, w jednym województwie (zachodniopomorskim) 
pozostał na zbliżonym poziomie, w jednym wojewódz-
twie (dolnośląskim) odnotowano wyższą wartość (12,79 
na 100 tys., w porównaniu z 12,44 na 100 tys. w 2017 r.). 
Od 2015 r. w województwach: kujawsko-pomorskim, 
lubuskim oraz łódzkim odnotowywano najwyższe 
wskaźniki rozpoznań i trend utrzymał się w roku 2018 
r. – wskaźniki wynoszą ponad 12 zgłoszeń na 100 tys. 
mieszkańców. 

Różnice w wartości wskaźnika rozpoznań zauwa-
żalne są również w obrębie poszczególnych woje-
wództw. Rycina 1 przedstawia wartości współczynnika 
w poszczególnych powiatach. Zauważalne są dyspro-
porcje między powiatami nawet w obrębie poszczegól-
nych województw, co może wskazywać na zróżnicowa-
nie dostępu do badań w kierunku HCV i wymagałoby 
dalszych badań.

 

 

Fig. 1. Hepatitis C in Poland in 2018. Diagnosis rate per 100,000 population by powiat (district)
Ryc. 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2018. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności wg powiatów
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Demographic differentiation. Different values   
of the hepatitis C diagnosis rates for gender are 
observed. In men, it is at a higher level (9.34 per 
100,000 vs. women: 8.61 per 100,000), which was 
usually observed (except for 2015 and 2017, where 
the rates were at a similar level). Despite the higher 
diagnosis rate in men in total, an inverse situation was 
observed in some age groups (Tab. II). Higher values   
of the HCV diagnosis rate were reported in women 
than in men in the age groups: 10-19; 25-29 and 55-
74. The rate in the age groups of 5-9 and 75+ were at 
a similar level in men and women. In the remaining 
age groups, the diagnosis rates were higher in males.

In the age structure of reported HCV cases 
by gender, in women in 2018, the most cases were 
reported in the age group 65-74 (13.9%), in men – 35-
39 and 40-44 years (13.2% and 13.5%, respectively).

A greater disproportion of the HCV diagnosis rate 
was reported depending on the place of residence – 
it is higher in urban areas (10.84 per 100,000) than 
in rural areas (6.12 per 100,000) and it is the same 
in almost all age groups. The youngest age group is 
an exception – in the age group 0-4, the value of the 
diagnosis rate is higher in rural areas of residence. In 
the age structure of reported cases of HCV infection, 
taking into account the place of residence, the highest 
number of cases were reported in the age groups 
65-74 (11.8%), 55-59 (11.5%) in urban places of 
residence, and in rural – 25-29 years (12.6%). Taking 
into account the size of the urban areas, the larger 
the urban place of residence, the higher the value 
of rates: 1) towns up to 20,000 residents: 9.60 per 
100,000; 2) towns with 20,000-49,000 residents: 9.24 
per 100,000; 3) towns with 50,000-99,000 residents: 
12.50 per 100,000; 4) cities with more than 100,000 
population: 11.58 per 100,000.

The HCV diagnosis rate of women living in rural 
areas was higher than that of men (6.37 per 100,000 
vs. 5.88 per 100,000). In urban areas, the diagnosis 
rate for men was higher than for women (11.75 per 
100 thousand vs. 10.03 per 100 thousand).

Figure 2 shows the values   of the diagnosis rates, 
taking into account sex, location (urban/rural) and 
age groups. The figure highlights the differences 
by age groups. In women, regardless of the place of 
residence, the peak of value of the diagnosis rates can 
be observed in the age group 25-29, which is related 
to the HCV-screening in perinatal care. This testing 
has been among the guaranteed benefits since 2012, 
and the increase in the value of the diagnosis rate in 
the group of young women has been observed since 
2015. The second peak of the rate among women can 
be observed only among urban residents, in the age 
group 50-64 (the highest value in the age group 55-
59;18.68 per 100,000). This trend in the diagnosis 

Zróżnicowanie demograficzne. Obserwowana jest 
różna wartość wskaźnika rozpoznań wzw C dla płci. 
U mężczyzn jest on na wyższym poziomie (9,34 na 100 
tys. vs. u kobiet: 8,61 na 100 tys.), co obserwowano za-
zwyczaj (z wyjątkiem lat 2015 i 2017, gdzie wskaźniki 
były na podobnym poziomie). Mimo wyższej wartości 
współczynnika ogółem u mężczyzn, w niektórych gru-
pach wieku zaobserwowano odwrotną zależność (Tab. 
II). Wyższe wartości wskaźnika rozpoznań zakażeń 
HCV odnotowano u kobiet niż mężczyzn w grupach 
wieku: 10-19 lat; 25-29 lat oraz 55-74 lata. Na podob-
nym poziomie u mężczyzn i kobiet były wskaźniki 
w kategoriach wieku: 5-9 lat oraz 75 i więcej lat. W po-
zostałych grupach wieku wskaźniki rozpoznań były 
wyższe u mężczyzn.  

W strukturze wieku zgłoszonych przypadków za-
każenia HCV z uwzględnieniem płci, u kobiet w 2018 
r. najwięcej przypadków zagłoszono w grupie wieku 
65-74 lata (13,9%) u mężczyzn – 35-39 oraz 40-44 lata 
(odpowiednio: 13,2 % i 13,5%). 

Większa dysproporcja wartości wskaźnika rozpo-
znań zakażeń HCV jest odnotowywana w zależności 
od środowiska zamieszkania – wyższa jest w miastach 
(10,84 na 100 tys.) niż na wsi (6,12 na 100 tys.) i jest tak 
prawie we wszystkich grupach wieku. Wyjątek stanowi 
najmłodsza kategoria wiekowa – w grupie wieku 0-4 
lata wartość wskaźnika rozpoznań wyższa jest w wiej-
skim środowisku zamieszkania. W strukturze wieku 
zgłoszonych przypadków zakażenia HCV z uwzględ-
nieniem środowiska zamieszkania, u mieszkańców 
miast najwięcej przypadków zagłoszono w grupach 
wieku 65-74 lata (11,8%), 55-59 lat (11,5%), u mieszkań-
ców wsi – 25-29 lat (12,6%). Uwzględniając wielkości 
środowiska zamieszkania, im większa miejscowość, 
tym wyższa wartość współczynnika rozpoznań: 1) mia-
sta do 20 tys. mieszkańców: 9,60 na 100 tys.; 2) miasta 
od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców: 9,24 na 100 tys.; 3) 
miasta od 50 tys. do 99 tys. mieszkańców: 12,50 na 100 
tys.; 4) miasta powyżej 100 tys. ludności: 11,58 na 100 
tys.

Wskaźnik rozpoznań zakażeń HCV kobiet mieszka-
jących na wsi był wyższy niż mężczyzn (6,37 na 100 
tys. vs. 5,88 na 100 tys.). W miastach wskaźnik rozpo-
znań mężczyzn osiągnął wyższą wartość niż u kobiet 
(11,75 na 100 tys. vs. 10,03 na 100 tys.).

Na rycinie 2 przedstawiono wartości wskaźników 
rozpoznań z uwzględnieniem płci, środowiska zamiesz-
kania oraz grup wiekowych. Przedstawienie uwidacz-
nia różnice w wartościach współczynnika w poszcze-
gólnych grupach wieku. U kobiet, niezależnie od środo-
wiska zamieszkania, widać szczyt wartości wskaźnika 
rozpoznań w grupie 25-29 lat, co jest związane z obec-
nością badań w kierunku zakażenia HCV w koszyku 
świadczeń gwarantowanych opieki okołoporodowej. 
Badanie to znajduje się wśród świadczeń gwarantowa-
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rate has also been observed in the age group 50+ for 
several years. Compared to the previous year, the 
value of the rate peaked in the younger age group (for 
comparison, in 2017, 60-64 years with a value of 21.02 
per 100,000). Differences in the values   of diagnosis 
rate between the place of residence and gender may be 
indicative of inequalities in access to health care, and 
thus in HCV testing. Access may be impeded among 
rural residents and lower rates suggest undiagnosed 
illnesses, not an actual absence of HCV infections. 
This is confirmed by the values   of the rates in the 
group of rural women in age group 25-29 who have 
access to HCV testing during pregnancy.

Case classification: acute and chronic. Based 
on the European definition of surveillance, 14 acute 
hepatitis C cases were identified (0.4% of all reported 
cases). According to the Polish definition, 88 cases 
were classified as acute hepatitis C, 595 as chronic, 
2,759 were not classified (2.6%, 17.3%, 80.2% of all 
reported cases, respectively). The percentage of acute 
hepatitis C, regardless of the definition, was higher 
than in the previous year (in 2017, according to the 
EU def. 0.17%, according to the PL def.: 1.62%). 
As in previous years, unclassified cases should be 
considered chronic.

nych od 2012 r., a wzrost wartości wskaźnika rozpoznań 
w grupie młodych kobiet obserwujemy od 2015 r. Drugi 
pik wartości wskaźnika wśród kobiet obserwujemy je-
dynie wśród mieszkanek miast, w grupie wieku 50-64 
lata (najwyższa wartość w grupie wieku 55-59 (18,68 
na 100 tys.). Takie ukształtowanie wartości wskaźni-
ka w grupie 50+ również obserwujemy od kilku lat. 
W porównaniu do roku poprzedniego wartość współ-
czynnika osiągnęła szczyt w młodszej grupie wiekowej 
(dla porównania, w 2017 r. 60-64 lata z wartością 21,02 
na 100 tys.). Różnice w wartościach wskaźników roz-
poznań pomiędzy środowiskiem zamieszkania i płcią 
mogą świadczyć o nierównościach w dostępnie do opie-
ki zdrowotnej, a tym samym do testowania w kierunku 
zakażeń HCV. Wśród mieszkańców wsi dostęp może 
być utrudniony i niższe wskaźniki świadczą o nieroz-
poznaniu zakażeń, a nie faktycznym ich braku. Po-
twierdzeniem tego są wartości współczynnika w grupie 
mieszkanek wsi w wieku 25-29 lat, które mają zapew-
niony dostęp do badań w kierunku HCV podczas ciąży. 

Klasyfikacja przypadków: ostre i przewlekłe. Na 
podstawie wspólnotowej definicji nadzoru wykazano 
14 ostrych przypadków wzw C (0,4% wszystkich zgło-
szonych przypadków). Według kryterium polskiej defi-
nicji, 88 zgłoszeń dotyczyło ostrego wzw C, 595 prze-
wlekłego, 2 759 nie zostało sklasyfikowanych (odpo-
wiednio: 2,6%, 17,3%, 80,2% wszystkich zgłoszonych 
przypadków). Udział ostrych wzw C, niezależnie od 
definicji, był wyższy niż w roku poprzednim (w 2017 r. 
ostre wg def. UE: 0,17%, ostre wg. def. PL: 1,62%). Po-
dobnie jak w latach poprzednich, przypadki niesklasy-
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The probable transmission route of the 
infection. The transmission route was identified for 
92% of cases (3,163/3,442). Table III presents the 
distribution of the probable transmission routes of 
HCV infection in total and in acute hepatitis C cases. 
As in previous years, the most common route of 
infection was medical procedures, also among acute 
hepatitis C.

Transmission through the injection of drugs is of 
less significance, in contrast to most EU countries. 
The interpretation of this situation presented in 
last year’s article seems to be up-to-date (11). The 
differences between surveillance data and bio-
behavioral studies of people who inject drugs in 
Poland may be due to barriers in access to HCV 
testing or treatment. The situation requires attention 
due to the emergence of new forms of drugs use (e.g., 
chemsex, new psychoactive substances requiring 
frequent injections). A slight increase in sexual 
contact infections was also observed (33 cases in 
2018 vs 26 cases in 2017). Among them, in 2018, 
1/3 occurred through male-to-male contacts (MSM) 
(11/33 cases), compared to 11.5% (3/26 reports) in 
2017.

The distribution of the diagnosis rates of acute 
hepatitis C cases according to the Polish definition 
by sex and age groups was analyzed (Fig. 3). The 
highest values   of the diagnosis rate of acute hepatitis 
C were recorded in men aged 30-39 years (0.6 per 
100,000; 19 cases). The dominant route of HCV 
infection was transmission associated with medical 

fikowane należałoby traktować jako przewlekłą postać 
choroby. 

Prawdopodobna droga zakażenia HCV. Dro-
gę transmisji określono w przypadku 92% zgłoszeń 
(3163/3442). W tabeli III zestawiono rozkład prawdopo-
dobnych dróg transmisji zakażenia HCV ogółem oraz 
uwzględniając ostrą postać wzw C. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, najczęstszą drogą zakażenia były zabie-
gi medyczne, również wśród ostrych wzw C. 

Mniejsze znaczenie, w przeciwieństwie do więk-
szości krajów UE, ma transmisja na drodze iniekcyj-
nego przyjmowania substancji odurzających. Aktualna 
wydaje się interpretacja tej sytuacji, zaprezentowana 
w zeszłorocznej kronice (11). Rozbieżność pomiędzy 
danymi nadzoru epidemiologicznego a badaniami 
bio-behawioralnymi osób przyjmujących substancje 
w iniekcji w Polsce może wynikać z barier w dostępie 
do testowania w kierunku HCV czy leczenia. Sytuacja 
wymaga uwagi ze względu na pojawiające się nowe 
formy używania substancji (m.in., chemsex, nowe sub-
stancje psychoaktywne wymagające częstych iniekcji). 
Zaobserwowano również niewielki wzrost zakażeń 
drogą kontaktów seksualnych (33 przypadki w 2018 r. 
vs 26 przypadków w 2017 r.). Wśród nich w 2018 r. do 
1/3 doszło na drodze kontaktów mężczyzn z mężczyzna-
mi (MSM) (11/33 przypadki), w porównaniu do  11,5% 
(3/26 zgłoszeń) w 2017 r.

Przeanalizowano rozkład wartości wskaźników roz-
poznań przypadków ostrych według polskiej definicji 
według grup wieku i płci (Ryc. 3.). Najwyższe wartości 
współczynnika rozpoznań ostrego wzw C odnotowano 
u mężczyzn w grupie wieku 30-39 lat (0,6 na 100 tys.; 

Table III. Hepatitis C in Poland in 2018. Number of cases and percentage by transmission routes overall and among the 
acute cases
Tabela III. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2018 r. Liczba przypadków oraz odsetki według drogi transmisji 
ogółem i wśród zachorowań ostrych 

Transmission* 
TOTAL

Acute
EU definition PL definition

n % n % n %
PWID 173 5.0 0 0.0 2 2.3
MED 2681 77.9 11 78.6 60 68.2
SEX 33 1.0 0 0.0 5 5.7

OCCUP 42 1.2 2 14.3 4 4.5
HOUSE 50 1.5 0 0.0 4 4.5
MTCT 8 0.2 0 0.0 1 1.1

OTHER 176 5.1 1 7.1 4 4.5
UNK 279 8.1 0 0.0 8 9.1

TOTAL 3442 100.0 14 100.0 88 100.0
 * PWID – people who inject drugs; MED – nosocomial infections; SEX – sexually transmitted; OCCUP – occupational 
infections; HOUSE – household transmission; MTCT – mother to child transmission; UNK – unknown
* PWID – użytkownicy środków odurzających w iniekcji; MED – zabiegi medyczne; SEX – kontakty seksualne; OCCUP 
– ekspozycja zawodowa; HOUSE – kontakt domowy; MTCT – transmisja wertykalna; UNK – nieznana 
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procedures (47.4%; 9/19), followed by sexual contact 
(21.1%; 4/19). Sporadic cases concerned occupational 
exposure (5.3%; 1/19) and injection of drugs (5.3%; 
1/19). However, in every fifth case in this group, 
information on the circumstances of HCV infection 
was not provided (21.1%; 4/19). Acute cases of 
hepatitis C in the group of 30-39-year-old men require 
further attention, especially since an upward trend 
in the incidence of acute hepatitis C among 20- and 
30-year-olds was also observed in the United States 
of America, where the increase is associated with the 
opioid crisis (18). By contrast, European studies show 
MSM as a key population in HCV infection (19).

Significant values   of the acute hepatitis C 
diagnosis rate also applied to the age groups: 50-59 
years in men (0.47 per 100,000; 11 cases) and 60-69 
years in women (0.46 per 100,000; 13 cases). In both 
subpopulations, the infection occurred mainly due 
to medical procedures (9/11 in the group of men and 
12/13 in the group of women).

Hospitalisation. The percentage of newly 
diagnosed HCV infections with hospitalisation has 
been decreasing for years. In 2018, 34.1% of the 
reported cases were hospitalized (1,174/3,442; in 2017, 
36.0%). Territorial differentiation was observed. The 
percentage of hospitalized persons in voivodships was 
as follows: Łódzkie 59.0% (180/305), Podkarpackie 
55.7% (39/70), Kujawsko-Pomorskie 43.0% (108/251), 
Śląskie 41.5% (168/405), Świętokrzyskie 36.2% 
(25/69), Podlaskie 35.8% (38/106), Warmińsko-
Mazurskie 35.5% (44/124), Dolnośląskie 35.0% 
(130/371), Lubelskie 34.5% (51/148), Lubuskie 33.8% 
(47/139), Mazowieckie 32.2% (133/413), Pomorskie 
29.7% (52/175), Małopolskie 23.2 % (38/164), 

19 przypadków). Dominującą drogą prawdopodobne-
go zakażenia HCV była droga związana z zabiegami 
medycznymi (47,4%; 9/19), następnie droga kontak-
tów seksualnych (21,1%; 4/19). Pojedyncze przypadki 
dotyczyły ekspozycji zawodowej (5,3%; 1/19) i przyj-
mowania substancji odurzających w iniekcji (5,3%; 
1/19). Jednakże w co piątym przypadku w tej grupie, 
nie podano informacji na temat okoliczności zakażenia 
HCV (21,1%; 4/19). Ostre przypadki wzw C w gru-
pie 30-39-letnich mężczyzn wymagają dalszej uwagi, 
szczególnie, że trend wzrostowy zapadalności na ostre 
wzw C wśród dwudziesto- i trzydziestolatków zaob-
serwowano również w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
wzrost wiąże się z kryzysem opioidowym (18). Z ko-
lei badania europejskie wskazują na szerzenie się HCV 
w grupie MSM (19).

Znaczne wartości wskaźnika rozpoznań ostrego 
wzw C dotyczyły również grup wiekowych: 50-59 lat 
u mężczyzn (0,47 na 100 tys.; 11 przypadków) oraz 60-
69 lat u kobiet (0,46 na 100 tys.; 13 przypadków). W obu 
subpopulacjach do zakażenia doszło głównie w związ-
ku z zabiegami medycznymi (9/11 w grupie mężczyzn 
oraz 12/13 w grupie kobiet).

Hospitalizacja. Odsetek nowo rozpoznawanych za-
każeń HCV, w przypadku których zastosowano leczenie 
szpitalne, od lat ma tendencję spadkową. W 2018 r. ho-
spitalizowano 34,1% zgłoszonych przypadków (1 174/ 
3 442; w roku 2017 r. 36,0%). Utrzymuje się zróżnicowa-
nie terytorialne. Odsetki hospitalizowanych w poszcze-
gólnych województwach kształtowały się następująco: 
województwo łódzkie 59,0% (180/305), podkarpackie 
55,7% (39/70), kujawsko-pomorskie 43,0% (108/251), 
śląskie 41,5% (168/405), świętokrzyskie 36,2% (25/69), 
podlaskie 35,8% (38/106), warmińsko-mazurskie 35,5% 
(44/124), dolnośląskie 35,0% (130/371), lubelskie 34,5% 
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(51/148), lubuskie 33,8% (47/139), mazowieckie 32,2% 
(133/413), pomorskie 29,7% (52/175), małopolskie 23,2% 
(38/164), zachodniopomorskie 22,8% (49/215), opolskie 
18,1% (13/72), wielkopolskie 14,2% (59/415).

Późne następstwa zakażenia HCV. U 131 osób 
przy rozpoznaniu zakażenia HCV stwierdzono mar-
skość wątroby (3,8% - w 2017 r. 4,4%), z czego 40 pa-
cjentów szkodliwie używało alkoholu, co również jest 
czynnikiem etiologicznym marskości. Pierwotnego 
raka wątroby przy rozpoznaniu zakażenia HCV odno-
towano w 10 przypadkach, spadek do 3 przypadków 
w 2017 r. nie okazał się zatem trendem. 

Zgony z powodu wzw C. Według Departamentu 
Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS w 2018 
r. odnotowano 119 zgonów z powodu wzw C (Ryc. 4), 
które dotyczyły jedynie przewlekłej postaci choroby. 
W 2018 r. 2 100 osób zmarło z powodu raka wątrobo-
wokomórkowego (C22; w 2017 r. 2 139 zgonów) oraz 
2 061 osób z powodu zwłóknienia i marskości wątroby 
(K74; w 2017 r. 2040 zgonów). W przypadku znacznego 
odsetka tych osób zakażenie HCV może stanowić przy-
czynę wyjściową zgonu.

Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV. 
W 99,5% rozpoznań (3 426/3 442) wskazano informację 
dotyczącą okoliczności testowania w kierunku HCV. 
Jedna trzecia zgłoszonych zakażeń została rozpoznana 
w podstawowej opiece zdrowotnej (32,5%, 113/3 426), 
co czwarte rozpoznanie nastąpiło w szpitalu (25,6%, 
877/3 426), co dziesiąte w poradni lub na oddziale cho-
rób zakaźnych (11,1%, 381/3 426). W następnej kolejno-
ści do wykrycia zakażeń HCV dochodziło w związku 
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Fig. 4. Hepatitis C in Poland in 1997-2018. Diagnosis rate per 100,000 population and number of deaths
Ryc. 4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 1997-2018. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności oraz 
liczba zgonów

Zachodniopomorskie 22.8% (49/215), Opolskie 18.1% 
(13/72), Wielkopolskie 14.2% (59/415).

Late consequences of HCV infection. In 
131 cases of HCV infection, liver cirrhosis was 
diagnosed (3.8%; in 2017 - 4.4%), of which 40 
patients had reported harmful alcohol use, which is 
also an etiological factor of cirrhosis. Hepatocellular 
carcinoma was reported in 10 cases. The decrease 
to 3 cases in 2017 therefore did not turn out to be 
a trend.

Deaths due to hepatitis C. Based on the data of 
the Department of Demographic and Labor Market 
Research of the Central Statistical Office in 2018, 119 
deaths due to hepatitis C were reported (Fig. 4), this 
pertained only to the chronic form of the disease. 
In 2018, 2,100 people died from hepatocellular 
carcinoma (C22; in 2017, 2,139 deaths) and 2,061 
people from fibrosis and cirrhosis (K74; in 2017, 
2,040 deaths). HCV infection may be the underlying 
cause of death for a significant percentage of these 
people.

The circumstances of HCV diagnosis. In 99.5% 
of reported cases (3,426/3,442), information regarding 
the circumstances of HCV testing was obtained. One 
third of the reported cases were diagnosed in primary 
health care (32.5%, 1,113/3,426), every fourth case was 
detected during hospitalisation (25.6%, 877/3,426), 
every tenth in an infectious disease clinic or ward 
(11, 1%, 381/3,426). Furthermore, HCV infections 
were detected in connection with testing: in pregnant 
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care settings (7.0%, 241/3,426), self-initiated (7.0%, 
239/3,426), during blood donation (4.7%, 161/3,426), 
in a specialist clinic other than for infectious diseases 
(3.7%, 128/3,426), in penitentiary facilities (3.3%, 
114/3,426), as a result of contact with a person infected 
with HBV/HCV (1.0%, 34/3,426), in drug/opioid 
substitution treatment centers (0.8%, 26/3,426), in 
refugee centers (0.1%, 5/3,426), after occupational 
exposure (0.1%, 5/3,426). Other circumstances 
consituted 3.0% (102/3,426). The proportions of 
individual circumstances in the diagnosis of HCV 
infections in 2018 are almost identical to the ones in 
2017. A detailed distribution of the circumstances of 
HCV diagnosis by age group is presented in figure 5.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

For years, the general overview of hepatitis 
C in Poland, observed in surveillance, has been 
determined by the availability of HCV testing, 
which can be explained, inter alia, by the territorial 
differentiation of the diagnosis rates. Nevertheless, 
the downward trend in acute hepatitis C indicates 

z testowaniem: w ramach badań w ciąży (7,0%, 241/ 
3 426), z własnej inicjatywy (7,0%, 239/3 426), w ra-
mach badan kandydatów na dawcę krwi (4,7%, 161/ 
3 426), w poradni specjalistycznej innej niż chorób za-
kaźnych (3,7%, 128/3 426), w zakładzie karnym lub 
areszcie (3,3%, 114/3 426), na skutek kontaktu z oso-
bą zakażoną HBV/HCV (1,0%, 34/3 426), w ośrodku 
leczenia uzależnień lub ośrodku terapii substytucyjnej 
(0,8%, 26/3 426), w ośrodku dla uchodźców (0,1%, 5/ 
3 426), po ekspozycji zawodowej (0,1%, 5/3 426). Inne 
okoliczności stanowiły 3,0% (102/3 426). Proporcje po-
szczególnych okoliczności rozpoznania zakażeń HCV 
w 2018 r. są niemal identyczne jak w 2017 r. Szczegó-
łowy rozkład okoliczności rozpoznania zakażeń HCV 
z uwzględnieniem poszczególnych grup wieku przed-
stawia rycina 5.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Od lat obraz wzw C w Polsce, obserwowany w nad-
zorze epidemiologicznym, jest determinowany dostęp-
nością do testowania w kierunku zakażeń HCV, czym 
można tłumaczyć między innymi zróżnicowanie geo-
graficzne wskaźnika rozpoznań. Niemniej odnotowany 

 

Fig. 5. The circumstances of HCV diagnosis in 2018 by age group
Ryc. 5. Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV w 2018 r. wg grup wieku
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an improving situation in terms of new infections. 
In most reported cases, including acute hepatitis C, 
healthcare exposure continues to be the most likely 
route of transmission. Concern for the safety of 
medical procedures, including dental procedures, 
remains a key element in the prevention of blood-
borne infections. On the other hand, however, there 
is a low number of diagnoses in key populations, 
for example among people who inject drugs, where 
independent studies show high prevalence of HCV 
infections. This may indicate insufficient access to 
HCV testing in these groups. According to the micro-
elimination strategy, the improvement of testing in 
particularly affected groups, including marginalized 
populations, is necessary to achieve the goal of 
eliminating HCV as a public health problem by 2030, 
in line with the assumptions of the World Health 
Organization.
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ABSTRACT

AIM. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and 
AIDS cases and death among AIDS cases in Poland in 2018 in comparison to the changes in preceding years.
MATERIALS AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation was based on reports of newly 
detected HIV cases and AIDS cases and the results of the annual survey of HIV testing conducted among the 
laboratories throughout the country. 
RESULTS. In 2018 there were 1,209 HIV cases newly diagnosed in Poland (diagnosis rate: 3.15 per 100,000), 
including 100 among non-Polish citizens. The frequency of newly detected HIV infections decreased by nearly 
14.8% compared to the previous year and was higher by almost 6.8% compared to the median in 2012-2016 
years. The total number of AIDS cases was 110 (incidence 0.29 per 100,000), and 23 people died from AIDS 
disease (0.06 per 100,000). New HIV diagnoses were reported mainly among people in age 30 to 39 years 
(37.8%) and among men (86.8%). Among cases with known transmission route, 77.0% concerned among men 
who had sexual contact with men (MSM).  However, compared to the previous year, there was a significant 
decrease in the percentage of infected people in all key populations, related to higher risk of HIV infection. In 
addition, we observe the drop in total number of infected people in 2018 compared to the previous year. Whether 
these observations represent just fluctuations or a stable tendency, related to decreasing incidence in different 
key populations can only be assessed in the following years. The percentage of AIDS cases diagnosed at the 
same time with HIV diagnosis decreased by 4% percent points in comparison to 2017 (from 75.7% to 71.84% of 
all incident AIDS cases). 
CONCLUSION. Despite the decreasing total number of new HIV diagnoses overall and among different key 
populations compared to the previous year, it is too early to conclude that these are the results of positive 
preventive measures. Still, all actions should be taken to ensure timely linkage to care, considering the growing 
number of infected people among foreigners residing in Poland, and to improve the low frequency of testing 
towards HIV in the whole population. 

Key words: AIDS, HIV infection, epidemiology, Poland, 2018 year

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV, zachorowań 
na AIDS oraz zgonów osób chorych na AIDS w Polsce w roku 2018 z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły 
w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo 
wykrytych przypadków HIV/AIDS pochodzących od lekarzy i z laboratoriów oraz ankiety dotyczącej liczby 
badań przesiewowych w kierunku HIV wykonanych przez laboratoria na terenie całego kraju.
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WYNIKI. W 2018 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 209 osób (wskaźnik rozpoznań 3,15 na 100 000 
mieszkańców), w tym u 100 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV zmalała w porówna-
niu z rokiem poprzednim o prawie 14,8%, natomiast w porównaniu z medianą w latach 2012-2016 była większa 
o 6,8%. Ogółem u 110 osób rozpoznano AIDS (zapadalność 0,29 na 100 000 mieszkańców), a 23 osoby chore 
na AIDS zmarły (0,06 na 100 000). Zakażenia HIV wystąpiły głównie u osób w wieku od 30 do 39 lat (37,8%) 
i mężczyzn (86,8%). Wśród osób ze znaną drogą transmisji zakażenia, 77,0% nowo rozpoznanych zakażeń 
HIV zgłoszono wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Natomiast w po-
równaniu z poprzednim rokiem nastąpił znaczny spadek odsetka osób zakażonych we wszystkich populacjach 
kluczowych, wyszczególnionych ze względu na ryzyko zakażenia wirusem HIV. Dodatkowo obserwowany jest 
także spadek ogólnej liczby osób zakażonych w roku 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim. Czy obserwo-
wane zmiany są tylko czasowe lub czy wykazują stabilną tendencję, związaną ze spadkiem wskaźnika nowych 
infekcji w poszczególnych populacjach będzie można ocenić dopiero w kolejnych latach. Odsetek zachorowań 
na AIDS, w przypadku których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, zmniejszył się 
w porównaniu z 2017 r. o prawie 4 punkty procentowe (z 75,7% do 71,8% wszystkich zachorowań na AIDS). 
WNIOSKI. Mimo spadku liczby nowo rozpoznanych zakażeń HIV ogółem oraz w poszczególnych popula-
cjach kluczowych w porównaniu z poprzednim rokiem, jest jeszcze zbyt wcześnie, by ocenić, czy jest to wy-
nikiem pozytywnych działań profilaktycznych. Nadal należy podjąć wszelkie działania w zakresie szybkiego 
włączania osób z nowo rozpoznanym zakażeniem do opieki medycznej, z uwzględnieniem rosnącej liczby osób 
zakażonych cudzoziemców przebywających na terenie Polski oraz poprawić niską częstość wykonywania ba-
dań w kierunku HIV w całej populacji. 

Słowa kluczowe: AIDS, zakażenie HIV, epidemiologia, Polska, rok 2018

INTRODUCTION

In the European region (31 EU countries) in 
2018 year, there were 26,164 newly diagnosed HIV 
infections (diagnosis rate 5.6 per 100,000) (1). The 
highest diagnosis rate was reported in Latvia (16.9 – 
326 HIV infections), Malta (15.3 – 73 HIV infections) 
and in Estonia (14.4 – 190 HIV infections), and the 
lowest in Slovakia (1.9 – 101 HIV infections) and in 
Slovenia (1.7 – 35 HIV infection). Diagnosis rate above 
10/100,000 inhabitants was registered in 8 countries, 
while Poland was among 16 countries with the lowest 
rate of new diagnoses i.e. below 5 (diagnosis rate for 
Poland was 3.2 – 1 233 HIV infection). Almost 40% 
of infections are registered among men who had 
sexual contact with men (MSM). This is the main 
transmission route in most countries in Western and 
Central Europe, according to WHO European region, 
while in Eastern European countries the dominant 
group of new infections are heterosexual persons – 
almost 70% and injecting drug users – 22.1%. Despite 
the decreasing global trend of new HIV diagnoses, the 
number of new HIV infections increase in the WHO 
European region, mainly in Eastern Europe.

Since the implementation of epidemiological 
surveillance of HIV/AIDS in Poland in 1985, by the 
end of 2019 HIV infection was registered in 25,457 
people, 5,759 cases of AIDS and 1,429 deaths of 
people with AIDS. The aim of the study is to assess the 
epidemiological situation of HIV infections and AIDS 

WSTĘP

W regionie europejskim (31 krajów UE) w 2018 
roku odnotowano 26 164 nowe zakażenia HIV (wskaź-
nik nowych rozpoznań 5,6 na 100 000 mieszkańców) 
(1). Najwyższy wskaźnik odnotowano na Łotwie (16,9 
– 326 zakażeń HIV), Malcie (15,3 – 73 zakażenia HIV) 
i w Estonii (14,4 – 190 zakażeń HIV), a najniższy na 
Słowacji (1,9 – 101 zakażeń HIV) oraz na Słowenii 
(1,7 – 35 zakażeń HIV). Wskaźnik powyżej 10/100 000 
mieszkańców zarejestrowano w 8 krajach, natomiast 
Polska znalazła się wśród 16 państw z najniższym 
wskaźnikiem nowych rozpoznań tj. poniżej 5 (wskaź-
nik dla Polski wynosił 3,2 – 1 233 zakażenia HIV). Pra-
wie 40% zakażeń rejestrowanych jest wśród mężczyzn 
mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). 
Jest to dominująca droga transmisji w większości kra-
jów Europy Zachodniej i Środkowej wg podziału regio-
nalnego WHO, natomiast w krajach Europy Wschodniej 
nadal dominującą grupą są zakażenia wśród osób hete-
roseksualnych – prawie 70% – oraz wśród osób przyj-
mujących narkotyki drogą dożylną – 22,1%. Pomimo 
spadkowego globalnego trendu nowych zakażeń HIV, 
liczba nowych rozpoznań HIV w regionie europejskim 
WHO rośnie, głównie na wschodzie Europy. 

Od wdrożenia nadzoru epidemiologicznego nad 
HIV/AIDS w Polsce w 1985 r. do końca 2019 r. zareje-
strowano zakażenie HIV u 25 457 osób, 3 759 zacho-
rowania na AIDS oraz 1 429 zgonów osób chorych na 
AIDS. Celem opracowania jest ocena sytuacji epide-
miologicznej zakażeń HIV i zachorowań na AIDS oraz 

Katarzyna Szmulik-Misiurek, Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Magdalena Rosińska



225

and deaths of people with AIDS in 2018 in Poland 
compared to previous years of the HIV epidemic (2). 

MATERIALS AND METHODS

The assessment of the epidemiological situation 
in 2018 is based on the results of the analysis of 
newly detected HIV infections and AIDS diagnoses, 
provided by doctors (ZLK-4 form) and/or laboratories 
(ZLB-3 form) to the State Sanitary Inspection and 
verified by the end of December 2019. Reported cases 
are classified according to the HIV and AIDS case 
definition for epidemiological surveillance established 
by the decision of the European Commission (3) 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 2018 come from a voluntary survey 
carried out annually among laboratory managers 
(4). The questionnaire collects aggregate data on 
the characteristics of people undergoing testing e.g. 
gender, age group and the sites of testing. The number 
of deaths due to diseases caused by HIV in 2018 (ICD-
10 codes: B20-B24) comes from the Central Statistical 
Office (CSO) (5).

RESULTS AND DISCUSSION

HIV testing in 2018. In 2018, at least 1,678,597 
screening tests for HIV infection among Polish 
citizens were conducted (Table I). The testing rate was 
43 tests per 1000 inhabitants, and after excluding the 
candidates for blood donors, about 10 tests per 1000 
inhabitants. 

Number of tests performed was lower compared 
to 2017 year, by 3%. Data regarding to the number 
of HIV tests were provided by 207 laboratories from 
the whole country. The frequency of detection HIV 
infection in lab tests among Polish citizens was 0.06 
per 100 performed tests. Compared to other testing 
sites, the highest HIV test rates were observed among 
those who were detained in drug treatment centre 
(2.2%) and among patients of sexually transmitted 
infection clinics (1.7%). 

From all laboratories, which took part in 
questionnaire prepared by NIPH-NIH (without testing 
among blood donors), 163 laboratories (78.7%) reported 
the number of tests aggregated by gender. Among only 
those laboratories that submitted a distribution of tests 
by gender, tests performed among females constituted 
the majority compare to tests among men, respectively 
70.9% (164,629/232,177) and 28.4% (65,900/232,177). 
Overall, 16.5% of tests among women was conducted 
among pregnant women – 27,133 tests. This is an 
increase in the number of tests performed on pregnant 

zgonów osób chorych na AIDS w 2018 w Polsce w po-
równaniu z poprzednimi latami (2). 

MATERIAŁY I METODY

Ocena sytuacji epidemiologicznej HIV w 2018 r. 
oparta jest na wynikach analizy zgłoszeń nowo wykry-
tych zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, przekaza-
nych przez lekarzy (formularz ZLK-4) i/lub kierowni-
ków laboratoriów (formularz ZLB-3) do Państwowej In-
spekcji Sanitarnej i zweryfikowanych do końca grudnia 
2019 roku. Nowo wykryte przypadki klasyfikowane są 
zgodnie z definicją przypadku HIV i AIDS, wykorzy-
stywaną do celów nadzoru epidemiologicznego zgodnie 
z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2002 
roku (3). Definicja przypadków, jednolita dla całej UE, 
stosowana jest w celu zgłaszania chorób zakaźnych do 
sieci Wspólnoty na podstawie Decyzji No 2119/98/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Dodat-
kowe informacje o liczbie wykonanych badań przesie-
wowych w kierunku zakażenia HIV w Polsce w 2018 r. 
oraz dodatnich wyników testów potwierdzenia pocho-
dzą z dobrowolnej ankiety przeprowadzanej corocznie 
w laboratoriach, które wykonują badania w kierunku 
HIV (4). W ankiecie zbierane są dane zagregowane, 
w podziale na płeć, grupy wieku badanych osób oraz 
miejsce wykonania badania. Dodatkowe informacje 
o liczbie zgonów z powodu choroby wywoływanej 
przez HIV (kody ICD-10: B20 – B24) w 2018 r., pocho-
dzą z Głównego Urzędu Statystycznego (5). 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Badania przesiewowe w kierunku HIV w 2018 
roku. W roku 2018 wykonano ogółem co najmniej 
1 678 597 testów przesiewowych w kierunku zakażenia 
HIV obywateli polskich (Tab. I.), tj. 43 testy na 1 000 
mieszkańców. Po wykluczeniu testów wykonywanych 
rutynowo u kandydatów na dawców krwi, liczba wy-
konanych testów zmniejsza się do około 10 testów na 
1 000 mieszkańców. Liczba wykonanych testów prze-
siewowych w kierunku HIV była niższa o 3% w porów-
naniu z 2017 r. Informacje o liczbie wykonanych badań  
w kierunku HIV uzyskano z 207 laboratoriów, działają-
cych na terenie całego kraju. Ogółem częstość wykrywa-
nia HIV w badaniach obywateli polskich wyniosła 0,06 
na 100 badań, natomiast po wykluczeniu badań wśród 
dawców krwi, częstość wykrywania HIV wzrosła do 
0,26 ma 100 badań. Najwyższą częstość w porównaniu 
z innymi grupami odnotowano wśród osób z ośrodków 
leczenia uzależnień (2,2%) oraz pacjentów poradni 
skórno-wenerologicznych (1,7%). Spośród wszystkich 
laboratoriów biorących udział w ankiecie przygotowa-
nej przez NIZP-PZH (poza badaniami wśród dawców 
krwi), 163 (78,7%) podało liczbę wykonanych testów 
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women by 67.6% compared to the previous year, 
although it should be emphasized that both during the 
analyzed period and earlier, some tests of pregnant 
women could be summarized by laboratories reporting 
only the total number of tests. Data regarding the age 
of tested individuals were provided by 96 laboratories 
(46.4%). Among only those laboratories that submitted 
a distribution of tests by age, most of the tests were 
recorded in the 25-34 age group – over 41%, but the 
frequency of positive tests was highest in age group 
45-54 years (0.50 per 100 tests) and in age group 35-44 
years (0.29 per 100 tests) (Tab. I). 

Table I. Testing for HIV in Poland in 2018
Tabela I. Badania na obecność przeciwciał anty-HIV w Polsce w 2018 r.

Testing for HIV
Reported number of tests

Total HIV positive Frequency*
Blood donations centre Blood donors 1 293 424 36 0.003

Testing site or reason for 
testing

(without  blood donors)

Primary care clinic 20 638 6 0.03
Infectious diseases clinics and other 
specialist clinics 26 607 41 0.15

Sexually transmitted infection clinics 1 832 31 1.69
Drug treatment centers 90 2 2.22
General hospitals 46 273 104 0.22
Medical staff 2 716 0 0
Pregnancy care centers 27 133 3 0.01
Prisons 810 2 0.25
Other / unknown** 259 074 827 0.32

Gender
(without  blood donors)

Women 164 629 78 0.05
Men 65 900 374 0.57
Unknown 154 644 564 0.36

Age
(without  blood donors)

15-18 years 1 831 2 0.11
19-24 years 16 764 33 0.20
25-34 years 47 285 100 0.21
35-44 years 24 613 71 0.29
45-54 years 9 720 49 0.50
55-64 years 6 678 16 0.24
65+ years 7 091 6 0.08
Unknown 271 191 739 0.27

Citizenship
Polish citizens (without  blood donors) 385 173 1 016 0.26
Polish citizens (with blood donors) 1 678 597 1 052 0.06
Foreigners 2 085 70 3.36

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

w podziale na płeć badanych osób. Wśród tylko tych 
laboratoriów, które przesłały rozkład badań według 
płci, badania wśród kobiet stanowiły większość w po-
równaniu z badaniami wśród mężczyzn, odpowiednio 
70,9% (164 629/232 177)  i 28,4% (65 900/232 177). 
W tym 16,5% badań wśród wszystkich kobiet wykona-
no u kobiet w czasie ciąży – 27 133 testy. Jest to wzrost 
liczby wykonanych testów u kobiet w ciąży o 67,6% te-
stów w porównaniu z rokiem poprzednim, choć należy 
podkreślić, że zarówno w analizowanych okresie, jak 
i wcześniej część badań kobiet w ciąży mogła zostać 
wykazana przez laboratoria raportujące jedynie ogól-
ną liczbę badań. Dane dotyczące wieku badanych osób 
były dostępne w 96 laboratoriach (46,4% ogółu). Tylko 
wśród tych laboratoriów, które przesłały rozkład badań 
według wieku, najwięcej badań odnotowano w grupie 
wiekowej 25-34 lata – ponad 41%, to jednak częstość 
dodatnich wyników była największa w grupie wieku 
45-54 lata (0,50 na 100 testów) oraz 35-44 lata (0,29 na 
100 testów) (Tab. I). 
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W roku 2018 wykonano także 2 085 testów u osób bę-
dących obywatelami innego kraju, ale przebywającymi 
na terenie Polski. W porównaniu z rokiem poprzednim 
jest to wzrost liczby badań w tej grupie o ponad 56%. 

Należy jednak pamiętać, że dane dotyczące liczby 
wykonanych badań przesiewowych w Polsce dotyczą 
liczby wykonanych testów. Są to więc dane zagregowa-
ne i nie można wykluczyć duplikatów, co powoduje, że 
liczba zakażonych w każdej z grup może nie do końca 
odpowiadać liczbie nowo wykrytych zakażeń zgłoszo-
nych w rutynowym nadzorze.

Zakażenia HIV w 2018 roku. Ogółem w 2018 
r. rozpoznano zakażenie HIV u 1 209 osób (3,15 na 
100 000 mieszkańców), tj. o 210 przypadków mniej niż 
w roku 2017, oraz o 6,8% więcej niż wyniosła mediana 
za lata 2012-2016. Ponad 15% nowo wykrytych przy-
padków zakażenia HIV (182 przypadki) zostało zgło-
szonych z opóźnieniem, dopiero w 2019 roku. 

W porównaniu z 2017 r. w 2018 r. nastąpił dwukrot-
ny wzrost liczby nowych rozpoznań HIV dotyczących 
obywateli innych krajów przebywających na terenie 
Polski (z 51 przypadków w 2017 do 100 przypadków 
w roku 2018). Natomiast w porównaniu ze średnią rocz-
ną liczbą rozpoznań zakażeń wśród imigrantów z lat 
2012-2016 wzrost był prawie czterokrotny. W 2018 r. 
w tej populacji zakażenie HIV wykryto u 72 mężczyzn 
i 26 kobiet, w przypadku dwóch osób brak jest infor-
macji na temat płci zakażonych osób. Wśród wszyst-
kich cudzoziemców, dla 21 podano obywatelstwo, naj-
częściej byli to obywatele Ukrainy (15 przypadków). 
Wśród wszystkich zarejestrowanych obcokrajowców do 
zakażenia doszło głównie w wyniku kontaktów seksu-
alnych z osobą tej samej płci (zakażenia wśród MSM) – 
12 przypadków oraz kontaktów heteroseksualnych – 7 
przypadków. 

Najwięcej nowych osób zakażonych HIV w 2018 
r. rozpoznano w województwie mazowieckim – 199 
(wskaźnik rozpoznań 3,69 na 100 000), a najmniej 
w województwie podlaskim – 15 przypadków (1,27 na 
100 000). W porównaniu z 2017 r. w większości wo-
jewództw zrejestrowano mniej zakażeń, a jedynie w 5 
województwach odnotowano wzrost wskaźnika rozpo-
znań (Tab. II).

Najwięcej nowych zakażeń HIV wykryto u osób 
w grupie wieku od 30 do 39 lat – 458 (37,8%). W wieku 
poniżej 20 lat wykryto 16 osób zakażonych HIV (1,3%), 
w tym: jedno niemowlę, jedno dziecko w wieku 3 lat, 
1 osoba w wieku 14 lat oraz 13 osób w wieku 18-19 lat 
(Tab. III). Zakażenia HIV dotyczyły głównie mężczyzn 
– 1 049 przypadków (86,8% ogółu), wśród kobiet wy-
kryto 150 nowych zakażeń (12,4%). Stosunek rozpoznań 
wśród mężczyzn do rozpoznań wśród kobiet wynosił 
7:1. Największy odsetek zakażonych kobiet stwierdzo-
no w woj. kujawsko-pomorskim (25,8%), a najmniejszy 
w woj. mazowieckim (8,5%). W województwie podla-

In 2018 year, 2,085 tests were conducted among 
non-Polish citizens residing in Poland. Compare to 
the previous year it is an increase by 56% among this 
population. 

Data from laboratories supply information on the 
number of performed tests but not on the number of 
tested individuals. Data are obtained in an aggregated 
form, without the possibility of excluding multiple 
tests in one person. Thus, the number of reactive 
results may not correspond to the number of newly 
detected infections reported in routine epidemiological 
surveillance.

HIV infection in 2018. In 2018, HIV was diagnosed 
in 1,209 people (diagnosis rate was 3.15 per 100,000) 
i.e. less by 210 cases than in 2017 and more by 6.8% 
cases compared to the median for the years 2012-2016. 
Above 15% all newly detected cases of HIV infection 
(182 cases) were reported with delay, already in 2019. 

Compared to the 2017 year, in 2018 there was 
twofold increase in the number of newly detected HIV 
infections among foreigners staying in Poland (from 51 
cases in 2017 to 100 cases in 2018). Whereas compared 
with the average annual number of HIV diagnoses 
among foreigners between 2012-2016 years this was 
fourfold increase. Among all cases among non-Polish 
citizens in 2018, HIV infection were detected among 
72 men and 26 women, the gender was not reported for 
two cases. Among all foreigners, 21 were with known 
nationality, and they were mainly Ukraine citizens (15 
cases). Among all foreigner’s possible transmission 
were homosexual contact (infections among MSM) 12 
cases and heterosexual contacts - 7 cases. 

The voivodeship with the highest number of 
newly detected HIV infections was mazowieckie – 
199 (diagnosis rate 3.69 per 100,000), and with the 
lowest number of new HIV infections was podlaskie 
– 15 cases (1.27 per 100,000). In comparison with 
2017, there were less infection and the increasing in 
diagnosis rate was recorded in 5 voivodeships (Tab. 
II). 

The HIV infection was most often detected in the 
age group between 30 and 39 years – 458 (37.8%). 
16 people infected with HIV (1.3%) were detected in 
persons under 20 years of age, including one infant, 
one child 3 years old, one 14 years old and 13 people 
in age 18-19 years (Tab. III). HIV infection concern 
mainly men: 1,049 cases (86.8% of the total). There 
were 150 HIV infections diagnosed among women 
(12.4%). Ratio among men to women was 7:1. The 
highest percentage of HIV infections among women 
was in kujawsko-pomorskie voivodeship (25.8%) 
and the lowest was in mazowieckie (8.5%). No cases 
were registered among women in podlaskie and 
świętokrzyskie voivodeship.

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce...HIV and AIDS in Poland in 2018



228

Ta
bl

e 
II

. N
ew

ly
 d

ia
gn

os
ed

 H
IV

 in
fe

ct
io

ns
 a

nd
 A

ID
S 

ca
se

s i
n 

Po
la

nd
 in

 2
01

2-
20

18
, b

y 
vo

iv
od

es
hi

p
Ta

be
la

 II
. N

ow
o 

w
yk

ry
te

 p
rz

yp
ad

ki
 z

ak
aż

en
ia

 H
IV

 i 
za

ch
or

ow
an

ia
 n

a 
A

ID
S 

w
 P

ol
sc

e 
w

 la
ta

ch
 2

01
2-

20
18

, w
g 

w
oj

ew
ód

zt
w

Vo
iv

od
es

hi
p

N
ew

ly
 d

ia
gn

os
ed

 H
IV

 in
fe

ct
io

ns
*

A
ID

S 
ca

se
s*

D
ea

th
s o

f A
ID

S 
ca

se
s*

m
ed

ia
n

20
12

-2
01

6
20

17
20

18
m

ed
ia

n
20

12
-2

01
6

20
17

20
18

total in years 
1986-2018

m
ed

ia
n

20
12

-2
01

6
20

17
20

18

total in years 
1986-2018

n*
*

r
n

r
n

r
n*

*
i

n
i

n
i

To
ta

l
n*

*
m

n
m

n
m

To
ta

l 

1.
D

ol
no

ślą
sk

ie
12

9
4,

44
13

4
4,

62
12

6
4,

34
25

0,
86

14
0,

48
12

0,
41

76
7

10
0,

34
4

0,
14

5
0,

17
29

6

2.
K

uj
aw

sk
o-

po
m

or
sk

ie
30

1,
43

22
1,

06
31

1,
49

1
0,

05
1

0,
05

5
0,

24
18

3
1

0,
05

0
0,

00
1

0,
05

87

3.
Lu

be
ls

ki
e

35
1,

63
23

1,
08

45
2,

12
4

0,
19

0
0,

00
1

0,
05

99
2

0,
07

0
0,

00
0

0,
00

37

4.
Lu

bu
sk

ie
28

2,
74

37
3,

64
25

2,
46

1
0,

10
2

0,
20

1
0,

10
12

0
1

0,
10

1
0,

10
0

0,
00

49

5.
Łó

dz
ki

e
65

2,
59

67
2,

70
43

1,7
4

16
0,

64
9

0,
36

10
0,

40
27

1
5

0,
20

0
0,

00
3

0,
12

92

6.
M

ał
op

ol
sk

ie
97

2,
88

13
8

4,
10

10
5

3,
09

4
0,

12
2

0,
06

2
0,

06
12

1
2

0,
06

0
0,

00
0

0,
00

53

7.
M

az
ow

ie
ck

ie
25

6
4,

81
29

7
5,

53
19

9
3,

69
14

0,
26

9
0,

17
9

0,
17

48
6

5
0,

09
1

0,
02

0
0,

00
20

9

8.
O

po
ls

ki
e

25
2,

49
17

1,7
2

37
3,

74
3

0,
30

2
0,

20
2

0,
20

89
1

0,
10

0
0,

00
0

0,
00

36

9.
Po

dk
ar

pa
ck

ie
31

1,
46

33
1,

55
26

1,
22

2
0,

09
2

0,
09

4
0,

19
51

1
0,

05
1

0,
05

2
0,

09
28

10
.P

od
la

sk
ie

17
1,

42
23

1,
94

15
1,

27
6

0,
50

9
0,

76
3

0,
25

93
2

0,
17

1
0,

08
1

0,
08

36

11
.P

om
or

sk
ie

60
2,

61
66

2,
85

76
3,

26
11

0,
48

5
0,

22
7

0,
30

34
1

5
0,

20
0

0,
00

2
0,

09
13

9

12
.Ś

lą
sk

ie
14

1
3,

07
18

0
3,

95
17

8
3,

92
21

0,
46

20
0,

44
26

0,
57

46
8

6
0,

13
5

0,
11

4
0,

09
15

5

13
.Ś

w
ię

to
kr

zy
sk

ie
14

1,
11

16
1,

28
10

0,
80

2
0,

12
2

0,
16

0
0,

00
38

1
0,

08
0

0,
00

0
0,

00
17

14
.W

ar
m

iń
sk

o-
m

az
ur

sk
ie

25
1,7

3
20

1,
46

26
1,

82
8

0,
55

9
0,

63
6

0,
42

14
7

3
0,

21
0

0,
00

3
0,

21
39

15
.W

ie
lk

op
ol

sk
ie

99
2,

85
17

6
5,

05
15

4
4,

41
9

0,
26

13
0,

37
14

0,
40

21
1

2
0,

06
3

0,
09

2
0,

06
78

16
.Z

ac
ho

dn
io

po
m

or
sk

ie
49

2,
85

67
3,

93
46

2,
70

9
0,

52
10

0,
59

7
0,

41
19

9
5

0,
29

4
0,

23
0

0,
00

62

U
nk

no
w

n
96

 
10

3
 

67
 

0
 

0
 

1*
**

 
0

0
 

0
 

0
0,

00
0

PO
LA

N
D

11
34

2,
95

14
19

3,
70

12
09

3,
15

14
8

0,
38

10
9

0,
28

11
0

0,
29

36
85

42
0,

11
20

0,
05

23
0,

06
14

13
* 

H
IV

/A
ID

S 
ca

se
s o

r d
ea

th
s b

y 
pl

ac
e 

of
 re

sid
en

ce
; *

* 
n 

- n
um

be
r, 

r -
 d

ia
gn

os
is

 ra
te

 p
er

 1
00

,0
00

 p
op

ul
at

io
n,

 i 
- i

nc
id

en
ce

, m
 - 

m
or

ta
lit

y 
pe

r 1
00

,0
00

 p
op

ul
at

io
n;

 *
**

 o
ne

 p
er

so
n 

is
 

ho
m

el
es

s

Katarzyna Szmulik-Misiurek, Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Magdalena Rosińska



229

Ta
bl

e 
II

I. 
N

ew
ly

 d
ia

gn
os

ed
 H

IV
 in

fe
ct

io
ns

 in
 P

ol
an

d 
in

 2
01

8,
 b

y 
se

x,
 a

ge
 a

nd
 v

oi
vo

de
sh

ip
 o

f r
es

id
en

ce
Ta

be
la

 II
I. 

N
ow

o 
w

yk
ry

te
 p

rz
yp

ad
ki

 z
ak

aż
en

ia
 H

IV
 w

 P
ol

se
 w

 2
01

8 
r. 

w
g 

pł
ci

, w
ie

ku
 i 

w
oj

ew
ód

zt
w

a

A
ge

 g
ro

up
 

(y
ea

rs
)

Vo
iv

od
es

hi
p

do
ln

oś
lą

sk
ie

ku
j.-

po
m

.
lu

be
ls

ki
e

lu
bu

sk
ie

łó
dz

ki
e

m
ał

op
ol

sk
ie

m
az

ow
ie

ck
ie

op
ol

sk
ie

po
dk

ar
pa

ck
ie

M
**

F
T

M
F

T
M

F
T

M
F

T
M

F
T

M
F

T
M

F
T

M
F

T
M

F
T

<2
0

1
1

2
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

3
0

0
0

0
0

0

20
-2

9
30

7
37

7
0

7
8

1
9

8
0

8
11

1
12

31
4

36
*

53
1

55
*

11
2

13
9

0
9

30
-3

9
30

8
38

7
5

12
13

5
18

2
2

4
15

3
18

41
2

43
83

8
91

8
3

11
6

2
8

40
-4

9
23

5
28

5
1

7*
10

0
10

9
1

10
7

2
9

12
5

17
25

6
31

7
4

11
5

0
5

50
-5

9
18

1
19

1
1

2
0

2
2

3
0

3
3

0
3

8
0

8
14

0
14

2
0

2
2

0
2

≥6
0

1
2

3
1

0
1

3
0

3
0

0
0

0
0

0
2

0
2

4
0

4
0

0
0

1
1

2

U
nk

no
w

n
0

0
0

0
0

1*
2

1
3

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

To
ta

l
10

3
24

12
7

21
8

31
36

9
45

22
3

25
36

7
43

94
11

10
6

18
1

17
19

9
28

9
37

23
3

26

A
ge

 g
ro

up
 

(y
ea

rs
)

Vo
iv

od
es

hi
p

U
nk

no
w

n
PO

LA
N

D
po

dl
as

ki
e

po
m

or
sk

ie
śl

ąs
ki

e
św

ie
to

kr
zy

sk
ie

w
ar

m
.-m

az
.

w
ie

lk
op

.
za

ch
od

ni
op

.

M
**

F
T

M
F

T
M

F
T

M
F

T
M

F
T

M
F

T
M

F
T

M
F

T
M

F
U

K
N

T

<2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

3*
1

0
1

1
0

1
4

0
4

0
0

0
1

0
1

11
4

1
16

20
-2

9
5

0
5

16
2

18
42

3
45

5
0

5
9

0
9

48
2

50
14

2
16

21
1

23
*

32
7

26
3

35
6

30
-3

9
5

0
5

28
5

33
59

5
65

*
4

0
4

6
3

9
46

8
55

*
16

3
19

22
2

25
*

39
1

64
3

45
8

40
-4

9
3

0
3

13
3

16
39

7
46

0
0

0
5

1
6

22
4

26
5

3
8

5
0

5
19

5
41

1
23

7

50
-5

9
1

0
1

4
0

4
12

1
13

0
0

0
0

0
0

11
1

12
1

0
1

3
0

3
83

6
0

89

≥6
0

1
0

1
1

0
1

5
1

6
0

0
0

1
0

1
3

2
5

1
0

1
1

1
2

25
7

0
32

U
nk

no
w

n
0

0
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

2*
1

0
1

8
0

8
17

2
2

21

To
ta

l
15

0
15

66
10

76
15

9
17

17
8

10
0

10
22

4
26

13
5

17
15

4
38

8
46

61
4

67
10

49
15

0
10

12
09

* 
in

cl
ud

es
 c

as
es

 w
ith

 m
is

si
ng

 d
at

a 
fo

r s
ex

; *
* 

M
-m

al
e;

 F
 - 

fe
m

al
e;

 U
N

K
 - 

un
kn

ow
n;

 T
 - 

to
ta

l

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce...HIV and AIDS in Poland in 2018



230

Table IV summarizes the newly detected HIV 
infections in different regions in Poland in 2018, 
according to the probable transmission route. As 
previously, the information on transmission route was 
not reported for the majority of cases (798 – 66.0% of 
the total) and this percentage was even higher than in 
previous year (872 – 61.5% of the total). 

Among cases with known probable route of 
infection, the most numerous groups were MSM – 
305 cases (77.0% of cases with a known transmission 
route) and people infected by heterosexual contact - 68 
cases (17.2%). 

People who most likely acquired HIV due to the 
use of injection drugs accounted for less than 6% of 
newly-diagnosed cases with known transmission 
route (21 cases). Compared with previous year, the 
number of new HIV infections reported in all groups 
was smaller for e. g.:  among MSM, among group 
infected by heterosexual contacts and in the PWID 
group relatively by 19.7% and 34.0% and 30.0%. The 

skim oraz świętokrzyskim nie zarejestrowano żadnego 
przypadku zakażenia w populacji kobiet.

W tabeli IV zestawiono nowo wykryte przypadki 
zakażenia HIV w 2018 roku w poszczególnych woje-
wództwach, według prawdopodobnej drogi zakażenia. 
Podobnie jak w roku ubiegłym o większości osób (798 
– 66,0% ogółu) brak jest informacji co do drogi zakaże-
nia wirusem HIV, i ten odsetek był nawet większy niż 
w roku poprzednim (872 – 61,5% ogółu). 

Wśród osób o znanej drodze transmisji zakażenia 
najliczniejszą grupę stanowią MSM – 305 osób (77,0% 
przypadków o znanej drodze transmisji) oraz osoby 
zakażone poprzez kontakty heteroseksualne – 68 osób 
(17,2%). 

Osoby, które prawdopodobnie zakaziły się w wy-
niku stosowania środków odurzających we wstrzyk-
nięciach – stanowiły niecałe 6% nowo-rozpoznanych 
zakażeń o znanej drodze transmisji (21 osób). W po-
równaniu z rokiem poprzednim, liczba rozpoznań 
zmniejszyła się w każdej z grup tj. w grupie MSM, 
osób zakażonych poprzez kontakty heteroseksualne 
oraz w grupie PWID, odpowiednio o 19,7%, 34,0% oraz 

Table IV. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2018, by voivodeship and transmission group
Tabela IV. Nowo rozpoznane przypadki zakażenia HIV w Polsce w 2018 r. wg województwa i prawdopodobnej drogi 
zakażenia

Voivodeship

Transmission group* Infections 
among 
blood 
donors

MSM PWID Het MtC O/Unk** Total

POLAND 305 21 68 2 813 1209 27
1.Dolnośląskie 25 1 10 1 89 126 1
2.Kujawsko-pomorskie 2 0 0 1 28 31 1
3.Lubelskie 8 0 1 0 36 45 0
4.Lubuskie 1 0 0 0 24 25 0
5.Łódzkie 17 3 7 0 16 43 0
6.Małopolskie 12 0 1 0 92 105 3
7.Mazowieckie 115 2 19 0 63 199 5
8.Opolskie 3 2 0 0 32 37 0
9.Podkarpackie 7 0 2 0 17 26 0
10.Podlaskie 7 0 2 0 6 15 1
11.Pomorskie 25 1 8 0 42 76 0
12.Śląskie 25 5 8 0 140 178 3
13.Świętokrzyskie 3 0 2 0 5 10 2
14.Warmińsko-mazurskie 6 1 2 0 17 26 5
15.Wielkopolskie 33 4 4 0 113 154 4
16.Zachodniopomorskie 11 1 2 0 32 46 2
Unknown 5 1 0 0 61 67 0

* MSM - men who have sex with men, PWID - people who inject drugs, Het - heterosexual contact, MtC - child of HIV+ 
mother, O/Unk - other/unknown
** include 15 cases with known transmission: 13 cases - sexual contact, missing type of contact, two cases with other 
transmission

Katarzyna Szmulik-Misiurek, Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Magdalena Rosińska
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highest percentage of cases without transmission 
route (above 70% from all cases) were noticed in 9 
voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, śląskie 
and wielkopolskie. The lowest percentage of missing 
values on transmission route, only 31.7% of cases, was 
registered in mazowieckie, where the infections among 
MSM were the dominant group, over 84.6% among 
cases with reported transmission route. Among HIV 
infected blood donors (27 cases), one was infected by 
heterosexual contacts and three were MSM. 

Among all newly detected HIV infections reported 
in 2018 year, 19.3% were notified both by doctors (ZLK-
4 form) and by laboratories (ZLB-3 form). For 60.8% 
of cases, the notifications were sent by laboratories 
only and 19.9% were filled by doctors only.

The clinical condition at the time of HIV diagnosis 
was determined for 33.8% of infections diagnosed 
in 2018. Among these people, the majority were 
asymptomatic at the moment of diagnosis – 71.3% 
(268 cases), while 6.1% have acute retroviral infection 
at the moment of HIV diagnosis, and 17.5% cases 
have symptoms related to immunodeficiency due to 
HIV infection, but without AIDS diagnosis. AIDS at 
the time of HIV diagnosis was indicated for 13.8% of 
people (52 cases).

AIDS incidence in 2018. In 2018, 110 cases of 
AIDS were diagnosed (incidence 0.29 per 100,000), 
more by one case in comparison with previous year 
and 8 cases more than in 2016 year, where the lowest 
incidence rate was noticed. Compared to the median 
from 2012-2016, there were 38 less cases (decrease 
by 25.7%). Among total number of cases diagnosed 
in 2018, 15.5% were registered in 2019, which results 
from the process of verification in accordance with the 
case definition and delays in reporting of new AIDS 
cases. 

The number of AIDS diseases remained at the same 
level in three voivodeships: małopolskie, mazowieckie 
and opolskie (incidence respectively was 0.06; 0.17 
and 0.20 per 100,000). The increase in the number of 
AIDS registered cases was observed in 7 voivodeships, 
including a significant increase in two voivodeships: in 
kujawsko-pomorskie – increase by 4 cases in relation 
to previous year (incidence 0.24 per 100,000) and in 
śląskie voivodeship – increase by 6 cases  (incidence 
0.57 per 100,000). A decrease in incidence was 
recorded in six  voivodeships,  significant decrease 
was registered in three: podlaskie – decrease by 6 
cases compare to 2017 (incidence 0.25 per 100,000), 
warmińsko-mazurskie – decrease by 3 cases (incidence 
0.42 per 100,000) and zachodniopomorskie – decrease 
by 3 cases (incidence 0.41 per 100,000). One case of 
AIDS was diagnosed in a homeless person (Tab. II).

o 30,0%. Najwyższy odsetek przypadków zgłoszonych 
bez podania prawdopodobnej drogi transmisji (powyżej 
70% wszystkich zgłoszeń) odnotowano w 9 wojewódz-
twach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, 
lubuskim, małopolskim, opolskim, śląskim i wielko-
polskim. Najmniejszy odsetek braku danych, tylko dla 
31,7% przypadków odnotowano w województwie ma-
zowieckim, gdzie dominującą drogą zakażenia wśród 
wszystkich osób ze znaną transmisją zakażenia były 
zakażenia w grupie MSM, ponad 84,6% przypadków. 

Wśród zakażonych dawców krwi (27 przypadków), 
u jednej osoby do zakażenia doszło w wyniku kontak-
tów heteroseksualnych, a u 3 osób w wyniku kontaktów 
MSM. Wśród wszystkich zgłoszeń w roku 2018, formu-
larz zgłoszenia zarówno od lekarza, jak i z laboratorium 
pozyskano w przypadku 19,3% rozpoznań. Zgłoszenia 
tylko z laboratoriów otrzymano dla 60,8%, a tylko zgło-
szenia lekarskie – dla 19,9%. 

 Stan kliniczny w momencie rozpoznania HIV okre-
ślono dla 33,8% zakażeń rozpoznanych w roku 2018. 
Wśród tych osób, większość zakażeń w momencie 
rozpoznania przebiegało bezobjawowo – 71,3% (268 
przypadków), natomiast u 6,1% zakażonych wskazano 
objawy ostrej infekcji retrowirusowej w momencie roz-
poznania HIV, a 17,5% zakażonych miało objawy zwią-
zane z upośledzeniem odporności w wyniku zakażenia 
HIV, ale bez rozpoznania AIDS. Zachorowanie AIDS 
w momencie rozpoznania zakażenia HIV wskazano dla 
13,8% osób (52 przypadki).

Zachorowania AIDS w 2018 roku. W 2018 roku 
rozpoznano 110 zachorowań na AIDS (zapadalność 
0,29 na 100 000 mieszkańców), było to o 1 przypadek 
więcej niż w roku ubiegłym oraz o 8 przypadków wię-
cej niż w roku 2016, w którym odnotowano najniższy 
wskaźnik na przestrzeni ostatnich lat. W porównaniu 
do mediany z lat 2012 – 2016 odnotowano spadek o 38 
przypadków (o 25,7% mniej). Ze wszystkich przypad-
ków rozpoznanych w 2018 r. 17 przypadków (15,5%) 
zarejestrowano w 2019 r., co wynika z procesu weryfi-
kacji według kryteriów definicji przypadku oraz opóź-
nień w raportowaniu nowych zachorowań.

W trzech województwach: małopolskim, mazo-
wieckim oraz opolskim liczba zachorowań na AIDS 
pozostała taka sama jak w roku ubiegłym (zapadalność 
odpowiednio 0,06; 0,17 oraz 0,20 na 100 000 mieszkań-
ców). Wzrost liczby przypadków odnotowano w 7 wo-
jewództwach, w tym znaczący w dwóch: kujawsko-po-
morskim – o 4 przypadki w stosunku do roku ubiegłego 
(zapadalność 0,24 na 100 000 mieszkańców) oraz ślą-
skim – o 6 przypadków (zapadalność 0,57 na 100 000 
mieszkańców). Spadek liczby zachorowań zanotowano 
w 6 województwach, w tym w trzech województwach 
jest on znaczący: podlaskim – o 6 przypadków w sto-
sunku do 2017 r. (zapadalność 0,25 na 100 000), war-
mińsko-mazurskim – o 3 przypadki (zapadalność 0,42 

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce...HIV and AIDS in Poland in 2018



232

In 2018, AIDS was diagnosed in 86 men (78.2%) 
and 24 women (21.8%). The most numerous groups 
were MSM and people infected through heterosexual 
contacts, respectively 24 cases (21.8%) and 17 cases 
(15.5%). There were 10 cases (9.1%) diagnosed among 
people who inject drugs. Compared to the previous 
year, the number of AIDS cases in the MSM group (23 
cases in 2017 vs. 24 cases in 2018),  and among people 
with heterosexual contacts (17 cases in year 2017 and 
2018) remained at similar level, while among PWID 
the number of AIDS cases decreased (23 cases in 2017 
vs. 10 cases in 2018).

The age distribution of people diagnosed with AIDS 
was as follows: the dominating group were people 
aged 40-49 - 38.2% (Tab. V). The second largest group 
were people aged 30-39 (28.2%). Comparing the age 
and gender distribution in 2018 to the distribution in 
2017, a decrease in the percentage of new cases among 
men aged 30-39 was recorded (from 40.9% to 23.3%), 
while the percentage of women in this group remained 
at a similar level. There was a significant increase in 
percentage of men among aged 40-49 years - from 
28.0% to 40.7%, and among women in this age group 
also (from 13.3% to 29.2%).

Comparing number of cases in 2018 with 2017, 
the following trends in the probable transmission 
route were observed in individual age groups: same 
sex contacts route remained at the same level across 
age group as in the last year; injecting drug use route 
dropped among age group 30-39 years (from 47.8% to 
20.0%), and an increased among age group 40-49 years 
(from 30.4% to 50.0%) and age group 50-59 years (from 
8.7% to 20.0%). The percentage of people reporting 
the heterosexual contacts as probable transmission 

na 100 000), zachodniopomorskim - o 3 przypadki (za-
padalność 0,41 na 100 000). W jednym przypadku roz-
poznano AIDS u osoby bezdomnej (Tab. II).

W 2018 r. rozpoznano AIDS u 86 mężczyzn (78,2%) 
i 24 kobiet (21,8%). Najliczniejszą grupę stanowili MSM 
oraz osoby podejmujące kontakty heteroseksualne, 
w tym odpowiednio 24 osoby (21,8%) i 17 osób (15,5%). 
Przypadków rozpoznanych u osób używających sub-
stancji psychoaktywnych w iniekcji było 10 (9,1% ogó-
łu). W porównaniu do roku ubiegłego liczba przypad-
ków AIDS w grupie MSM (23 przypadki w 2017 r. vs 
24 przypadki w 2018 r.) i w grupie osób utrzymujących 
kontakty heteroseksualne (po 17 przypadków w 2107 
i 2018 roku) utrzymała się na zbliżonym poziomie, na-
tomiast liczba zachorowań w grupie PWID spadła (23 
przypadki w 2017 r. vs 10 przypadków w 2018 r.).

Rozkład wieku osób, u których rozpoznano AIDS 
był następujący: dominującą grupą były osoby w wieku 
40-49 lat – 38,2% zgłoszeń (Tab. V). Drugą co do wiel-
kości grupą były osoby w wieku 30-39 lat (28,2%). Po-
równując rozkład wieku i płci w roku 2018 z rozkładem 
w roku 2017 odnotowano spadek odsetka nowych za-
chorowań wśród mężczyzn w wieku 30-39 lat (z 40,9% 
do 23,3%), natomiast odsetek kobiet w tej grupie utrzy-
mywał się na zbliżonym poziomie. Znacząco wzrósł 
odsetek zachorowań wśród mężczyzn w wieku 40-49 
lat z 28,0% do 40,7%, a także wśród kobiet będących 
w tej grupie wiekowej (z 13,3% do 29,2%).

Zestawiając liczbę przypadków z roku 2018 i 2017 
w poszczególnych grupach wiekowych oraz prawdo-
podobną drogę zakażenia zaobserwowano następujące 
tendencje: zakażenia w wyniku kontaktów seksualnych 
w poszczególnych grupach wiekowych utrzymują się 
na zbliżonym poziomie co w roku ubiegłym, iniekcyjne 
wstrzykiwanie narkotyków spadło w grupie wiekowej 
30-39 lat (z 47,8% do 20,0%) oraz wzrosło w grupach 
wiekowych 40-49 lat (z 30,4% do 50,0%) oraz 50-59 lat 
(z 8,7% do 20,0%). Odsetek osób podających jako praw-

Table V. AIDS cases in Poland in 2018 by sex, age* and transmission group
Tabela V. Zachorowania na AIDS w Polsce w roku 2018, wg płci, wieku* i drogi zakażenia

Age group 
(years)

Sex* Transmission group* Total
 M F MSM PWID Het MtC O/Unk

<20 1 0 0 0 0 1 0 1
20-29 11 1 4 1 0 0 7 12
30-39 20 11 11 2 1 0 17 31
40-49 35 7 7 5 10 0 20 42
50-59 13 1 2 2 3 0 7 14
60 i > 6 4 0 0 3 0 7 10

Total 86 24 24 10 17 1 58 110
* age at AIDS diagnosis; M - males, F - females; MSM - men who have sex with men, PWID - people who inject drugs, 
Het - heterosexual contact, MtC - mother-to-child, O/Unk - other/unknown
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dropped significantly among age group 30-39 years 
(from 47.1% to 5.9%); but increased among age group 
40-49 years (from 23.5% to 58.8%) and among people 
above 60 years old (from 0% to 17.6%).

In 2018, at least one AIDS-related disease was 
determined in all 110 AIDS patients, 80 (72.7%) 
were diagnosed with only one indicator disease, 28 
cases (25.5%) were diagnosed with 2 diseases, and 
2 cases (1.8%) – with three. Distribution of specific 
indicator diseases at the time of AIDS diagnosis is 
shown on Figure 1. The most frequently diagnosed 
AIDS indicator disease was pneumonia caused by 
Pneumocystis pneumoniae (28 cases), while the second 
most frequent was the wasting syndrome due to HIV 
infection (24 cases).

The number of CD4 cells at the time of diagnosis 
of AIDS was given for 65 AIDS patients (65.7% of 
the total), ranging from 1 to 466 cells per microliter 
(the average number was 80 cells per microliter). The 
value lower than 50 cells per microliter was reported 
in 32 cases (49.2% among persons with reported CD4 
count), in 26 cases (40.0%) it ranged from 50 to 199 
cells per microliter, and in 7 cases (10.8%) exceeded 
200 CD4 cells per microliter. Antiretroviral treatment 
(any attempt to treat) before the occurrence of  AIDS, 
was administered only for 15 people (13.6%) of 
all cases reported in 2018, 66 cases (60.0%) did not 
undertake such treatment, and in 29 patients (26.4%) 
there is no information on ART treatment before 
AIDS diagnosis. Concurrent diagnosis of HIV and 
AIDS has been reported in 79 patients diagnosed with 
AIDS. The percentage of late diagnoses among AIDS 
cases in the last five years has remained within 61-
76%, while the number of AIDS cases among people 
who have known their serostatus for 3 years or more, 

dopodobną drogę zakażenia kontakty heteroseksualne 
znacznie spadł w grupie wiekowej 30-39 (z 47,1% do 
5,9%), zaś wzrósł u osób w wieku 40-49 (z 23,5% do 
58,8%) oraz u osób powyżej 60 r.ż. (z 0% do 17,6%). 

W 2018 r. u wszystkich 110 chorych na AIDS okre-
ślono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową AIDS, 
u 80 (72,7%) zdiagnozowano tylko 1 chorobę wskaź-
nikową, u 28 osób (25,5%) zdiagnozowano 2 choroby, 
u 2 osób (1,8%) – trzy choroby. Rozkład poszczegól-
nych chorób wskaźnikowych w momencie rozpoznania 
AIDS przedstawia rycina 1. Chorobą wskaźnikową, 
którą najczęściej rozpoznawano było zapalenie płuc 
wywołane przez Pneumocystis pneumoniae (39 przy-
padków), natomiast drugą co do częstości było wy-
niszczenie organizmu w przebiegu zakażenia HIV (18 
przypadków). 

Liczbę komórek CD4 w chwili rozpoznania AIDS 
podano dla 65 chorych na AIDS (65,7% ogółu), wahała 
się ona w granicach od 1 do 466 komórek na mikrolitr 
(średnia liczba wynosiła 80 komórek na mikrolitr). War-
tość niższa niż 50 komórek na mikrolitr była podana 
w 32 przypadkach (49,2% wśród osób z podanymi war-
tościami CD4), w 26 przypadkach (40,0%) mieściła się 
w przedziale od 50 do 199 komórek na mikrolitr, a u 7 
osób (10,8%) przekraczała 200 komórek CD4 na mikro-
litr. Leczenie antyretrowirusowe (jakakolwiek próba 
leczenia) przed wystąpieniem AIDS było podjęte zaled-
wie u 15 osób (13,6% chorych), spośród wszystkich od-
notowanych zachorowań w 2018 r., a u 66 osób (60,0% 
chorych) nie podjęto takiego leczenia, zaś w przypadku 
29 osób (26,4% chorych) brak jest informacji o lecze-
niu ART przed rozpoznaniem AIDS. W przypadku 79 
chorych na AIDS rozpoznanie postawiono jednoczaso-
wo z rozpoznaniem HIV. Odsetek późnych rozpoznań 
AIDS przez ostatnie 5 lat utrzymuje się w granicach 
61-76%, zaś zachorowania na AIDS wśród osób, które 
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Table VI. AIDS cases in Poland in 1986-2018, by the year of diagnosis and time lapse between the diagnosis of HIV 
infection and AIDS
Tabela VI. AIDS w latach 1986-2018, 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 141 28 96 154 419
1996-2000 204 25 88 316 633
2001-2005 340 30 62 295 727

2006 83 6 15 60 164
2007 70 6 15 52 143
2008 89 7 11 62 169
2009 70 6 11 39 126
2010 87 6 15 65 173
2011 109 7 11 57 184
2012 87 3 12 55 157
2013 92 10 7 53 162
2014 107 3 4 33 147
2015 84 7 6 30 127
2016 62 7 14 18 101
2017 81 6 3 17 107
2018 79 3 3 25 110
Total 1785 160 373 1331 3649

* excludes 36 cases with missing date of HIV diagnosis

increased for the first time since 2010 compared to the 
previous year (Table VI).

Deaths and mortality among AIDS cases in 
2018. According to CSO data for diseases caused by 
HIV (code ICD-10: B20-B24), in 2018, 98 people died 
in Poland (mortality 0.23 per 100,000). 23 deaths of 
people infected with HIV were reported to the Sanitary 
Inspection, which occurred in 2018 (mortality 0.06 per 
100,000) (Table II). Of the reported deaths, 70% (16/23) 
were deaths due to HIV/AIDS. Referring this number 
to CSO data, it can be concluded that only 16.3% of 
deaths due to HIV/AIDS were reported (16/98).

According to data submitted to surveillance, no 
deaths were recorded in 7 voivodeships: lubelskie, 
lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 
świętokrzyskie and zachodniopomorskie.

In the other voivodeships, the number of deaths 
ranged from 1 to 5 deaths (Table II). In 2018, 14 men 
(60.9%) and 9 women (39.1%) died. In more than 65% 
deaths reports the probable transmission route was not 
indicated, while in other cases the transmission route 
was reported as heterosexual contacts (3 cases – 13.0% 
of all deaths), MSM and injecting drug use (2 deaths in 

znały swój serostatus od 3 lat lub dłużej, pierwszy raz 
od 2010 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego 
(Tab. VI).

Zgony i umieralność wśród osób chorych na 
AIDS w 2018 roku. Według danych GUS z powodu 
chorób wywoływanych przez HIV (kod ICD-10: B20–
B24) w 2018 r. zmarło w Polsce 98 osób (umieralność 
0,23 na 100 000 mieszkańców). Do Inspekcji Sanitarnej 
zgłoszono 23 zgony osób zakażonych HIV, do których 
doszło w 2018 r. (umieralność 0,06 na 100 0000 miesz-
kańców) (Tab. II). Spośród zgłoszonych zgonów prawie 
70% (16/23) stanowiły zgony z powodu HIV/AIDS. Od-
nosząc tę liczbę do danych GUS można wnioskować, że 
zgłoszono jedynie 16,3% zgonów z powodu HIV/AIDS 
(16/98). 

Według danych przekazanych do nadzoru, w 7 wo-
jewództwach nie odnotowano żadnego zgonu m.in. 
w woj.: lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowiec-
kim, opolskim, świętokrzyskim oraz zachodniopo-
morskim. W pozostałych województwach liczba zgo-
nów wahała się od 1 do 5 (Tab. II). W 2018 r. zmarło 
14 mężczyzn (60,9%) i 9 kobiet (39,1%). W więcej niż 
65% przypadkach zgonów nie podano prawdopodobnej 
drogi zakażenia, natomiast w pozostałych przypadkach 
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each group – 8.7% of all deaths). In 2018 one death of 
a baby infected vertically was registered. The highest 
percentage of deaths was recorded in the age group 40-
49 years (39.1% of all deaths) and in the age group 30-
39 years (17.4% of all deaths). In 2018, all deaths were 
reported at the same time with the AIDS notification 
identified at the time of death.  

SUMMARY

In 2018, there was a decrease in the number of 
newly detected HIV infections compared to 2017 
(from 1,419 to 1,209 cases) (2). This may be partially 
related to a slight (approximately 3%) decrease in the 
number of tests. However, it should be noted that the 
percentage of positive results in the performed tests 
was also reduced.

One of the most important problems related to the 
HIV epidemic in Poland are the low testing rates. In 
2018, similarly as in previous year, only just over 4 
tests were performed per 100 inhabitants, whereas 
excluding tests among blood donors this would be at 
most 1% of population. According to the 2018 report 
of the National Program for the Prevention of HIV 
Infections and Combating AIDS, (6), there were 
37,334 tests for HIV performed in VCT, and 405 people 
were diagnosed with HIV infection (positivity rate is 
1.1%). The frequency of detecting new HIV infections 
among VCT clients is much higher than in the general 
population, e.g. almost 37 times higher than among 
the people testing in primary health care settings or 18 
times higher than among all population tested in 2018 
reported by all laboratories.

This indicates that the assumption that VCT will 
reach people with an increased risk of HIV infection 
is achieved i.e.  MSM population, PWID, people with 
numerous sexual partners (6). One of the alternative 
methods of performing tests, are rapid tests which can 
be performed outside laboratory, and additionally they 
detect HIV infection 30 minutes after the test. Such 
tests were available in 9 from 30 VCT in Poland. About 
9,419 rapid tests were performed, which is 25.2% of all 
tests performed in PKD in 2018 year (6). 

Rapid tests are successfully performed in other 
European countries. Data from the monitoring of the 
implementation of the Dublin Declaration referring 
to cooperation in the fight against HIV indicate 
a growing trend in the use of various forms of HIV 
testing, in order to increase the percentage of people 
testing for HIV in the general population, e.g. rapid 
tests performed outside the health service by qualified 
non-medical personnel (i.e. community-based HIV 
testing by lay provider) or self-testing. In 2018, the 
use of the above-mentioned forms of HIV testing was 

droga transmisji została zgłoszona jako kontakty hetero-
seksualne (3 zgony - 13,0% ogółu zgonów), MSM oraz 
iniekcje narkotyków (po 2 zgony - 8,7% ogółu zgonów). 
W 2018 r. odnotowano jeden zgon dziecka zakażonego 
wertykalnie. Największy odsetek zgonów odnotowano 
w grupie wiekowej 40-49 lat (39,1% ogółu zgonów) oraz 
30-39 lat (17,4% ogółu zgonów). W 2018 r., wszystkie 
przypadki zgonów były zgłoszone jednoczasowo z roz-
poznaniem zachorowania na AIDS.

 
PODSUMOWANIE

W 2018 r. odnotowano spadek liczby nowych za-
każeń HIV w porównaniu do roku 2017 (z 1 419 do 1 
209 przypadków HIV) (2). Częściowo można to wiązać 
z niewielkim (ok. 3%) spadkiem liczby testów. Zwraca 
jednak uwagę, że obniżeniu uległ również odsetek wy-
ników dodatnich w wykonywanych badaniach. 

Jednym z głównych problemów związanych z epi-
demią HIV w Polsce pozostaje niski odsetek testujących 
się osób. W roku 2018, podobnie jak w roku poprzed-
nim, wykonano jedynie niewiele ponad 4 testy na 100 
mieszkańców, a po wykluczeniu rutynowych badań 
wśród krwiodawców byłby to co najwyżej 1% popula-
cji. Ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu 
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (6) 
wynika, że w 2018 r. w PKD wykonano 37 334 testy 
w kierunku HIV, w tym zakażenie potwierdzono u 405 
osób (częstość wynosi 1,1%). Częstość wykrywania 
nowych zakażeń wśród klientów PKD jest więc wielo-
krotnie wyższa niż w populacji generalnej, np. prawie 
37 razy wyższa niż wśród badanych w podstawowej 
opiece zdrowotnej, czy 18 razy większa niż w całej 
populacji badanych osób zgłoszonych przez wszystkie 
laboratoria w 2018 roku. Wskazuje to na zgodne z za-
łożeniami dotarcie przez PKD do osób o zwiększonym 
ryzyku zakażenia HIV tj. populacji MSM, PWID, osób 
posiadających licznych partnerów seksualnych (6). 

Jedną z alternatywnych metod wykonywania te-
stów, są szybkie testy diagnostyczne, które mogą być 
wykonane bez konieczności wykonywania badania 
w laboratorium medycznym, a poza tym wykrywają 
zakażenie po 30 min od badania. Takie testy dostępne 
były w 9 z 30 punktów PKD w Polsce. Wykonano oko-
ło 9 419 szybkich testów, co stanowi 25,2% wszystkich 
testów wykonanych w PKD w 2018 r. (6). Szybkie testy 
są z powodzeniem wykonywane w innych krajach eu-
ropejskich. Dane z monitoringu implementacji deklara-
cji dublińskiej odwołującej się do współpracy na rzecz 
walki z HIV, wskazują na rosnący trend wykorzysty-
wania różnych form testowania w kierunku HIV, dla 
zwiększenia odsetka osób testujących się w kierunku 
HIV w populacji ogólnej np. szybkie testy wykonywane 
poza służbą zdrowia przez wykwalifikowany personel 
niemedyczny (z ang. community-based HIV testing by 
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declared by 20/52 countries for the community-based 
HIV testing and 17/52 countries for the self-testing (7). 

Insufficient diagnostics are still confirmed by 
surveillance data which indicate a stable number of late 
diagnoses of HIV, which both affects the deterioration 
of the individual prognosis for not develop AIDS 
disease but also increase the risk of HIV transmission 
in whole population by person who are undiagnosed 
and unaware of their infection. These results are also 
confirmed by studies run in HIV clinics conducted for 
e.g. in Lodz, where among patients diagnosed in 2009-
2016, over 62.9% (259 patients) were admitted already 
in a late stage of infection (including 68% from all who 
had CD4 cells below 200/ml) (8).

Among all reported 1,209 HIV infected cases in 
2018, clinical notifications were received for 39.2% 
of all cases. Among all 110 AIDS diagnosis, only 15 
cases received antiretroviral therapy before AIDS 
and 66 people did not undertake such treatment. All 
these data indicate delays in linkage-to-care of people 
with HIV infection, especially people who run test by 
themselves without medical indications. This is also 
confirmed by data conducted in the National AIDS 
Center on antiretroviral therapy in Poland (6). By the 
end of 2018, 11,063 people were registered on ARV 
treatment. The average number of new patients who 
starts treatment, from 2014 to 2017 (2018 data was 
excluded due to a much lower number of patients 
that may influence on epidemiological data), is about 
872 patients every year. When comparing these data 
with the average number of newly HIV infections 
registered in epidemiological surveillance in the same 
years (about 1,287 new infections per year), about 30% 
of people do not receive treatment. However, it should 
be noticed, that the surveillance data are burdened 
with an error due to the possibility of duplicate cases 
in correlation with anonymous tests, as well as due to 
delay in newly HIV infection reporting data.

Over the past years a significant percentage of case 
notifications suffer from missing data on probable 
transmission route, which limits understanding of 
HIV epidemiology in Poland. Despite this, based on 
available data both from routine surveillance and 
epidemiological studies conducted in Poland, there 
is no doubt that the problem both of HIV infection 
and other sexually transmitted infections, including 
syphilis, especially concerns the MSM population 
(9, 10, 11). In addition, in last years, the number 
of diagnoses of HIV infection among foreigners 
increased. But the nationality data obtained from the 
surveillance are incomplete. 

In 2018 on 498 reports ZLK/ZLB (41.2% from all 
HIV cases) the data nationality was missing. Probably 
the most of these reports concern Polish citizens, but 
due to a twofold increase in the number of infections 

lay provider) czy samodzielne wykonanie testu (z ang. 
self-testing). W roku 2018 stosowanie w/w form testo-
wania w kierunku HIV deklarowało odpowiednio 20/52 
kraje w przypadku community-based testing oraz 17/52 
kraje w przypadku self-testing (7). 

 Ciągle niewystarczającą diagnostykę potwierdzają 
dane z nadzoru, które wskazują na utrzymującą się licz-
bę późnych rozpoznań, co zarówno pogarsza indywi-
dualne rokowanie, jak i zwiększa ryzyko transmisji za-
każeń HIV w populacji przez osoby niezdiagnozowane  
i nieświadome swojego zakażenia. Wyniki te potwier-
dzają również badania w klinikach HIV prowadzone 
m.in. w Łodzi, gdzie wśród pacjentów rozpoznanych 
w latach 2009-2016, ponad 62,9% (259 pacjentów) było 
przyjętych już w późnym stadium zakażenia (w tym 
ponad 68% miało poziom komórek CD4 poniżej 200/
ml) (8). 

Wśród wszystkich zgłoszonych 1 209 nowych zaka-
żeń w 2018 r., zgłoszenie lekarskie otrzymano dla 39,2% 
pacjentów. Wśród nowych rozpoznań zachorowań na 
AIDS tylko 15 osób na 110 miało wdrożone leczenie 
przed rozpoznaniem AIDS, a w przypadku 66 osób 
nie podjęto takiego leczenia. Wszystkie te dane mogą 
wskazywać na opóźnione objęcie opieką osób z roz-
poznanym zakażeniem HIV, szczególnie w przypadku 
osób badających się z własnej inicjatywy. Potwierdzają 
to również dane prowadzone przez Krajowe Centrum 
ds. AIDS na temat osób objętych terapią antyretrowiru-
sową w Polsce (6). Do końca roku 2018 zarejestrowano 
11 063 osoby na leczeniu ARV. Średnia liczba nowych 
pacjentów włączanych do leczenia, od roku 2014 do 
2017 (rok 2018 wykluczono w powodu znacznie niższej 
liczby pacjentów, które mogą wpływać na niepełny ob-
raz danych epidemiologicznych) wynosi około 872 pa-
cjentów. W zestawieniu tych danych ze średnią liczbą 
nowo rozpoznawanych zakażeń rejestrowanych w nad-
zorze epidemiologicznym w tych samych latach (około 
1 287 nowych zakażeń w ciągu roku), około 30% osób 
nie zostaje objęta leczeniem. Należy jednak zauważyć, 
że dane z nadzoru są obarczone błędem wynikającym 
z możliwości występowania zduplikowanych zgłoszeń 
rozpoznań w związku z badaniami anonimowymi, jak 
również z opóźnienia w raportowaniu danych o nowo 
rozpoznanych zakażeniach. 

W ostatnich latach wśród rejestrowanych przypad-
ków w znaczącym odsetku brakuje informacji na temat 
drogi zakażenia, co ogranicza ocenę sytuacji epidemio-
logicznej HIV w Polsce. Mimo to, opierając się na do-
stępnych danych zarówno z rutynowego nadzoru, jak 
i badań epidemiologicznych prowadzonych w Polsce, 
nie ulega wątpliwości, że problem zarówno zakażeń 
HIV, ale i innych chorób przenoszonych drogą płcio-
wą, w tym kiły dotyczy w sposób szczególny populacji 
MSM (9, 10, 11). 
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among foreigners, such an interpretation may raise 
doubts. With the increasing number of infections 
among foreigners, special attention is needed, because 
some of them may not receive ARV treatment. Access 
to free treatment is guaranty for citizens who provided 
they are paid for health insurance in National Health 
Fund in Poland or they have voluntarily insurance, 
but they must have documented place of residence in 
Poland (12).

CONCLUSIONS

Promoting HIV testing, including improvement of 
the availability of rapid HIV tests, remains priority in 
Poland to limit HIV transmission in populations.

Linkage to care of newly detected HIV infections 
and increased awareness of free of charge and effective 
treatment should be one of the main targets in fighting 
with HIV epidemic in Poland.

Growing problem of migration which observed in 
the world and in Poland also, requires monitoring of 
the HIV situation among migrants coming to Poland.
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ABSTRACT

AIM OF THE STUDY. To evaluate the main features of tuberculosis (TB) epidemiology in 2018 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 2018, data from National Institute of Public Health- National 
Institute of Hygiene on HIV-positive subjects for whom TB was an AIDS-defining disease, data from Central 
Statistical Office on deaths from  tuberculosis based on death certificates, data from the report „ European 
Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and 
monitoring in Europe 2020- 2018 data. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2020”. 
RESULTS. In 2018, 5487 TB cases were reported in Poland. The incidence rate was 14.3 cases per 100000, with 
large variability between voivodeships from 7.3 to 23.4 per 100 000. The mean annual decrease of TB incidence 
in 2014- 2018 was 3.8%. In 2018, 4852 cases were newly diagnosed with no history of previous treatment i.e. 
12.6 per 100 000. 635 cases i.e. 1.7 per 100 000 – 11.6% of all registered subjects were previously treated for 
tuberculosis. In 2018, the number of all pulmonary tuberculosis cases was 5224 i.e.  13.7 per 100000. Pulmonary 
cases represented 95.2% of all TB cases. In 2018, 243 extrapulmonary TB cases were found i.e. 0.6 per 100 
000. In the whole country there were 52 pediatric cases of tuberculosis. TB in children represented 0.9% of all 
cases notified in Poland in 2018. The incidence rates of tuberculosis were growing along with the age group 
from 0.9 per 100 000 among children to 24.7 per 100 000 among subjects in the age group 45-64 years (the 
highest incidence rate). In 2018, the incidence rate in the age group ≥65 years was 21.3 per 100 000.  The TB 
incidence among men i.e. 21.0 per 100 000 was 2.6 times higher than among women i.e. 8.0 per 100 000. The 
biggest difference in the TB incidence between the two sex groups occurred in persons aged 55 to 59 years – 
44.9 vs. 9.8 and in age group 60- 64 years – 43.7 vs. 10.2. The TB incidence in rural population was lower than 
in urban, respectively 13.4 per 100 000 and 14.9 per 100 000. The number of all registered culture positive TB 
cases was 4075. Pulmonary tuberculosis was bacteriologically confirmed in 3935 subjects. Cases confirmed by 
culture represented 74.3% of all TB cases and 75.3% of all pulmonary TB cases. The number of smear-positive 
pulmonary TB cases reported in 2018 was 2324 i.e. 6.1 per 100 000 accounting for 44.3% of all pulmonary TB 
cases and 59.1% of pulmonary TB cases confirmed by culture. In all patients with tuberculosis in Poland in 2018 
there were 48 cases with MDR-TB (among them 14 foreigners) and 83 patients with resistance to isoniazid only, 
representing respectively 1.3% and 2.2% of cases with known DST results (DSTs were available in 90.7% of all 
culture-confirmed TB cases). In 2018, there were 97 patients of foreign origin among all cases of tuberculosis 
in Poland. TB was AIDS-indicative disease in 14 subjects with HIV co-infection. There were 490 deaths due to 
tuberculosis reported in 2017 – 1.3 per 100 000; 468 people died from pulmonary and 22 from extrapulmonary 
tuberculosis. Mortality among males – 2.1 per 100 000 – was 3.6 X higher than among females – 0.5. 40.2% of 
all TB deaths were cases 65 years old and older – 3.1 per 100 000. In 2017, there was no death from tuberculosis 
in children and no deaths in adolescents. In 2017, tuberculosis represented 0.1% of total mortality in Poland and 
25.4% of mortality from infectious and parasitic diseases.
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CONCLUSIONS. In 2018, the incidence of tuberculosis in Poland was lower than in 2017. Despite a continuous 
decline it is still higher than the average in the EU/EEA countries. The highest incidence rates were observed 
in older age groups. The participation of pediatric cases is smaller than average in the EU/EEA countries. 
The incidence in males was more than 2 times higher than in females. The impact of migration on the 
characteristics of tuberculosis in Poland is not substantial. In Poland, MDR-TB is less common than the 
average in the EU/EEA countries. 

Key words: tuberculosis (TB), TB cases, TB incidence, new cases, previously treated cases, pulmonary TB, 
extrapulmonary TB, TB confirmed by culture, drug susceptibility reporting, multi-drug resistant TB (MDR-TB), 
TB in children and adolescents, TB cases of foreign origin, TB/HIV co-infection, TB in prisons, TB mortality, 
Poland, the National Tuberculosis Register, 2018

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Analiza sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce w 2018 roku przez porównanie z sytuacją 
w tym przedmiocie w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
MATERIAŁ I METODY. Analiza danych zebranych w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę (Re-
jestr) dotyczących przypadków zarejestrowanych w 2018 roku, wyników lekowrażliwości prątków z rejestrów 
laboratoryjnych, danych Głównego Urzędu Statystycznego o zgonach z przyczyny gruźlicy, danych Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby 
wskaźnikowej AIDS oraz raportu Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. Eu-
ropean Centre for Disease Prevention and Control-ECDC) o gruźlicy w krajach UE/EOG w 2018 roku. 
WYNIKI. W 2018 roku zarejestrowano w Polsce 5487 przypadków gruźlicy, 300 zachorowań mniej niż w roku 
2017. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wynosiła 14,3 (w roku 2017- 15,1). Największe współczynniki 
zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci zarejestrowano w województwie lubelskim – 23,4; śląskim – 18,6 
i mazowieckim – 17,7; najmniejszy- w województwie podlaskim – 7,3. W 11 województwach doszło do spadku 
zapadalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem 2017. 88,4% wszystkich przypadków stanowiły nowe zacho-
rowania (4852 chorych, współczynnik 12,6). Kolejne zachorowania stanowiły 11,6% wszystkich przypadków. 
5224 osoby (95,2% ogółu) miały gruźlicę płuc – współczynnik 13,7. Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną 
w liczbie 243, stanowili 4,4% wszystkich zachorowań. Najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze 
zapalenie opłucnej (89 zachorowań). U 11 chorych, wśród których było dwoje dzieci w wieku do 14 lat, rozpo-
znano gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W 3 935 przypadkach gruźlicy płuc (75,3%) 
rozpoznanie choroby było potwierdzone bakteriologicznie (współczynnik zapadalności– 10,2). Chorzy na gruź-
licę płuc, w liczbie 2 324, u których prątki stwierdzono także w bakterioskopii, stanowili 44,3% wszystkich 
przypadków gruźlicy płuc. 48 chorych (1,3% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości), w tym 14 
cudzoziemców, miało gruźlicę wielolekooporną (ang. multidrug-resistant tuberculosis-MDR-TB). Współczyn-
niki zapadalności na gruźlicę rosły w kolejnych grupach wieku, ale tylko do wieku 45-64 lata. Zapadalność 
u osób w wieku 65 lat i starszych –21,3– była mniejsza niż w wieku od 45 do 64 lat (24,7). Zgłoszono 52 za-
chorowania na gruźlicę u dzieci do 14 roku życia (0,9% ogółu chorych) i 60 przypadków gruźlicy u młodzieży 
w wieku od 15 do 19 lat – współczynniki odpowiednio 0,9 i 3,3. Liczba przypadków i zapadalność w grupie 
nastolatków były najmniejsze w historii Rejestru. W znaczącym odsetku młodocianych chorych (90,0%- 54 
osoby) gruźlica została potwierdzona bakteriologicznie; u dzieci odsetek chorych z pewnym rozpoznaniem 
gruźlicy wynosił 40,4% (21 chorych). 66 nastolatków i 2 dzieci chorych na gruźlicę płuc miało dodatnie także 
wyniki bakterioskopii plwociny. Jak w latach wcześniejszych, zapadalność na gruźlicę u mężczyzn była ponad 
dwukrotnie większa niż u kobiet. Zarejestrowano 3 900 zachorowań u mężczyzn – współczynnik zapadalności 
21,0 i 1587 zachorowań u kobiet – współczynnik 8,0. Największa różnica zapadalności między mężczyznami 
i kobietami występowała u osób w wieku od 55 do 59 lat  (44,9 vs. 9,8) i od 60 do 64 lat  (43,7 vs. 10,2). Cudzo-
ziemcy (97) stanowili 1,8% ogółu chorych. Gruźlica była chorobą wskaźnikową u 14 chorych na HIV/AIDS. 
Areszty śledcze i zakłady karne zgłosiły w 2018 roku 171 przypadków gruźlicy wykrytej u osób tam osadzo-
nych (współczynnik zapadalności 230,8 na 100 000 osadzonych). W 2017 roku gruźlica była przyczyną zgonu 
490 osób. Współczynnik umieralności – 1,3 – był mniejszy niż w roku poprzednim (1,4). Największy współ-
czynnik umieralności z powodu gruźlicy stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 lat – 3,1. Nie było zgonu z powodu 
gruźlicy u dzieci i młodzieży. Liczba zgonów z powodu gruźlicy u mężczyzn była 3,6 razy większa niż u kobiet.
WNIOSKI. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2018 roku była mniejsza niż w roku poprzednim. Utrzymują 
się różnice zapadalności między województwami. Odsetek przypadków gruźlicy z potwierdzeniem bakterio-
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logicznym przekroczył 75%, co wskazuje, że tylko 25% chorych, mniej niż w krajach UE/EOG, ma jedynie 
kliniczne rozpoznanie gruźlicy. Największe współczynniki zapadalności stwierdza się w Polsce w starszych 
grupach wieku. Odsetek dzieci wśród ogółu chorych na gruźlicę wynosił 0,9%, mniej niż średni w krajach 
UE/EOG (3,4%). Zapadalność na gruźlicę u mężczyzn jest w Polsce ponad dwukrotnie większa niż u kobiet, 
u chorych w wieku od 55 do 64 lat ponad czterokrotnie większa. Umieralność z powodu gruźlicy była niższa niż 
w latach poprzednich. Zapadalność i umieralność na gruźlicę w Polsce są wciąż większe niż średnie w krajach 
UE/EOG. Zjawiskiem korzystnym jest natomiast mniejszy niż przeciętny w UE/EOG odsetek zachorowań na 
MDR-TB. W porównaniu z wieloma krajami europejskimi odsetek cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę 
jest w Polsce mały.     

Słowa kluczowe: gruźlica, przypadki, zapadalność, nowe zachorowania, przypadki leczone w przeszłości, 
gruźlica płuc, gruźlica pozapłucna, potwierdzenie bakteriologiczne gruźlicy, wyniki lekowrażliwości, gruźli-
ca wielolekooporna (MDR-TB), gruźlica u dzieci i młodzieży, gruźlica u cudzoziemców, gruźlica u więźniów, 
współwystępowanie gruźlicy i zakażenia HIV, umieralność, Polska, Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę, 
rok 2018

INTRODUCTION

Tuberculosis is an infectious disease caused 
by a group of Mycobacterium species called the 
Mycobacterium tuberculosis complex. In 2018, the 
World Health Organization estimated that 10 million 
people became newly sick with TB in the whole 
world. The global average TB incidence was 132 
per 100 000 population but the burden of diseases 
varied very much among countries from less than 5 
to more than 500 new cases per 100 000 population. 
Global tuberculosis incidence is estimated to be 
slowly declining by 1.6% per year. In many settings, 
multidrug-resistant TB continues to be the great 
threat to public health. MDR-TB is common notably 
in countries that were formerly republics of the Soviet 
Union (1,2).     

The prevention and control of tuberculosis 
in Poland is regulated by the law (the Act on the 
prevention and control of infections and infectious 
diseases in humans of 5 December 2008)(3). According 
to the Act, people with tuberculosis are subjected 
to compulsory hospitalization during the period 
of infectivity or because of a justified suspicion of 
infectivity. Treatment of tuberculosis is compulsory. 
The Act contains rules on reporting and registering 
cases of infectious disease. 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 

WSTĘP

W 2018 roku na świecie na gruźlicę zachorowało 10,0 
mln osób (od 9,0 do 11,0 mln). Zapadalność na gruźlicę 
wyniosła 132 zachorowania na 100 000 ludności (od 118 
do 146). Gruźlica pozostaje najczęstszą przyczyną zgo-
nów na świecie wywołanych przez pojedynczy czynnik 
zakaźny, ale liczba zgonów na gruźlicę maleje. W 2018 
roku zmarło z jej powodu 1,2 mln chorych, którzy nie 
byli zakażeni HIV (ang. human immunodeficiency vi-
rus); w 2000 roku- 27% więcej. Średnia umieralność na 
gruźlicę wynosiła w 2018 roku 16 na 100 000 ludności. 
W wielu krajach uprzemysłowionych była niższa niż 1 
zgon na 100 000 ludności, w niektórych krajach Afryki 
przekraczała 40 zgonów na 100 000 ludności. 

1,7 mld osób, także zgodnie z szacunkami Świato-
wej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organiza-
tion- WHO), jest zakażonych prątkiem gruźlicy i 5-10% 
takich osób może w jakimś momencie życia zachoro-
wać na gruźlicę. Największe ryzyko zachorowania 
występuje u osób zakażonych HIV. Cukrzyca, niedo-
żywienie, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu 
także zwiększają, choć w znacznie mniejszym stopniu 
niż HIV, prawdopodobieństwo reaktywacji gruźlicy. 
Powszechność występowania wymienionych wyżej 
czynników ryzyka ma wpływ na globalną sytuację epi-
demiologiczną gruźlicy. 

Skuteczne leczenie gruźlicy utrudnia rozpowszech-
nienie gruźlicy wywołanej przez prątki oporne na naj-
silniejsze leki przeciwprątkowe- na ryfampicynę (RR
-TB) i na ryfampicynę łącznie z izoniazydem (MDR
-TB). Liczbę chorych na RR-TB i MDR-TB oszacowano 
w 2018 roku na blisko pół miliona. Największe odsetki 
chorych na RR-TB i MDR-TB wśród ogółu chorych na 
gruźlicę stwierdza się od lat w krajach, które w prze-
szłości były republikami Związku Radzieckiego. Część 
takich chorych ma gruźlicę wielolekooporną z rozsze-
rzoną opornością (ang. extensively drug- resistant tu-
berculosis - XDR-TB), ze znacznie mniejszą szansą na 
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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).

The data stored in the Register are used in the health 
policy carried out in Poland and also are a valuable 
scientific database, which has been maintained in the 
National Tuberculosis and Lung Diseases Research 
Institute uninterruptedly and comprehensively since 
1957. 

AIM OF THE STUDY

To assess the epidemiological situation of 
tuberculosis in Poland in 2018 by comparison with 
that in the countries of the European Union (EU) 
and European Economic Area (EEA) taking into 
consideration the following parameters:

 – 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 among all TB cases,

 – the participation of cases with bacteriological 
confirmation among all TB cases,

 – the burden of MDR-TB,
 – TB cases of foreign-origin, 
 – extent of the TB/HIV co-infection,
 – TB incidence in prisons,
 – mortality from tuberculosis. 

wyleczenie. Na Białorusi chorzy na MDR-TB stanowili 
w 2018 roku 46,0% przypadków ze znanymi wynikami 
lekowrażliwości, z czego 18,8% miało XDR-TB (1).

Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w krajach UE/
EOG różni się znacząco, mimo napływu osób z krajów 
o dużym rozpowszechnieniu gruźlicy, od sytuacji glo-
balnej. W 23 krajach Europy współczynniki zapadal-
ności na gruźlicę były mniejsze niż 10 na 100 000 (2).

W Polsce działania związane z zapobieganiem 
i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym gruźlicy, są 
uregulowane prawnie. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 
r., określająca zasady i tryb zapobiegania oraz zwalcza-
nia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1239)(3) nakłada na lekarzy i felczerów obowiązek 
zgłaszania zachorowań na gruźlicę. Przypadki zgłasza-
ne są państwowemu powiatowemu inspektorowi sani-
tarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi 
sanitarnemu, właściwemu dla miejsca rozpoznania lub 
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitar-
nemu lub innym podmiotom właściwym ze względu 
na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub zgonu z po-
wodu choroby zakaźnej. Wszystkie formularze zgłosze-
nia przypadku gruźlicy w Polsce trafiają na koniec do 
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie od 1957 roku 
prowadzony jest w sposób ciągły Krajowy Rejestr Za-
chorowań na Gruźlicę. 

Rejestr służy celom nadzoru nad gruźlicą i stanowi 
bazę naukową, umożliwiającą analizy sytuacji epide-
miologicznej gruźlicy w Polsce i wieloletnich trendów 
wskaźników dotyczących choroby.    

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc przekazuje dane 
o gruźlicy w Polsce do ECDC oraz do WHO. 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
gruźlicy w Polsce w 2018 roku uwzględniająca: 
 – zapadalność w grupach wieku i płci, 
 – udział wśród ogółu przypadków gruźlicy w 2018 

roku:
 – nowych zachorowań i wznów,
 – gruźlicy płuc i pozapłucnej, 
 – gruźlicy z potwierdzeniem bakteriologicznym 

i gruźlicy płuc z dodatnimi wynikiem badania 
bakterioskopowego plwociny 

 – zachorowań wywołanych przez prątki oporne na 
izoniazyd i MDR-TB 

 – zachorowań u cudzoziemców
 – przypadków gruźlicy w więzieniach, 
 – współwystępowanie gruźlicy i zakażenia HIV, 
 – umieralność z powodu gruźlicy i 
 – porównanie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy 

w Polsce z sytuacją w krajach UE i EOG. 
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MATERIAL AND METHODS

Analysis of the data on TB cases reported in 
2018 to the Register, on anti-TB drug susceptibility 
testing results (DST), on deaths from TB in 2017 
(data obtained from the Central Statistical Office), on 
subjects with HIV co-infection in whom tuberculosis 
was the AIDS- defining disease (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 (ECDC)/WHO Regional Office for Europe. 
Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 
2020-2018 data. Stockholm: European Centre for 
Disease Prevention and Control, 2020.

TB drug susceptibility results were from all the 
laboratories in the country that performed such tests.

RESULTS

In 2018, 5 487 cases of tuberculosis were reported 
in Poland meaning 300 cases less than in the year 
before and 2749 cases less than in 2009. In 2018, 
the incidence rate of all forms of tuberculosis was 
14.3 per 100 000 population (later in the text, the 
denominator in rates is skipped)  and was lower by 
5.3% as compared with 2017 (15.1) and 33.8% less 
than ten years previously (21.6 in 2009)(Tab. I). 

In 2018, as in previous years, considerable 
differences in the incidence of tuberculosis between 
the voivodships were observed. For years, the very 
same voivodships have been among those with the 
lowest or the highest incidence rates. The highest 
incidence of tuberculosis was in the voivodship 
lubelskie – rate 23.4; śląskie – 18.6; mazowieckie 
– 17.7. The lowest incidence of tuberculosis in 
the country was in voivodship podlaskie – 7.3; 
wielkopolskie – 8.0 and warmińsko-mazurskie – 8.7. 
In 2018, compared to the previous year, a decrease 
in the TB incidence of tuberculosis occurred in 11 
voivodships. The incidence rates higher than in 2017 
were found in 5 voivodships: pomorskie (15.0 vs. 
11.4), zachodnio-pomorskie (11.9 vs. 10.8), lubelskie 
(23.4 vs. 21.9), podkarpackie (12.4 vs. 12.1) and 
świętokrzyskie (16.8 vs. 16.5) (Tab. II).

In 2018, 4 852 persons (88.4% of all TB cases in 
Poland; rate 12.6) were new 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 11.6% of the total notified 
TB cases (635 patients; rate 1.7). 

 In 2018, 5 224 subjects (95.2% of all TB cases) 
were diagnosed with pulmonary tuberculosis; rate 
13.7. The most common form of pulmonary TB 
was infiltrative TB (94.7% of cases). Persons with 

MATERIAŁ I METODY

Analizowano następujące zbiory danych dotyczące 
gruźlicy: 
 – dane zgromadzone w Krajowym Rejestrze 

Zachorowań na Gruźlicę, uzyskane z formularzy 
zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy 
(ZLK-2) dotyczące przypadków zarejestrowanych 
w 2018 roku; 

 – wyniki lekowrażliwości prątków z rejestrów 
laboratoryjnych; 

 – dane uzyskane przez Główny Urząd Statystyczny 
o zgonach z powodu gruźlicy w 2017 roku ; 

 – dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- 
Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach 
gruźlicy jako choroby definiującej AIDS u osób 
zakażonych HIV; 

 – raport: European Centre for Disease Prevention 
and Control/WHO Regional Office for Europe. 
Tuberculosis surveillance and monitoring in 
Europe 2020 – 2018 data. Stockholm: European 
Centre for Disease Prevention and Control, 2020. 

Współczynniki zapadalności/umieralności obliczo-
no na 100 000 osób badanej populacji. W tekście nie 
podawano mianownika współczynników. 

WYNIKI

W 2018 roku zarejestrowano 5 487 zachorowań na 
gruźlicę, co oznacza 300 przypadków gruźlicy mniej 
niż w roku poprzednim i 2 749 przypadków mniej 
w porównaniu z rokiem 2009. 

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2018 
roku wynosiła 14,3 i była mniejsza o 5,3% w porówna-
niu z rokiem 2017 oraz o  33,8% w porównaniu z rokiem 
2009, w którym wynosiła 21,6 (Tab. I). 

Znaczne różnice współczynników zapadalności na 
gruźlicę między województwami, obserwowane od lat, 
wystąpiły także w roku 2018. W 2018 roku największą 
zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci zarejestro-
wano w województwach: lubelskim – 23,4; śląskim 
– 18,6; mazowieckim – 17,7. W województwach: pod-
laskim – 7,3; wielkopolskim – 8,0; warmińsko-mazur-
skim – 8,7 i kujawsko-pomorskim – 10,1 współczyn-
niki zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci były 
najmniejsze w całym kraju. W 2018 roku spadek zapa-
dalności na gruźlicę wszystkich postaci w porównaniu 
z rokiem poprzednim wystąpił w 11 województwach. 
Współczynniki zapadalności większe niż w roku 2017 
stwierdzono w woj. pomorskim (15,0 vs. 11,4); zachod-
nio-pomorskim (11,9 vs. 10,8); lubelskim (23,4 vs. 21,9); 
podkarpackim (12,4 vs. 12,1) i świętokrzyskim (16,8 vs. 
16,5) (Tab. II). 

Nowe przypadki, bez historii wcześniejszego lecze-
nia gruźlicy – było ich w 2018 roku 4 852 – współczyn-
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Table I. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by  age groups. Poland 1957 – 2018. Rates per 100 000 
population. Data from National TB Register 
Tabela I. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w latach 1957 – 2018 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
2017 5787 68 69 1604 2601 1445 15.1 1.2 3.6 11.3 25.6 22.6
2018 5487 52 60 1473 2494 1408 14.3 0.9 3.3 10.5 24.7 21.3

diagnosis of caseous pneumonia and miliary TB 
represented 0.2% of all TB cases, with fibrous-
cavernous tuberculosis- 0.2%. It is lower than ten 
years ago not to mention the more distant past. In 
2009 the proportion of cases of caseous pneumonia 
and miliary TB was 1.0%; of fibrous-cavernous 
tuberculosis – 0.9%. 

In 2018, only extrapulmonary tuberculosis 
(without lesions in the lungs) was diagnosed in 243 
patients (4.4% of all registered cases – rate 0.6). Most 
of these patients had pleural TB (89 cases), following 
in the number of patients was peripheral lymph node 
TB (36 cases), bone and joint TB (32 cases, including 
14 with spinal manifestation) and urogenital TB (32 
cases). Eleven subjects, two children among them, 
were diagnosed with tuberculous meningitis or with 
other central nervous system localization of TB. Of 

nik 12,6 – stanowiły 88,4% ogółu zachorowań. Ponow-
ne zachorowania – w liczbie 635 – współczynnik 1,7 – 
stanowiły 11,6% wszystkich zgłoszonych przypadków. 

Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc, 
która stanowiła w 2018 roku 95,2% wszystkich za-
chorowań. Zarejestrowano 5 224 przypadki gruźlicy 
płuc – współczynnik 13,7. W 23 przypadkach gruźlica 
płuc występowała razem z gruźlicą pozapłucną. Cho-
rzy z jednoczesnym procesem gruźliczym w płucach 
i w innych narządach są rejestrowani jako przypadki 
gruźlicy płuc. Chorzy tylko na gruźlicę pozapłucną – 
243 przypadki – współczynnik 0,6 stanowili 4,4% ogó-
łu chorych zarejestrowanych w 2018 roku. Podobnie jak 
w latach wcześniejszych, najczęstszą postacią gruźlicy 
pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej – 89 
zachorowań – 36,6% wszystkich przypadków o loka-
lizacji pozapłucnej. Na drugim miejscu była gruźlica 
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all 5 224 cases of pulmonary tuberculosis reported in 
2018, 23 had also extrapulmonary TB. Such patients 
are registered as cases of pulmonary tuberculosis. In 
Poland, the extrapulmonary TB rate has been low for 
years.

In 2018, bacteriological (culture) confirmation 
of TB was obtained in 4 075 patients (74.3% of all 
TB cases) including 3 935 cases with pulmonary TB 
(75.3% of all pulmonary TB cases). Incidence rate 
of all bacteriologically confirmed TB was 10.6; of 
pulmonary tuberculosis – 10.2 (Tab. III). 

The highest incidence rates of bacteriologically 
confirmed pulmonary TB were found in voivodships: 
lubelskie – 14.5; mazowieckie – 12.2; świętokrzyskie 
– 12.1 and dolnośląskie – 11.8 while the lowest in 
voivodship warmińsko-mazurskie – 6.0; podlaskie – 
6.4 and wielkopolskie – 6.7. 

 In 2018, 2 324 subjects in Poland had highly 
infectious tuberculosis, i.e. positive sputum smears; 
rate 6.1 (44.3% of all patients with pulmonary 
tuberculosis and 59.1% of culture positive pulmonary 
tuberculosis) (Tab. IV). 

obwodowych węzłów chłonnych –36 chorych i kolejno: 
gruźlica kości i stawów – 32 chorych, w tym 14 przy-
padków gruźlicy kręgosłupa oraz gruźlica narządów 
moczowo-płciowych – 32 chorych. Jedenaście osób 
zachorowało na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych i mózgu. W roku 2018 zarejestrowano dwa 
zachorowania na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych i mózgu w grupie dzieci (0-14 lat). 

W 2018 roku gruźlica została potwierdzona bakte-
riologicznie, tzn. w sposób definitywny, u 4 075 cho-
rych, w tym w 3 935 przypadkach gruźlicy płuc. Za-
padalność na wszystkie postaci gruźlicy potwierdzonej 
bakteriologicznie wynosiła 10,6; zapadalność na gruźli-
cę płuc potwierdzoną w posiewach – 10,2. Chorzy z po-
twierdzeniem bakteriologicznym stanowili 74,3% ogó-
łu chorych. Wśród chorych na gruźlicę płuc odsetek ten 
wynosił 75,3%. W całej grupie 243 chorych na gruźlicę 
pozapłucną rozpoznanie potwierdzono bakteriologicz-
nie u 140  – 57,6%. 

Największe w kraju współczynniki zapadalności na 
gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie, czyli roz-
poznaną w sposób pewny, stwierdzono w np. wojewódz-
twach.: lubelskim – 14,5; mazowieckim – 12,2; święto-
krzyskim – 12,1 i dolnośląskim – 11,8. W wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim – 6,0; podlaskim – 6,4 
i wielkopolskim – 6,7 zapadalność na gruźlicę potwier-
dzoną w posiewach była najmniejsza w kraju (Tab. III).

Table II. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by voivodships. Poland 2014-2018. Rates per 100 000 
population. Data from National TB Register
Tabela II. Zapadalność na gruźlicę w Polsce wg województw w latach 2014-2018. Współczynniki na 100 000 ludności. 
Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships
 Numbers Rates

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Poland 6698 6430 6444 5787 5487 17.4 16.7 16.8 15.1 14.3
Dolnośląskie 547 484 435 427 377 18.8 16.7 15.0 14.7 13.0
Kujawsko-pomorskie 287 297 279 239 211 13.7 14.2 13.4 11.5 10.1
Lubelskie 570 486 444 466 497 26.5 22.7 20.8 21.9 23.4
Lubuskie 143 115 130 131 119 14.0 11.3 12.8 12.9 11.7
Łódzkie 572 554 518 456 406 22.8 22.2 20.8 18.4 16.4
Małopolskie 538 555 497 458 440 16.0 16.5 14.7 13.5 13.0
Mazowieckie 973 794 1304 1038 954 18.3 14.9 24.3 19.3 17.7
Opolskie 132 165 154 133 127 13.2 16.5 15.5 13.4 12.9
Podkarpackie 336 348 326 257 263 15.8 16.4 15.3 12.1 12.4
Podlaskie 134 125 121 131 86 11.2 10.5 10.2 11.1 7.3
Pomorskie 330 361 332 265 349 14.4 15.7 14.4 11.4 15.0
Śląskie 1154 1213 972 952 844 25.1 26.5 21.3 20.9 18.6
Świętokrzyskie 296 277 289 206 209 23.4 22.0 23.0 16.5 16.8
Warmińsko-mazurskie 166 132 152 132 124 11.5 9.2 10.6 9.2 8.7
Wielkopolskie 321 289 281 311 279 9.3 8.3 8.1 8.9 8.0

Zachodnio-pomorskie 199 235 210 185 202 11.6 13.7 12.3 10.8 11.9

Gruźlica w Polsce w 2018 rokuTuberculosis in Poland in 2018



246

Table III. Pulmonary tuberculosis confirmed by culture: cases and notification rates by age in Poland 2009-2018. Rates per 
100 000 population. Data from National TB Register
Tabela III. Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2009-2018 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+
2009 5035 13 77 1547 2252 1146 13.2 0.2 3.0 10.9 21.7 22.3
2010 4585 15 71 1395 2098 1006 12.0 0.3 2.9 9.8 20.0 19.4
2011 5327 19 70 1525 2466 1247 13.9 0.3 2.9 10.7 23.4 24.1
2012 4870 17 87 1458 2246 1062 12.6 0.3 3.8 10.1 21.2 19.7
2013 4663 13 56 1389 2133 1072 12.1 0.2 2.6 9.6 20.2 19.2
2014 4603 14 58 1356 2073 1102 12.0 0.2 2.8 9.4 19.8 19.1
2015 4472 12 41 1333 2082 1004 11.6 0.2 2.0 9.3 20.1 16.8
2016 4475 10 45 1387 2039 994 11.6 0.2 2.3 9.7 19.9 16.1
2017 4057 10 47 1221 1883 896 10.6 0.2 2.5 8.6 18.5 14.0
2018 3935 14 52 1158 1852 859 10.2 0.2 2.8 8.3 18.3 13.0

Table IV. Pulmonary sputum smear and culture positive cases of tuberculosis and notification rates by age groups. Poland 
1995-2018. Rates per 100 000 population. Data from National TB Register
Tabela IV. Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną w posiewie, z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego 
w grupach wieku. Polska w latach 1995 – 2018. 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+
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
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
2017 2472 3 26 768 1243 432 6.4 0.1 1.4 5.4 12.2 6.7
2018 2324 2 36 690 1166 430 6.1 0.0 2.0 4.9 11.5 6.5
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In 2018, as in the previous years from 2006, 
the incidence rate of smear positive pulmonary 
tuberculosis was the highest in the age group from 
45 to 64 years (11.5 in 2018). The highest incidence 
rates of sputum smear positive tuberculosis were 
reported in voivodship zachodnio-pomorskie – 8.1 
and pomorskie – 8.0; the lowest – in lubuskie – 3.2.  

In 2018, as earlier, there were differences between 
voivodships relating the proportion of TB pulmonary 
cases with bacteriological confirmation. The 
percentage of cases with bacteriological confirmation 
among all pulmonary cases ranged from 64.8% 
in voivodship lubelskie to 93.4% in voivodship 
kujawsko-pomorskie and dolnośląskie. The rank-list 
of voivodships by culture confirmed pulmonary TB 
notifications rates presents (Tab. V). 

Diagnosing tuberculosis on a clinical basis only, 
without obtaining confirmation in cultures, concern 
the possibility of overdiagnosis. 

Extrapulmonary TB was confirmed by culture in 
57.6% of 243 cases (140 patients). 

In 2018, 48 patients in Poland had MDR-TB, of 
which 13 had extremely drug-resistant TB (XDR-TB). 
14 MDR-TB cases were of foreign origin (29.2%). 
Subjects with MDR-TB represented 1.3% of the cases 
with known drug susceptibility testing results (DST 
results were available in 90.7% of all TB cases with 

Chorzy na gruźlicę płuc, u których prątki stwierdzo-
no także w bakterioskopii, stanowili 44,3% wszystkich 
chorych na gruźlicę płuc i 59,1% chorych na gruźlicę 
płuc z potwierdzeniem bakteriologicznym. Zarejestro-
wano 2 324 takie przypadki – współczynnik 6,1 (Tab. 
IV). Największą zapadalność na gruźlicę płuc z dodat-
nim wynikiem bakterioskopii odnotowano w woj. za-
chodnio-pomorskim – współczynnik 8,1 i woj. pomor-
skim – współczynnik 8,0; najniższą w woj. lubuskim – 
3,2. Największy odsetek chorych z dodatnim wynikiem 
bakterioskopii wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc 
stwierdzono w woj. zachodnio-pomorskim – 70,1%; 
najmniejszy w woj. łódzkim – 21,7%. 

Uwidoczniły się, jak w latach poprzednich, różnice 
między województwami odnośnie odsetka zachorowań 
na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie: od 
64,8% w woj. lubelskim do 93,4% w woj. dolnośląskim 
i kujawsko-pomorskim (Tab. V). 

W 2018 roku u 0,2% chorych na gruźlicę stwierdzo-
no gruźlicę włóknisto-jamistą; serowate zapalenie płuc 
i prosówkę gruźliczą rozpoznano u 0,2% przypadków. 
Większość chorych, czyli 94,7%, miała gruźlicę nacie-
kową płuc. 

W 2018 roku MDR-TB rozpoznano u 48 chorych, 
w tym u 14 cudzoziemców. Przypadki MDR-TB sta-
nowiły 1,2% wszystkich zachorowań na gruźlicę po-
twierdzoną bakteriologicznie oraz 1,3% zachorowań ze 
znanymi wynikami lekowrażliwości (90,7% chorych 
z dodatnimi wynikami posiewów). Oporność na sam 

Table V. Rank-list of voivodships by percentage of culture confirmed pulmonary tuberculosis cases in total notified 
pulmonary cases. Poland 2018. Data from National TB Register
Tabela V. Ranking województw wg udziału (w % ) chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wśród ogółu 
chorych na gruźlicę płuc. Polska 2018 rok. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivdeships % Rank-list %
Poland 75.0 Poland 75.0
Dolnośląskie 93.4 Dolnośląskie 93.4
Kujawsko-pomorskie 93.4 Kujawsko-pomorskie 93.4
Lubelskie 64.8 Podlaskie 90.5
Lubuskie 71.9 Zachodnio-pomorskie 87.8
Łódzkie 66.8 Wielkopolskie 86.6
Małopolskie 71.6 Pomorskie 81.3
Mazowieckie 72.7 Podkarpackie 79.5
Opolskie 77.5 Opolskie 77.5
Podkarpackie 79.5 Świętokrzyskie 73.7
Podlaskie 90.5 Mazowieckie 72.7
Pomorskie 81.3 Lubuskie 71.9
Śląskie 65.1 Małopolskie 71.6
Świętokrzyskie 73.7 Warmińsko-mazurskie 71.1
Warmińsko-mazurskie 71.1 Łódzkie 66.8
Wielkopolskie 86.6 Śląskie 65.1
Zachodnio-pomorskie 87.8 Lubelskie 64.8
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positive cultures, which according to the European 
Centre for Disease Prevention and Control means 
completeness of DST data). There were 83 patients 
(2.0% of cases with known DST) with resistance of 
M. tuberculosis to isoniazid only. 

In 2018, as in earlier years, the highest incidence 
rates of TB were observed in older age groups. The 
rates increased with age from 0.9 in children (age 
from 0 to 14 years) to 24.7 in subjects aged 45-
64 years. In the age group 65 years and older the 
incidence rate was 21.3. The patients aged 45-64 years 
represented 45.5% of all cases and were the biggest 
group. The mean age of new cases of tuberculosis of 
Polish origin was 54.2 years. The highest incidence 
rates in the age group 45-64 were observed also in 
regards to pulmonary TB confirmed by culture and 
to pulmonary TB confirmed by culture but also with 
positive sputum smears (Tab. I, III, IV,VI).  

Children with tuberculosis represented 0.9% of 
the total number of TB cases in Poland (52 pediatric 
cases including 35 with pulmonary and 17 with 
extrapulmonary TB). Intrathoracic lymph nodes TB 
was diagnosed in 7 children. 

Tuberculosis was confirmed by culture in 21 
(40.4%) pediatric TB cases; in two children sputum 
smears were also positive (Tab. IV). In 31 children 

tylko izoniazyd wykryto u 83 chorych (2,0% chorych 
na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie i 2,2% 
przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości). 

W 2018 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę 
wzrastał w kolejnych grupach wieku, ale tylko do wie-
ku 45-64 lata. Współczynniki wynosiły od 0,9 wśród 
dzieci do 14 roku życia do 24,7 u osób w wieku od 45 
do 64 lat. Chorzy w wieku od 45 do 64 lat stanowili 
największy odsetek ogółu chorych na gruźlicę (45,5%). 
W latach wcześniejszych największe współczynniki za-
padalności stwierdzano w najstarszej grupie wieku, tzn. 
u osób ≥65 lat. Od 2015r. największe współczynniki za-
padalności są w grupie od 45 do 64 lat. U osób w tym 
wieku stwierdza się także największą zapadalność na 
gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie i na gruź-
licę płuc z dodatnimi wynikami bakterioskopii plwo-
ciny. W 2018 roku współczynnik zapadalności u osób 
w wieku 65 lat i starszych wynosił 21,3 i był mniejszy 
niż w grupie wieku od 45 do 64 lat (Tab. I,III,IV,VI). 

Zgłoszono 52 przypadki gruźlicy u dzieci do 14 
roku życia, które stanowiły 0,9% ogółu zachorowań. 
U dzieci wykryto 35 przypadków gruźlicy płuc i 17 
przypadków gruźlicy pozapłucnej. Najczęstszą posta-
cią gruźlicy pozapłucnej u dzieci była gruźlica węzłów 
chłonnych klatki piersiowej – 7 przypadków. Potwier-
dzenie bakteriologiczne uzyskano w 21 przypadkach 
dziecięcych, tzn. w 40,4% zachorowań w tej grupie wie-

Table VI. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age groups and voivodships. Poland 2018. Rates per 
100 000. Data from National TB Register
Tabela VI. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w roku 2018 wg grup wieku i województw. Współczynniki  na 100 000. Dane 
z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships 
Numbers Rates per 100 000

Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+
Poland 5487 52 60 1473 2494 1408 14.3 0.9 3.3 10.5 24.7 21.3
Dolnośląskie 377 2 2 112 181 80 13.0 0.5 1.6 10.5 23.5 15.3
Kujawsko-pomorskie 211 1 6 80 75 49 10.1 0.3 5.8 10.6 13.5 14.0
Lubelskie 497 3 7 118 200 169 23.4 1.0 6.5 15.3 35.9 45.0
Lubuskie 119 1 - 26 55 37 11.7 0.6 - 7.0 20.4 22.0
Łódzkie 406 2 3 96 190 115 16.4 0.6 2.7 11.1 28.5 24.3
Małopolskie 440 5 6 92 176 161 13.0 0.9 3.4 7.3 20.5 29.0
Mazowieckie 954 18 7 272 434 223 17.7 2.1 2.8 13.8 32.0 23.8
Opolskie 127 - 1 29 59 38 12.9 - 2.2 8.2 21.1 21.5
Podkarpackie 263 5 5 53 119 81 12.4 1.6 4.4 6.6 21.6 23.6
Podlaskie 86 2 - 26 34 24 7.3 1.2 - 6.0 10.6 11.9
Pomorskie 349 1 3 110 176 59 15.0 0.3 2.6 12.8 29.8 15.7
Śląskie 844 6 9 241 404 184 18.6 0.9 4.5 15.0 32.3 22.2
Świętokrzyskie 209 - 2 47 100 60 16.8 - 3.3 10.6 29.8 25.8
Warmińsko-mazurskie 124 1 2 26 63 32 8.7 0.5 2.7 4.9 16.3 14.4
Wielkopolskie 279 4 6 83 135 51 8.0 0.7 3.5 6.4 15.2 9.1
Zachodnio-pomorskie 202 1 1 62 93 45 11.9 0.4 1.2 10.0 20.1 15.3
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with negative cultures of specimens, tuberculosis 
was diagnosed on the basis of the clinical features. 
In mazowieckie voivodship, having the highest 
number of cases of tuberculosis in children in Poland, 
definitive diagnosis of tuberculosis was obtained in 2 
out of 18 cases.   

The highest incidence rates of tuberculosis in 
children were recorded in voivodship mazowieckie 
– 2.1; podkarpackie – 1.6 and podlaskie – 1.2. In 2 
voivodships there were no pediatric TB cases (Tab. 
VII). 

In 2018, there were 60 cases of tuberculosis among 
adolescents aged from 15 to 19 years (rate 3.3). 96.7% 
of all teenagers with TB had pulmonary TB. In 54 
young patients (90.0% of all TB cases in teenagers) 

ku. Wśród przypadków z pewnym rozpoznaniem gruź-
licy, potwierdzonych posiewem, było 14 przypadków 
gruźlicy płuc (40,0% wszystkich zachorowań na gruźli-
cę płuc u dzieci) oraz 7 przypadków gruźlicy pozapłu-
cnej, tzn. 41,2% tej postaci choroby u dzieci. U dwojga 
dzieci dodatni był także wynik badania bakterioskopo-
wego plwociny. W województwie mazowieckim, gdzie 
zarejestrowano 18 –  najwięcej w Polsce – zachorowań 
na gruźlicę u dzieci do 14 roku życia, tylko dwa przy-
padki (gruźlica płuc) zostały potwierdzone bakteriolo-
gicznie. W 2018 roku większą niż w roku poprzednim 
liczbę przypadków pediatrycznych odnotowano w 8 
województwach: małopolskim (5 vs. 2); podlaskim (2 
vs. 1); lubelskim (3 vs. 2); podkarpackim (5 vs. 4); wiel-
kopolskim (4 vs. 0); lubuskim, warmińsko-mazurskim 
i zachodniopomorskim (1 vs. 0). W województwie opol-
skim i świętokrzyskim nie stwierdzono żadnego przy-
padku gruźlicy u dzieci do lat 14. W 5 województwach 
stwierdzono po jednym przypadku gruźlicy dziecię-
cej; w 3 województwach po dwa przypadki. Najwięk-
sze współczynniki zapadalności na gruźlicę u dzieci 
stwierdzono w województwach: mazowieckim – 2,1; 
podkarpackim – 1,6 i podlaskim – 1,2 (Tab. VII). 

W 2018 roku zarejestrowano 60 zachorowań na 
gruźlicę u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współ-
czynnik 3,3. Większość młodocianych chorych – 96,7% 
– miała gruźlicę płuc. Potwierdzenie bakteriologiczne 

Table VII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in children (0-14 years old) by voivodships. Poland  2014-2018. 
 Rates per 100 000. Data from National TB Register
Tabela VII. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród dzieci (0-14 lat) w Polsce wg województw w latach 2014-
2018. Współczynniki na 100 000. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships
Numbers Rates per 100 000

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
 Poland 70 81 103 68 52 1.2 1.4 1.8 1.2 0.9
Dolnośląskie 5 2 2 2 2 1.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Kujawsko-pomorskie 2 9 6 6 1 0.6 2.9 1.9 1.9 0.3
Lubelskie 2 5 7 2 3 0.6 1.6 2.2 0.6 1.0
Lubuskie - - - - 1 - - - - 0.6
Łódzkie 2 2 2 2 2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Małopolskie 4 2 7 2 5 0.8 0.4 1.3 0.4 0.9
Mazowieckie 28 34 60 27 18 3.4 4.1 7.1 3.1 2.1
Opolskie - - - 2 - - - - 1.5 -
Podkarpackie 2 1 2 4 5 0.6 0.3 0.6 1.2 1.6
Podlaskie 2 2 - 1 2 1.2 1.2 - 0.6 1.2
Pomorskie 1 2 2 5 1 0.3 0.5 0.5 1.3 0.3
Śląskie 18 6 8 15 6 2.8 0.9 1.2 2.3 0.9
Świętokrzyskie - 11 2 - - - 6.3 1.2 - -
Warmińsko-mazurskie - 1 3 - 1 - 0.4 1.4 - 0.5
Wielkopolskie 4 1 - - 4 0.7 0.2 - - 0.7
Zachodnio - pomorskie - 3 2 - 1 - 1.2 0.8 - 0.4
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the disease was bacteriologically confirmed, mostly 
in pulmonary TB (52 cases). 36 teenagers with 
pulmonary TB had positive sputum smears (Tab. III, 
IV). The highest numbers of teenagers with TB were 
found in voivodship śląskie – 9; mazowieckie and 
lubelskie – 7 cases per each. The highest incidence 
rate of tuberculosis in the age group from 15 to 19 
years was observed in voivodship lubelskie – 6.5. 
In the same voivodship the highest incidence of 
pulmonary TB confirmed by culture and with 
positive sputum smears was found in this age group 
(rate 6.5 and 5.6). In two voivodships – lubuskie and 
podlaskie- there were no TB cases in the age group 
from 15 to 19 years (Tab. VIII). 

In 2018, as in previous years, the male-to-female 
ratio in all TB cases was >2. The proportion of men 
among all TB cases was 71.1%. There were 3 900 
cases registered in men – rate 21.0 and 1 587 cases in 
women – rate 8.0 (Tab. IX). The biggest sex differences 
in incidence rates were observed in age group 55-59 

gruźlicy uzyskano u 54 nastolatków, czyli u 90,0% tej 
grupy chorych, gruźlicy płuc u 52. U 36 nastoletnich 
chorych na gruźlicę płuc dodatni był także wynik bak-
terioskopii plwociny (Tab. III, IV).

Największą liczbę młodocianych chorych na gruź-
licę zarejestrowano w woj. śląskim – 9, lubelskim –  7 
i mazowieckim – 7. W woj. lubuskim i podlaskim nie 
zarejestrowano żadnego przypadku gruźlicy w grupie 
15-19 lat. Największą zapadalność na gruźlicę u nasto-
latków – 6,5 – stwierdzono w woj. lubelskim i kujaw-
sko-pomorskim – 5,8 (Tab. VIII). Jednocześnie w woje-
wództwie lubelskim odnotowano u młodzieży najwięk-
szą zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakte-
riologicznie – 6,5. Na taką postać gruźlicy zachorowało 
w Lubelskiem 7 osób w wieku od 15 do 19 lat. W 4 wo-
jewództwach:  lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim 
i zachodnio-pomorskim  nie było u nastolatków ani 
jednego zachorowania na gruźlicę płuc potwierdzoną 
bakteriologicznie. Największą zapadalność na gruźli-
cę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny 
u młodzieży stwierdzono w woj. lubelskim – 5,6. 

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
zapadalność na gruźlicę wśród mężczyzn była ponad 
dwukrotnie wyższa niż u kobiet. Zarejestrowano 3 900 
zachorowań mężczyzn – współczynnik 21,0 i 1 587 ko-
biet – współczynnik 8,0 (Tab. IX). Przypadki gruźlicy 
u mężczyzn stanowiły 71,1% ogółu zachorowań. Naj-

Table VIII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old) by voivodships. Poland  
2014-2018. Rates per 100 000. Data from National TB Register 
Tabela VIII. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród młodzieży (15-19 lat) w Polsce  wg województw w latach 
2013- 2017. Współczynniki na 100 000. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę 

Województwa
Numbers  Rates per 100 000

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
     Poland 86 83 76 69 60 4.1 4.1 3.9 3.6 3.3
Dolnośląskie 4 7 5 4 2 2.8 5.0 3.7 3.1 1.6
Kujawsko-pomorskie 2 7 7 6 6 1.7 6.1 6.3 5.6 5.8
Lubelskie 5 3 8 4 7 4.0 2.5 6.9 3.6 6.5
Lubuskie - 4 - 3 - - 7.4 - 6.0 -
Łódzkie 11 7 3 10 3 8.6 5.7 2.5 8.7 2.7
Małopolskie 2 4 4 3 6 1.0 2.1 2.2 1.7 3.4
Mazowieckie 19 20 28 15 7 7.0 7.6 10.9 5.9 2.8
Opolskie 5 - 1 1 1 9.5 - 2.1 2.1 2.2
Podkarpackie 4 5 - 4 5 3.1 4.0 - 3.4 4.4
Podlaskie 2 1 - 2 - 2.9 1.5 - 3.3 -
Pomorskie 2 6 2 1 3 1.6 4.8 1.6 0.8 2.6
Śląskie 14 11 10 8 9 6.2 5.0 4.7 3.9 4.5
Świętokrzyskie 3 3 3 2 2 4.2 4.4 4.6 3.2 3.3
Warmińsko-mazurskie 3 1 2 3 2 3.5 1.2 2.5 4.0 2.7
Wielkopolskie 7 4 1 2 6 3.6 2.1 0.5 1.1 3.5
Zachodnio - pomorskie 3 - 2 1 1 3.2 - 2.3 1.2 1.2
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(44.9 vs. 9.8) and in age group 60-64 (43.7 vs. 10.2) 
(Fig. 1). The lowest incidence rate of tuberculosis in 
Poland at all was in women in voivodship podlaskie 
(3.8); the highest – in men in the voivodship lubelskie 
(35.0) (Tab. IX).

In 2018, 3 439 cases of TB lived in cities (rate 14.9) 
and 2 048- in rural areas (rate 13.4) (Tab. IX). 

In the past the epidemiological situation of 
tuberculosis in Poland was worse in rural than in 
urban areas. In 2018, the 9th time in the history of 
Register, the incidence of TB in rural areas was lower 
than in urban population.

Of all 5 487 TB cases reported in Poland in 2018, 
97 were of foreign origin (1.8%). In the group of 
foreign origin TB patients there was one teenager 
and there were no children. The mean age of cases 
with foreign citizenship was 35.1 years. The most 
numerous group were the Ukrainians- 28 persons. 

In 2018, according to the data obtained from the 
National Institute of Public Health - National Institute 
of Hygiene, in 14 patients with HIV co-infection, 
tuberculosis was AIDS- indicative disease. In Poland, 
HIV status of TB patients has not been routinely 
tested. Data on HIV co-infection in individual TB 
cases are not reportable.  

większa różnica zapadalności między mężczyznami 
a kobietami występowała u osób w wieku od 55 do 59 
lat  (44,9 vs. 9,8) oraz w wieku od 60 do 64 lat  (43,7 
vs. 10,2) (Ryc. 1). Największą zapadalność na gruźli-
cę wszystkich postaci u mężczyzn stwierdzono w woj. 
lubelskim – współczynnik 35,0; najmniejszą w woj. 
podlaskim – współczynnik 10,9; u kobiet największe 
różnice zapadalności były w tych samych wojewódz-
twach, odpowiednio 12,5 i 3,8 (Tab. IX). Zapadalność 
na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wyno-
siła u mężczyzn 15,6; u kobiet – 5,2. 

W 2018 roku po raz kolejny zapadalność na gruźlicę 
wśród mieszkańców miast była większa niż na wsi – 
14,9 vs. 13,4. Zarejestrowano 3 439 zachorowań w mia-
stach i 2 048 w regionach wiejskich (Tab. IX). 

Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych w 2018 
roku było 97 cudzoziemców, w większości – 80 osób 
– w wieku od 20 do 44 lat. Przypadki gruźlicy u cu-
dzoziemców stanowiły 1,8% wszystkich zachorowań. 
W grupie cudzoziemców był jeden nastolatek, nie od-
notowano zachorowań wśród dzieci (0-14). Najwięcej 
cudzoziemców (38) leczono z powodu gruźlicy na Ma-
zowszu. Największą grupę – 28 osób – stanowili przy-
bysze z Ukrainy; kolejni byli Wietnamczycy (9 chorych) 
i Nepalczycy (8 chorych). Cudzoziemcy, u których roz-
poznano gruźlicę, przybyli do Polski z 22 krajów. W 9 
przypadkach miejsce pochodzenia nie było znane. 

Gruźlica była chorobą wskaźnikową u 14 chorych na 
HIV/AIDS w 2018 roku. Są to jedyne dane o współwy-
stępowaniu zakażenia HIV i gruźlicy w Polsce. 

Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych 
w 2018 roku odnotowano 171 osób, które przebywały 

Rycina 1. Tuberculosis notification rates by sex and age. Poland in 2018. Rates per 100 000 population 

Figure 1. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg płci i wieku w Polsce w 2018 roku. Współczynniki  na 100 000 ludności. 
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Tuberculosis was diagnosed in 171 individuals 
in prisons (incidence rate amounted to 230.8 per 
100 000 inmates).  

Data on the mortality from tuberculosis were 
extracted from death certificates by the Central 
Statistical Office. Tuberculosis was considered the 
underlying cause of death in 490 of the deceased in 
2017, corresponding to a death rate of 1.3 per 100 
000 population. This rate was lower than in previous 
years (Tab. X). 468 subjects died because pulmonary 
tuberculosis. In 2017, deaths from tuberculosis 
represented 0.1% of all deaths and 25.4% of  deaths 
due to infectious and parasitic diseases in Poland.

The highest TB mortality rate (3.1) was in the age 
group of 65 years and more. People aged 45- 64 were 
the largest group among those who died of tuberculosis 
(223 persons; rate 2.2). In 2017, there were no deaths 
from this cause in children and adolescents. Number 
of deaths attributed to tuberculosis was more than 3.6 
times higher in men – 383 deaths – than in women – 
107 deaths; rates respectively – 2.1 and 0.6. Similar 
differences were observed also in the previous years.

The highest death rates from tuberculosis were in 
voivodships śląskie and podlaskie (1.9), the lowest 
– in voivodship wielkopolskie (0.7). In 2017, the 
highest TB mortality rate in Poland was in men in 
voivodships śląskie and podlaskie (3.3); the lowest 

w aresztach śledczych i zakładach karnych (zapadal-
ność 230,8 na 100 000 osadzonych). 

 W 2017 roku gruźlica była przyczyną zgonu 490 
osób. Współczynnik umieralności wynosił 1,3 na 
100 000 ludności, mniej niż kiedykolwiek w przeszłości 
(Tab. X). Główną przyczyną zgonów z powodu gruźli-
cy, podobnie jak w latach wcześniejszych, była gruźlica 
płuc – zmarło na nią 468 chorych – współczynnik 1,2. 

Z powodu gruźlicy pozapłucnej zmarło 22 chorych. 
Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,1% ogółu zgo-
nów w 2017 roku w Polsce i 25,4% zgonów z powodu 
wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Najwięcej osób zmarłych z powodu gruźlicy było 
w wieku od 45 do 64 lat (223; współczynnik 2,2. Naj-
większy współczynnik umieralności z powodu gruźlicy 
stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 lat – 3,1. Na gruźli-
cę zmarło 197 osób w takim wieku, którzy stanowili 
40,2% ogółu zmarłych na gruźlicę. Nie było żadnego 
zgonu na gruźlicę u dzieci i u młodzieży. W pięcioleciu 
2013-2017 zarejestrowano jeden przypadek zgonu z po-
wodu gruźlicy u dzieci (2016 rok); wśród nastolatków 
po jednym przypadku zgonu z tej przyczyny stwierdzo-
no w 2013 i, dotychczas po raz ostatni, w 2014 roku. 

W 2017 roku liczba mężczyzn zmarłych z powodu 
gruźlicy – 383 – była 3,6 razy większa niż kobiet – 107; 
umieralność odpowiednio – 2,1 i 0,5. Ponad trzykrotnie 
wyższe liczby mężczyzn niż kobiet zmarłych z powodu 

Table IX. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by sex, place of residence and voivodships. Poland 2018. 
Rates per 100 000. Data from National TB Register
Tabela IX. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci  w Polsce w roku 2018 wg  płci, miejsca zamieszkania i województw. 
Współczynniki  na 100 000. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodships
Numbers Rates per 100 00

Total Male Female Urban
areas

Rural
areas Total Male Female Urban

areas
Rural
areas

Poland 5487 3900 1587 3439 2048 14.3 21.0 8.0 14.9 13.4
Dolnośląskie 377 281 96 263 114 13.0 20.1 6.4 13.2 12.6
Kujawsko-pomorskie 211 153 58 134 77 10.1 15.2 5.4 10.9 9.1
Lubelskie 497 360 137 199 298 23.4 35.0 12.5 20.2 26.3
Lubuskie 119 81 38 92 27 11.7 16.4 7.3 13.9 7.6
Łódzkie 406 277 129 262 144 16.4 23.5 10.0 16.9 15.6
Małopolskie 440 285 155 200 240 13.0 17.3 8.9 12.2 13.7
Mazowieckie 954 659 295 628 326 17.7 25.5 10.5 18.1 17.0
Opolskie 127 94 33 83 44 12.9 19.7 6.5 15.7 9.5
Podkarpackie 263 188 75 105 158 12.4 18.0 6.9 12.0 12.6
Podlaskie 86 63 23 47 39 7.3 10.9 3.8 6.5 8.4
Pomorskie 349 279 70 243 106 15.0 24.6 5.9 16.4 12.6
Śląskie 844 625 219 699 145 18.6 28.6 9.3 20.0 13.8
Świętokrzyskie 209 135 74 98 111 16.8 22.2 11.6 17.5 16.2
Warmińsko-mazurskie 124 86 38 61 63 8.7 12.3 5.2 7.2 10.7
Wielkopolskie 279 192 87 174 105 8.0 11.3 4.9 9.2 6.6
Zachodnio-pomorskie 202 142 60 151 51 11.9 17.1 6.9 12.9 9.5
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(0.2) – in women in voivodships wielkopolskie and 
zachodnio-pomorskie (Tab. X) (4,5). 

DISCUSSION

In 2018, the total of 52 862 cases of tuberculosis 
were registered in 30 EU/EEA countries (Latvia did 
not provide any case-based data). The incidence rate 
of tuberculosis in 100 000 of all inhabitants was 10.2 
(estimated worldwide incidence – 132.0; in Poland 
– 14.3). The overall notification rate and the rates in 
most countries have been decreasing over the last five 
years. The epidemiological situation of tuberculosis 
differs significantly between EU/EEA countries. In 
Iceland the incidence rate was 2.3 (eight patients) 
and in Romania 62.5 per 100 000. In 23 EU/EEA 
countries the incidence rates were less than 10 per 
100 000.  

Table X. Mortality from tuberculosis (all forms) by sex, place of residence and voivodships. Poland 2017. Rates per 100 000 
population. Data from Central Statistical Office
Tabela X. Umieralność z powodu gruźlicy w Polsce wg płci, miejsca zamieszkania i województw w 2017 roku. 
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego

Voivodships
Total Male Female Urban areas Rural areas

Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
  O G Ó Ł E M 490 1.3 383 2.1 107 0.5 304 1.3 186 1.2
1. Dolnośląskie 49 1.7 40 2.9 9 0.6 36 1.8 13 1.4
2. Kujaw.-pomorskie 20 1.0 12 1.2 8 0.7 12 1.0 8 0.9
3. Lubelskie 32 1.5 23 2.2 9 0.8 9 0.9 23 2.0
4. Lubuskie 14 1.4 10 2.0 4 0.8 11 1.7 3 0.8
5. Łódzkie 28 1.1 22 1.9 6 0.5 19 1.2 9 1.0
6. Małopolskie 35 1.0 24 1.5 11 0.6 16 1.0 19 1.1
7. Mazowieckie 71 1.3 55 2.1 16 0.6 45 1.3 26 1.4
8. Opolskie 9 0.9 7 1.5 2 0.4 3 0.6 6 1.3
9. Podkarpackie 20 0.9 14 1.3 6 0.6 2 0.2 18 1.4
10. Podlaskie 23 1.9 19 3.3 4 0.7 16 2.2 7 1.5
11. Pomorskie 22 0.9 18 1.6 4 0.3 9 0.6 13 1.6
12. Śląskie 87 1.9 72 3.3 15 0.6 78 2.2 9 0.9
13. Świętokrzyskie 18 1.4 15 2.5 3 0.5 5 0.9 13 1.9
14. Warm.-mazurskie 15 1.0 10 1.4 5 0.7 6 0.7 9 1.5
15. Wielkopolskie 26 0.7 23 1.4 3 0.2 20 1.0 6 0.4
16. Zach.-pomorskie 21 1.2 19 2.3 2 0.2 17 1.5 4 0.7

gruźlicy stwierdzano także we wcześniejszych latach 
(Tab. X). 

Największe w kraju współczynniki umieralności 
z powodu gruźlicy były w woj. śląskim i podlaskim – 
1,9 (87 i 23 zgony) oraz dolnośląskim – 1,7 (49 zgonów), 
zaś najniższe w woj. wielkopolskim – 0,7 (0,5) oraz 
opolskim, podkarpackim i pomorskim – 0,9. 

Przy uwzględnieniu płci największą w Polsce umie-
ralność z powodu gruźlicy stwierdzono w 2017 roku 
u mężczyzn w woj. podlaskim i śląskim – 3,3; najmniej-
szą- u kobiet w woj. wielkopolskim oraz zachodnio-po-
morskim – 0,2 (3 i 2 zgony) (Tab. X) (4,5).

DYSKUSJA

W 2018 roku w 30 krajach UE/EOG (Łotwa nie po-
dała danych) zarejestrowano łącznie 52 862 przypadki 
gruźlicy. Współczynnik zapadalności na gruźlicę ob-
liczony na 100 000 wszystkich mieszkańców wyniósł 
10,2 (szacunkowa zapadalność na świecie – 132,0; 
w Polsce – 14,3). Od 2002 roku obserwuje się w kra-
jach UE/EOG stały spadek zapadalności na gruźlicę. 
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy różni się znacząco 
w poszczególnych krajach UE/EOG. W Islandii współ-
czynnik zapadalności wynosił 2,3 (ośmiu chorych) 
a w Rumunii- 62,5 na 100 000. W 23 krajach UE/EOG 
współczynniki zapadalności były mniejsze niż 10 na 
100 000.

Gruźlica w Polsce w 2018 rokuTuberculosis in Poland in 2018
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The countries with the lowest incidence rates 
were, apart from Iceland, Liechtenstein with 2.6 
(one patient); Greece with 4.0; Finland and the 
Czech Republic with 4.2; Sweden with 4.9. Two EU 
countries (Romania and Portugal) had incidence 
rates above 20 per 100 000. Five countries – France, 
Germany, Poland, Romania and the United Kingdom 
– reported 63% of all TB patients in the EU/EEA. 
Patients in Romania accounted for 23.0% of all TB 
cases in EU/EEA countries (12 205).  

In 2018, 34.5% of all TB cases in the EU/EEA (18 
246 patients) were born in a country other than the 
country notifying the disease. Of the total number 
of foreign origin TB patients registered in the EU/
EEA, 57.7% were reported as being from Germany, 
France and the UK. The group of countries with the 
highest percentage of immigrants among TB patients 
(>85%) included Malta, Cyprus, Liechtenstein, 
Iceland, Sweden and Norway. The percentage of 
foreign origin TB cases was the lowest in Romania 
and Bulgaria (<1%). The only tuberculosis patient 
reported by Liechtenstein was a foreigner.   

In the EU/EEA countries, new cases of tuberculosis, 
which had not been previously treated, accounted for 
76.9% of all cases. In 7 countries, including Poland, 
the percentage of patients previously treated exceeded 
10%. In Poland, the percentage of patients with 
bacteriologically confirmed tuberculosis was higher 
than the EU/EEA average (74.3% vs. 68.2%). The 
highest percentage of definitive cases of tuberculosis 
was found in Liechtenstein (100%, i.e. the only patient 
from this country), the lowest- in Iceland (25.0%).  

In Poland, from the 1970s to 2014, tuberculosis 
incidence rates were the higher the older the age 
group to which they referred. In 2018, the highest 
incidence rate was found not in the ≥65 age group but 
in people aged 45 to 64. Patients of this age constituted 
the highest percentage of all patients (45.5%). The 
highest incidence rate in patients aged 45-64 years 
was also found in bacteriologically confirmed lung 
tuberculosis and in bacteriologically confirmed 
patients with positive sputum bacterioscopy. The 
highest incidence rate in the EU/EEA countries was 
found in the age group from 25 to 44 years – rate 
12.5. Persons > 64 years of age constituted less than 
20% of cases. The highest percentage of elderly 
people among TB patients was in Croatia, Iceland, 
Slovenia (> 1/3 of all cases). The age structure of TB 
patients in EU/EEA countries is probably influenced 
by high participation of immigrants, who are usually 
younger people. Also in Poland, the average age of 
immigrants with tuberculosis in 2018 was lower than 
that of patients originating from the natives (35.1 vs. 
54.2 years). 

Do krajów o najmniejszej zapadalności należy, 
oprócz Islandii, Księstwo Lichtensteinu – 2,6 (jeden 
chory); Grecja – 4,0; Finlandia i Czechy – 4,2; Szwe-
cja – 4,9. Dwa kraje UE (Rumunia i Portugalia) mia-
ły współczynniki zapadalności większe niż 20 na 100 
000. Pięć krajów – Francja, Niemcy, Polska, Rumunia 
i Wielka Brytania zgłosiły 63% wszystkich chorych na 
gruźlicę w UE/EOG. Chorzy zarejestrowani w Rumu-
nii stanowili 23,0% wszystkich przypadków gruźlicy 
w krajach UE/EOG (12 205). 

W 2018 roku 34,5% wszystkich przypadków gruź-
licy w UE/EOG (18 246 chorych) stanowiły osoby 
urodzone w innym kraju niż kraj zgłaszający zachoro-
wanie lub bez obywatelstwa tego kraju. Niemcy Fran-
cja i Wielka Brytania zgłosiły łącznie 57,7% z ogólnej 
liczby cudzoziemców chorych na gruźlicę zarejestro-
wanych w UE/EOG. Do grupy krajów o największym 
odsetku imigrantów wśród chorych na gruźlicę (>85%) 
należały Malta, Cypr, Księstwo Lichtensteinu, Islandia, 
Szwecja i Norwegia. Odsetek cudzoziemców wśród 
chorych na gruźlicę był najmniejszy w Rumunii i Buł-
garii (<1%). Jedyny chory na gruźlicę zgłoszony przez 
Księstwo Lichtensteinu był cudzoziemcem. 

W krajach UE/EOG nowe przypadki gruźlicy, 
o których wiadomo było, że nie były wcześniej leczone, 
stanowiły 76,9% wszystkich zachorowań. W 7 krajach, 
w tym w Polsce, odsetek chorych poprzednio leczonych 
przekraczał 10%. W Polsce odsetek chorych na gruźlicę 
potwierdzoną bakteriologicznie był większy niż śred-
ni w krajach UE/EOG (74,3% vs. 68,2%). Największy 
odsetek pewnych przypadków gruźlicy stwierdzono 
w Księstwie Lichtensteinu (100% czyli jedyny chory 
z tego kraju), najniższy- w Islandii (25,0%). 

W Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku do 
2014 roku współczynniki zapadalności na gruźlicę były 
tym większe, im starsza była grupa wieku, do której się 
odnosiły. Później, także w 2018 roku, największą za-
padalność stwierdzano nie u osób najstarszych, w wie-
ku ≥65 lat ale u 45- 64 letnich. Była to najliczniejsza 
grupa chorych- 45,5%. Największą zapadalność u osób 
w wieku od 45 do 64 lat stwierdzano także w odniesie-
niu do gruźlicy płuc potwierdzonej bakteriologicznie 
oraz do potwierdzonej bakteriologicznie z dodatnimi 
wynikami bakterioskopii plwociny. W krajach UE/
EOG największą zapadalność stwierdzono w grupie 
wieku od 25 do 44 lat – współczynnik 12,5. Osoby > 
64 lat stanowiły mniej niż 20% przypadków. Najwięk-
szy odsetek osób w wieku podeszłym wśród chorych 
na gruźlicę był w Chorwacji, Islandii, Słowenii (> 1/3 
wszystkich przypadków). Na strukturę wieku chorych 
na gruźlicę w krajach UE/EOG wpływa zapewne imi-
gracja – imigranci są zwykle młodymi osobami. Także 
w Polsce średnia wieku imigrantów chorych na gruźlicę 
była w 2018 roku mniejsza niż chorych wywodzących 
się ze społeczności autochtonicznej (35,1 vs. 54,2 roku). 
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In 2018, as in previous years, the percentage 
of cases of extrapulmonary tuberculosis (4.4% of 
the total number of cases) was small in Poland; in 
the EU/EEA it was 22.4%. The highest percentage 
of extrapulmonary TB patients was found in the 
Netherlands (42.2%), Great Britain (41.8%), and 
Norway (39.7%); the lowest in Hungary (3.0%) and 
in Liechtenstein, where only one case of tuberculosis 
was found and it was pulmonary TB.

In Poland, the percentage of children with 
tuberculosis has been small for years (0.9% of the total 
number of patients in 2018). In the EU/EEA countries, 
the percentage of children among all TB patients 
with a known age was 4.0%; the incidence rate in the 
pediatric group (2.5) was higher than in Poland (0.9). 
The highest incidence rate of tuberculosis in children 
was recorded in Romania - 17.8 per 100 000. 

In the EU/EEA there is a predominance of men 
among TB patients (2.0:1; in Greece 3.1:1), the highest, 
as in Poland, in older age groups. In Cyprus, Iceland 
and Norway, the number of women with tuberculosis 
was higher than men.

 In 2018, HIV test results were known in 23 783 
(45.0%) cases in EU/EEA. HIV infection status in the 
TB cases was reported, with different completeness 
of data, by 21 countries. Nine countries, including 
Poland, do not report on HIV status in the notified 
cases. HIV co-infection was identified in 4.2% (991) 
of people with a known test result. The percentage 
of TB patients co-infected with HIV in EU/EEA 
countries has been gradually decreasing in recent 
years. In Poland the number of people infected with 
HIV, in whom tuberculosis was an AIDS-defining 
disease, has been small for years. 

MDR-TB was diagnosed in 999 people in the EU/
EEA countries, i.e. 3.7% of patients from the group 
26881 with known drug susceptibility results (1.3% 
in Poland). The percentage of MDR-TB cases was 
higher among patients with relapse than in those 
treated for the first time (13.1% vs. 2.3%). Most 
MDR-TB cases were detected in Romania (354), 
Lithuania (170) and Germany (98). No cases of 
MDR-TB were found in five EU countries (Cyprus, 
Iceland, Liechtenstein, Malta, Slovenia). Poland is 
among ten countries (including those without MDR-
TB) where the percentage of MDR-TB is lower than 
the rest. In Estonia and Lithuania, i.e. the countries 
with the highest prevalence of MDR-TB, this form 
of TB represented 24.6% and 17.1% of cases. Latvia, 
which has so far been one of the countries with high 
MDR-TB prevalence, did not provide data. The 
proportion of MDR-TB patients among total TB 
patients in EU/EEA countries has decreased over the 
last decade from 4.6% in 2009 to 3.6% in 2018. In 
2018, 808 patients with MDR-TB had a second line 

W 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, od-
setek przypadków gruźlicy pozapłucnej (4,4% ogółu 
zachorowań) był w Polsce mały; w UE/EOG wynosił 
22,4%. Największy odsetek chorych na gruźlicę po-
zapłucną stwierdzono w Holandii (42,2%), Wielkiej 
Brytanii (41,8%), i Norwegii (39,7%); najniższy na 
Węgrzech (3,0%) i w Księstwie Lichtensteinu, gdzie 
stwierdzono tylko jedno zachorowanie na gruźlicę 
i była to gruźlica płuc. 

W Polsce odsetek dzieci chorych na gruźlicę jest od 
lat mały (0,9% ogółu chorych w 2018 roku), co można 
tłumaczyć małą aktualnie transmisją zakażenia prąt-
kiem gruźlicy w społeczeństwie, a także niewielkim 
napływem do Polski rodzin z dziećmi z krajów o złej 
sytuacji epidemiologicznej gruźlicy. W krajach UE/
EOG odsetek dzieci wśród ogółu chorych na gruźlicę 
ze znanym wiekiem wynosił 4,0%; współczynnik za-
padalności w grupie pediatrycznej (2,5) był wyższy 
niż w Polsce (0,9). Największy wskaźnik zapadalności 
na gruźlicę u dzieci odnotowano w Rumunii – 17,8 na 
100 000. 

W UE/EOG stwierdza się przewagę mężczyzn 
wśród chorych na gruźlicę (2,0:1) (w Grecji 3,1:1), naj-
większą, podobnie jak w Polsce, w starszych grupach 
wieku. Na Cyprze, w Islandii i Norwegii liczba kobiet 
chorych na gruźlicę była większa niż mężczyzn.

W 2018 roku wynik testu na obecność zakażenia 
HIV był znany w 23 783 (45,0%) przypadkach gruźli-
cy w UE/EOG. Dane, często niekompletne, pochodziły 
z 21 krajów. W dziewięciu krajach, w tym w Polsce, nie 
wykonuje się rutynowo badania na obecność zakażenia 
HIV u chorych na gruźlicę lub nie udostępnia wyniku.  
Zakażenie HIV wykryto u 4,2% (991) osób ze znanym 
wynikiem testu. Odsetek chorych na gruźlicę zakażo-
nych HIV w krajach UE/EOG zmniejsza się stopniowo 
w ostatnich latach. W Polsce liczba osób zakażonych 
HIV, u których gruźlica była chorobą wskaźnikową dla 
AIDS, jest od lat mała. 

MDR-TB rozpoznano u 999 osób w krajach UE/
EOG tzn. u 3,7% chorych z grupy

 26 881 ze znanymi wynikami lekowrażliwości 
(w Polsce 1,3%). Odsetek przypadków MDR-TB był 
większy wśród chorych ze wznową choroby niż u osób 
leczonych po raz pierwszy (13,1% vs. 2,3%). Najwięcej 
takich przypadków wykryto w Rumunii (354), na Li-
twie (170) i w Niemczech (98). W pięciu krajach unij-
nych nie stwierdzono żadnego przypadku MDR-TB 
(Cypr, Islandia, Księstwo Lichtensteinu, Malta, Sło-
wenia). Polska jest w dziesiątce krajów (wliczając kraje 
bez MDR-TB), gdzie odsetek MDR-TB jest niższy niż 
w pozostałych. W Estonii i na Litwie, tzn. w krajach 
o największym rozpowszechnieniu MDR-TB, ta postać 
gruźlicy stanowiła 24,6% i 17,1% przypadków gruźli-
cy. Łotwa, która należała dotychczas do krajów o du-
żym rozpowszechnieniu MDR-TB, nie podała danych. 

Gruźlica w Polsce w 2018 rokuTuberculosis in Poland in 2018
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antimicrobial susceptibility tests. 19.6% of them 
were found to have XDR-TB. The results of MDR-
TB treatment has been invariably poor. Treatment 
success was achieved in 49.9% of patients treated for 
this form of TB in EU/EEA countries, 15.7% of these 
patients died during treatment. These data concerned 
1182 patients with MDR-TB registered in 2016. In 
Poland, for legal reasons, the results of treatment of 
tuberculosis patients are not collected and cannot be 
reported to the ECDC. 

Data on tuberculosis in prison were provided by 
15 EU/EEA countries in 2018. The relative risk of 
tuberculosis in inmates is almost 15 times higher than 
in the general population of these countries (2,4).  

CONCLUSIONS

In 2018, the incidence rate of tuberculosis in 
Poland was still higher than overall incidence in the  
EU/EEA countries. In 2018, as in previous years, 
significant regional differences in the incidence of 
TB were observed in Poland (from 7.3 to 23.4 per 100 
000). In two Polish voivodships the incidence rates 
were below EU/EEA average.

In Poland, what was not common in whole 
Europe, the highest TB incidence rate was in older 
subjects (aged 45-64 years). Children under 15 years 
accounted for 0.9% of all TB cases, corresponding to 
the incidence of 0.9 per 100 000.      

In Poland, men dominated among TB patients to 
a greater extent than in most EU and EEA countries. 
For every female case of TB in Poland, 2.5 male 
cases were reported (in EU and EEA countries this 
proportion was one to two). The biggest differences 
in the TB incidence rates between the two sex 
groups, over four times, occurred in persons aged 55- 
64 years. 

Thirty-five per cent of all TB cases in the EU/
EEA were of foreign origin; in Poland participation 
of foreign-origin (non-citizen) TB cases among 
TB patients was one of the smallest in the region 
(1.8%). In Poland, TB was AIDS-defining disease 
in 14 persons with HIV co-infection. That’s all that 
is known in this regard, because HIV status is not 
routinely tested in TB patients in the country. In 
Poland, MDR-TB was less prevalent than in the EU/
EEA countries (1.3% vs 3.7% of cases with relevant 
DST results). The participation of persons with a non-
Polish citizenship among patients with MDR-TB was 
bigger than among overall TB patients. Tuberculosis 
mortality has been gradually decreasing in Poland 
over the years but is still higher than the EU/EEA 
average. 

Udział chorych na MDR-TB wśród ogółu chorych na 
gruźlicę w krajach UE/EOG zmniejszył się w ostatnim 
dziesięcioleciu od 4,6% w roku 2009 do 3,6% w 2018 
roku. W 2018 roku 808 chorych na MDR-TB miało ba-
danie lekowrażliwości na leki przeciwprątkowe drugiej 
linii- u 19,6% badanych wykryto XDR-TB.

Wyniki leczenia MDR-TB są złe; sukces lecze-
nia uzyskano u 49,9% chorych leczonych na taką po-
stać gruźlicy w krajach UE/EOG; 15,7% tych chorych 
zmarło w czasie leczenia. Dane dotyczą 1182 chorych 
na MDR-TB zarejestrowanych w 2016 roku. 

Dane o gruźlicy u więźniów dostarczyło w 2018 roku 
15 krajów UE/EOG, w tym Polska. Względne ryzyko 
gruźlicy u osób osadzonych w zakładach karnych jest 
blisko 15 razy większe niż w ogólnej populacji tych kra-
jów. Umieralność z powodu gruźlicy w całej UE/EOG 
wynosiła 0,7 na 100 000 populacji, mniej niż w Polsce- 
1,3 ( >4 na 100 000 na Litwie i w Rumunii)(2,4). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2018 roku liczba chorych i zapadalność na gruź-
licę w Polsce były mniejsze niż w 2017 roku. Był to ko-
lejny rok potwierdzający spadkowy trend zapadalności 
na gruźlicę w kraju. 

Utrzymywały się znaczne różnice współczynników 
zapadalności w poszczególnych województwach – od 
7,3 w Podlaskiem do 23,4 w woj. lubelskim. W czterech 
województwach- podlaskim (7,3), wielkopolskim (8,0), 
warmińsko-mazurskim (8,7) i kujawsko-pomorskim 
(10,1) współczynniki zapadalności były mniejsze niż 
średnie w krajach UE/EOG (10,2). 

W Polsce wśród chorych na gruźlicę dominowali 
mężczyźni, w stopniu większym, niż w przeważającej 
liczbie krajów UE i EOG. W Polsce, co nie jest w Eu-
ropie zjawiskiem typowym, największe współczynniki 
zapadalności stwierdza się od lat u starszych osób, choć 
już nie w najstarszej grupie wieku ≥65 lat, jak było do 
roku 2014. Zapadalność na gruźlicę nastolatków w Pol-
sce jest większa niż dzieci. 69,2% nastoletnich chorych 
na gruźlicę płuc z dodatnimi posiewami plwociny miało 
także dodatni wynik bakterioskopii plwociny. Przypad-
ki tej wysoce zakaźnej postaci gruźlicy u nastolatków 
grożą transmisją zakażenia do wielu osób w związku 
z mobilnością młodzieży w społeczności i jej bliskim 
kontaktom w grupach rówieśniczych. Fakt ten podkre-
śla znaczenie badań przesiewowych osób z kontaktu 
z chorymi na gruźlicę, szybkie wykrywanie przypad-
ków aktywnej choroby i leczenie profilaktyczne osób 
zakażonych prątkiem gruźlicy. 

W Polsce odsetki przypadków MDR-TB były niż-
sze niż przeciętne w krajach UE i EOG. Mała liczba 
osób, u których gruźlica była chorobą definiująca AIDS 
wskazywać może, że współwystępowanie gruźlicy 
i HIV jest w naszym kraju rzadkie. Nie wykonuje się 

Maria Korzeniewska-Koseła



257

jednak powszechnie badań wykrywających zakażenie 
HIV u chorych na gruźlicę. 

W porównaniu z wieloma krajami UE i EOG pro-
cent imigrantów w zbiorowości chorych na gruźlicę był 
w Polsce mały (większy w grupie chorych na MDR-TB). 

Współczynnik umieralności z powodu gruźlicy 
w 2017 roku był mniejszy niż we wcześniejszych latach 
ale nadal wyższy niż średni w krajach UE/EOG. 

REFERENCES

1. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World 
Health Organization; 2019. 

2. European Centre for Disease Prevention and 
Control/WHO Regional Office for Europe. 
Tuberculosis surveillance in Europe 2020 – 2018 
data. Stockholm: ECDC; 2020. 

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych).

4. National Tuberculosis Register, National 
Tuberculosis and Lung Diseases Research 
Institute, Warsaw.

5. Korzeniewska-Koseła M.: Tuberculosis In Poland 
In 2017. Przegl Epidemiol 2019;73(20) 211-226.

Received: 27.04.2020
Accepted for publication: 12.05.2020
Otrzymano: 27.04.2020 r.
Zaakceptowano do publikacji: 12.05.2020 r.

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Prof. nadzw. dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła
National Tuberculosis and Lung Diseases Research 
Institute,
Department of Tuberculosis Epidemiology and 
Surveillance
26 Płocka Street, 01-138 Warsaw, Poland
Tel. +48224312123
e-mail: m.korzeniewska@igichp.edu.pl

Gruźlica w Polsce w 2018 rokuTuberculosis in Poland in 2018



258

PRZEGL EPIDEMIOL 2020;74(2): 258-275 COVID-19 / COVID-19

https://doi.org/10.32394/pe.74.20

Andrzej Jarynowski1,2, Monika Wójta-Kempa3, Vitaly Belik2 

TRENDS IN INTEREST OF COVID-19 ON POLISH INTERNET 

TRENDY W ZAINTERESOWANIU TEMATEM COVID-19 W POLSKIM INTERNECIE

1Interdisciplinary Research Institute, Wroclaw, Poland
2System Modeling Group, Institute of Veterinary Epidemiology and Biostatistics, Freie Universität Berlin, Germany

3Department of Public Health, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University, Poland
1Instytut Badań Interdyscyplinarnych we Wrocławiu, Polska

2Grupa Modelowania Systemowego, Instytut Biometrii i Epidemiologii Weterynaryjnej,
Wolny Uniwersytet Berliński, Niemcy

3Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Katedra Zdrowia Publicznego,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska

ABSTRACT

INTRODUCTION. This study aims to investigate the social interest in SARS-CoV-2 and COVID-19 in the 
Internet media during the epidemic in Poland and serves as a complement to longitudinal surveys monitoring 
public perception in real time.
METHODS. We quantitatively analyzed “coronavirus” digital footprints on the Internet, in particular, on 
Google, Twitter, YouTube, Wikipedia and electronic media represented by EventRegistry,  from 15.01 to 
07.04.2020 (before and after official introduction of COVID-19 to Poland on 04.03.2020). We present results 
on trend analysis supported by statistical techniques.
RESULTS. We identified six major temporal clusters of the interest on the topic COVID-19: 1) Chinese, 2) 
Italian, 3) Waiting, 4) Mitigations, 5) Physical distancing and Lockdown, 6) Anti-crisis shield. There was 
an exponential increase of the interest when the Polish government “declared a war against disease” around 
11/12.03.2020 with a massive response activity. Later on, there was a decay in the interest with additional 
phases related to physical distancing and an anti-crisis legislation act associated with pronounced local peaks. 
We have found that declarations of response strategies by the Polish prime minister or the minister of health 
gathered the highest attention of Internet users. So already enacted or in force events do not affect the interest 
to such an extent. We have observed very weak or even negative correlations between a colloquial search 
term “antiviral mask” in Google, encyclopaedic definition in Wikipedia “SARS-CoV-2” as well as official 
COVID-19 incidence series, implying different mechanisms governing the search for knowledge, panic related 
behaviour and actual burden of COVID-19.
CONCLUSIONS. Traditional and social media do not only reflect reality, but also create it. Interest in 
COVID-19 (measured by topic intensity on the Internet) is unrelated to the officially notified viral pressure 
(measured by incidence) and probably physical risk of acquiring infection in Poland. As traditional media 
are ahead of social media in time, we advise to choose traditional news media for a quick dissemination 
of information, however for a greater impact, social media should be used. Otherwise public information 
campaigns might have less impact on society than expected.

Keywords: Internet, medical sociology, epidemiological monitoring, SARS-CoV-2, COVID-19, media  

STRESZCZENIE

WSTĘP. Prezentowane badanie ma na celu zilustrowanie społecznego zainteresowania użytkowników Interne-
tu  tematami związanymi z  koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19 podczas epidemii w Polsce. Może 
ono wnieść dodatkową wartość do podłużnych badań sondażowych nad społeczną percepcją ryzyka mierzoną 
w czasie rzeczywistym. 
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METODY. Wykorzystano analizę ilościową śladów cyfrowych zainteresowania „Koronawirusa” w polskim 
Internecie (głównie w Google i obsługiwanych przez Twitter, YouTube, Wikipedia i media elektroniczne repre-
zentowane przez EventRegistry) w okresie 15.01-07.04.20 (przed i po oficjalnym potwierdzeniu zawleczenia 
zakażenia, które miało miejsce 04.03.20). W tym celu wykorzystujemy analizę trendów przy wsparciu prostych 
technik analizy statystycznej. 
WYNIKI. Zidentyfikowaliśmy sześć głównych grup czasowych na temat „Koronawirusa”: 1) chińska, 2) 
włoska, 3) oczekiwania, 4) epidemii i restrykcji, 5) zamknięcia i dystansowania, 6) „Tarczy antykryzysowej”.  
Po wypowiedzeniu „wojny” przeciw COVID-19 przez Polskę nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania ze 
szczytem 11/12.03.20. Później nastąpił zanik zainteresowania z dodatkowymi fazami: dystansowania i tarczą 
antykryzysową z lokalnymi plikami. Dowiedliśmy, że to deklaracje restrykcji (a nie wydanie rozporządzeń czy 
wprowadzenie ich w życie) przez polskiego Premiera lub Ministra Zdrowia przyciągnęły największą uwagę 
internautów. Zauważyliśmy bardzo niskie lub nawet ujemne korelacje między wyszukiwaniem potocznego 
terminu „maska antywirusowa” w Google, encyklopedyczną definicją z Wikipedii „SARS-CoV-2”, a także 
oficjalną raportowaną surową zapadalnością zakażenia, co oznacza, że istnieją różne mechanizmy rządzące 
poszukiwaniem wiedzy, zachowaniami  przed-panicznymi a rzeczywistym ryzykiem wynikającym z poten-
cjalnego zakażenia.
WNIOSKI. Tradycyjne i społecznościowe media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale także ją tworzą. 
Zainteresowanie tematem COVID-19 w Polsce nie ma związku z oficjalnie odnotowywana presją wirusa w Pol-
sce i być może faktycznym fizycznym ryzykiem nabycia SARS-CoV-2. Jako że media tradycyjne wyprzedzają 
media społecznościowe, zalecamy kierowanie konkretnych komunikatów (np. dotyczących sprawozdawczości 
epidemiologicznej) w tradycyjny sposób w celu szybkiego rozpowszechnienia informacji, jednak dla większego 
efektu kampanii informacyjnych należy korzystać przede wszystkim z mediów społecznościowych. W prze-
ciwnym razie publiczna sprawozdawczość i kampanie informacyjne mogą mieć mniejszy wpływ na społeczeń-
stwo niż oczekiwano.

Słowa kluczowe: Internet, socjologia medycyny, monitorowanie epidemiologiczne, SARS-CoV-2, COVID-19, 
media

INTRODUCTION

Although a large part of the Polish population has 
heard about coronaviruses for the first time in the 
beginning of 2020, in reality they face less dangerous 
coronaviruses causing simple cold all the time. Only 
the emergence of a novel strain – SARS-CoV-2 from 
Wuhan gave the word “Coronavirus” (in Polish 
“Koronawirus”) a new dramatic meaning. Before the 
first reported case, less than a half of surveyed Poles 
believed that “Coronavirus” is the most important 
topic in the second half of February 2020 (1). The 
disease was not detected in Poland until 04.03.20. 
This topic did not receive much attention until the 
official introduction and only started to drive media 
and social life afterwards. During opinion polls 
performed on 09-10.03.20, 63% of respondents 
reported that this is a serious threat for Poland, 40% 
that this is a serious threat for their family and 73% 
that this is a serious threat for the Polish Economy (2). 
Opinion polls performed on 25-27.03.20 showed that 
almost 90% surveyed Poles declared “Koronawirus” 
as the most important current threat for them (3). The 
actual numbers should be carefully interpreted due to 
different methodologies used in each of these studies, 
so longitudinal studies such as ours are urgently 
needed.

WPROWADZENIE

Mimo iż duża część polskiego społeczeństwa po 
raz pierwszy usłyszała o koronawirusie na początku 
2020 roku, w rzeczywistości z mniej niebezpiecznymi 
jego odmianami wywołującymi przeziębienia, styka 
się niemal cały czas. Pojawienie się nowego szczepu 
- SARS-CoV-2 z Wuhan dało pojęciu „koronawirus” 
nowe, dramatyczne znaczenie. Przed pojawieniem się 
pierwszego przypadku, w połowie lutego 2020 roku, 
mniej niż połowa ankietowanych Polaków była prze-
konana, że „koronawirus” to ważny społecznie temat 
(1). Pierwszy potwierdzony przypadek zarejestrowano 
dopiero 4.03.2020 r. Do tego czasu temat potencjal-
nych zakażeń nie zdobył szerszego zainteresowania 
opinii społecznej i mediów. Podczas sondażu przepro-
wadzonego w dniach 9-10.03.2020 63% respondentów 
określiło „koronawirusa” jako poważne zagrożenie 
dla Polski i tylko 40% uznało go za poważne zagro-
żenie dla swojej rodziny, zaś 73% wskazało, jako za-
grożenie dla polskiej gospodarki (2). Dopiero sondaże 
przeprowadzone pomiędzy 25-27.03.2020 uwidoczni-
ły, że „koronawirus” stał się najpoważniejszym bieżą-
cym zagrożeniem dla 90% uczestników badania (3). 
Należy jednak powyższe liczby porównywać z ostroż-
nością, gdyż badania zostały wykonane z wykorzysta-
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The Internet and its wide resources are the most 
common way to get information. The perception of 
many new phenomena is moderated or even created 
by the media. Recently, media activities are being 
analyzed worldwide for better understanding of 
perception and spread of diseases (4-6). In 2020 
Internet media (both internet of “traditional” TV, 
radio and press media, which satisfy standard 
sender-receiver communication paradigm as well as 
new “social-content” media, which form nonlinear 
communication patterns) can serve as a valuable 
source of information as well as disinformation 
about the COVID-19 (7). New field of research - 
infodemiology and infoveillance (8) – should be 
employed for standard surveillance purposes within 
the emerging field of “digital epidemiology” and in 
the area of public health. 

In this study, by quantitative analysis of “digital 
traces/footprints” on the Internet (social-content and 
traditional media), we concentrate on the number 
and nature of events of interest measures such as 
information queries and information propagation. 
We see “social perception” of COVID-19 pandemic 
and SARS-CoV-2 virus as a complicated process, 
when subjects (people) give or read the meaning of 
the participating objects through communication 
behaviors. Seeking for information in a source (we 
use the term “interest”) is the important step to find 
the definition of a situation. We may observe “massive 
attack on information” when the phenomenon is new 
and/or important for society. Thus social interest is 
an immanent part of perception (also risk perception) 
and it can be easily measured by “digital footprints”.

To the best of our knowledge there were no 
previous studies quantitatively linking the Internet 
activities and interest in infectious diseases in 
Poland (9, 10), except for our own studies (11, 
12) and some straightforward attempts such as 
correlating the incidence of influenza with Google 
Trends (4). Moreover, during the first few weeks 
of COVID-19 pandemic, a tremendous amount 
of related studies appeared targeting English and 
Asian languages (13) with an underrepresentation 
of further European languages. Thus the present 
study is the first exploratory attempt to fill this gap 
continuing a preliminary research on the interest 
in “Koronawirus”in Poland before the first reported 
case (11) representing a more general approach and 
highlighting the role of social sciences in public 
health during COVID-19 pandemic (12). 

We collected data on information-seeking 
behaviors (digital footprints) and compared them 
with real time COVI-19-related events. These efforts 
are a contribution to public health surveillance (13) by 
collecting and analyzing health-related information. 

niem różnych metodologii, tym bardziej jest potrzeba 
badań podłużnych (jak nasze). 

Internet i jego szerokie zasoby są najłatwiejszym 
sposobem pozyskania informacji. Postrzeganie (szcze-
gólnie) nowych zjawisk jest moderowane lub nawet 
kreowane przez media. Ostatnio szeroką popularność 
zyskują analizy aktywności użytkowników mediów, 
dają one bowiem wiedzę na temat postrzegania i roz-
przestrzeniania się chorób (4-6). W 2020 roku media 
(zarówno tradycyjne, jak radio, telewizja czy prasa 
opierające się na standardowej komunikacji nadawca
-odbiorca, jak i nowe „społecznościowo-kontentowe 
media”, kształtujące nielinearne formy komunikacji) 
służą jako wartościowe źródło informacji jak i dezin-
formacji o Covid-19 (7). Wyłaniający się obecnie nowy 
obszar badań – infodemiologia i wywiad informacyjny 
(8) - powinny stać się uzupełnieniem standardowych 
działań wywiadowczych (rozpoznawczych) w ramach 
„cyfrowej epidemiologii” i w obszarze zdrowia pu-
blicznego. 

Poprzez ilościową analizę „śladu cyfrowego” 
w mediach społecznościowych i tradycyjnych autorzy 
koncentrują się na liczbie i naturze mierzonych zjawisk 
związanych z zainteresowaniem pandemią, takich jak 
wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji. Zakła-
damy przy tym, że społeczna percepcja choroby CO-
VID-19 i wirusa SARS-CoV-2 jest skomplikowanym 
procesem, w którym jednostki nadają lub odczytują 
znaczenie obiektów (zdarzeń) w trakcie zachowań 
komunikacyjnych. Poszukiwanie informacji u okre-
ślonych „dystrybutorów” informacji (źródeł), w celu 
definicji sytuacji jest najważniejszym elementem szer-
szego konstruktu społecznego nazywanego „zainte-
resowaniem”. Masowe zachowania komunikacyjne 
w celu poszukiwań informacji (obecnie bardzo często 
w Internecie) obserwujemy, gdy zjawisko jest nowe i/
lub ważne dla społeczeństwa. Społeczne zaintereso-
wanie (traktowane jako zachowanie komunikacyjne) 
jest immanentną częścią społecznej percepcji (w tym 
percepcji ryzyka) i naszym zadaniem jest próba jego 
zmierzenia za pomocą owego „śladu cyfrowego”.

Według wiedzy autorów nie istnieją wcześniejsze 
prace badawcze łączące zachowania użytkowników 
polskiego Internetu z zainteresowaniem chorobami 
zakaźnymi (9,10), za wyjątkiem naszych badań (11,12) 
i prób korelacji zapadalności na grypę i zachorowania 
grypopodobne z zapytaniami w Google Trends (4). 
W czasie początków trwania pandemii koronawiru-
sa ukazało się wiele opracowań w języku angielskim 
i językach azjatyckich (13), niewiele zaś w językach 
z obszaru Europy. Z tego powodu można traktować ni-
niejsze opracowanie jedną z pierwszych prób uzupeł-
nienia luki w opisie społecznego zainteresowania ko-
ronawirusem (kontynuując analizy przed pojawieniem 
się pierwszego (potwierdzonego) przypadku w Polsce 
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We argue that presented tools are able to track 
population’s behavior and monitor or even predict 
abnormal behaviors (like restrictions or harmful 
beliefs caused by fake news). Such data analytics 
may provide near real time outbreak information in 
various formats, independently from official statistics 
or surveys reports. We aimed to describe phases of 
the interest in COVID-19 on the Polish Internet, as 
well as to indicate the most important topics of social 
perception of the new disease. 

METHODOLOGY

We primarily analyzed quantitative digital 
footprint data on the Internet during 15.01–07.04.20 
including their representativeness. The only 
exception is Wikipedia data, which is only available 
from 10.02.20 due to the virus name change by WHO. 
The unit of our analysis is daily interest, defined 
in a different form for each platform. As a main 
keyword for investigated platforms (10) we chose 
a colloquial term “Koronawirus”/”Coronavius” due 
to its high penetration in the society. Other related 
keywords in use are much less popular, except for 
Wikipedia, where the biomedical term SARS-CoV-2 
was frequently chosen (12).  Data from each platform 
was collected for comparative purposes, to describe 
the problem as broadly as possible:
a) from Google (social-content media/ information 

providing) we collected a daily relative search 
activity (interest) for “Koronawirus” in terms 
of queries intensity and Google news picked 
by Google from Google Trends. The measured 
interest is normalized to 100 by Google, 
where 100 represents the maximal share of the 
investigated keyword over the investigated time 
period. Google does not disclose exact search 
volume. However, according to our own heuristic 
calculations (by comparing series to see relative 
relations (14)) based on Google Ads service which 
gives just a range of queries for selected periods, 
we can provide at least an order of magnitude of 
the volume. Google has a 95% share among Polish 
Internet users (around 26 Millions) with over 8 
billion entries per month and is the undisputed 
leader on the Polish Internet market (15). 

b) from YouTube (social-content/ commentary 
media) we collected a daily relative search 
volume of “Koronawirus”. The measured Interest 
is as well normalized to 100 in the same way as 
in Google searches and news. YouTube has a 68% 
share among Polish Internet users with about 
700 million entries per month (15). In addition, 
streams from the  You Tube mobile app should be 

(11)), które reprezentuje szersze podejście i uwypukla 
rolę nauk społecznych w obszarze zdrowia publiczne-
go w czasie trwania pandemii COVID-19. 

Autorzy zgromadzili dane z zakresu zainteresowa-
nia („ślad cyfrowy”) i porównali je z pojawiającymi 
się w czasie rzeczywistym przypadkami COVID-19. 
Działania te stanowią wkład w działalność „wy-
wiadu” zdrowia publicznego (13) poprzez zbieranie 
i opracowanie informacji związanych z zachowaniami 
zdrowotnymi. Autorzy wyrażają przekonanie, iż wy-
korzystane narzędzia pozwalają śledzić zachowania 
populacyjne oraz monitorować lub nawet przewidzieć 
zachowania nieprawidłowe (np. niestosowanie się do 
wprowadzonych restrykcji czy wiara i rozpowszech-
nianie nieprawdziwych informacji , tzw. „fake news”). 
Takie analizy mogą przynieść informacje o realnych 
zagrożeniach epidemiologicznych, niezależnie od ofi-
cjalnych statystyk czy sondaży opinii. Cel ów można 
osiągnąć m.in. przez opis faz zainteresowania CO-
VID-19 w polskim internecie oraz wskazanie najważ-
niejszych wątków społecznej percepcji nowej choroby 
zakaźnej. 

METODOLOGIA

Autorzy przeanalizowali ilościowe dane pochodzą-
ce z internetowego śladu cyfrowego wraz z oceną ich 
reprezentatywności w okresie 15.01–07.04.2020 (dla 
Wikipedii dane dostępne są od 10.02.2020 ze względu 
na zmianę nazwy wirusa i wywoływanej przez nie-
go choroby). Jednostką analizy są dzienne wskaźniki 
zainteresowania na każdej z platform. Hasłem kluczo-
wym jest kolokwialne słowo „Koronawirus” (10), któ-
re ma największą penetrację w społeczeństwie. Inne 
hasła były znacznie rzadziej wykorzystywane w prze-
strzeni medialnej, za wyjątkiem Wikipedii, gdzie po-
jawił się encyklopedyczny termin SARS-CoV-2 (12). 
Dane z każdej platformy zgromadzono dla celów po-
równawczych, aby opisać problem z jak najszerszej 
perspektywy:
a) z Google (medium informacyjne i społeczno-kon-

tentowe) zbierano dzienne szeregi czasowe z ha-
słem „Koronawirus” w zapytaniach i newsach 
za pomocą narzędzia Google Trends. Mierzona 
intensywność nie jest podawana przez Google 
w liczbach bezwzględnych, lecz jedynie na wy-
kresach normalizowanych w skali 0-100, gdzie 
100 oznacza maksymalne zainteresowanie hasłem 
w danym przedziale czasowym. Aby oszacować 
rząd wielkości liczby zapytań zastosowano heury-
styczny algorytm (14) porównujący różne wielko-
ści z przybliżonych danych udostępnianych przez 
Google Ads. Google jest niekwestionowanym li-
derem rynku internetowego z ponad 8 miliardami 
wejść miesięcznie i jest wykorzystywane przez ok 
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taken into account, as it is the most popular app 
on Poles’ smartphones (15). 

c) from Twitter (social-content/ commentary media) 
we collected a daily number of Tweets with 
#Koronawirus hashtag using the Twitter API 
(the only one allowing us to measure the active 
Internet usage – production and retweeting of 
information). Twitter in Poland has a relatively 
low popularity (~3 million registered users or less 
than 8% of the country population) and is mainly 
used by expats, journalists and politicians (16). 

d) from EventRegistry (traditional/ information 
providing media) we collected a daily number of 
news/articles with the topic “Koronawirus”. This 
source gives us a representative sample of articles 
with the highest reach among the Internet users, 
because it gives priority to digital versions of 
other broadcasting channels, including television, 
radio or newspapers.

e) from Wikipedia (social-content/ information 
providing media) we collected a daily number 
of page visits for “SARS-CoV-2” articles. 
Wikipedia has an Internet coverage of 57% with 
over 350 million page visits per month among 
Polish Internet users (14) and is distinguished 
by a significant overrepresentation of users with 
tertiary education inhabiting big cities (affinity 
index > 120 (17)). 

For comparison with standard COVID-19 
surveillance variables, we used case series published 
by the European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC). We used daily number of registered 
COVID-19 cases (incidence) and 14-days notification 
rate (per 100 000 inhabitants).

RESULTS AND DISCUSSION

Phases of interest
To compare the interest in COVID-19 on different 

Internet platforms we visualized the available queries 
and interest measurements as time series all together 
and marked events important to the Polish public (Fig. 
1). The largest peak of interest in our analysis for 
most platforms on 11/12.03.2020 (except the news 
which peaked at 16.03.2020) was on the day of the 
pandemic declaration by WHO and the declaration of 
a massive mitigation program (18) in Poland. 

The topic “Koronawirus” appeared on the Polish 
Internet for the first time in the middle of January 
2020. Before the official disease introduction to 
Poland three phases of interest could be distinguished. 
After the outbreak the next three stages could be 
considered (Fig. 1): 

26 milionów mieszkańców Polski, co stanowi 95% 
użytkowników Internetu (15).

b) z YouTube (medium komentatorskie i społeczno
-kontentowe) zbierano dzienne szeregi czasowe ze 
względną intensywnością wyszukiwania filmów 
za pomocą hasła „Koronawirus”. Zainteresowa-
nie jest również znormalizowane do 100 jak to ma 
miejsce w przypadku Googla. YouTube jest roz-
powszechnione wśród 68% użytkowników Inter-
netu i ma około 700 milionów wejść miesięcznie 
(15). Jest też najpopularniejszą aplikacją mobilną 
w Polsce (15) i należy więc zwłaszcza uwzględnić 
ruch (wyszukiwania) ze smartphonów. 

c) z Twittera (medium komentatorskie i społeczno
-kontentowe) zbierano dzienne zliczenia tweetów 
z hashtagiem „Koronawirus” przy wykorzystaniu 
API (application programming interface, która po-
zwala mierzyć szereg zmiennych dotyczących ak-
tywności na tej platformie). Twitter jest relatywnie 
mało popularny w Polsce i ma mniej więcej 3 mi-
liony użytkowników reprezentujących jedynie 8% 
populacji i jest głównie używany przez ekspatów, 
dziennikarzy i polityków (16).

d) z EventRegistry (medium informacyjne i tra-
dycyjne) wybrano dzienne zliczenia artykułów 
z tematem „Koronawirus”. Za pomocą tego źró-
dła otrzymano reprezentatywną próbę artykułów 
z największymi zasięgami wśród internautów, 
gdyż selekcja preferuje nadawców fizycznych: te-
lewizyjnych, radiowych i prasowych.

e) z Wikipedii (medium informacyjne i społeczno
-kontentowe) zbierano dzienne zliczenia wejść na 
stronę „SARS-CoV-2”. Z Wikipedii korzysta 57% 
użytkowników internetu w Polsce co przekłada się 
na ponad 350 mln wejść miesięcznie (14). Użyt-
kownicy to głównie mieszkańcy dużych miast 
z wyższym wykształceniem (affinity index>150 
(17)).

W celu porównania ze standardową sprawozdaw-
czością rządową, wykorzystano szeregi czasowe pu-
blikowane przez Europejskie Centrum Zapobiegania 
Chorobom (ECDC). Wykorzystano także dzienną licz-
bę nowych zarejestrowanych przypadków COVID-19 
(zapadalność) i 14-dniową skumulowaną zapadalność 
(obie w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców).

WYNIKI I DYSKUSJA

Fazy zainteresowania
Dla porównania zainteresowania wokół CO-

VID-19 na różnych platformach została stworzona 
wizualizacja dostępnych pomiarów zainteresowania 
w postaci szeregów czasowych wraz z zaznaczony-
mi najważniejszymi wydarzeniami. Największy pik 

Andrzej Jarynowski, Monika Wójta-Kempa, Vitaly Belik



263

1. China-related phase: from the end of January and 
the beginning of February when the epidemic was 
announced and confirmed in China. We observe 
a small peak around 25.01.20 (e.g. death of Liang 
Wudong) and around 29.01.20 (e.g. first case in 
Germany). 

2. Italy-related phase: from the middle of February 
till the end of February (when the number of 
infections rapidly increased in Italy). We see 
a clear peak around 27.02.20 (e.g. fake news about 
possible introduction of the disease to Poland 
(20)).

3. Waiting phase: beginning of March (waiting 
for introduction – decreased attention). We see 
a small peak on the confirmed introduction day 
(04.03.20).

4. Mitigation phase: around 11/12.03.20 – mitigation 
(declaration of main restrictions) and epidemic 
phase with the highest interest in “Koronawirus”.

5. Physical distancing and lockdown phase: the 
middle of March with small peaks corresponding 
to new restrictions.

6.  Anticrisis act (in polish media called “Anticrisis 
shield”) phase with high peaks corresponding 
to anticrisis shield declarations: from the end of 
March and the beginning of April. 
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Fig. 1. The intensity of the topic “Koronawirus” on various media platforms during 15.01-07.04.20. Time series were 
normalized to 100 by a maximal value for a given series.  Six phases of interest: 1) Chinese phase (COVID-19 emerges in 
Asia (19)); 2) Italian phase (second wave of COVID-19 (19)); 3) Waiting phase (awareness building and waiting for a first 
confirmed case in Poland); 4) Epidemic and Mitigation phase; 5) Physical distancing and  Lockdown phase; 6) Anticrisis 
shield. Official disease introduction is marked by the vertical line.
Ryc. 1. Zestawienie częstości wyszukiwań frazy “Koronawirus” w różnych mediach (Google, Youtube,  Wikipedia, Twit-
ter) według wydzielonych faz zainteresowania. Wykres przedstawia szeregi czasowe  znormalizowane do 100 według  
wartości maksymalnej dla każdej serii. Na wykresie zaznaczono 6 faz zainteresowania 1) faza “chińska” (pojawienie się 
COVID-19 w Chinach (19)), 2) faza „włoska” (druga faza związana z przywleczenie wirusa do Włoch (19)), 3) faza ocze-
kiwania (rozbudzanie świadomości epidemiologicznej i oczekiwanie na pierwszy przypadek w Polsce); 4) faza epidemii 
i restrykcji; 5) Faza fizycznego dystansu i obostrzeń; 6) Wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej. Linia pionowa oznacza 
pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia w Polsce (4.03.20).  

zainteresowania dla większości platform miał miejsce 
11/12.03.2020 (za wyjątkiem artykułów, których poja-
wiło się najwięcej 16.03.2020), co było zapewne wyni-
kiem ogłoszenia przez WHO pandemii SARS-CoV-2 
na świecie i wiąże się z deklaracjami masowych re-
strykcji (18) w Polsce.

Temat „Koronawirusa” pojawił się pierwszy raz 
w polskim Internecie w połowie stycznia 2020. Przed 
potwierdzeniem przypadku „0” w Polsce można wy-
różnić trzy pierwsze fazy zainteresowania. Kolejne 
trzy fazy zaobserwowaliśmy już po wybuchu epide-
mii, w marcu i kwietniu (Ryc. 1):
1. Faza chińska: od ogłoszenia epidemii w Chinach 

do początku/połowy lutego. Obserwujemy małe 
wzrosty zainteresowania w okolicach 25.01 (m.in. 
śmierć sygnalizatora dra Lianga Wudonga) i 29.01 
(m.in. pierwszy przypadek w Niemczech).

2. Faza włoska: od połowy do końcówki lutego 
(kiedy liczba zakażeń we Włoszech gwałtownie 
wzrosła). Widzimy ewidentny pik 27.02 związany 
najprawdopodobniej z fake newsem o pierwszym 
potwierdzonym zakażeniu w Polsce (20).

3. Faza oczekiwania: początek marca (wyczekiwania 
pierwszych przypadków i zmniejszona atencja). 
Niewielki pik miał miejsce w dniu potwierdzenia 
pierwszego przypadku (04.03).

4. Faza epidemii i restrykcji: okres wokół szczytów 
11/12.03 oraz 16.03. Obserwujemy największe za-

Trendy w zainteresowaniu tematem COVID-19...Trends in interest of COVID-19...



264

Queries in Google 
Interest in novel Coronavirus on Google can 

be measured by the number of search queries (Fig. 
2). There were around 5 million searches of term 
“Koronawirus” in March 2020 (Google does not 
provide absolute search numbers). As YouTube 
belongs to Google corporation, it is a part of Google 
Trends results and for our analysis, we selected videos 
with a keyword “Koronawirus”. 

It is important to note, that until the first confirmed 
case in Poland there were no Coronavirus related 
searches in the top 25 Google queries at all. Although 
“Koronawirus”-related queries were observed in 
daily top trending searches before the introduction of 
the disease to Poland, they start to dominate daily top 
trending searches only after the massive mitigation 
measures were announced such as school/university 
and border closures between 09–12.03.20 (Fig. 2). 

interesowanie tematem związane z rządowymi de-
klaracjami restrykcji 

5. Faza „Zostań w domu” i fizycznego dystansowa-
nia to druga połowa marca i początek zaniku za-
interesowania.

6. Faza tarczy antykryzysowej. Przełom marca 
i kwietnia to wyciszanie się zainteresowania z wy-
raźnymi pikami związanym z deklaracjami wdro-
żenia tarczy antykryzysowej.

Zapytania w Googlu
Zainteresowanie nowym Koronawirusem można 

mierzyć liczbą zapytań (Ryc. 2). Google Trend po-
daje, iż w Polsce mieliśmy około 5 milionów zapy-
tań słowem Koronawirus w marcu 2020 (dokładne 
wartości są tajemnicą handlową Google). W związku 
z tym, że platforma YouTube należy do korporacji Go-
ogle, wchodzi więc w skład narzędzia Google Trends 
i uwzględniliśmy również filmy ze słowem kluczo-
wym „Koronawirus”. 

Trzeba podkreślić iż „Koronawirus”, ani związane 
z nim tematy nie pojawiły się ani razu w top 25 dzien-
nych zapytaniach aż do pierwszego potwierdzonego 
przypadku w Polsce. Mimo że tematy około- korona-
wirusowe pojawiały w Top 20 trendach (czy w najbar-
dziej przyrastających popularnością tematów) przed 
4.03, to jednak tematy związane z pandemią zaczęły 
dominować dopiero po ogłoszeniu masowych obo-
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Fig. 2. The intensity of search queries and news with the word “Koronawirus” in Polish Google and search queries with 
the word “Koronawirus” in Polish YouTube (15.01-07.04.20) and percentage of “Koronawirus” related topics  in the Google 
Top Trend Topics (23.02-11.03.20) both generated using Google Trends tool. Official disease introduction in Poland is 
marked by the vertical line. 
Ryc. 2. Linie trendu wygenerowane przy użyciu Google Trend ukazujące intensywność wyszukiwań dotyczących pojęcia 
“Koronawirus” w polskim  Google, artykułów internetowych i treści na Youtube oraz wyszukiwania związane z “korona-
wirusem”w Google Top Trend Topics w okresie 23.02-11.03.20. Linia pionowa oznacza datę pierwszego potwierdzonego 
przypadku zakażenia w Polsce (4.03.2020).
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After the first confirmed case in the country, we 
can see a peak on that day (04.03.20) and substantial 
growth after important measures were implemented 
by Polish authorities (09-12.03.20). 

Search activity for information on the disease in 
Poland was still much lower than in countries with 
a higher global connectivity (21), where the epidemic 
arrived earlier (Fig. 3) with some exceptions, such 
as Sweden (a country with a significantly different 
approach towards epidemic control). On the last 
day of the investigated period – 07.04.20 the official 
prevalence “14-days notification rate” in Poland was 
9.4 per 100 000 inhabitants, which was below the 
European Union average (69 per 100 000).

The most important outcome shows the intensity 
of the search for self-protective measures (Fig. 4, 5). 
On Figure 4 we can see that the amount of queries 
regarding protective masks reached around 50 
thousand queries daily. The line on Figure 4 shows 
that Internet users mostly seeked information about 
a product “protective mask” (11) twice: the first peak 
in end of February and the second in the late March 
reflecting the interest in protective masks when 
the necessity of protective masks was discussed. 
Decrease of interest in the beginning of April may 
be due to the success of information campaigns 
on their alleged low effectiveness (in protecting 
users) or simply due to the lack of the masks on 
the market. This is a very interesting fact, because 
before the introduction of SARS-CoV-2 in Poland 
(before 4.03.20) Polish Ministry of Health did not 
recommend masks as individual protection measures. 
It seems that at first Poles looked for risk mitigation 
measures to confront the politician’s opinion with the 

strzeń (jak zamknięcie szkół, uczelni i granic) między 
9-12.03.2020..

Aktywne wyszukiwania informacji o „Koronawi-
rusie” w Polsce były mniej intensywne niż w krajach 
„usieciowionych” globalnie (21), do których zakażenia 
dotarły wcześniej (Ryc. 3), poza paroma wyjątkami, 
jak Szwecja (kraj o istotnie innym podejściu do kon-
troli epidemii). Należy jednak podkreślić, że na ostat-
ni dzień badanego okresu (07.04) 14-dniowa skumu-
lowana liczba przypadków wyniosła 9,4 na 100 000 
mieszkańców, co było wciąż poniżej średniej w Unii 
Europejskiej (69 na 100 000).

Do najważniejszych zapytań należą według Go-
ogle Trends środki ochrony indywidualnej (Ryc. 4, 5). 
Na rycinie 4 możemy zauważyć, iż dobowe zapytania 
dotyczące maseczek sięgały nawet 50-ciu tysięcy razy. 
Internauci wyszukiwali informacji o produkcie ma-
seczka ochronna (11) dwukrotnie, pod koniec lutego 
(zainteresowanie zakupem) i w drugiej połowie marca 
(dyskusje na temat ich skuteczności i konieczności ich 
noszenia przez zdrowych obywateli). Spadek zainte-
resowania maseczkami na początku kwietnia mógł 
wynikać z medialnej dyskusji na temat domniemanej 
skuteczności (zwłaszcza nikłej ochrony dla osoby no-
szącej bez odpowiedniego przeszkolenia) lub po pro-
stu z powodu braku towaru w aptekach stacjonarnych. 
Warto przypomnieć, że do potwierdzenia pierwszego 
przypadku Minister Zdrowia Łukasz Szumowski (po-
dał się do dymisji w sierpniu 2020) nie rekomendował 
używania maseczek jako środka ochrony indywidu-
alnej dla ogółu populacji. Wygląda na to, że Polacy 
chcieli niezależnie skonfrontować opinie polityków 
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Fig. 3. The intensity of the topic “Coronavirus” in Google for Poland, Italy, Spain, USA, UK and Sweden (15.01-07.04.20) 
generated using the Google Trends tool. The official disease introduction in Poland is marked by the vertical line. 
Ryc. 3. Porównanie linii trendów  intensywności wyszukiwań fraz ze słowem “Koronawirus” w Google w Polsce, Wło-
szech, Hiszpanii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Dane wygenerowano przy użyciu  Google Trend. Linia pionowa 
oznacza pojawienie się pierwszego potwierdzonego  przypadku zakażenia w Polsce. 
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knowledge retrieved from the Internet community. 
The special attention must be paid to “antiviral mask” 
(Fig. 5) – an unprofessional term, but very popular at 
the beginning of the epidemic (11).

People were searching for information on further 
epidemiological topics related to infection and 
protective measures as well: “hand washing”, “hand 
disinfection”, “Stay at Home”, “COVID-19 hospital” 
(Fig. 4). The most popular epidemiological queries 
such as “latex gloves” reached around 100 thousand 
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Fig. 4. The intensity of queries with phrases “protective mask”, “hand washing”, “hand disinfection”, “Stay at Home”, 
“COVID-19 hospital” in Polish Google (15.01-07.04.20) generated using the Google Trends tool. The official disease 
introduction is marked by the vertical line. 
Ryc. 4.  Linie trendu intensywności wyszukiwań fraz “maseczka ochronna”, “mycie rąk”, “dezynfekcja rąk”, “Zostań 
w domu”, “szpital jednoimienny” w polskim Google w okresie 15.01-07.04.20 wygenerowane przy użyciu Google Trends. 
Linia pionowa oznacza datę pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia w Polsce. 
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Fig. 5. The intensity of queries with phrases “anticrisis law”, “presidential election”, “special act on COVID-19”, “antiviral 
mask”, “latex gloves” in Polish Google (15.01-07.04.20) generated using the Google Trends tool. Official disease introduction 
is marked by the vertical line. 
Ryc. 5.  Linie trendu intensywności wyszukiwań fraz “ustawa antykryzysowa”, ”wybory prezydenckie”, “specustawa”, 
“maseczka antywirusowa”, “rękawiczki lateksowe” w polskim Google w okresie 15.01-07.04.20 wygenerowane przy uży-
ciu Google Trends. Linia pionowa oznacza datę pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia w Polsce. 

z wiedzą pozyskaną ze społeczności internautów. 
Warto zwrócić uwagę na nieprofesjonalne wyrażenie 
„maseczki antywirusowe” (Ryc. 5), które było bardzo 
popularne zwłaszcza na początku epidemii (11).

Użytkownicy mediów szukali informacji na temat 
innych epidemiologicznych pojęć związanych z za-
każeniami i ochroną przed nimi, m.in. „mycie rąk”, 
„dezynfekcja rąk”, „Zostań w domu”, „szpital jedno-
imienny” (Ryc. 4). Najpopularniejszym wyrażeniem 
były „rękawiczki lateksowe” z ok. 100 tysiącami za-

Andrzej Jarynowski, Monika Wójta-Kempa, Vitaly Belik



267

0

25

50

75

100

01−02−20 01−03−20 01−04−20
day

se
ar

ch
_i

nt
en

si
ty

trend tarcza.antykryzysowa kwarantanna Lukasz.Szumowski epidemia kaszel

Fig. 6. The intensity of queries with phrases “anticrisis shield”, “quarantine”, “minister of health”, “epidemic”, “cough” 
in Polish Google (15.01-07.04.20) generated using the Google Trend tool. Official disease introduction is marked by the 
vertical line. 
Ryc. 6.  Linie trendu intensywności wyszukiwań fraz “tarcza antykryzysowa”, “kwarantanna”, “Łukasz Szumowski”, 
“epidemia”, “kaszel” w polskim Google w okresie 15.01-07.04.20 wygenerowane przy użyciu Google Trends. Linia piono-
wa oznacza datę pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. 

queries daily (Fig. 5) at the peak. It should be noticed 
that professional terms such as “hand hygiene” 
practically does not appear in queries (below 
the noise level of 1% of relative search volumes 
compared to other epidemiological terms (Fig. 4, 5)). 
Queries related to hand hygiene had a peak in the late 
February and the beginning of March.

However, the most popular terms are related 
to political issues such as anticrisis shield, which 
reached around 200 thousands queries daily (Fig. 6) 
at the peak. 

Interest in ‘coronavirus’ on other platforms
Considering other platforms, there were 492 584 

total page views on the Wikipedia article “SARS-
Cov-2” during 10.02-07.04.20 and 704 548 tweets 
with #Koronawirus hashtag during 15.01-07.04.20.

Additionally, during 15.01-07.04.20, 29 885 
representative articles (news) were selected from 
EventRegistry. In the traditional media the weekly 
seasonality of articles (less articles during weekends 
on average) is especially prominent (Fig. 7).

Comparison of different platforms
Traditional news agencies (well represented in 

EventRegistry) as well as Google searches could 
precede and form more distinct and sharp peaks 
of interests than social media platforms (Fig. 1, 2, 
7). Moreover, discussions on social-content media 
(YouTube and Wikipedia) demonstrate smoother 

pytań dziennie w piku (Ryc. 5). Należy zauważyć, że 
profesjonalne terminy, takie jak „higiena rąk” prak-
tycznie nie pojawiały się w zapytaniach (poniżej po-
ziomu szumu czyli 1% względnych wyszukiwań w po-
równaniu do maksimum innych epidemiologicznych 
wyrażeń) (Ryc. 4, 5)). Zapytania związane z szeroko 
pojętą higieną rąk miały szczyty zainteresowania pod 
koniec lutego i na początku marca.

Jednakże najpopularniejsze wyszukiwania były 
związane z obszarem polityki, jak na przykład „tarcza 
antykryzysowa”, która osiągała nawet 200 tysięcy wy-
szukiwań dziennie (Ryc.6).

Zainteresowanie koronawirusem na innych plat-
formach 

Analizując zainteresowanie zjawiskiem na innych 
platformach zauważyliśmy, że fraza „SARS-Cov-2” 
miała łącznie 492 584 odsłony w Wikipedii w dniach 
10.02-07.04.20. W dniach 15.01-07.04.20. wysłano 
704 548 tweetów z hashtagiem #Koronawirus. Dodat-
kowo, za pomocą narzędzia EventRegistry wybrano 
w przywołanym okresie 29 885 reprezentatywnych 
artykułów (newsów) na portalach internetowych. Na-
leży podkreślić dobrze widoczną tygodniową sezono-
wość artykułów (więcej wyszukiwań w dni robocze 
niż w weekendy) w mediach tradycyjnych.

Porównanie różnych platform
Tradycyjne agencje informacyjne (dobrze repre-

zentowane w ramach EventRegistry), jak również 
zapytania w Googlu formują ostrzejsze piki i wyprze-
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interest trajectories (Fig. 7) than information 
providers (news from EventRegistry, Google).

We detected time lags between different 
platforms for given topics (e.g. traditional news 
media are ahead of commentary media in the case 
of fake news on a possible disease introduction) 
in phases 1–4 (Fig. 8). It could imply that social 
media disseminate information via word-of-mouth 
spreading mechanisms. On the other hand, traditional 
media have journalists hired to search and select 
most interesting topics quickly (22). It leads to faster 
response to events by news agencies (represented by 
EventRegistry) than social media. The strongest lag 
(1 day) is observed between news by EventRegistry 
(the most ahead of time media) and Twitter (the most 
delayed media) (Fig. 8). 

To quantify the similarity in interest on different 
platforms we calculated Pearson correlations 
coefficients of the time series (Fig. 9). The majority of 
measured terms are positively correlated. “Protective 
mask” as a signal of fear/perception of risk is less 
correlated with other variables, more related to 
information needs. “Protective mask” and “washing 
hands” pair is much less correlated than “protective 
mask” and “hand disinfection” pair, which could mean 
that people search for “strong” professional solutions 
rather than simple and practical ones. Moreover, high 
amounts of search queries such as “antiviral mask” 
(there is no such medical term) implies that people were 
searching for protection measures (that people think 
are professional) in pseudo-professional terms (11). 
This ad hoc-made neologism or distortion reflects the 
strong fear-based attitude of common media users. In 
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Fig. 7. The intensity of topic “Koronawirus” on various media platforms. For Twitter: Number of tweets per day with the 
Koronawirus hashtag in Polish language (15.01-07.04.20). For Wikipedia: The number of views of the article “SARS-
CoV-2” (10.02-07.04.20). For the news: Number of articles (15.01-07.04.20) generated using EventRegistry. Official disease 
introduction is marked by the vertical line. 
Ryc. 7.  Porównanie linii trendu intensywności wyszukiwania tematu “Koronawirus” na różnych platformach. Dla Twitte-
ra zaprezentowano liczbę dziennych tweetów w języku polskim  z hasztagiem “Koronawirus” (w okresie 15.01-07.04.20). 
Dla Wikipedii - liczba odsłon artykułu “SARS-CoV-2” (w okresie 10.02-07.04.20). Intensywność wyszukiwania artyku-
łów internetowych określono przy użyciu EventRegistry w okresie 15.01-07.04.20. Linia pionowa oznacza datę pojawienia 
się pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia w Polsce. 

dzają zainteresowanie na mediach społecznościowych 
(Ryc. 1, 2, 7). Warto również podkreślić, że dyskusje 
w mediach społeczno-kontentowych (YouTube i Wiki-
pedia) charakteryzują się wypłaszczonymi trajektoria-
mi (Ryc. 7) w porównaniu z gwałtownym przebiegiem 
zainteresowania zarejestrowanym przez EventRegi-
stry i Google. 

Zaobserwowaliśmy opóźnienie między poszcze-
gólnymi platformami (przykładowo tradycyjne agen-
cje medialne wyprzedziły media komentatorskie 
w przypadku fake newsa o domniemanym pierwszym 
przypadku SARS-CoV-2 w Polsce) w fazach 1-4 (Ryc. 
8). Sugeruje to, iż media społecznościowe korzystają 
z mechanizmu sieciowej propagacji informacji. Z dru-
giej strony tradycyjne media zatrudniają dziennika-
rzy, którzy wyszukują szybko najciekawsze informa-
cje i podają je do dalszej dystrybucji (22). To mogło 
spowodować szybszą reakcję na wydarzenia (tym 
bardziej fikcyjne) przez agencje informacyjne (repre-
zentowane przez zbiór EventRegistry) w porównaniu 
z reakcją mediów społecznościowych. Najbardziej wi-
doczne - jednodniowe -opóźnienie występuje między 
EventRegistry właśnie (medium najszybciej reagują-
ce) a Twitterem (najbardziej „opóźnionym” medium) 
(Ryc. 8). 

 Dla porównania podobieństwa między zaintere-
sowaniem na różnych platformach policzono współ-
czynnik korelacji Pearsona dla serii czasowych (Ryc. 
9). Większość mierzonych zmiennych jest skorelowana 
pozytywnie. „Maseczka ochronna” jako sygnał stra-
chu/percepcji ryzyka /jest słabiej skorelowany z więk-
szością innych zmiennych, bardziej związanych z po-
trzebami informacyjnymi Polaków. Para „Maseczka 
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Fig. 8. Crosscorrelation (with daily lags) between daily series of news article counts from EventRegistry (news) and Tweets 
numbers (31.01–14.03.20) on COVID-19 related topics. 
Ryc. 8. Korelacje z opóźnieniami (w dniach) pomiędzy liczbą artykułów cyfrowych a liczbą tweetów (31.01–14.03.20) na 
temat „Koronawirusa”.

Trendy w zainteresowaniu tematem COVID-19...Trends in interest of COVID-19...

1.00

0.94

0.93

0.88

0.90

0.94

0.63

0.79

0.90

0.24

0.34

0.55

0.94

1.00

0.94

0.86

0.87

0.92

0.66

0.78

0.94

0.19

0.25

0.43

0.93

0.94

1.00

0.91

0.93

0.94

0.58

0.72

0.91

0.12

0.31

0.47

0.88

0.86

0.91

1.00

0.88

0.88

0.49

0.65

0.82

0.12

0.37

0.48

0.90

0.87

0.93

0.88

1.00

0.95

0.48

0.57

0.75

0.06

0.51

0.57

0.94

0.92

0.94

0.88

0.95

1.00

0.50

0.67

0.83

0.14

0.52

0.61

0.63

0.66

0.58

0.49

0.48

0.50

1.00

0.73

0.61

0.39

−0.07

0.21

0.79

0.78

0.72

0.65

0.57

0.67

0.73

1.00

0.80

0.35

−0.01

0.34

0.90

0.94

0.91

0.82

0.75

0.83

0.61

0.80

1.00

0.15

−0.03

0.21

0.24

0.19

0.12

0.12

0.06

0.14

0.39

0.35

0.15

1.00

−0.03

0.45

0.34

0.25

0.31

0.37

0.51

0.52

−0.07

−0.01

−0.03

−0.03

1.00

0.73

0.55

0.43

0.47

0.48

0.57

0.61

0.21

0.34

0.21

0.45

0.73

1.00

coronavirus (new
s), g

coronavirus, y

coronavirus, t

coronavirus, e

quarantine, g

coronavirus (search), g

w
ashing hands, g

hand disinfection, g

SAR
S.C

oV.2, w

antiviral m
ask, g

official incidence

protective m
ask, g

coronavirus (news), g

coronavirus, y

coronavirus, t

coronavirus, e

quarantine, g

coronavirus (search), g

washing hands, g

hand disinfection, g

SARS.CoV.2, w

antiviral mask, g

official incidence

protective mask, g

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Figure 9. The Pearson correlation matrix and the corresponding hierarchical clustering for the terms 
“Koronawirus”/”Coronavirus” and related epidemiological queries on various media platforms for pairwise observations 
during 15.01–07.04.20 period (g – Google, w – Wikipedia, y – Youtube, t – Twitter, e – EventRegistry) and the official 
COVID-19 incidence. With the significance level 0.05 all correlations were significant except for correlations related to 
“antiviral mask, g”, “official incidence” and the pairs “protective mask, g”/“washing hands, g” and “protective mask, 
g”/“SARS-CoV-2, w”. Color scale corresponds to the correlation strength. 
Rycina 9. Macierz korelacji Pearsona dla hierarchicznie zgrupowanych do obserwacji parami zainteresowanie terminanu 
“Koronawirus”/”Coronavirus” i innych zapytań epidemiologicznych realizowanych na różnych platformach medialnych 
w okresie 15.01-07.04.20 (g – Google, w – Wikipedia, y – Youtube, t – Twitter, e – EventRegistry) i oficjalnej zapadalności 
COVID-19. Przy poziomie istotności 0.05 wszystkie korelacje były znaczące, z wyjątkiem korelacji związanych z “maską 
antywirusową, g”, “oficjalną zapadalnością” i parami “maska ochronna, g”/”mycie rąk, g” i “maska ochronna, g”/”SARS-
CoV-2, w”. Skala kolorystyczna odpowiada sile korelacji. 
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our opinion it is not simply ”Chinese whisper”- effect 
(popular childrens’ game). Language diffusion of 
non-professional term on the Internet on such a short 
time horizon must have an emotional background. 
Daily number of reported incident COVID-19 cases 
correlates only weakly positively or even negatively 
(Fig. 9) with the measured interest values. Thus 
the interest in Poland is significantly uncorrelated 
with the actual burden of the disease (measured by 
the incidence), which contrasts situations in some 
other countries (19). There is a moderate positive 
correlation between protective masks search queries 
and the incidence (note that masks were declared to 
be obligatory after the end of the investigated period).

CONCLUSIONS

Observing the amount of the Internet queries we 
have to state that citizens have treated the Internet as 
a very important source of knowledge. Our approach 
targeted a wide range of general population with 
a relatively high coverage of Internet users with quite 
a significant audience variability across platforms. 
It’s important to mention that our analysis operated 
on the subjective population interest and there is no 
direct translation between scientific evidence (e.g. 
the question of the effectiveness of protective masks 
in infection prevention) and a colloquial knowledge 
concerning infectious disease and fear of acquiring 
infection (23). The conclusions of our study are as 
follows: 
1. The retrieved and analyzed data revealed the 

following six phases of interest in SARS-CoV-2 
on the Polish Internet. These phases could be 
named as: 1. Chinese phase, 2. Italian phase, 3. 
Waiting phase 4. Epidemic and Mitigation phase, 
5. Physical distancing and Lockdown phase, 6. 
Anticrisis shield. In future we should overlap and 
confront them to the whole process of emergence 
and extinction of the pandemic. 

2. We noticed the differences in platform usage 
dependent on knowledge (information) providers 
because different media (platforms) have separated 
informative functions – in the following phases 
of epidemics. Information media (Wikipedia and 
Google) do not display some peaks of interest 
(e.g. for the special act against COVID-19), 
because probably the awareness about the virus 
and the knowledge on the disease has already 
been saturated. After the “need for definition 
phase” (which covers phases 1 and 2) people 
seem to be interested mainly in the updates (news 
information on COVID-19) on Twitter, YouTube 
or other electronic media. This has covered the 
phase, which might be called “need for norms 

ochronna” i „mycie rąk” jest słabiej skorelowana niż 
para „Maseczka ochronna” i „dezynfekcja rąk”, co 
może świadczyć, iż ludzie chętniej poszukiwali silnych 
profesjonalnych rozwiązań niż prostych, choć również 
skutecznych. Ponadto, wyszukiwanie „maseczki anty-
wirusowej” (nie istnieje taki medyczny termin) ozna-
cza dużą popularność pseudo-profesjonalnych roz-
wiązań (o których ludzie myślą, iż są profesjonalne). 
Ten wymyślony/zniekształcony ad hoc neologizm jest 
pochodną atmosfery strachu budowanej przez media 
w fazie włoskiej. Naszym zdaniem to nie jest prosty 
mechanizm „głuchego telefonu”, a raczej odzwier-
ciedlenie propagacji emocji w Internecie w krótkiej 
perspektywie czasowej. Dzienna liczba notyfikacji 
COVID-19 koreluje słabo dodatnio lub nawet ujemnie 
(Ryc. 9) z większością mierzonych zmiennych. Stąd 
należy zauważyć, iż zainteresowanie koronawirusem 
w Polsce nie jest skorelowane z rzeczywistą presją wi-
rusa w społeczeństwie (mierzą zachorowalnością), co 
kontrastuje z obserwacjami z innych krajach (19). Jed-
nocześnie mamy do czynienia ze słabą, ale dodatnią 
korelacją między zapytaniami dotyczącymi wyszuki-
wania maseczek ochronnych a zapadalnością (należy 
zauważyć, że obowiązek noszenia maseczek został 
ogłoszony dopiero po zakończeniu badanego okresu).

WNIOSKI

Obserwacje liczby wyszukiwań internetowych 
w temacie koronawirusa i pojęć pochodnych prowa-
dzą do konstatacji, że Internet jest bardzo ważnym 
źródłem wiedzy dla Polaków. Nasze badania objęły 
szeroką część populacji Polaków korzystających z roz-
maitych platform informacyjnych. Należy podkreślić, 
iż przyjęta metodologia odnosiła się do subiektywnie 
zdefiniowanego zainteresowania i nie ma bezpośred-
niego przełożenia między dowodami naukowymi (np. 
kwestii skuteczności noszenia maseczek w zapobiega-
niu zakażeniom) a potoczną wiedzą dotyczącą chorób 
i strachu przed zarażeniem. Wyniki naszych prac pro-
wadzą do następujących wniosków: 
1. Uzyskane i przeanalizowane dane ujawniły sześć 

faz społecznego zainteresowania tematyką SAR-
S-CoV-2 w polskim internecie. Poszczególnym fa-
zom zainteresowani nadaliśmy kolejno nazwy: 1. 
faza chińska, 2. faza włoska, 3. faza oczekiwania, 
4. faza epidemii i obostrzeń, 5. faza fizycznego dy-
stansu (lockdown), 6. faza tarczy antykryzysowej. 
W przyszłości warto nałożyć i skonfrontować wy-
szczególnione fazy zainteresowania z całym pro-
cesem powstawania i wygasania pandemii. 

2. Zaobserwowano różnice w intensywności korzy-
stania z różnych platform informacyjnych z uwagi 
na odmienne funkcje informacyjne tych źródeł in-
formacji w różnych stadiach epidemii. Media in-
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phase” (phases 4, 5), because during this time the 
most searched topics were protection measures 
and risk mitigation behaviors. That is the reason 
why the anti-crisis shield issues gathered more 
interest in the information related media (Google, 
news articles) as well as on the politically oriented 
Twitter than on other social media. 

3. Risk mitigation strategies have gathered the 
highest interest on all investigated platforms. 
What is important, the dates of the declaration 
of measures’ introduction, not the dates of their 
enacting or acting in force (18), were responsible 
for the visible peaks of the interest. This suggests 
that governmental decisions were instantly 
picked up by social networks implying a high 
level of social uncertainty. This raises questions 
about the role of the media in managing the 
epidemic and whether the ordered measures were 
accompanied with proper information campaigns 
or the information needs were largely unmet. 

4. The focus on the social activity posed in this 
study revealed trends in a common understanding 
of self-protective measures. This lay-referral 
framing system of opinions and beliefs (23) should 
draw the attention of public health professionals 
towards evaluation of potential epidemiological 
risk of infection. Our analysis showed that Poles 
looked for professional (or quasi-professional) 
measures of self-protection: “antiviral mask” or 
“hand disinfection” (instead of simple “washing 
hands”). We were able to identify at least several 
instances of misinformation, cognitive errors 
or fake news, which significantly impact the 
interest on “Koronawirus” topic in Poland. 
They fall on a fertile ground, due to the script 
mechanism of simplifying reality, where simpler 
explanations are more easily absorbed by people 
(11). Especially since epidemiologists and 
public health professionals do not know enough 
about COVID-19 yet, and recommendations 
and opinions of authorities such as WHO or 
Ministry of Health are constantly being updated 
and often being contradictory to previous 
opinions (e.g. effectiveness of protective masks) 
causing a cognitive dissonance in the public. As 
a good example we could take the popularity of 
a product, which does not exist on the medical 
market such as an “antiviral mask”. We show that 
scientifically confirmed and effective infection 
control strategies such as keeping high hygienic 
standards are not popular among Internet users 
and pseudo-professional solutions were much 
more attractive until official recommendations 
were introduced.

formacyjne (Wikipedia i Google) nie odnotowały 
niektórych plików zainteresowania (odnoszących 
się np. ustaw specjalnych dotyczących walki z CO-
VID-19), najprawdopodobniej z powodu nasycenia 
populacji wiedzą. Po fazie 1 i 2, ilustrującej silne 
potrzeby definicji sytuacji, zainteresowanie prze-
kształciło się w proces bieżącego uzupełniania 
wiedzy np. na Twitterze czy YouTube. Owe kolej-
ne fazy zainteresowania (fazy 4 i 5) można nazwać 
fazą tworzenia norm społecznych, gdzie ważnym 
elementem było poszukiwanie potwierdzenia sen-
sowności lub konieczności używania środków 
ochrony osobistej i przestrzegania zachowań mity-
gacyjnych. W tej fazie znajduje się również pik za-
interesowania tarczą antykryzysową, który zaob-
serwowano zarówno w mediach informacyjnych 
(Google, wiadomości i artykuły), jak i politycznie 
zagnieżdżonym Twitterze, a w mniejszym stopniu 
w mediach społecznościowych. 

3. Największym zainteresowaniem użytkowników 
polskiego Internetu cieszyły się - na wszystkich 
analizowanych platformach - strategie i środki mi-
tygacyjne. Co ważne, piki zainteresowania były 
widoczne w momencie ogłoszenia deklaracji ich 
wprowadzenia, a nie w terminie ich wejścia w ży-
cie (18). To oznacza, że sieci społeczne natychmiast 
przefiltrowały deklaracje rządowe, co wskazuje na 
wysoki stopień niepewności społecznej. Wywołu-
je to pytania o realną rolę mediów w zwalczaniu 
epidemii i czy wprowadzeniu obowiązku zacho-
wań mitygacyjnych towarzyszyła odpowiednia 
kampania informacyjna, czy też potrzeby infor-
macyjne ludności pozostawały w wysokim stop-
niu niezaspokojone. 

4. Koncentracja na analizie aktywności społecznej 
w mediach ujawniła kierunek społecznego myśle-
nia o środkach zabezpieczających przed zakaże-
niem. Zidentyfikowany w naszym badaniu laicki 
system odniesień i przekonań (23) powinien być 
przez profesjonalistów zdrowia publicznego roz-
patrywany w kontekście ryzyka zakażenia. Nasze 
badania pokazały, że Polacy chętnie szukali za-
bezpieczeń profesjonalnych lub quasi-profesjonal-
nych: „maseczka antywirusowa” czy „dezynfek-
cja rąk” (zamiast prostszego „mycia rąk”). W trak-
cie zbierania danych zidentyfikowaliśmy również 
przynajmniej kilka przypadków dezinformacji, 
błędów poznawczych i fake newsów, które zna-
cząco wpłynęły na poziom zainteresowania ko-
ronawirusem w wyszukiwarkach internetowych. 
Padły one na żyzny grunt poznawczego mecha-
nizmu upraszczania rzeczywistości i szybko na-
brały charakteru wiralnego (11). Ta sytuacja jest 
zrozumiała, gdy epidemiolodzy i specjaliści zdro-
wia publicznego nie posiadają pełnej wiedzy na 
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temat COVID-19, a wytyczne instytucji takich jak 
WHO czy Ministerstwo Zdrowia są stale uzupeł-
niane i często sprzeczne z poprzednimi opiniami 
i rekomendacjami, wywołując dysonans poznaw-
czy w społeczeństwie (tak jak w przypadku oceny 
skuteczności noszenia maseczek w wydaniu mi-
nistra zdrowia Łukasza Szumowskiego). Dobrym 
przykładem laickiego systemu odniesień w obliczu 
zagrożenia zakażeniem jest popularność wyszu-
kiwań „maseczki antywirusowej” jako produktu 
zabezpieczającego przed zakażeniem (nie istnieje 
taki termin medyczny). Pokazuje on, że w społe-
czeństwie naukowo potwierdzone i skuteczne stra-
tegie kontroli epidemii, takie jak standardy higie-
niczne, nie są popularne wśród użytkowników In-
ternetu i często rozwiązania pseudo-profesjonalne 
były bardziej atrakcyjne, przynajmniej do czasu 
wprowadzenia oficjalnych rekomendacji i kampa-
nii informacyjnych. 

5. Niewielkie zainteresowanie COVID-19 przed po-
jawieniem się pierwszego potwierdzonego przy-
padku zakażenia może być związane z niską 
świadomością epidemiologiczną Polaków, przy 
czym należy rozróżnić nieliczną, ale głośną grupę 
aktywistów od reszty populacji (12). Pozytywnym 
efektem zainteresowania „koronawirusem” może 
być zwiększenie wiedzy epidemiologicznej i hi-
gienicznej, które w polskim społeczeństwie wy-
dają się być na niskim poziomie w porównaniu ze 
społeczeństwami europejskimi (11). 

6. Wydaje się, iż w interesie publicznym Minister 
Zdrowia i jego współpracownicy powinni częściej 
i bardziej efektywnie korzystać z tradycyjnych 
mediów informacyjnych, a nie z Twittera. Tym 
bardziej, że potwierdzono już w Polsce (25) me-
chanizm poszukiwania stabilizacji społecznej za 
pośrednictwem reprezentantów władzy. Wyko-
rzystanie tradycyjnych i osadzonych w kulturze 
mediów informacyjnych pozwoliłoby na poprawę 
zarządzania ryzykiem epidemicznym. 

Nasze analizy zawierają pewne ograniczenia meto-
dologiczne. Ujęta w badaniu populacja użytkowników 
Internetu może prowadzić do prze-lub niedoszacowa-
nia obserwowanych zjawisk. W pracy objęliśmy ok. 28 
mln mieszkańców Polski posługujących się językiem 
polskim, co reprezentuje ponad 85% populacji (15). Na 
tle populacji generalnej użytkownicy polskiego Inter-
netu są nieco młodsi (szczególnie wśród tych, którzy 
tworzą treści (27)), z przewagą kobiet (szczególnie 
wśród odbiorców treści medycznych (14)). W naszych 
badaniach nie znalazły odzwierciedlenia zachowania 
starszych grup wiekowych, z uwagi na ich sieciowe 
wykluczenie wynikające bądź z braku dostępu, braku 
kompetencji cyfrowych, czy z ich preferencji informa-

5. Low interest of the general public in COVID-19 
before the first reported case could be associated 
with a low epidemiological awareness of average 
Poles, especially when COVID-19 pandemic is 
massively discussed in traditional and social 
media by a relatively small but influential 
group of people (12). It’s worth to mention, that 
a positive effect of the interest in “Koronawirus” 
could be a probable increase in epidemiological 
and hygienic knowledge in Polish population 
which is probably (11) below European average 
(even health literacy for non-infectious diseases 
does not differ significantly in comparison to 
other European countries (24)). 

6. Given the scope of public interest especially 
during the later phases and the most popular 
platforms accessed it seems that the Ministry 
of Health’s Public Relation Team should have 
concentrated more on traditional media and 
inform public opinion quicker instead of using 
Twitter. This is also supported by other research 
confirming the mechanism of stability seeking 
in the general population during the current 
outbreak in Poland (25). Stable and traditional 
communication strategy of the Minister of Health 
could improve the risk perception management 
(26). 

Our study is subject to some methodological 
limitations. The population structure of the Internet 
users may lead to under/over-estimation of observed 
phenomena. We cover ca. 28 million Polish language 
speaking residents of Poland representing over 85% 
of the literate population (15). The Polish Internet 
users are younger (especially among content creators 
(27)) with females prevailing (especially among 
content consumers (14)) as compared to the average 
population. Our results do not describe the interest 
of the oldest groups, due to their digital exclusion 
(or preference to non-Internet media), health literacy 
limitations, etc. (24). Although the collected data 
can be successfully treated as a “digital proof”, the 
research on this phenomena were conducted in statu 
nascendi, therefore the conclusions of our analysis 
should be verified by in-depth triangulational studies 
(28).

It is important to mention that the collected 
data can be biased e.g. due to content presenting 
algorithms on the media platforms. For instance, 
technological giants Google and Twitter are supposed 
to implement fact verification algorithms to filter out 
false information and promote official information 
(e.g. showing widgets related to COVID-19) and we 
can rely only on their search engines after filtration. 
This may jeopardize the reproducibility of our results. 
In our study each considered Internet platform is 
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cyjnych (24). Mimo iż prezentowanie badania mogą 
być z powodzeniem traktowane jako „ślad cyfrowy” 
epidemii, badaliśmy zjawisko in statu nascendi, dlate-
go wyniki powinny być w przyszłości zweryfikowane 
w pogłębionych badaniach triangulacyjnych (28).

Warto również zwrócić uwagę, że zbierane dane 
mogą ulegać zniekształceniom w wyniku działania 
algorytmów stosowanych przez administratorów po-
szczególnych platform. Na przykład Google i Twitter 
stosują algorytmy weryfikacji w celu odfiltrowania 
fałszywych treści i promocji informacji oficjalnych 
(np. widgetów informacyjnych o COVID-19) i bada-
cze mogą korzystać tylko z oczyszczonych już danych. 
Przynosi to ryzyko, iż przy każdym kolejnym bada-
niu wyniki mogą być nieco różne, gdyż algorytmy na 
bieżąco moderują dostępne zbiory danych i ich skład 
może się przy każdym eksporcie różnić. Każda z wy-
korzystanych w badaniach platform została opisana 
oddzielnie, ze wskazaniem typu odbiorców i stylu 
komunikacyjnego. Najbardziej wartościowe dane po-
chodzą z Google Trends z uwagi na odzwierciedlenie 
zachowań znakomitej większości użytkowników In-
ternetu w Polsce oraz EventRegistry, który obejmuje 
praktycznie całą populację internautów. Pomimo nie-
doskonałości i eksploracyjnego charakteru niniejszych 
badań, stanowią one doskonałą okazję do ukazania 
„śladu cyfrowego” epidemii w stosunkowo krótkim 
czasie i przy minimalnych kosztach. 

Podsumowując, analizy mediów internetowych 
mogą z powodzeniem wypełnić lukę w socjomedycz-
nych badaniach zachowań zbiorowych podejmowa-
nych w czasie rozwoju i trwania zagrożeń dla zdrowia 
publicznego, takich jak epidemie chorób zakaźnych. 
Ponadto, po zniesieniu lockdownu i przy przewidywa-
nej na jesieni 2020 roku drugiej fali epidemii, praw-
dopodobnie o bardzo szerokim zasięgu geograficznym 
(29), będziemy mieli do czynienia z drugą falą zainte-
resowania, mającą odzwierciedlenie w poszukiwaniu 
informacji. Dlatego analizy zachowań internautów 
mogą uzupełniać modelowanie epidemiologiczne (30), 
w celu usprawnienia niefarmakologicznych interwen-
cji – jako podstawowego narzędzia kontroli – do cza-
su osiągnięcia drogą szczepień zbiorowej odporności, 
o ile to w ogóle możliwe. 

Podziękowania: Autorzy dziękują PNFN (2019-21), 
NCN (2016/22/E/HS2/00034), FU Berlin (FU AvH: 
08166500) oraz Komisji Europejskiej (EOSC-48) za 
częściowe sfinansowanie niniejszych badań. Dzięku-
jemy również Łukaszowi Krzowskiemu, Mariuszowi 
Dupladze, Danielowi Płatkowi, Ireneuszowi Skawinie, 
Andrzejowi Budzie oraz Marcusowi Doherr za owoc-
ne dyskusje w tematyce artykułu. Kody i dane dostęp-
ne są na https://github.com/ajarynowski/koronawirus. 

described separately and has its own target audience 
and communication style. The most representative 
data comes from Google Trends due to the highest 
share of Polish Internet users and EventRegistry 
article selection due the highest reach in the general 
population. Despite some disadvantages and 
exploratory nature of this study, it provides us with 
an opportunity to analyse a huge amount of digital 
footprint data at low cost and in a short time. 

In conclusion, Internet media analysis could fill the 
gaps in socio-medical research on collective actions 
during such important public health emergencies as 
epidemics of infectious diseases (8, 13). Moreover, as 
the lockdown was lifted, the second wave in the Fall 
2020 becomes probable, with a wider geographical 
spread (29), which is expected to be reflected in the 
Internet media (possibly in syndromic terms). Thus the 
Internet analysis could complement epidemiological 
modelling (30) to inform implementation of non-
pharmaceutical interventions – a major control tool 
until preferably via vaccination the herd immunity of 
the population is achieved if at all possible.
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ABSTRACT

Around the end of December 2019, a new beta-coronavirus from Wuhan City, Hubei Province, China began to 
spread rapidly. The new virus, called SARS-CoV-2, which could be transmitted through respiratory droplets, 
had a range of mild to severe symptoms, from simple cold in some cases to death in others. The disease caused 
by SARS-CoV-2 was named COVID-19 by WHO and has so far killed more people than SARS and MERS. 
Following the widespread global outbreak of COVID-19, with more than 132758 confirmed cases and 4955 
deaths worldwide, the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic disease in January 2020. 
Earlier studies on viral pneumonia epidemics has shown that pregnant women are at greater risk than others. 
During pregnancy, the pregnant woman is more prone to infectious diseases. Research on both SARS-CoV 
and MERS-CoV, which are pathologically similar to SARS-CoV-2, has shown that being infected with these 
viruses during pregnancy increases the risk of maternal death, stillbirth, intrauterine growth retardation and, 
preterm delivery. With the exponential increase in cases of COVID-19 throughout the world, there is a need 
to understand the effects of SARS-CoV-2 on the health of pregnant women, through extrapolation of earlier 
studies that have been conducted on pregnant women infected with SARS-CoV, and MERS-CoV. There is an 
urgent need to understand the chance of vertical transmission of SARS-CoV-2 from mother to fetus and the 
possibility of the virus crossing the placental barrier. Additionally, since some viral diseases and antiviral 
drugs may have a negative impact on the mother and fetus, in which case, pregnant women need special 
attention for the prevention, diagnosis, and treatment of COVID-19. 

Keywords: pregnancy, neonates, COVID-19, SARS-CoV-2, 2019 novel coronavirus
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INTRODUCTION

The Coronaviridae family consists of enveloped, 
positive-sense, single-stranded RNA viruses. The 
genome length of these viruses is between 26 and 32 
kb (1). This family is composed of two subfamilies: 
Coronavirinae, and Torovirinae.  The Coronavirinae 
subfamily is further composed of four genrea  : 
alpha-, beta-, delta-, and gamma-coronaviruses (2-
4). Coronaviruses have been found in numerous 
hosts, including birds, dogs, camels, bats, mice, 
pigs, as well as humans (1, 5-7). Betacoronaviruses 
and Alphacoronaviruses may commonly lead to 
gastroenteritis in animals and respiratory diseases 
in the humans (8). Coronaviruses that infect humans 
often produce mild to severe symptoms. HCoV-HKU1, 

HCoV-NL63, HCoV-229E and HCoV-OC43, can cause 
modest symptoms similar to common cold (1, 3, 9), 
however, in infants and elderly, HCoV-OC43 and 
HCoV-229E may also lead to severe lower respiratory 
tract infections (3). Severe acute respiratory syndrome 
(SARS) coronavirus (SARS-CoV) (Betacoronavirus) 
and the Middle East respiratory syndrome (MERS) 
coronavirus (MERS-CoV) (Betacoronavirus) can 
also cause severe symptoms. Studies have shown 
79% identity between SARS-CoV-2 genome and 
SARS-CoV and 50% identity between the SARS-CoV 
genome and MERS-CoV (10, 11).

The SARS-CoV, first observed in Guangdong 
province in southeast China in November 2002, 
infected more than 8,000 people in 37 countries and 
killed 774 people between 2002 and 2003 (12, 13). 
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THE DIVERSITY AND ORIGIN
OF THE CORONAVIRUSES

According to existing data, all of the coronaviruses 
that affect humans have animal origins. Accordingly 
MERS-CoV, and SARS-CoV, are reported to have bat 
origin (1, 35). 

The SARS-CoV-2 genome analysis has indicated 
that the genome sequence of this virus, was 79.5% and 
96.2%  similar to the bat SARS-CoV  and CoV RaTG13 
genome sequence, respectively (36). According to 
these information, SARS-CoV-2 might have been 
originated from bats, like the MERS-CoV and SARS-
CoV (37).

In March 2003, a novel CoV was identified as 
the main causative factor for SARS and hence was 
known as SARS-CoV. A retrospective serologic 
study proposed cross transmission of SARS-CoV or 
its other variants from the animals to the humans in 
the wet market with a high outbreak of 16.7% among 
the owners of asymptomatic animals (38). According 
to earlier studies, SARS CoVs, such as bats isolates, 
share 88%-92% sequence homology with the civet or 
human isolates. Furthermore bats can be considered 
a natural source of a close ancestor of SARS-CoV (20, 
39). 

Other animal strains may interfere with the 
appearance and evolution of SARS-CoV. At least seven 
strains of animals including red fox, wild boar, raccoon 
dog, mink, pig, rice field rat, and Chinese ferret may 
harbor SARS-CoV under certain conditions, (12)

In accordance to the genomic findings, MERS-CoV 
can be categorized as a lineage C betacoronavirus. It 
is considered as a comparatively new ancestor, which 
is defined as the bat coronaviruses HKU5 and HKU4. 
At the present time, 4 of 9 Betacoronavirus strains 
and 7 of 11 ICTV- assigned Alphacoronavirus strains 
have been found in bats. Therefore, bats are probably 
the main natural origins of Betacoronaviruses and 
Alphacoronaviruses (4, 8). 

EPIDEMIOLOGY AND OUTBREAK

There is little information available about the 
effects of coronavirus infections in pregnant women, 
and now it seems likely that pregnant women have 
been infected during the recent SARS-CoV-2 outbreak 
(40). The World Health Organization (WHO) on March 
11 classified COVID-19 as a pandemic. As of July 22, 
total of were 14 731 563 cases were infected ,which 611 
284 of them were fatal cases (24).

Analysis on 41 hospitalized patients whose SARS-
CoV-2 test was laboratory-confirmed showed that 30 
of 41 patients were men (73%); 49.0 years old was the 
average age and fewer than one-half were suffering 

MERS-CoV was first spotted in Saudi Arabia in 2012, 
infecting at least 2494 people and causing 858 deaths 
since then, including 38 deaths in South Korea (14, 
15). SARS-CoV is easily transmitted by respiratory 
droplets or nosocomial contact (16-18). MERS-CoV 
was first transmitted to humans through camel-to-
human contact and then spread through human-to-
human contact (19). Common symptoms of SARS 
include malaise, chills, fever,  myalgia, dry cough, 
dyspnea, and headache (20). Symptoms of MERS such 
as shortness of breath, chest pain, fever, cough, sore 
throat are mainly caused by lower respiratory tract 
infection(21). 

In late December 2019, cases of viral pneumonia 
were observed in Wuhan, the capital of Hubei Province, 
China. On February 11, the Coronavirus Study Group 
of the International Committee on Taxonomy of 
Viruses chose the name Severe Acute Respiratory 
Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) for this new 
beta-coronavirus virus (22, 23). WHO also named the 
disease caused by the virus, COVID-19 (24). People 
infected with the virus can have symptoms such 
as high fever, dry cough, dyspnea, and shortness of 
breath. Chest radiography often shows invasion to 
both lungs (25, 26). 

COVID-19 has been spreading rapidly around the 
world and WHO declared it as pandemic disease and 
a public health emergency of international concern in 
January 2020. According to WHO’s July 22 report, 
there were 14 731 563 confirmed cases of COVID- 19 
and 611 284 deaths all around the world. (24) 

The transmission of the COVID-19 virus is 
mainly via contact, aerosols, and droplets. Nucleic 
acid of SARS-CoV-2 has also been detected in the 
fecal samples of patients with the COVID-19, which 
indicates that stool could be a factor in the transmission 
of the disease (27, 28).

Studies conducted during earlier viral infections 
and pandemics have led to some understanding of the 
effects of the infection on various demographics of the 
population.  Chances of stillbirth, preterm delivery, 
maternal death and spontaneous abortion increase in 
viral pneumonia such as SARS (29-33).  SARS-CoV-2 
is very similar in terms of pathogenicity to SARS-CoV 
and MERS-CoV and studies have shown that SARS- 
and MERS-CoV pose many risks to the mother and 
fetus (19, 30, 33, 34). 

This study is aimed at understanding the possible 
effects of SARS-CoV-2 on pregnant mothers and 
fetuses, based on studies of both SARS-CoV and 
MERS-CoV as well as studies on the SARS-CoV-2.
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from underlying co-morbid conditions including 
cardiovascular disease (6; 15%), hypertension (6, 
15%) and diabetes (8 ,20%).  Cough (31, 76%), sputum 
production (11, 28%), fever (40, 98%), headache (3, 
8%) and myalgia or fatigue (18, 44%) were the most 
prevalent symptoms at the onset of their illness (25). 
For 13 of these 41 2019-CoV cases (32%) intensive 
care was required, 12 of them (32%) experienced acute 
respiratory distress syndrome (ARDS), and 6 of them 
(15%) died (40). 14 children who were younger than 
10 years old were infected. The initial symptoms can 
be traced to 7 December 2019.  Among the confirmed 
patients, the average time from infection to diagnosis 
was 5 days. The average delay between the beginning 
of symptom and diagnosis dropped significantly 
between before 14 January 2020 and after 22 January 
2020 (41).

An odd outbreak of severe pneumonia occurred 
in Foshan, Guangdong Province in southern China in 
November 2002.  On February 21, 2003, a 64 years 
old nephrologist traveling to HK from southern China 
was the indicator case causing subsequent epidemics 
in Toronto, Singapore and HK (20, 42-45). 

Martha Anker reported that more than 100 cases 
of SARS‐CoV infections happened in women who 
were pregnant and needs closer investigation (46). The 
clinical outcomes for women with SARS who were 
pregnant were worse than those that happened in non-
pregnant infected women in Hong Kong (18). Wong et 
al. (30) appraised the obstetrical results from a cohort of 
women who were pregnant and affected by  SARS. Four 
of the seven (57%) women during their first trimester 
experienced unplanned miscarriages, presumably due 
to the hypoxia which happened because of the acute 
respiratory distress (ARDS) related to SARS. Four of 
the five (80%) women who were more than 24 weeks 
pregnant, had early deliveries (40).

Between 2012 and  2016 Ministry of Health (MoH) 
of Saudi Arabia confirmed 1308 cases of MERS and 
from these cases, 5 of them were pregnant as reported 
by Assiri et al. (47) in a retrospective study, and all 
of them had unfavorable results. Patients were from 
27 to 34 years old, with exposure that happened in 
second or third trimester. Intensive care was provided 
for all of 5 cases. Two of the pregnant women died and 
two perinatal deaths were reported. These results are 
associated with other reports of infection with MERS-
CoV in pregnant women and outcomes of SARS‐CoV 
infection (40, 47). 

Many studies have reported pregnant women 
infected by SARS-CoV-2 (48-50), but it remains to be 
seen if the effect of SARS-CoV-2 on them and their 
pregnancy will be the same as that of the earlier MERS-
CoV and SARS-CoV infections. There are several 
studies reporting on death cases of pregnant women 

due to SARS-CoV-2 infection (51-53). Hantoushzadeh 
S et al. (51) reported 7 cases of maternal death due to 
COVID-19 among 9 infected pregnant women. Also 
Takemoto MLS et al. (52) reported 20 maternal deaths 
related to COVID-19. To describe the possible adverse 
obstetrical consequence of infection  in pregnant 
women and perinatal outcome of fetuses and neonates, 
this review explains the present state of understanding 
in accordance to the previous coronavirus infections 
(40).

CLINICAL FEATURES
AND PATHOLOGICAL FINDINGS

As it was stated before, viruses of Coronaviridae 
family can cause a spectrum of illnesses ranging 
from a simple cold to severe respiratory distress 
condition (11). In general, Humans are susceptible to 
COVID-19, while pregnant women are in more danger 
(especially of respiratory complications), because 
of the physiologic alterations that pregnancy causes 
in their cardiopulmonary and immune systems (for 
example; alterations in pulmonary function (54, 55) 
and altered cell-mediated immunity (56)) (57, 58). 
Among non-obstetric infections in pregnant women, 
pneumonia is much more common than the others (59-
61) and according to previous studies, among causes 
of indirect obstetric mortality, it is the third most 
common one (62). Viral pneumonia can cause higher 
mortality and morbidity than bacterial pneumonia 
(because of the effect of antibiotics) (63). The most 
common complications that happen to fetus as a result 
of maternal pneumonia include intra uterine growth 
retardation (up to 12%), prematurity as a result of 
preterm labor (up to 44%), neonatal demise (up to 
12%), and intrauterine demise (up to 3%) (59-61). 
Furthermore, viral mid-trimester infections (such as 
varicella) can cause multiple congenital anomalies and 
embryopathies (64, 65).

In this section, the specific clinical features and 
pathogenesis of the COVID-19, SARS and MERS 
infections will be discussed, with focus on pregnant 
women.

Common symptoms of COVID-19 in hospitalized 
patients are fever (between 83-100%), cough (between 
59-82%), myalgia (between 11-35%), headache 
(between 7-8%) and diarrhea (between 2-10%). 
Abnormalities on radiographic chest imaging have 
been observed in all cases. Thrombocytopenia, 
leukopenia and lymphopenia are other signs of 
abnormal testing. According to Initial reports, 17-29% 
of hospitalized patients had acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) (11).

According to recent reports, in 18 pregnant women 
infected with COVID-19 (all were infected in their 
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third trimester) clinical findings were not different 
from non-pregnant adults. Although preterm delivery 
and fetal distress were observed in some patients, all 
tested babies were negative for COVID-19 (11). 

In pathologic studies, COVID-19 infected patients 
demonstrated increased levels of plasma pro-
inflammatory cytokines and higher leukocyte numbers. 
The major pathologic findings of COVID-19 in 
respiratory system were RNAemia, severe pneumonia, 
combined with the incidence of ground-glass opacities, 
and acute cardiac injury (25). A comparison between 
non-ICU and ICU cases demonstrated that the plasma 
concentrations of IL10, MCP1, IL2, IL7, GCSF, TNFα, 
MIP1A, and IP10 were lower in non-ICU patients than 
ICU patients. (25)

Common clinical features of SARS disease are 
persistent fever, dry cough, rigor/chills, myalgia, 
malaise, dyspnea, and headache. Less common 
features are sore throat, nausea (and vomiting), 
Sputum production, coryza, dizziness, and diarrhea 
(42, 45, 66-69). According to reports, case-fatality 
rate in the series of 12 pregnancies was 25%. Four of 
them showed ARDS, three of them presented with 
disseminated intravascular coagulopathy (DIC), three 
of them had renal failure, two of them were infected by 
secondary bacterial pneumonia, and sepsis occurred 
in two patients. Pregnant cases were more likely (three 
folds) for subjected to mechanical ventilation than 
non-pregnant women. Four of seven first-trimester 
infections resulted in spontaneous abortion. Preterm 
delivery after 24 weeks gestation occurred in four of 
five women infected with SARS (11).

According to pathological findings, S protein 
(surface envelope spike protein) is an important 
protein that helps SARS-CoV to establish infection 
and determines cell and tissue tropism (20). The 
virus binds to the receptor, undergoes conformational 
change of the S protein and then cathepsin L–
mediated proteolysis inside the endosome (70). ACE2 
(angiotensin-converting enzyme 2), which is widely 
expressed on body tissues, is the host receptor of 
this virus. The ACE2 may also cause diffuse alveolar 
damage (DAD) (20). 

Lung histopathology in severe SARS-CoV cases 
showed denudation of bronchial epithelia, DAD, loss 
of cilia, giant cell infiltrate, squamous metaplasia, 
and a remarkable increase in macrophages in the 
interstitium and alveoli. Even though the main 
pulmonary feature was DAD (42, 71, 72), subpleural 
lesions (resembling bronchiolitis obliterans organizing 
pneumonia) were also observed (73). Spleen’s white 
pulp atrophy, hemophagocytosis, secondary bacterial 
pneumonia and hyaline membranes were also observed 
(42, 71, 72, 74). 

Common clinical symptoms of MERS disease are 
fever, cough, shortness of breath, sore throat, chest 
pain, myalgia, malaise and gastro-intestinal symptoms 
(for example; abdominal pain, vomiting and diarrhea). 
More uncommon symptoms are wheezing, chills, 
confusion and palpitations (75-78). It also should be 
noted that respiratory symptoms are mostly observed 
in lower respiratory tract (fever, cough and dyspnea), 
while reports about upper respiratory tract disease 
were not frequent.  Radiologic graphs of MERS 
patients demonstrated mild to severe pulmonary 
consolidation (21). For pregnant women, in 13 reported 
pregnant cases, two patients were asymptomatic, three 
patients died, two cases faced fetal demise and two of 
them were delivered preterm (11).

According to pathological findings, Dipeptidyl 
Peptidase 4 (DPP4, also known as CD26) is the primary 
receptor for MERS-CoV, which is a multifunctional 
cell surface protein (79). This protein is expressed 
in the epithelial cells in the alveoli, kidney, small 
intestine, prostate, liver, and on activated leukocytes 
(80). In the lungs of MERS animal models, alveolar 
edema and infiltration of macrophages and neutrophils 
were observed (81). MERS-CoV (unlike SARS-CoV) 
can infect human macrophages (82) and dendritic cells 
(83) in vitro; so this virus can affect the immune system. 
Other targets for MERS-CoV are T cells due to their 
high amounts of CD26 (84). MERS-CoV can cause 
immune dysregulation as well (85) (by stimulating 
innate immune responses), with delayed (in vivo and 
in vitro) pro-inflammatory cytokine induction (82, 86, 
87).

DIAGNOSIS OF COVID-19 INFECTIONS
IN PREGNANT WOMEN AND NEONATES

In pregnant women, diagnosis includes examining 
specific specimens; at present, upper and lower 
respiratory specimens and serum are suggested; 
further specimens [urine and stool] can be sent as 
well (88). In order to detect SARS-CoV-2, neonatal 
pharyngeal swabs are used; however, the probability 
of a false negative result cannot be eliminated. More 
specimens, if situations permit, such as gastric fluid, 
serum, anal swabs, or stools from infants and umbilical 
cord blood and amniotic fluid from the mother, should 
be obtained in order to optimize the nucleic acid test 
(NAT) detection rate. The placental tissue may further 
be tested for placental inflammation triggered by 
a viral infection (89) to detect placental transmission. 
Body temperature, respiratory rate, heart rate, 
gastrointestinal signs, as well as the neonate signs, 
must be checked carefully; for patients with abnormal 
signs, there must be prompt intervention (90).
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RISK OF COVID-19 VERTICAL 
TRANSMISSION TO FETUS OF INFECTED  

PREGNANT WOMEN

A pathogen transmission during the prenatal or 
postnatal period from mother to fetus or neonate is 
called vertical transmission; e.g. during pregnancy 
period through placental blood or germ cells, during 
delivery or labor by the birth canal and during 
postpartum period via breastfeeding (57). Before the 
COVID-19 outbreak, HKU1, NL63, 229E, OC43, 
MERS-CoV and SARS-CoV were the coronavirus 
that caused infection in individuals. For HKU1, NL63, 
229E and OC43, which generally cause common cold 
symptoms among humans, vertical transmission can 
occur via the placenta (9). 

Zhu H et al. (91) studied 9 pregnant women (10 
infants) infected by SARS-CoV-2 in their third 
trimester, and tested throat swab samples of 9 born 
infants for SARS-CoV-2.  They reported that all 
were negative; although, some of the infants showed 
symptoms. From the negative test results, it may be 
said that the symptoms may not be associated with 
intrauterine transmission. A study by Chen H et al. 
(92) on 9 pregnant women infected by SARS-CoV-2 
in their third trimester tested samples of cord blood, 
amniotic fluid, neonatal throat swab and also breast 
milk from six patients for SARS-CoV-2, and reported 
that all were negative for the virus. In addition, they 
reported no detection of the virus in the colostrum 
of mothers infected by COVID-19 and that there 
was no vertical transmission risk by breastfeeding. 
Rasmussen SA et al. (11) declared that it is unknown 
whether SARS-CoV-2 could be transmitted via breast 
milk or not. 

According to Yang et al. (58), infection by SARS-
CoV-2 within the pregnancy period cannot cause 
vertical transmission to the baby. Of course, we must 
consider that most studies in this field were done on 
cases that presented the disease in the third trimester 
and current data is limited. Isolation remains necessary 
after delivery, regardless of lack of evidence for SARS-
CoV-2 vertical transmission (57). China recommended 
not to feed neonates with breast milk of the COVID-19 
infected mother and also to separate the newborn and 
the infected mother. US-CDC has recommended it as 
well (93).

Many studies indicate that during the Asian SARS 
epidemic of 2002-2003, no vertical transmission was 
seen in the reported pregnant cases (94-96). Wong SF et 
al. (30) studied 12 pregnant women infected by SARS 
and subsequently their infants, and reported that no 
neonate was infected by SARS-CoV. Robertson CA et 
al. (97) tested the breast milk samples (collected around 
130 days after onset of illness) of a mother recovered 

from infection by SARS and reported that there was 
no SARS-CoV RNA in them. Other researchers have 
reported no vertical transmission of the infection to 
the infants of MERS-CoV infected pregnant women 
(93) (19, 33). A few other researchers have alsoi 
demonstrated that there is no vertical transmission 
for MERS or SARS after vaginal delivery or cesarean 
section, which is supported by many other studies (11, 
98, 99).

SARS DIAGNOSIS AND TREATMENT
IN PREGNANCY

Prevalent laboratory features of SARS 
include Creatinine phosphokinase (CPK), low-
grade disseminated intravascular coagulation 
(prolonged activated partial thromboplastin time, 
thrombocytopenia, increased D-dimer), lymphopenia 
and increased lactate dehydrogenase (LDH) (42, 
44, 45, 100, 101). Lung periphery and lower area 
predominant involvement along with pleural effusion, 
hilar lymphadenopathy, or the absence of cavitation 
are typical radiographic traits of SARS (42, 102). 
Commonly, through the 2nd phase, radiographic 
development from focal unilateral air space opacity to 
bilateral or multifocal involvement, with radiographic 
betterment with treatment, is noticed (42, 69, 102). 
Furthermore, through optimization of RNA extraction 
methods, in addition to performing quantitative real 
time RT-PCR technologies, test sensitivity for early 
diagnosis of SARS could be greatly enhanced (103).

Various enzymatic targets such as protease have 
been shown by genomic analysis of the SARS-CoV 
(104-106). In human immunodeficiency virus (HIV) 
infection cases, ritonavir and lopinavir in combination 
is widely used as a boosted protease inhibitor 
regimen. Moreover, in viral infections, Type1 IFNs, 
like IFN-a, are produced early based on the innate 
immune response. Total inhibition of the SARS-CoV 
cytopathic effects has been reported in culture for 
human leukocyte IFN-a, a-n1, b-1b, IFN subpes and 
a-n3 (107). In addition, convalescent serum obtained 
from SARS recovered patients, includes neutralizing 
antibody and can be clinically beneficial for treating 
other patients with SARS (69, 108, 109). 

MERS DIAGNOSIS AND TREATMENT
 IN PREGNANCY

Some diagnostic techniques such as current 
gold standard RT-rtPCR in-house assays and virus 
in LLCMK2 and Vero cells were discovered by 
ProMED, which announced first MERS case (110-
112). A colorectal adenocarcinoma (Caco-2), has been 
suggested for MERS-CoV infection isolation epithelial 
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cell line (113). MERS-CoV RNA molecular detection 
can be performed in real time. In addition, MERS-
CoV antigen detection has not been popular until now 
but in a combination of viral protein recognition, the 
high power and short rotation time of the test results 
makes this an attractive choice (114). 

None of the agents that have been used for treating 
MERS have been tested in vast clinical studies. Present 
information is limited to the interferon and other drugs 
combination therapies in case series and case reports 
(115). Since MERS-CoV outbreaks have a sporadic 
nature, a randomized or prospective study may be 
challenging. No therapeutic choices are presently 
suggested for pregnant women because of a gap in 
MERS treatment in pregnancy research (33). Because 
of the risks for teratogenic effects, treatments under 
investigation and testing could be considered unsafe 
for pregnant women. For example, ribavirin was given 
to pregnant women who had serious illnesses at the 
time of the SARS epidemic in 2003, but it has been 
reported to increase the potential risk for teratogenic 
effects in infants. (33, 40).

CARING FOR THE PREGNANT WOMEN
AND THE INFANTS

COVID-19 infection is considered an extremely 
contagious disease and this should be taken into 
account even when planning for intrapartum care. 
According to the H. YANG et al study, if an infected 
woman starts a natural delivery, provided that 
appropriate prevention techniques are taken, vaginal 
delivery is allowed, but with a brief second stage, as 
active pressure and pushing with a surgical mask are 
not common (58).

Neonates born to COVID-19 infected mothers 
should be monitored carefully. (93) and because of 
limited knowledge available so far, it appears sensible 
to suppose that an infant born to a 2010-nCoV infected 
mother is at the risk of infection at delivery, either 
perinatally or in-utero; therefore, it is better to isolate 
the newborn to avoid exposure of other infants to the 
infection (11).

E Mullins et al. have suggested that mothers who 
suffer from COVID-19 infection with symptoms 
indicating viral infection, must not breastfeed their 
newborns. If these mothers want to breastfeed their 
babies in future, they can express their milk and then 
continue breastfeeding whenever affirmed as non-
infective (93). 

One of the best suggestions for a healthy newborn 
with an infected mother is that the unhealthy 
mother and her newborn be temporarily separated 
in a healthy mother’s room, in accordance with the 

recommendations made during pandemic H1N1 (11, 
116).

With regard to the care of pregnant mothers and 
newborns who had SARS infection,  we reproduce 
below, the recommendation based on the evaluation of 
evidence criteria in the Report of the Canadian Task 
Force on Preventive Health Care (18):

“Neonates of mothers with SARS should be isolated 
in a designated unit until the infant has been well for 
10 days, or until the mother’s period of isolation is 
complete. The mother should not breastfeed during 
this period.”

To reduce the risk of exposure to MERS-CoV 
among pregnant women, further prevention, such as 
avoiding contact with sick people and animals such 
as fox, wild boar, raccoon dog, mink, pig, rice field 
rat, camels and bats has been suggested, especially in 
health care settings. Pregnant women who have the 
symptoms such as influenza‐like illness (ILI), sepsis, 
or pneumonia on the Arabian Peninsula can gain 
from MERS‐CoV screening to enhance the illness 
management and accelerate early diagnosis (117).

COVID-19 VACCINATION CHALLENGES
IN PREGNANT WOMEN

Obstetrician–gynecologists are often vaccinators of 
women in general and pregnant women in particular. 
Pregnant women are prone to vaccine-preventable 
disorder–related mortality and morbidity and harmful 
pregnancy results, comprising spontaneous abortion, 
low birth weight, congenital anomalies, and preterm 
birth. Additionally, to achieve the direct maternal 
advantage, vaccination during pregnancy probably 
provides direct infant and fetal gain through passive 
immunity (trans-placental transfer of the maternal 
antibodies which induce vaccine)  (118-120). Among 
the vaccines suggested for the adults by the Centers for 
Disease Control & Prevention (CDC), 2 are suggested 
during the postpartum period, 4 are suggested in 
pregnancy based on the additional venture factors, 
and 2 are directly suggested for management during 
pregnancy (121). [126]. In accordance to laboratory 
methods, vaccines are generally classified as 
inactivated or killed, live attenuated, toxoid, conjugate 
or subunit vaccines (121). Subunit vaccines contain 
particles of the pathogens against the disease they seek 
to protect. These vaccines stimulate protective immune 
responses (122).  In HPV vaccine, for example, a single 
HPV protein expression results in production of virus-
like particles. Virus-like particles generally contain 
no actual viral genetic material and are therefore, 
are not capable of causing infection. Subsequent to 
vaccination, the host immune system would recognize 
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the expressed proteins from recombinant vaccines and 
would develop protective antibodies against target 
pathogens as well (123). Such vaccines could also be 
developed for COVID-19 to lower the risk of infection 
as much as possible. 

In diseases with high mortality and morbidity 
vaccines are only provided during pregnancy if 
a woman risk of infection and exposure is high enough 
(based on season, location, and activities planned 
during travel) and thus outweighs any possible 
theoretical risks of vaccination(121).

Discussion on different technical challenges 
involved in the development of an efficient and safe 
vaccine for human coronavirus infections are outside 
the scope of this work. This work has a few challenges; 
some of the challenges are
 – protective antibodies to coronaviruses are not 

stable for a long term, 
 – tissue impairment occurs when subject to SARS‐

CoV, 
 – animal model development that resembles human 

infection is inadequate, 
 – the time and cost essential to carry out clinical 

trials in humans are very high (124-126). 
In the design, clinical trial, and vaccine candidate 

implementation for SARS-CoV-2, it is important to 
consider the state of the pregnant women.  When we 
analyze the process of vaccine development in general, 
the needs of pregnant women have hardly been in 
preclinical design and the clinical production trial 
stages (127). Ethical values, such as justice, equity, 
fairness, and benefit growth, are challenged by the 
exclusion of pregnant women and their babies from 
involvement in vaccine design and implementation, 
and it possibly puts their health at risk during outbreaks, 
besides other health emergencies (128, 129).  

Given the potentially harmful impacts of the new 
coronavirus during pregnancy, a central question 
that needs to be addressed at this point is whether 
maternal immunization must be prioritized in 
research and development? Twelve groups, in the 
PHEIC announcement, have declared that they are 
developing SARS-CoV-2 vaccines, and seven further 
have declared new therapeutic initiatives (130). 
Experimental vaccines are difficult to be tested on 
pregnant women; and therefore, vaccines with such 
a population are not usually developed. Only a few 
clinical vaccine trials, thus far, have proactively 
involved pregnant women (131); a classic example is 
the exclusion of pregnant and breastfeeding women in 
the rVSV‐ZEBOV vaccine test during the three Ebola 
virus epidemics (127-129). Considering the potentially 
serious nature of pregnancy, as shown in SARS and 
MERS maternal infections, pregnant women should 
be taken into account in all attempts to prepare for 

and prevent infection of the new coronaviruses (130). 
Production of vaccines builds on SARS and MERS 
vaccines and profits from their work (132). This is not 
clear, however, how soon an efficient and safe vaccine 
can be developed (88).

MANAGEMENT AND TREATMENT
OF COVID-19 INFECTED WOMEN

An early sign of maternal respiratory worsening 
can be the changes in the pattern of heart rate.  Extreme 
respiratory failure may arise in pregnant women as 
seen in earlier SARS and MERS situations, and in 
most of such cases, sufficient oxygenation may not be 
provided by mechanical ventilation. If this happens, 
a latent part of extracorporeal membrane oxygenation 
(ECMO) in pregnancy is indicated in some literature; 
it should merely be used in centers having experience 
with the method (133). It is unclear if delivery benefits 
a critically ill mother; decisions on delivery should 
be made based on the fetus gestational age and in 
conjunction with the neonatologist’s adivise (134).

Currently, even though a wide-spectrum of 
antivirals used in MERS animal models are being 
assessed for use against SARS-CoV-2 (132), no 
antiviral medications licensed by the US Food and 
Drug Administration exist as yet for the COVID-19 
treatment (90). Corticosteroids should be avoided for 
coronavirus-related pneumonia treatment since they 
were not effective in MERS and resulted in delayed 
MERS-CoV clearance (135). For fetal lung maturity, 
thus, decisions on the corticosteroids application 
should be made by consulting maternal-fetal medicine 
consultants and infectious disease specialists (88). 
However, in a clinical trial by Oxford University it has 
been shown that the rate of death was reduced to one-third 
in ventilated patients (rate ratio 0.65 [95% confidence 
interval 0.48 to 0.88]; p=0.0003) and one fifth in other 
patients who have recieved oxygen only (0.80 [0.67 to 
0.96]; p=0.0021) by administering dexamethasone. 
No beneficial effects had been observed among other 
patients who did not require respiratory support (1.22 
[0.86 to 1.75]; p=0.14) (136). Timely immunoglobulin 
intravenous injection can decrease severe sickness and 
mortality as, at present, neither a vaccine nor specific 
antiviral medicines against the SARS-CoV-2 infection 
exists (90). The two infected infants that have been 
studied so far, had thrombocytopenia accompanied 
by abnormal liver function, according to Zhu et al. 
s’ report (90). One died, which may be because the 
virus was not detected in time, and the baby may have 
had poor immune function, rapid virus growth, and 
massive virus replication in several tissues results 
in major viremia, causing multiple organ failure, 
refractory shock, and DIC that blood transfusions 
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and symptomatic supportive treatments could not 
improve. The other infant was treated with intravenous 
infusion of gamma globulin, plasma, and platelets 
and survived, which shows that gamma globulin can 
be efficient in severe cases, which is in line with the 
current recommendations (137). As further data on 
pregnant women with COVID-19 become available, 
all recommendations should be revised.

SITUATION OF SARS-COV-2, SARS-COV 
AND MERS-COV INFECTION OF PREGNANT  

WOMEN AND NEWBORNS BY THE TIME

On 13 January 2020, a COVID-19 infected baby 
was delivered. After its birth its nanny and after days 
its mother were diagnosed with COVID-19. The baby 
showed symptoms after 16 days (138).

On February 5th 2020, a neonate born in Wuhan 
was positive for COVID-19 test after 30 hours (40). 
Another baby diagnosed with COVID-19 seems to 
have acquired the virus from the environment of the 
hospital (139). Neonates can become infected by ways 
other than vertical transmission e.g. inhalation of the 
virus via aerosols which are produced by coughing of 
healthcare workers or mother or relatives (40). Until 
May 2003, there had been 10 reported cases of pregnant 
women infected by SARS, of which four experienced 
early pregnancy loss (18, 140). Rate of case fatality 
among 11 MERS infected pregnant women was not 
different from the overall rate of case fatality (34).

CONCLUSION

At present, there is no proof that pregnant women 
are more susceptible to the COVID-19 infection than 
normal people. There is also no evidence of vertical 
transmission of SARS-CoV-2 from mother to infant.

Observations during the earlier MERS and SARS 
infection periods have shown that when the mother’s 
infection appears in the third trimester, the pregnant 
women might have severe clinical symptoms. The 
prevalence of COVID-19 infection is quickly growing 
in the number of deaths, cases, and the countries that 
are affected. There is not enough information about 
the virus and its effects, its risk factors, modes of 
transmission, the number of basic reproduction, and 
the rate of case fatality.

Management systems for COVID-19 requires 
details on the pregnancy situation, such as fetal and 
maternal results. The standard actions to handle 
severe respiratory infection are considered as the care 
foundation for the pregnant woman suffering from 
COVID-19 and must be performed aggressively in 
a team-based protocol. Neonates born to COVID-19 
infected mothers should be monitored carefully and 

therefore, it is better to isolate the baby to prevent 
exposure for the other infants. If these mothers want 
to breastfeed their babies in future, they can express 
their milk and then continue breastfeeding whenever 
affirmed as non-infective.  Further research on the 
therapy of MERS, SARS, and COVID-19 is required to 
understand the benefits and the risks of novel vaccines 
and new treatments in pregnancy. 
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ABSTRACT

THE AIM OF THE STUDY. Is to present the state of knowledge from April and May 2020 about the influence 
of Bacillus-Calmette-Guérin vaccination against tuberculosis on incidence and mortality due to COVID-19.
MATERIAL AND METHODS. A review of the latest literature till 9 May 2020 has been made. PubMed and 
ResearchGate databases and WHO reports were used.
RESULTS. Immunomodulatory properties of the tuberculosis vaccine which protects against severe cases of 
tuberculosis and partly against other infections are indicated, including viral and respiratory infections. The 
BCG vaccine induces heterologous immunity and trained innate immunity. It was noted that in countries which 
maintain obligatory BCG vaccination COVID-19 incidence and mortality are lower than in countries that have 
stopped or never introduced BCG as mandatory vaccination. Most analysis confirmed this relationship, but they 
indicated the possible impact of other factors, such as genetics in the population, the type of strain from BCG 
vaccine, the level of health care and the wealth of a nation, the structure of migration, co-morbidities and a 
policy of introducing social distance.
CONCLUSIONS. At the moment, we do not have enough evidence to support or deny the hypothesis of 
COVID-19 reduction in incidence and mortality in countries maintaining obligatory BCG vaccination. Other 
factors that might affect the results should be considered in further analysis. The results of clinical trials will 
provide more reliable proofs than analysis of epidemiological data. WHO does not recommend BCG vaccination 
to prevent COVID-19 and recommends it to newborns from areas with a higher incidence of tuberculosis.

Key words: BCG vaccine, COVID-19, SARS-CoV-2

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest przedstawienie stanu wiedzy z przełomu kwietnia i maja 2020 roku na temat wpływu 
szczepienia przeciwko gruźlicy Bacillus-Calmette-Guérin na zachorowalność i umieralność z powodu CO-
VID-19.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano przeglądu najnowszej dostępnej literatury do dnia 09.05.2020 roku. Ko-
rzystano z baz danych PubMed i ResearchGate oraz doniesień Światowej Organizacji Zdrowia.
WYNIKI. Wskazuje się na immunomodulujące właściwości szczepionki BCG, która chroni przed najcięż-
szymi przypadkami gruźlicy oraz częściowo przed innymi zakażeniami, w tym wirusowymi i wywołującymi 
zakażenia układu oddechowego. Szczepionka ta indukuje odporność heterologiczną i w mechanizmie „wy-
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uczonej” odporności wrodzonej. Zauważono, że w krajach, które utrzymują obowiązkowe szczepienie BCG w 
dzieciństwie, zachorowalność i umieralność z powodu COVID-19 jest niższa niż w krajach, które zaprzestały 
obowiązkowych szczepień lub ich nigdy nie wprowadziły. Większość analiz potwierdziła tę zależność, jednak 
wskazały one jednocześnie na możliwy wpływ innych czynników zakłócających wyniki, takich jak czynniki 
genetyczne w populacji, rodzaj szczepu bakteryjnego użytego do wykonania  szczepionki BCG, poziom opieki 
zdrowotnej i zamożności narodu, struktura migracji, choroby współistniejące pacjentów z COVID-19 i polityka 
wprowadzania dystansu społecznego.
WNIOSKI. Obecnie nie ma wystarczających dowodów, by potwierdzić lub zaprzeczyć postawionej hipotezie 
obniżenia zachorowalności i umieralności z powodu COVID-19 w krajach utrzymujących obowiązkowe szcze-
pienie BCG. Inne czynniki mogące mieć wpływ na wyniki należy wziąć pod uwagę w dalszych analizach. 
Wyniki badań klinicznych dostarczą bardziej wiarygodnych dowodów niż analizy danych epidemiologicznych. 
Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca obecnie szczepienia BCG w celu zapobiegania COVID-19 i zaleca  je 
jak dotychczas  noworodkom z terenów o wyższej zachorowalności na gruźlicę.

Słowa kluczowe: szczepionka BCG, COVID-19, SARS-CoV-2

INTRODUCTION

BCG vaccine (Bacillus-Calmette-Guérin) is 
a vaccine invented at the beginning of the 20th century 
by Albert Calmette and Camille Guérin. It protects not 
only against the most severe tuberculosis, like miliary 
tuberculosis and tuberculous encephalomyelitis, but it 
also shows some efficacy in protection against leprosy. 
Also, it is used in the immunotherapy of a non-muscle-
invasive bladder cancer (1,2,3,4). The heterologous 
partial protective effect of BCG vaccine against other 
previously known infections, including viral and 
respiratory infections, is postulated (1,2,3,4,5,6,7). 

The outbreak of the SARS-CoV-2 coronavirus 
pandemic has prompted the search for factors that 
affect morbidity and mortality from a new disease. 
It was noted that in countries where the vaccination 
against tuberculosis is compulsory (for example Japan, 
South Korea, Central and Eastern European Countries), 
COVID-19 mortality is lower than in countries where 
the vaccination is not compulsory (for instance the 
United States, Italy) which may be influenced by the 
immunomodulatory properties of the vaccine on the 
innate immune response (8,9,10,11,12). At the same 
time, it is pointed out that this state of affairs may 
be affected by a number of other factors, such as the 
level of health care, genetic factors in a population, 
its demographic structure, population density, 
commercial relations, even hepatitis B vaccination is 
considered. Therefore, at present, the above hypothesis 
can be neither confirmed nor certainly denied (10,11). 
The authors of the study also indicate that the impact 
of various factors on COVID-19 mortality is so large 
that it is not possible to conclude from the analysis of 
merely morbidity and mortality data about the effect 
of BCG vaccination on their values (13). Currently, 
clinical trials are underway to verify the hypothesis 
(1,9,12).

WSTĘP

Szczepionka BCG (Bacillus-Calmette-Guérin) jest 
szczepionką opracowaną na początku XX wieku przez 
Alberta Calmette’a i Camille’a Guérina. Chroni ona 
nie tylko przed najcięższymi postaciami gruźlicy, jak 
gruźlicą prosówkową i gruźliczym zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych, lecz także wykazuje pewną 
skuteczność w ochronie przed trądem oraz jest używa-
na w immunoterapii raka pęcherza moczowego niepe-
netrującego do mięśni (1,2,3,4). Postuluje się heterolo-
giczne częściowe działanie ochronne szczepionki BCG 
w stosunku do innych znanych wcześniej zakażeń, 
w tym wirusowych i powodujących zakażenia dróg od-
dechowych (1,2,3,4,5,6,7).

Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 skło-
nił do poszukiwań czynników wpływających na zacho-
rowalność i umieralność na nową chorobę. Zauważono, 
że w krajach, w których szczepienie przeciwko gruźli-
cy jest obowiązkowe (m.in. Japonia, Korea Południo-
wa, kraje Europy Środkowo-Wschodniej), umieralność 
z powodu COVID-19 jest niższa niż w krajach, w któ-
rych to szczepienie obowiązkowe nie jest (m.in. Stany 
Zjednoczone, Włochy), na co mogą mieć wpływ wła-
ściwości immunomodulujące szczepionki na wrodzoną 
odpowiedź immunologiczną (8,9,10,11,12). Wskazuje 
się jednocześnie, że na taki stan rzeczy może wpływać 
szereg innych czynników, jak poziom opieki zdrowot-
nej, czynniki genetyczne w danej populacji, jej struktu-
ra demograficzna, zagęszczenie ludności, stosunki han-
dlowe, nawet brane jest pod uwagę szczepienie prze-
ciwko WZW B. Nie można więc na chwilę obecną po-
twierdzić powyższej hipotezy ani z całą pewnością jej 
zaprzeczyć (10,11). Autorzy badań zaznaczają również, 
że wpływ różnorakich czynników na umieralność z po-
wodu COVID-19 jest tak duży, że nie można z samej 
analizy danych dotyczących zachorowań i umieralności 
wnioskować o wpływie szczepienia BCG na ich warto-

Wpływ szczepienia przeciwko gruźlicy...The influence of vaccination against tuberculosis...



292

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to present the state of 
knowledge from the turn of April and May 2020 about 
the influence of Bacillus-Calmette-Guérin vaccination 
against tuberculosis on the incidence and mortality 
rate due to COVID-19.

MATERIAL AND METHODS

A review of the latest literature till 9 May 2020 has 
been made. PubMed and ResearchGate databases and 
World Health Organization reports were used.

RESULTS

Modulation of the immune system by BCG vaccine
Not only does vaccination against tuberculosis 

with BCG vaccine protect against the most severe 
forms of tuberculosis itself, but also it has other 
beneficial effects not directly related to protection 
against this disease. It reduces the mortality rate in 
childhood, mainly due to a decrease in the incidence 
of septic and respiratory infections (1,2,4,5,6). The 
protective effect of BCG may not be directly related 
to the effect of SARS-CoV-2, but on accompanying 
co-morbid infections, including septic ones (8). It is 
indicated that there is a molecular similarity between 
BCG vaccine antigens and viral antigens, which 
can lead to the formation of B and T memory cells 
recognizing both Mycobacterium tuberculosis and 
respiratory viral pathogens. This vaccination may 
lead to antigen-independent activation of B and T 
lymphocytes recognizing the epitope of another 
antigen through a mechanism called heterologous 
immunity (1,2,5,7). The BCG vaccine may have 
a protective effect against infections with both DNA 
and RNA viruses (influenza virus, viruses of the 
Herpesviridae family) (7). It can also lead to long-term 
activation, reprogramming cells of the innate immune 
response and the development of a certain type of 
immune memory (so-called “trained immunity”). 
BCG vaccination induces histone methylation 
modification and epigenetic reprogramming of human 
monocytes at promoter sites of genes encoding pro-
inflammatory cytokines (1,2,6,7,8,9). These changes 
lead either to the expression or inhibition of genes 
that increase the intensity of the immune response 
(better pathogen recognition, faster inflammatory 
response) compared to infections other than with 
Mycobacterium tuberculosis (6). Compared with 
adult monocytes who did not receive the BCG 
vaccine, in adults who received the BCG vaccine 
monocytes show increased expression of surface 
markers associated with the activation and production 

ści (13). Aktualnie rozpoczynane są badania kliniczne 
mające zweryfikować postawioną hipotezę (1,9,12).

CEL PRACY

Celem pracy jest ukazanie stanu wiedzy z przełomu 
kwietnia i maja 2020 roku na temat wpływu szczepie-
nia przeciwko gruźlicy na zachorowalność i umieral-
ność z powodu COVID-19.

MATERIAŁ I METODY

Dokonano przeglądu dostępnej literatury z ostatnich 
5 lat do dnia 9.05.2020 roku. Korzystano z baz danych 
PubMed i ResearchGate oraz doniesień Światowej Or-
ganizacji Zdrowia.

WYNIKI

Modulacja układu odpornościowego przez szcze-
pionkę BCG

Szczepienie przeciwko gruźlicy szczepionką BCG 
chroni nie tylko przed najcięższymi postaciami samej 
gruźlicy, lecz posiada również inne korzystne efekty 
niezwiązane bezpośrednio z ochroną przed tą choro-
bą. Zmniejsza współczynnik umieralności w dzieciń-
stwie, głównie z powodu zmniejszenia zapadalności 
na zakażenia septyczne i infekcje układu oddechowego 
(1,2,4,5,6). Ochronny wpływ BCG może nie być bez-
pośrednio związany z działaniem na SARS-CoV-19, 
lecz na towarzyszące współistniejące zakażenia, w tym 
septyczne (8). Wskazuje się, że istnieje podobieństwo 
molekularne między antygenami ze szczepionki BCG 
i antygenami wirusowymi, co może prowadzić do po-
wstania komórek pamięci B i T rozpoznających zarów-
no prątki gruźlicy, jak i patogeny wirusowe atakujące 
układ oddechowy. Szczepienie to może prowadzić do 
niezależnej od antygenu aktywacji limfocytów B i T 
rozpoznających epitop innego antygenu w mechani-
zmie nazywanym odpornością heterologiczną (1,2,5,7). 
Szczepionka BCG może mieć działanie ochronne przed 
zakażeniami zarówno DNA, jak i RNA wirusami (wi-
rusem grypy, z rodziny Herpesviridae) (7). Może także 
doprowadzić do długoterminowej aktywacji, przepro-
gramowania komórek wrodzonej odpowiedzi immuno-
logicznej i wykształcenia się pewnego rodzaju pamięci 
immunologicznej (tzw. “wyuczona” odporność – tra-
ined immunity). Szczepienie BCG indukuje modyfika-
cje w metylacji histonów i epigenetyczne przeprogra-
mowanie ludzkich monocytów w miejscach promotora 
genów kodujących cytokiny prozapalne (1,2,6,7,8,9). 
Zmiany te prowadzą do ekspresji bądź hamowania 
genów zwiększających intensywność odpowiedzi im-
munologicznej (lepsze rozpoznanie patogenu, szybsza 
odpowiedź zapalna) w stosunku do zakażeń innych 
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of proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, IFNγ and 
TNF) in response to infection (1,2,4). IL-1β plays 
a significantly important role (2,8). It is pointed out 
that, apart from monocytes, NK (natural killers) cells 
are also involved in the creation of the mentioned 
cross-resistance in the mechanism of “trained” innate 
immunity (3,4,6). Some researchers recommend 
the use of multiple intradermal BCG vaccinations 
in clinical trials (at least 2 doses 4 weeks apart) as 
a potentially better protection against COVID-19 (3).

According to conducted studies, COVID-19 
infection in BCG vaccinated individuals may cause 
sudden expansion and activation of NK cells leading 
to cytokine production, providing independent 
protection for T cells. BCG vaccination promotes 
innate immune memory and induces adaptive immune 
response with CD4+ and CD8+ T cell activation and 
increased INF-γ production. It is probable that an 
earlier BCG vaccination status may result in higher 
IFN-γ levels that can prevent T cell migration into the 
lungs and reduce inflammatory tissue damage which 
enables better recovery (10). BCG vaccination affects 
the cytokine response to toll-like receptors ligands 
(TLRs) and pathogens other than M. tuberculosis, 
which is characterized by a reduced anti-inflammatory 
response of cytokines and chemokines in the context 
of higher IL-6 levels (10).

BCG may elicit non-specific responses to infection 
at the level of both trained immunity and heterologous 
Th1/Th17 responses by prolonged production of 
IFN-γ, IL-17 and IL-22. This non-specific protective 
effect consists of innate immune response cells such as 
monocytes and NK cells (11).

The components of the BCG vaccine may remain 
viable after subcutaneous administration for several 
months, which contributes to the production of B and 
T memory cells not only against M. tuberculosis, but it 
also stimulates innate immune response cells such as 
macrophages, NK cells and neutrophils. Studies have 
shown that leukocytes of the innate immune response 
can neutralize up to 99% of pathogens entering the 
body (12). A 2014 review ordered by the World Health 
Organization concluded that BCG vaccine appears 
to reduce overall child mortality, but estimates 
confidence in results as low (12). A randomized study 
made in 2018 showed that BCG protects against 
experimentally-induced infection with a weakened 
yellow fever virus (1,2,12).

niż prątek gruźlicy (6). U dorosłych, którzy otrzyma-
li szczepionkę BCG, monocyty wykazują zwiększoną 
ekspresję markerów powierzchniowych związanych 
z aktywacją i produkcją cytokin prozapalnych (IL-1β, 
IL-6, IFNγ i TNF) w odpowiedzi na zakażenie w po-
równaniu z monocytami dorosłych, którzy nie otrzy-
mali szczepionki BCG (1,2,4). Szczególnie dużą rolę 
przypisuje się interleukinie IL-1β (2,8). Wskazuje się 
na udział, poza monocytami, także komórek NK (na-
tural killers) w tworzeniu wspomnianej odporności 
krzyżowej w mechanizmie “wyuczonej” wrodzonej 
odporności (3,4,6). Część badaczy zaleca zastosowanie 
w badaniach klinicznych kilkukrotnego śródskórnego 
szczepienia BCG (co najmniej 2 dawki w odstępie 4 
tygodni) jako potencjalnie lepiej chroniących przed za-
chorowaniem na COVID-19 (3).

Według przeprowadzonych badań infekcja CO-
VID-19 u osób szczepionych BCG może wywołać nagłą 
ekspansję i aktywację komórek NK prowadzącą do pro-
dukcji cytokin, zapewniając niezależną ochronę limfo-
cytów T. Szczepienie BCG promuje wrodzoną pamięć 
immunologiczną oraz indukuje adaptacyjną odpowiedź 
immunologiczną z aktywacją komórek T CD4+ i CD8+ 
oraz podwyższoną produkcją INF- γ. Prawdopodobne 
jest, że wcześniejszy stan zaszczepienia BCG może 
skutkować wyższym poziomem IFN-γ, który może 
zapobiec migracji komórek T do płuc i zmniejszać 
uszkodzenia tkanek przez stany zapalne, umożliwiając 
sprawniejszy powrót do zdrowia (10). Szczepienie BCG 
wpływa na odpowiedź cytokin na ligandy receptorów 
toll-podobnych (TLR) i innych niż M. tuberculosis pa-
togenów, co charakteryzuje się zmniejszoną odpowie-
dzią przeciwzapalną cytokin i chemokin w kontekście 
wyższych poziomów IL-6 (10).

BCG może wywoływać niespecyficzne reakcje na 
infekcje na poziomie zarówno “wyuczonej” odporno-
ści, jak i heterologicznej odpowiedzi Th1/Th17 przez 
przedłużone wytwarzanie IFN-γ, IL-17 i IL-22. Na ten 
niespecyficzny protekcyjny efekt składają się komórki 
wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, takie jak mo-
nocyty i komórki NK (11).

Składniki szczepionki BCG mogą pozostać żywe po 
podaniu pod skórę przez kilka miesięcy, co przyczynia 
się do produkcji komórek pamięci B i T nie tylko prze-
ciw M. tuberculosis, ale również stymuluje komórki 
wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, jak makrofa-
gi, komórki NK i neutrofile. Prace ukazały, iż leukocyty 
wrodzonej odpowiedzi immunologicznej mogą uniesz-
kodliwiać nawet 99% patogenów dostających się do cia-
ła (12). W przeglądzie z 2014 r. zleconym przez Świato-
wą Organizację Zdrowia stwierdzono, że szczepionka 
BCG wydaje się obniżać ogólną umieralność dzieci, ale 
zaufanie do wyników oceniono jako niskie (12). W ran-
domizowanym badaniu wykonanym w 2018 r. ukazano, 
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The effect of BCG vaccination on morbidity and 
mortality from SARS-CoV-2 infection

It has been noted that the outbreak of the new 
SARS-CoV-2 coronavirus epidemic has taken on 
varying degrees of severity across countries. The 
hypothesis has been made that this state of affairs may 
be partly influenced by the maintenance or withdrawal 
of mandatory vaccination against BCG tuberculosis in 
childhood in the country (8,9).

A comparison of morbidity and mortality data 
in many countries with different BCG vaccination 
policies was made. Countries with populations above 1 
million were included, and they were divided according 
to wealth to exclude from the analysis countries that 
did not perform enough tests (8). Analysis of data 
from 21 March 2020 showed that countries that did 
not introduce compulsory BCG vaccinations (Italy, 
USA, Lebanon, the Netherlands, Belgium) were 
more seriously affected by the epidemic compared to 
countries with a long history of vaccination (Japan). 
In countries that mandatory BCG vaccination was 
introduced relatively late (Iran, 1984), quite high 
mortality has been demonstrated, which presumably 
may be associated with the fact that people over 36 
years old are potentially unvaccinated (8). It was 
noted that COVID-19 mortality rate increased with 
age and the earlier countries introduced compulsory 
vaccinations, the greater part of the older population 
can now be protected. Iran which has had mandatory 
BCG vaccinations since 1984, has a higher mortality 
rate (19.7 deaths per million inhabitants) than Japan 
which introduced compulsory vaccinations in 1947 
(0.28 deaths per million inhabitants) and Brazil where 
widespread vaccination has been noted since 1920 
and has even lower mortality rate, which is 0.0573 
deaths per million inhabitants (8). Analysis showed 
a statistically significant relationship between the 
year of introduction and withdrawal of universal BCG 
vaccination and COVID-19 mortality, as seen in Spain 
and Denmark. In Spain (1965–1981, 16 years) there 
was a higher mortality rate (29.5 deaths per million 
inhabitants) than in Denmark (1946–1986, 40 years), 
which had 10 times less deaths (2.3 deaths per million 
inhabitants). The earlier the country introduced 
compulsory BCG vaccination, the lower the number 
of deaths per million inhabitants it presented, hence 
the suggestion that protecting the elderly population 
may play a key role in reducing mortality (8).

Another analysis compared data on morbidity and 
mortality per 1 million people from all countries from 
at least 500 (23 March 2020) or 1,000 cases (29 and 31 
March 2020) (9). The number of new cases per million 
in countries with compulsory BCG vaccinations was 
statistically significantly lower than in those who 
stopped or never introduced national BCG vaccination 

że BCG chroni przed eksperymentalnie wywołaną in-
fekcją osłabionym wirusem żółtej gorączki (1,2,12).

Wpływ szczepienia BCG na zachorowalność i umie-
ralność z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zauważono, że epidemia nowego koronawirusa 
SARS-CoV-2  przybrała różne nasilenie w poszczegól-
nych krajach. Wysnuto hipotezę, że na ten stan rzeczy 
może częściowo wpływać utrzymanie bądź nie w kraju 
obowiązkowego szczepienia przeciwko gruźlicy BCG 
w dzieciństwie (8,9).

Dokonano porównania danych zachorowalności 
i umieralności w wielu krajach o różnej polityce szcze-
pienia BCG. Uwzględniono kraje o liczbie ludności po-
wyżej 1 miliona oraz podzielono je według zamożności, 
by wykluczyć z analizy kraje wykonujące niedostatecz-
ną liczbę testów (8). Analiza danych z 21.03.2020 roku 
pokazała, że kraje, które nie wprowadziły obowiązko-
wych szczepień BCG (Włochy, USA, Liban, Holandia, 
Belgia), zostały poważniej dotknięte epidemią w po-
równaniu z krajami o długoletniej historii szczepień 
(Japonia). W krajach, które stosunkowo późno wprowa-
dziły obowiązkowe szczepienia BCG (Iran, 1984), wy-
kazano dość wysoką umieralność, co przypuszczalnie 
może się wiązać z tym, że osoby powyżej 36. roku życia 
są potencjalnie niezaszczepione (8). Zwrócono uwagę, 
że umieralność z powodu COVID-19 zwiększała się 
z wiekiem, a im wcześniej kraje wprowadziły obowiąz-
kowe szczepienia, tym większa część starszej populacji 
może być obecnie chroniona. Iran, mający obowiązko-
we szczepienia BCG od 1984 roku, ma wyższą umieral-
ność (19,7 zgonów na milion mieszkańców) niż Japonia, 
która wprowadziła obowiązkowe szczepienia w 1947 r. 
(0,28 zgonów na milion mieszkańców) i Brazylia, któ-
ra rozpoczęła powszechne szczepienia w 1920 r. i ma 
jeszcze niższą umieralność wynoszącą 0,0573 zgonów 
na milion mieszkańców (8). Analizy wykazały istotną 
statystycznie zależność między rokiem wprowadzenia 
i wycofania powszechnego szczepienia BCG a umieral-
nością z powodu COVID-19, co widać na przykładzie 
Hiszpanii i Danii. W Hiszpanii (1965 - 1981, 16 lat) od-
notowano wyższą umieralność (29,5 zgonów na milion 
mieszkańców) niż w Danii (1946 - 1986, 40 lat), w któ-
rej odnotowano 10-krotnie mniej zgonów (2,3 zgonu na 
milion mieszkańców) (8). Im wcześniej kraj wprowa-
dził obowiązkowe szczepienie BCG, tym prezentował 
mniejszą liczbę zgonów na milion mieszkańców, stąd 
sugestia, że ochrona populacji osób starszych może 
mieć kluczowe znaczenie w zmniejszaniu umieralności 
(8).

W innej analizie porównano dane dotyczące zacho-
rowalności i umieralności na 1 milion osób ze wszyst-
kich krajów z co najmniej 500 (23.03.2020 r.) lub 1000 
przypadków (29 i 31.03.2020 r.) (9). Liczba nowych 
przypadków na milion w krajach z obowiązkowymi 
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programs. For each of analyzed days COVID-19 
mortality in relation to population in a particular 
country was significantly lower in the countries 
covered by the compulsory BCG vaccination program 
than in countries not covered by it (9). The different 
times of epidemic outbreak in particular countries 
were also taken into account and correlations were 
checked for one outbreak moment. There was a very 
significant difference between countries that had 
universal BCG vaccination programme and countries 
that stopped or never entered it in the compulsory 
immunization schedule (9). Further, results showed 
a statistically significant reduction in the number of 
deaths per million people on the seventh day of the 
epidemic between countries that have stopped BCG 
vaccination in the last 2 decades (Norway, France, 
Finland, United Kingdom, Germany) compared to 
those that have ceased earlier, in the last 3-4 decades 
(Austria, Belgium, Switzerland, Denmark, Spain, 
the Netherlands, Sweden). These data would support 
the hypothesis that heterologous protective effect of 
vaccination against tuberculosis decreases after 20 
years (9). Mayda Gursel and Ihsan Gursel suggest 
that BCG vaccination could potentially give partial 
protection against COVID-19 until the invention of 
the vaccine against SARS-CoV-2. The effect of BCG 
vaccination on COVID-19 morbidity and mortality 
may depend on the type of strain which is present in 
the vaccine. Studies have shown that protection against 
tuberculosis induced by newer BCG vaccine strains 
(Iran, China), containing less methoxymycolic acids, 
is shorter in comparison to older strains commonly 
used in other countries (Russia, Japan) (9).

The analysis of data from 16 April 2020 shows that 
the average number of COVID-19 cases per population 
(n) as well as mortality is statistically significantly lower 
in countries with compulsory BCG vaccination (n=138) 
compared to countries with noncompulsory BCG 
vaccination (n=37) (11). After dividing the countries by 
their location in the globe, it was found that the average 
rate of cases per population is higher in the Northern 
Hemisphere (n=144) compared to southern countries (n 
= 31) and the death rate has the same distribution (11). 
Comparing individual countries north of the equator, 
the incidence rate was significantly lower in countries 
with compulsory BCG vaccine (n=109) compared to 
countries without obligatory vaccination (n=35). The 
death rate followed the same trend (11). In Europe the 
average number of cases per population is much lower 
in the countries which population was vaccinated with 
BCG (n=25) compared to those where population was 
not vaccinated (n=26) (11).

Other factors mentioned in the study that may 
affect COVID-19 morbidity and mortality apart from 
BCG vaccination include population density, isolation 

szczepieniami BCG była istotnie statystycznie niższa 
niż w tych, które zaprzestały lub nigdy nie wprowadzi-
ły krajowych programów szczepień BCG. Dla każdego 
z analizowanych dni umieralność z powodu COVID-19 
w odniesieniu do liczby ludności w danym kraju była 
znacznie niższa w krajach objętych obowiązkowym 
programem szczepień BCG niż w krajach nieobjętych 
nim (9). Wzięto także pod uwagę różny czas początku 
epidemii w poszczególnych krajach i sprawdzano za-
leżności dla jednego momentu epidemii. Istniała bar-
dzo znacząca różnica między krajami, które posiadały 
obowiązkowe szczepienia BCG a krajami, które za-
przestały lub nigdy nie wprowadziły ich do kalendarza 
szczepień obowiązkowych (9). W dalszych analizach 
wykazano statystycznie istotne zmniejszenie liczby 
zgonów na milion osób w siódmym dniu epidemii mię-
dzy krajami, które zaprzestały szczepień BCG w ciągu 
ostatnich 2 dekad (Norwegia, Francja, Finlandia, Wiel-
ka Brytania, Niemcy) w porównaniu do tych, które zre-
zygnowały wcześniej, w ostatnich 3-4 dekadach (Au-
stria, Belgia, Szwajcaria, Dania, Hiszpania, Holandia, 
Szwecja). Dane te potwierdzałyby hipotezę, że hetero-
logiczna odporność po szczepieniu przeciwko gruźlicy 
po 20 latach zmniejsza się (9). Mayda Gursel i Ihsan 
Gursel sugerują, że szczepienie BCG mogłoby poten-
cjalnie dawać częściową ochronę przed COVID-19 
do czasu wynalezienia szczepionki przeciwko SARS-
CoV-2. Wpływ szczepienia BCG na zachorowalność 
i umieralność z powodu COVID-19 może zależeć od 
rodzaju szczepu obecnego w szczepionce. W badaniach 
wykazano, że odporność na gruźlicę indukowana przez 
nowsze szczepy szczepionkowe BCG (Iran, Chiny), za-
wierające mniej kwasów metoksymykolowych, utrzy-
muje się krócej w porównaniu ze starszymi szczepami 
powszechnie stosowanymi w innych krajach (Rosja, 
Japonia) (9).

Analiza danych z dnia 16.04.2020 r. ukazuje, że 
średnia liczba przypadków COVID-19 na populację 
(n), jak również umieralność jest statystycznie istotnie 
niższa w krajach z obowiązkowym (n=138) w porówna-
niu z krajami z nieobowiązkowym szczepieniem BCG 
(n=37) (11). Po podziale krajów według ich lokalizacji 
na półkuli ziemskiej stwierdzono, że średni wskaźnik 
zachorowań na populację jest wyższy w krajach półkuli 
północnej (n=144) w porównaniu do krajów południo-
wych (n=31), a współczynnik zgonów ma taki sam roz-
kład (11). Porównując poszczególne kraje położone na 
północ od równika, współczynnik zachorowalności był 
znacznie niższy w krajach z obowiązkową szczepionką 
BCG (n=109) w porównaniu do krajów bez obowiązku 
szczepienia (n=35), a współczynnik zgonów charakte-
ryzował się taką samą tendencją (11). Biorąc pod uwagę 
Europę, średnia liczba przypadków zachorowań na CO-
VID-19 w populacji jest znacznie niższa w krajach eu-
ropejskich, w których ludność była szczepiona BCG (n 
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measures, cultural differences, public awareness, 
international trade relations, climate, and exposure to 
ultraviolet light (11).

The study assessing COVID-19 data of 4 April 2020 
in various countries was conducted in India. Countries 
where the number of cases was higher than 1,000 with 
the policy of mandatory BCG vaccination and lower 
incidence of COVID-19 (for example India, Brazil) 
were selected for the analysis (13). The author suggests 
that not BCG vaccination itself, but the incidence of 
Mycobacterium tuberculosis and nontuberculous 
mycobacterial infections may reduce COVID-19 
mortality. Latent mycobacterial infections can 
potentially have a protective effect (13). This does not 
necessarily mean that BCG does not give such an effect 
because it can affect the immune system like a latent 
infection. The vaccine effect cannot be separated 
from the effect of latent Mycobacterium tuberculosis 
infection, because vaccinations are usually carried out 
in mass in countries with high tuberculosis incidence 
and with a high percentage of the population infected 
with Mycobacterium tuberculosis. 

Although BCG vaccination increases immunity of 
the body, it is certainly not the main factor contributing 
to lower morbidity and mortality from this disease. As 
mentioned before, there are many factors which may 
influence the variation of the disease and mortality rate. 
These are: genes in the population, age, concomitant 
accompanying diseases (for instance cardiovascular 
diseases, diabetes, rheumatoid arthritis, chronic 
respiratory diseases, HIV infection), and virulence of 
SARS-CoV-2 strains circulating in different regions. 
Moreover, the level of health care, the strategy of 
testing the presence of the virus, reliability of case 
reporting, reaction to the epidemic and its stage in 
different countries, differences in cultural norms, the 
level of citizens’ compliance with restrictions on social 
isolation, the type of M. bovis strain in vaccine (early or 
late, probable differences in the strength of the evoked 
immune response after vaccination) or migration are 
enumerated as important factors (8,13,14). Kumar 
claims that currently, due to lack of data from clinical 
trials, BCG vaccine should not be recommended to 
fight against COVID-19 (14).

A retrospective study conducted in Japan on 
28 March 2020 assessed life expectancy, average 
temperature in the country in February and March 
and the possible vaccination effect on the spread of 
the COVID-19 epidemic. 136 countries were included 
in the study. As life expectancy measure proved to 
be a stronger predictor than temperature, countries 
with an average life expectancy greater than 78 years 
were qualified for further analysis. The study showed 
that the incidence and mortality (per million people) 
due to COVID-19 is lower in countries where BCG 

= 25) w porównaniu do krajów europejskich, w których 
nie wykonano takich szczepień (n=26) (11).

Inne czynniki wymienione w badaniu mogące, 
poza szczepieniem BCG, wpływać na zachorowalność 
i umieralność na COVID-19 to: gęstość zaludnienia, 
środki izolacji, różnice kulturowe, świadomość spo-
łeczna, międzynarodowe stosunki handlowe, klimat 
oraz ekspozycja na światło ultrafioletowe (11).

Badanie oceniające dane dotyczące COVID-19 
z dnia 04.04.2020 r. w różnych krajach przeprowadzo-
no w Indiach. Do analizy wybrano kraje, gdzie liczba 
przypadków była większa niż 1000 z polityką obowiąz-
kowego szczepienia BCG i mniejszą zachorowalnością 
na COVID-19 (np. Indie, Brazylia) (13). Autor sugeruje, 
że nie samo szczepienie BCG, a częstość zakażeń prąt-
kiem gruźlicy i prątkami niegruźliczymi mogą zmniej-
szać umieralność na COVID-19. Utajone zakażenia 
prątkami mogą potencjalnie mieć efekt ochronny (13). 
Nie musi to oznaczać, że BCG takiego efektu nie daje, 
ponieważ może działać na układ immunologiczny po-
dobnie jak utajone zakażenie. Efektu szczepionki nie da 
się oddzielić od wpływu latentnego zakażenia prątkiem 
gruźlicy, ponieważ szczepienia zwykle wykonywane 
są masowo w krajach o dużej zapadalności na gruźlicę 
i z dużym odsetkiem populacji zakażonej Mycobacte-
rium tuberculosis.

Mimo że szczepienie BCG zwiększa odporność 
organizmu i może przez to umożliwiać lepszą odpo-
wiedź organizmu na COVID-19, z pewnością nie jest 
głównym czynnikiem przyczyniającym się do niższej 
zachorowalności i umieralności na tę chorobę. Jak 
wspomniano, na zróżnicowanie współczynnika umie-
ralności mogą wpływać inne czynniki, takie jak  geny 
w populacji, wiek, współistniejące choroby towarzyszą-
ce (np. choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzy-
ca, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe cho-
roby układu oddechowego, zakażenie wirusem HIV) 
i zjadliwość szczepów wirusa SARS-CoV-2 krążących 
w różnych regionach. Wskazuje się również na wpływ 
poziomu opieki zdrowotnej, strategii testowania obec-
ności wirusa, rzetelności raportowania przypadków, re-
akcji kraju na epidemię i jej stadium w różnych krajach, 
różnic w normach kulturowych, poziomu przestrzega-
nia przez obywateli restrykcji odnośnie do izolacji spo-
łecznej, rodzaju szczepu M. bovis w szczepionce (wcze-
sny lub późny, prawdopodobne związane z tym różnice 
w sile wywoływanej odpowiedzi immunologicznej po 
szczepieniu) czy migracji (8,13,14). Kumar uważa, że 
z powodu braku danych pochodzących z badań klinicz-
nych, szczepionka BCG nie powinna być rekomendo-
wana do walki z COVID-19 (14).

Badanie retrospektywne z danych z dnia 28.03.2020 
r. przeprowadzone w Japonii oceniło długość życia, 
średnią temperaturę w kraju w lutym i marcu oraz po-
tencjalny efekt szczepienia na szerzenie się epidemii 
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vaccination is currently performed compared to 
countries where vaccination is recommended to some 
people and where compulsory tuberculosis vaccination 
programs have never been introduced (15). 

The authors hypothesized that protective effect of 
the vaccine means that it significantly reduces the risk 
of developing an infection after being exposed to the 
virus SARS-CoV-2, whereas it does not decrease the 
mortality rate or inhibits the progression of the disease 
after infection (15). 

Age is an important risk factor for SARS-CoV-2 
infection. It is closely correlated with the income of 
individual countries and the quality of medical care. 
Higher income and better healthcare can reduce the 
risk of disease and mortality rate (15). Regarding 
the relationship between age and mortality from 
COVID-19, protection after BCG vaccination may 
diminish over time and may contribute to higher 
mortality in older populations (15). The average 
temperature shows a small correlation with the risk of 
infection and mortality from COVID-19 (15). 

Countries from group B, in which compulsory 
BCG vaccinations were abandoned, are heterogeneous 
in terms of the years when compulsory vaccination 
was introduced and suspended. Also, they used the 
same vaccine strain (15). For that matter, in group 
A (still covered by the compulsory BCG vaccination 
program) there are differences between vaccination 
coverage levels in different countries (for example 
African countries where vaccination is compulsory, 
but the coverage is not necessarily high, which may 
distort results) (15). However, the analysis of countries 
where life expectancy is over 78 years excluded most 
African countries, which did not significantly affect 
the results (15). The spread of COVID-19 among 
African countries was relatively late compared to 
others continents. Thus, it may be necessary to carry 
out similar analyzes taking into account the coverage 
ratio after the further spread of the disease (15). 

The study was conducted in the midst of the 
epidemic in most countries, so that the data presented 
should be interpreted with caution because it may 
change rapidly (15). Further analysis of the impact 
of BCG vaccination on the morbidity and mortality 
from COVID-19 are needed. Variables, like BCG 
strain, time, number of vaccinations, as well as other 
vaccinations, should be taken into account. It is also 
worth looking for a link between the age of BCG 
vaccination and the risk of infection, as well as the 
severity and mortality rate.

Another study evaluated demographic, economic, 
and different pandemic stages in individual countries. 
It shows that there is no statistically significant 
difference in mortality rate between countries which 
has BCG vaccination schedule (or had such schedule 

COVID-19. W badaniu uwzględniono 136 krajów. Po-
nieważ miernik przewidywanej długości życia okazał 
się silniejszym predyktorem niż temperatura, do dalszej 
analizy zakwalifikowano państwa, w których średnia 
długość życia była większa niż 78 lat. Badanie ukazało, 
że w krajach, w których szczepienie BCG jest aktual-
nie wykonywane, zapadalność i umieralność (na milion 
osób) z powodu COVID-19 jest niższa zarówno w sto-
sunku do krajów, gdzie szczepienie jest zalecane nie-
którym osobom, jak i tych, gdzie nigdy nie było wpro-
wadzonych programów obowiązkowych szczepień na 
gruźlicę (15). Autorzy postawili hipotezę, że działanie 
ochronne szczepionki, jeśli w ogóle istnieje, polega 
raczej na znacznym zmniejszeniu ryzyka rozwoju za-
każenia po ekspozycji na wirusa SARS-CoV-2 niż na 
zmniejszeniu wskaźnika umieralności lub na hamowa-
niu progresji choroby po infekcji (15).

Wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka zakażenia 
SARS-CoV-2. Jest on ściśle skorelowany z dochodem 
w poszczególnych krajach i jakością opieki medycz-
nej. Wyższy dochód i lepsza opieka medyczna mogą 
zmniejszyć ryzyko zachorowania i umieralność na cho-
robę (15). W relacji między wiekiem a umieralnością na 
COVID-19, ochrona po szczepieniu BCG może słabnąć 
wraz z upływem czasu od szczepienia i może potencjal-
nie przyczynić się w pewnym stopniu do wyższej umie-
ralności w populacjach starszych (15). Średnia tempera-
tura z kolei wykazuje niewielką korelację z ryzykiem 
infekcji i umieralnością na COVID-19 (15).

Kraje grupy B, w których zrezygnowano z obowiąz-
kowych szczepień BCG, są heterogeniczne pod wzglę-
dem lat, kiedy wprowadzono i wstrzymano obowiązko-
we szczepienie oraz pod względem szczepu szczepionki 
(15). Również w grupie A (wciąż objętych programem 
obowiązkowych szczepień BCG) występują różnice po-
między poziomami zasięgu szczepień w różnych kra-
jach (np. kraje afrykańskie, gdzie szczepienia są obo-
wiązkowe, ale zasięg niekoniecznie wysoki, co może 
zniekształcać wyniki) (15). Jednak analiza krajów, 
gdzie długość życia wynosi powyżej 78 lat, wykluczyła 
większość krajów afrykańskich, co nie wpłynęło zna-
cząco na wyniki (15). Rozpoczęcie rozprzestrzeniania 
się COVID-19 pośród krajów afrykańskich nastąpiło 
stosunkowo późno w porównaniu do innych kontynen-
tów, więc może być konieczne przeprowadzenie podob-
nych analiz przy uwzględnieniu wskaźnika zasięgu po 
dalszym rozprzestrzenianiu się choroby (15).

Badanie prowadzone było w środku epidemii więk-
szości krajów, przez co przedstawiane dane szybko 
mogą ulec zmianie oraz powinny być one interpreto-
wane z ostrożnością (15). Potrzebne są dalsze analizy 
wpływu szczepienia BCG na zachorowalność i umie-
ralność na COVID-19. Należy ocenić zmienne, jak na 
przykład szczep BCG, czas i liczba szczepień oraz wy-
konywanie innych szczepień. Warto również poszukać 

Wpływ szczepienia przeciwko gruźlicy...The influence of vaccination against tuberculosis...



298

in the past) compared to countries that have never 
had such a program (16). Wealthy countries as well 
as those with at least 1,000 COVID-19 cases with 
a population of over 1 million have been reported. 
The population that has been previously shown to use 
BCG-induced heterologous immunity is limited to the 
pediatric population which is mainly asymptomatic. 
Despite the fact that every effort has been made to 
avoid as many factors as possible that could change 
the result, some still remain: difference in mortality 
among men comparing to women (which may affect 
the overall mortality rate in countries with different 
demographic structures), type of bacterial strain in the 
vaccine, genetic factors - susceptibility to diseases, 
genetic differences in expression of the angiotensin 
type 2 converting enzyme receptor or CCL2 genes 
(ligand 2 chemokine gene) and MBL (mannose binding 
lectin) that can affect SARS-CoV-2 susceptibility (16). 
Due to the presence of many other factors affecting 
morbidity and mortality, there is a possibility of 
changes in the results of the analysis. Statistically 
significant differences seemed to disappear after 
taking into account other factors. Nevertheless, it has 
been pointed out that the immunostimulatory potential 
of BCG vaccine may be useful in the development of 
future vaccines or other preventive measures (16). 

Mortality from COVID-19 was also higher in 
countries in which universal BCG vaccination was 
discontinued more than 20 years ago and in countries 
that regularly or temporarily used the Danish BCG 
strain (17). BCG strains that appear to be associated 
with lower mortality rate from COVID-19 (from 
Japan, Russia) are early strains, while BCG strain 
from Denmark that appears to induce less protection 
against COVID-19 is a late strain (17). Late strains lost 
the expression of several membrane proteins (MPB64, 
MPB70 and MPB83) and do not have lipids associated 
with the cell wall, including methoxymycolate. Early 
Japanese and Russian strains contain a much larger 
number of bacteria than late strains. Japanese BCG 
is more effective than Danish BCG in inducing and 
producing both T lymphocyte and pro-inflammatory 
cytokines (17). Data from both Finland and Australia 
do not support the hypothesis that early BCG strains 
reduce COVID-19 morbidity and mortality. In these 
countries, universal BCG vaccination programs were 
discontinued several years ago (in 2006 in Finland 
and in the mid-1980s in Australia), but they show 
low mortality per million inhabitants compared to 
countries where BCG vaccination is compulsory. 
BCG vaccination, even if it contributes to lowering 
COVID-19 mortality, is definitely not the only factor. 
It is pointed out that in both countries there are very 
good health care systems and low population density 
(17). 

powiązania pomiędzy wiekiem szczepienia na BCG 
a ryzykiem infekcji oraz ciężkością przebiegu i umie-
ralnością na nią.

W innym badaniu uwzględniającym różnice demo-
graficzne, gospodarcze i różne etapy pandemii w oce-
nianych krajach stwierdzono, że nie ma statystycznie 
istotnej różnicy w umieralności między krajami, w któ-
rych obowiązuje obecnie lub obowiązywała wcześniej-
sza polityka szczepień BCG w porównaniu z krajami, 
które nigdy nie miały takiego programu (16). Uwzględ-
niono zamożne kraje i gdzie odnotowano co najmniej 
1000 przypadków COVID-19 i o liczbie mieszkańców 
powyżej 1 miliona. Populacja, dla której wcześniej 
wykazano, że korzysta z odporności heterologicznej 
indukowanej przez BCG, jest ograniczona do popula-
cji pediatrycznej, która głównie choruje bezobjawowo. 
Chociaż dołożono wszelkich starań, aby uniknąć jak 
największej liczby czynników mogących zmienić wy-
nik, niektóre nadal pozostały: różnica w umieralności 
większa w populacji mężczyzn niż w populacji kobiet 
(co może mieć wpływ na ogólną umieralność w krajach 
o odmiennej strukturze demograficznej), rodzaj szcze-
pu bakteryjnego w szczepionce, czynniki genetyczne - 
podatność na choroby, różnice genetyczne w ekspresji 
receptora enzymu konwertującego angiotensynę typu 
2 lub genów CCL2 (gen ligandu 2 chemokiny) i MBL 
(lektyny wiążącej mannozę), które mogą wpływać na 
podatność na SARS-CoV-2 (16). Wskazano na możli-
wość zmian w wynikach analizy ze względu na obec-
ność wielu innych czynników wpływających na zacho-
rowalność i umieralność. Różnice istotne statystycznie 
wydawały się znikać po uwzględnieniu w analizie in-
nych czynników. Niemniej jednak zaznaczono, że po-
tencjał immunostymulujący szczepionki BCG może 
okazać się przydatny w opracowywaniu przyszłych 
szczepionek lub innych środków profilaktycznych (16).

Umieralność z powodu COVID-19 była również 
wyższa w krajach, w których powszechne szczepienia 
BCG przerwano ponad 20 lat temu oraz w krajach, któ-
re regularnie lub tymczasowo stosowały duński szczep 
BCG (17). Szczepy BCG, które wydają się być związane 
z niższą umieralnością COVID-19 (z Japonii, Rosji) są 
szczepami wczesnymi, podczas gdy szczep BCG z Da-
nii, który wydaje się indukować mniejszą ochronę przed 
COVID-19, jest szczepem późnym (17). Późne szczepy 
utraciły ekspresję kilku białek błonowych (MPB64, 
MPB70 i MPB83) oraz nie posiadają lipidów związa-
nych ze ścianą komórkową, w tym metoksymykolanu. 
Wczesne szczepy japońskie i rosyjskie zawierają znacz-
nie większą liczbę bakterii niż szczepy późne. BCG 
japoński jest bardziej skuteczny niż BCG duński w in-
dukowaniu produkcji limfocytów T i prozapalnych cy-
tokin (17). Dane zarówno z Finlandii, jak i Australii nie 
podtrzymują hipotezy twierdzącej, że wczesne szczepy 
BCG zmniejszają zachorowalność i umieralność z po-
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Effect of Mycobacterium tuberculosis infection on 
COVID-19

A study carried out in Shenyang (China) at 
the turn of January and February 2020 assessed 
whether tuberculosis (both active and latent 
tuberculosis infection) is a significant risk factor in 
the development of SARS-CoV-2 infection. It was 
noted that latent infection in approximately 25% of the 
world population may be a risk factor for SARS-CoV-2 
infection and severe pneumonia due to COVID-19 
(18,19). The study conducted in China showed a higher 
prevalence of mycobacterial infection (36%) compared 
to other concomitant diseases such as diabetes (25%), 
hypertension (22%), coronary artery disease (8%), 
COPD (5%) (19). 86 cases of suspected COVID-19 
infection were examined and 36 cases were confirmed. 
The study sample included 27 mild/moderate cases 
and 9 severe/critical cases (25%). In 7 out of 9 severe 
cases IGRA test result was positive. In the study group 
in total, 13 cases presented IGRA positive test result 
(36.11%), including 3 active tuberculosis infections 
among COVID-19 positive patients after further 
diagnosis. Mycobacterium tuberculosis infection was 
more common in patients with COVID-19 than with 
bacterial (20%) and other viral (16.13%) pneumonia. 
It was found that in mild and moderate cases of 
COVID-19 pneumonia, 22% of patients were infected 
with Mycobacterium tuberculosis while in severe and 
critical cases the incidence of the infection increased to 
78% (19). Co-infection of Mycobacterium tuberculosis 
with SARS-CoV-2 was associated with a more severe 
course and faster development of infection (19). 
Considering the fact that tuberculosis is an important 
factor contributing to the aggravation of COVID-19, 
isolation of patients with tuberculosis may be a major 
factor in reducing the incidence of severe COVID-19 
(18,19). 

Therefore, the status of Mycobacterium 
tuberculosis infection should be routinely checked 
among COVID-19 patients (19). The protective effect 
of the tuberculosis vaccine decreases with age (4). It 
can be concluded that reducing tuberculosis incidence 
as a result of BCG vaccinations, the use of anti-
tuberculosis drugs, and the isolation of patients can 
indirectly reduce COVID-19 morbidity and mortality.

Further studies which might explain the 
relationship between BCG and COVID-19 and 
current recommendations

The World Health Organization does not currently 
recommend BCG vaccination to prevent COVID-19 
due to the lack of sufficient evidence supporting the 
hypothesis. WHO still recommends vaccinating 
newborns with BCG vaccine in countries with high 
tuberculosis incidence and allows the use of BCG 

wodu COVID-19. Kraje te zaprzestały powszechnych 
programów szczepień BCG kilkanaście lat temu (2006 
r. w Finlandii i od połowy lat 80-tych w Australii), ale 
wykazują niską umieralność na milion mieszkańców 
w porównaniu z krajami, w których szczepienia BCG są 
obowiązkowe. Szczepienie BCG, nawet jeśli przyczy-
nia się do obniżenia umieralności z powodu COVID-19, 
wyraźnie nie jest jedynym czynnikiem. Wskazuje się 
na bardzo dobrą opiekę zdrowotną w obu krajach i ni-
ską gęstość zaludnienia (17).

Wpływ zakażenia Mycobacterium tuberculosis na 
przebieg COVID-19

W badaniu przeprowadzonym w Shenyang (Chiny) 
na przełomie stycznia i lutego 2020 r. oceniano, czy 
gruźlica (zarówno aktywne, jak i utajone zakażenie 
prątkiem gruźlicy) jest istotnym czynnikiem ryzyka 
w rozwoju infekcji SARS-CoV-2. Zwrócono uwagę, 
że utajone zakażenie u około 25% światowej populacji 
może być czynnikiem ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 
i ciężkiego zapalenia płuc z powodu COVID-19 (18,19). 
Badanie przeprowadzone w Chinach wskazywało na 
częstsze zakażenie prątkiem, wynoszące 36%, w sto-
sunku do innych chorób towarzyszących, takich jak 
cukrzyca (25%), nadciśnienie tętnicze (22%), choroba 
naczyń wieńcowych (8%), POChP (5%) (19). Przeba-
dano 86 przypadków podejrzanych o zakażenie CO-
VID-19, gdzie potwierdzono 36 zachorowań. W próbie 
badawczej znalazło się 27 łagodnych/umiarkowanych 
przypadków i 9 ciężkich/krytycznych (25%). U 7 na 9 
ciężkich przypadków wynik testu IGRA był dodatni. 
W całej grupie badanej łącznie 13 osób miało wynik 
IGRA + (36,11%), w tym u 3 chorych na COVID-19 po 
dalszej diagnostyce stwierdzono aktywną formę gruźli-
cy. Zakażenie prątkiem gruźlicy diagnozowano częściej 
w przypadku pacjentów z COVID-19 niż z bakteryjnym 
(20%) i innym wirusowym (16,13%) zapaleniem płuc. 
Porównując stadium gruźlicy wśród przypadków zapa-
lenia płuc spowodowanych COVID-19 stwierdzono, że 
w przypadkach lekkich i umiarkowanych 22% pacjen-
tów jest zakażonych prątkiem, natomiast w przypad-
kach ciężkich i krytycznych częstość zakażenia wzrosła 
do 78% (19). Współinfekcja prątka gruźlicy z SARS-
CoV-2 wiązała się z cięższym przebiegiem i szybszym 
rozwojem zakażenia (19). Biorąc pod uwagę, że gruźli-
ca jest istotnym czynnikiem sprzyjającym pogorszeniu 
przebiegu COVID-19, izolacja chorych z gruźlicą może 
być istotnym czynnikiem zmniejszającym występowa-
nie ciężkich przypadków COVID-19 (18,19).

Status infekcji prątkiem gruźlicy powinien być więc 
rutynowo sprawdzany pośród pacjentów z COVID-19 
(19). Działanie ochronne szczepionki przeciwko gruź-
licy zmniejsza się w starszym wieku (4). Na podstawie 
powyższych danych można wnioskować, że zmniejsze-
nie zapadalności na gruźlicę w wyniku szczepień BCG, 
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vaccine to protect against COVID-19 only in clinical 
studies (20). 

The Science Magazine provides information about 
a study started in the Netherlands involving 1,000 
healthcare professionals from eight hospitals who will 
receive a BCG vaccine or a placebo. The mycobacterial 
tuberculosis vaccine was chosen because according 
to studies by P. Aaby and C. S. Benn from Guinea-
Bissau it increases the ability to fight other infections 
as well. In their opinion, the vaccine protects against 
about 30% of infections caused by other pathogens 
(including viruses) in the first year after vaccination 
(1,12,21). 

Similar studies will be done at the universities 
of Melbourne and Exeter (in Exeter also on the 
elderly). Researchers from the Max Planck Institute 
for Infection Biology in Berlin have announced that 
they will start a similar trial on healthcare workers 
and elderly people, using genetically modified version 
of the BCG vaccine (the recombinant vaccine strain 
VPM1002) (1,12,21).

The answer to the question of how long the 
heterologous immune response after BCG vaccination 
remains is essential. It would be significant in the 
selection of the optimal vaccination time (1). 

Some researchers indicate that we should remain 
sceptical about both general statements about 
enhancing immunity after BCG vaccination and 
specifically the protective effect against SARS-CoV-2. 
Thus, they claim that it is better to invest limited 
resources in other confirmed preventive measures (21). 
It is worth to remember that BCG vaccine should not 
be given to people in the active phase of severe disease 
(as a live vaccine), because it might not work quickly 
enough and could disrupt treatment results. 

It should be noted that the massive use of BCG 
vaccine for protection against COVID-19 may lead 
to reduction of reserves and lack of protection against 
tuberculosis of children from high risk areas and 
depletion of its resources for patients with bladder 
cancer (1,22). Moreover, it is unlikely that despite the 
modulating effect on the immune system, the BCG 
vaccine which was given to children several decades 
ago will significantly improve COVID-19 morbidity 
and mortality rates among them. In the absence of 
evidence, the fact of being vaccinated in childhood can 
create a false sense of security and the abandonment 
of sanitary discipline and social isolation. Full safety 
monitoring in randomized trials is necessary to protect 
against the possibility of exacerbating COVID-19 by 
BCG’s increased immunity in some patients with 
severe course of disease (22).

stosowaniu leków przeciwgruźliczych i izolacji chorych 
może pośrednio zmniejszyć zachorowalność i umieral-
ność z powodu COVID-19.

Dalsze badania mające wyjaśnić zależność między 
BCG a COVID-19 i aktualne zalecenia

Wobec braku wystarczających dowodów potwier-
dzających postawioną hipotezę Światowa Organizacja 
Zdrowia nie zaleca w obecnym momencie szczepie-
nia BCG w celu zapobiegania COVID-19. WHO na-
dal zaleca szczepienia noworodków szczepionką BCG 
w krajach o wysokiej zapadalności na gruźlicę, a użycie 
szczepionki BCG w celu ochrony przed COVID-19 do-
puszcza tylko w badaniach klinicznych (20).

Czasopismo naukowe “Science” podaje informację 
o badaniu rozpoczętym w Holandii, w którym weźmie 
udział 1000 pracowników służby zdrowia z ośmiu szpi-
tali, którzy otrzymają szczepionkę BCG lub placebo. 
Wybrano szczepionkę przeciw prątkowi gruźlicy ze 
względu na to, iż powoduje ona wzrost zdolności wal-
ki również z innymi infekcjami według badań P. Aaby 
i C. S. Benn z Gwinei Bissau. Ich zdaniem szczepionka 
chroni przed około 30% infekcji wywołanych innymi 
patogenami (w tym wirusami) przez pierwszy rok po 
zaszczepieniu (1,12,21).

Podobne prace zostaną wykonane na uniwersyte-
tach w miastach Melbourne i Exeter (w Exeter również 
na populacji osób starszych). Badacze z Max Planck 
Institute for Infection Biology z Berlina ogłosili, iż roz-
poczną podobną próbę na pracownikach służby zdro-
wia i osobach starszych w oparciu o genetycznie mody-
fikowaną wersję szczepionki na BCG (rekombinowany 
szczep szczepionkowy VPM1002) (1,12,21).

Ważną kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie, jak 
długo utrzymuje się heterologiczna odpowiedź ukła-
du odpornościowego po szczepieniu BCG. Miałoby to 
znaczenie w ewentualnym wyborze optymalnego czasu 
szczepienia (1).

Niektórzy badacze wskazują, że zarówno, jeśli cho-
dzi o ogólne stwierdzenia o wzmocnieniu odporności 
po szczepieniu BCG, jak i konkretnie o efekcie ochron-
nym w stosunku do SARS-CoV-2 należy pozostać 
sceptycznym i lepiej zainwestować ograniczone zasoby 
w inne potwierdzone środki zapobiegawcze (21). Warto 
pamiętać, że szczepionki BCG jako szczepionki żywej 
nie należałoby podawać osobom w aktywnej fazie cięż-
kiej choroby, ponieważ nie zadziałałaby odpowiednio 
szybko i mogłaby zakłócić wyniki leczenia.

Należy zauważyć, iż masowe stosowanie szcze-
pionki BCG w celu ochrony przed COVID-19 może 
doprowadzić do wyczerpania zapasów i braku ochro-
ny przed gruźlicą dzieci z obszarów wysokiego ryzyka 
oraz wyczerpanie jej zasobów dla pacjentów z rakiem 
pęcherza moczowego (1,22). Poza tym jest mało praw-
dopodobne, mimo modulującego wpływu szczepionki 
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CONCLUSIONS

At present there is no sufficient evidence to 
firmly confirm or deny the hypothesis of COVID-19 
reduction in morbidity and mortality in countries 
maintaining compulsory BCG vaccination. The fact of 
increasing resistance to various viral infections after 
BCG vaccination does not automatically confirm its 
protective effect on SARS-CoV-2 infection. Although 
the conclusions of the analysis of epidemiological data 
are extremely interesting, it can be disturbed by other 
factors that should be taken into account in further 
analysis. Furthermore, the analyses differ in terms 
of conclusions and recommendations. If it turned out 
that the BCG vaccine actually provides non-specific 
protection against COVID-19, it would become an 
important tool in the fight against the new disease until 
a specific vaccine is developed. The results of initiated 
clinical studies will certainly explain this potential 
relationship. Due to the lack of an unambiguous answer 
to the hypothesis, the World Health Organization 
does not change the indications for the use of BCG 
vaccine at present and recommends its administration 
to newborns from areas with a higher incidence of 
tuberculosis.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. At the Auschwitz-Birkenau State Museum (A-BSM) actions have been undertaken to 
effectively protect employees and minimise risk of SARS-CoV-2 coronavirus spreading from the beginning of 
the COVID-19 epidemic.
AIM OF THE ARTICLE. The aim was to present the actions, instructions and procedures introduced at the 
A-BSM to provide information how to deal with pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus in institutions 
taking care of cultural heritage before and after closure of the Museum for visitors and after reopening.
MATERIALS AND METHODS. The described activities were developed at the Museum by a specially 
established Expert Team.
RESULTS. Groups of employees and places in which they were most exposed to contact with visitors and, as 
a consequence, at the highest risk of getting infected, were characterised. The employees were provided with 
personal protective equipment, and at the Museum site, devices essential for maintaining the microbiological 
cleanliness of the rooms, were placed. In the next stage, instructions and procedures for particular groups of 
employees were prepared. Visitors were educated about the need of taking precautions and were allowed to 
disinfect in several places at the Memorial Site. Steps to reduce attendance at this time has also been taken. 
Procedures for employees of the A-BSM were developed in such way that they can also be used after reopening 
of the Museum for visitors.
CONCLUSIONS. The actions which ensured the microbiological safety of the A-BSM employees, brought 
satisfying results. In more than 21 days after closing of the Museum for visitors, no cases of SARS-CoV-2 
infection or COVID-19 were found among employees, despite a very high threat.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Auschwitz-Birkenau State Museum, biosafety procedures, disinfection

STRESZCZENIE

WSTĘP. Od początku epidemii COVID-19 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMA-B) podejmo-
wano działania mające na celu skuteczną ochronę pracowników i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania 
się koronawirusa SARS-CoV-2.
CEL PRACY. Celem było przedstawienie działań, instrukcji i procedur zastosowanych w PMA-B, aby prze-
kazać informacje, w jaki sposób można postępować w sytuacji pandemii wywołanej koronawirusem SARS-
CoV-2 w jednostkach dbających o dziedzictwo kulturowe przed i po zamknięciu Muzeum dla odwiedzających 
oraz po ponownym otwarciu.
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INTRODUCTION

Auschwitz-Birkenau in Oświęcim, a former 
German Nazi Concentration and Extermination Camp 
is the largest and most visited Memorial Site in the 
world. During the 74th anniversary of the liberation 
of the camp in January 27, 2019, the director of the 
Auschwitz-Birkenau State Museum (A-BSM) in 
Oświęcim, Poland, dr Piotr Cywiński said “Ramp 
does not equal platform. Number does not equal 
name. Segregation or selection does not equal choice. 
Barracks does not equal building.” (1). People should 
respect each place and object that remained after 
World War II in this place. This is possible thanks 
to the people who work in the A-BSM. They both 
care for this place and educate visitors from all over 
the world. Therefore, at the time of epidemic, and 
later pandemic, caused by Severe Acute Respiratory 
Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), protection of 
the employees of the Museum, became so important 
and a priority for the Directorate.

Every day the A-BSM is visited by up to 8 000 
people. The service is provided by 340 educators, who 
accompany groups of visitors during a minimum 3.5-
hour long visit. The remaining 440 employees deal 
with the conservation, administration and protection 
of the Museum site.

According to the Situation Reports published by 
World Health Organization (WHO), the epidemic 
caused by SARS-CoV-2 coronavirus began in the 
Chinese city of Wuhan in December 2019 (2) and 
quickly turned into the pandemic. The first cases of 
COVID-19 acute respiratory disease among Europeans 
that appeared in France, aroused concern, because it 
meant that the coronavirus was beginning to spread 
in Europe (3). The next country, where an infected 
person was diagnosed, was Germany (4). A month 

WSTĘP

Były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyj-
ny i Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest 
największym i najliczniej odwiedzanym Miejscem 
Pamięci na świecie. Dyrektor Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, dr Piotr Cywiński, podczas 
przemówienia z okazji 74 rocznicy wyzwolenia obo-
zu, w dniu 27 stycznia 2019 roku powiedział, iż w tym 
miejscu  „Rampa to nie to samo, co peron.  Numer to 
nie to samo, co imię.  Segregacja czy selekcja to nie to 
samo, co wybór. Barak to nie to samo, co budynek.” 
(1). Tutaj należy zachować szacunek do każdego miej-
sca i obiektu, który pozostał po II wojnie światowej. 
Jest to możliwe dzięki ludziom, którzy tutaj pracują, 
pielęgnują i dbają o to miejsce, a także edukują odwie-
dzających z całego świata. Dlatego w sytuacji wystą-
pienia epidemii, a później pandemii wywołanej koro-
nawirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej 
2 (SARS-CoV-2) ważna i priorytetowa dla Dyrekcji 
stała się ochrona pracowników Muzeum.

Każdego dnia PMA-B odwiedza nawet do 8 000 
osób. Obsługę zapewnia 340 Edukatorów, którzy to-
warzyszą grupom zwiedzających podczas minimum 
3.5-godzinnej wizyty. Pozostali pracownicy w liczbie 
440 osób zajmuje się konserwacją, administrowaniem 
oraz ochroną Muzeum.

Według Raportów Sytuacyjnych Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO), epidemia wywołana przez 
koronawirusa SARS-CoV-2, rozpoczęła się w chiń-
skim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku (2) i szybko 
przerodziła się w pandemię. Pierwsze przypadki ostrej 
choroby układu oddechowego COVID-19 wśród Eu-
ropejczyków, które pojawiły się we Francji wzbudziły 
niepokój, ponieważ oznaczało to, iż koronawirus za-
czyna się rozprzestrzeniać w Europie (3). Następnym 
krajem, w którym zdiagnozowany został zakażony 

Anna Wawrzyk, Dorota Rybitwa et al.

MATERIAŁY I METODY. Opisane działania były opracowywane w Muzeum przez specjalnie powołany 
Zespół Ekspertów.
WYNIKI. Scharakteryzowano grupy pracowników i miejsca, w których są oni najbardziej narażeni na kontakt 
z odwiedzającymi, a w konsekwencji obarczeni największym ryzykiem zakażenia. Zaopatrzono pracowników 
w środki ochrony osobistej, a na terenie Muzeum umieszczono urządzenia służące do utrzymania czystości 
mikrobiologicznej pomieszczeń. Sporządzono instrukcję i procedury postępowania dla poszczególnych grup 
pracowników. Odwiedzających edukowano o konieczności zachowania środków ostrożności i umożliwiono de-
zynfekcję w kilku miejscach na terenie Miejsca Pamięci. Muzeum podjęło również kroki w celu zmniejszenia 
frekwencji w tym czasie. Procedury postępowania dla pracowników PMAB zostały opracowane w taki sposób, 
aby można było je wykorzystać również po przywróceniu ruchu odwiedzających.
WNIOSKI. Wdrożone w PMA-B działania, zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne pracowników 
przyniosły bardzo dobre rezultaty, tj. po ponad 21 dniach od zamknięcia Muzeum dla odwiedzających, nie 
stwierdzono żadnych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ani zachorowania na COVID-19, 
mimo bardzo dużego zagrożenia.

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, procedury bezpieczeń-
stwa mikrobiologicznego, dezynfekcja



305

later, approximately 400 cases of COVID-19 were 
already reported in Italy (5). The first case of a person 
infected with the coronavirus in Poland was confirmed 
on 4th March 2020. In the Situation Report no. 51 of 
11th March 2020, WHO announced that COVID-19 
can be characterised as a pandemic (6). The same 
report showed, inter alia, that in total 80 955 cases 
of SARS-CoV-2 infection were confirmed and 3 162 
people died in China, there were 7 755 cases and 60 
deaths in South Korea, 568 patients were infected 
and 12 of them died in Japan, and 166 patients got the 
COVID-19 in Singapore. The coronavirus was also 
spreading quickly in European countries, and until 
11th March 2020 the following number of cases and 
deaths were reported: Italy 10 149 and 631, France 1 
774 and 33 and Germany 1 296 and 2, respectively.

From the beginning of the coronavirus epidemic, 
there were doubts, on how to effectively protect the 
employees and limit the spreading of SARS-CoV-2 
coronavirus within the Museum, especially in places, 
where it is not possible to keep recommended distance 
between people. Due to the specificity of this place, the 
huge number of visitors from all around the world, the 
need to protect all people working at the Museum, and 
also the lack of central regulations and guidelines, the 
A-BSM developed its own strategy of the action and 
then implemented it.

AIM OF THE WORK

The aim was to present the actions, instructions 
and procedures introduced at the A-BSM, to provide 
information, how to deal with pandemic caused by 
the SARS-CoV-2 coronavirus in institutions taking 
care of cultural heritage before and after closure of the 
Museum for visitors and after reopening.

MATERIALS AND METHODS

In this study data from the registers of Visitor 
Service Department, concerning the number of 
A-BSM visitors and countries from which they came 
in the period from 20.02.2020 to 11.03.2020, were 
used. To assess the epidemical threat associated with 
people coming to the Museum from various places 
in the world, the reports presented by Polish Chief 
Sanitary Inspectorate (GIS) and WHO were used. 
The described activities were developed by a specially 
established Expert Team. To determine the places in 
which the highest risk of infection occurs and create 
a risk map, members of the Team followed the visiting 
route. Personal protective equipment and contactless 
fumigation disinfectants were selected based on their 
effectiveness and availability in Poland during the 
epidemic and pandemic.

człowiek, były Niemcy (4). Miesiąc później, we Wło-
szech było już około 400 przypadków zachorowań 
wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 (5). 
Dnia 04.03.2020 potwierdzono pierwszy przypadek 
zachorowania na COVID-19 w Polsce. W Raporcie 
Sytuacyjnym nr 51 z dnia 11.03.2020 r. WHO ogłosiło, 
że COVID-19 charakteryzuje się jako pandemia (6). 
W tym samym raporcie wykazano między innymi, że 
w Chinach potwierdzono 80955 przypadków zakażo-
nych SARS-CoV-2 i 3162 osób zmarło, w Korei Połu-
dniowej było 7755 przypadków i 60 zgonów, w Japo-
nii 568 pacjentów było zakażonych z tego 12 zmar-
ło, a w Singapurze 166 pacjentów miało COVID-19. 
Również w krajach europejskich rozprzestrzeniał się 
koronawirus i tak stan na dzień 11.03.2020 wynosił: 
Włochy 10149 zakażeń i 631 zgonów, Francja 1774 i 33 
oraz Niemcy 1296 i 2, odpowiednio.

Od początku epidemii wywołanej przez SAR-
S-CoV-2, pojawiały się wątpliwości, w jaki sposób 
skutecznie zabezpieczyć pracowników oraz ograni-
czyć rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie 
Muzeum, szczególnie w miejscach, w których nie jest 
możliwe zachowanie zalecanego dystansu między oso-
bami. Z uwagi na specyfikę miejsca, ogromną liczbę 
zwiedzających z całego świata, konieczność ochrony 
wszystkich osób pracujących w Muzeum, a także brak 
odgórnych regulacji i wytycznych, PMA-B opracowa-
ło własną strategię działań, a następnie ją realizowano.

CEL PRACY

Celem było przedstawienie działań, instrukcji 
i procedur zastosowanych w PMA-B, aby przekazać 
informacje, w jaki sposób można postępować w sy-
tuacji pandemii wywołanej koronawirusem SARS-
CoV-2 w jednostkach dbających o dziedzictwo kultu-
rowe przed i po zamknięciu Muzeum dla odwiedzają-
cych oraz po ponownym otwarciu.

MATERIALY I METODY

W niniejszym badaniu wykorzystano dane z reje-
strów Działu Obsługi Odwiedzających, dotyczące licz-
by odwiedzających PMA-B i krajów, z których przy-
byli w okresie od 20.02.2020 do 11.03.2020. Do oceny 
zagrożenia epidemicznego związanego z ludźmi przy-
bywającymi do Muzeum z różnych miejsc na świecie 
wykorzystano raporty przedstawione przez Główny 
Inspektorat Sanitarny (GIS) i WHO. Opisane działania 
zostały opracowane przez specjalnie powołany Zespół 
Ekspertów. Aby określić miejsca, w których występu-
je największe ryzyko infekcji i stworzyć mapę ryzyka, 
członkowie zespołu podążali trasą zwiedzania. Środki 
ochrony indywidualnej i bezdotykowe fumigacyjne 
środki dezynfekujące zostały wybrane na podstawie 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa...Prevention of SARS-COV-2 coronavirus...
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RESULTS

2.32 million people from all around the world 
visited the Auschwitz Memorial and Museum in 2019. 
The attendance in the beginning of 2020, in terms of 
days and months, was at a similar level. However, the 
information about the ongoing epidemic influenced 
the number of visitors. The increasing number of 
cases of SARS-CoV-2 coronavirus infections in the 
world has led, on 11th March 2020, to the need to 
make a government decision to close all cultural 
institutions in Poland, including the A-BSM, from the 
next day. Nevertheless, the actions to ensure safety 
of the Museum employees and protect them against 
infection were already undertaken 3 weeks earlier, due 
to the awareness that visitors coming from countries, 
in which outbreaks of the coronavirus were reported, 
may become a source of infection for people working 
in the A-BSM, who contact them. Fig. 1 shows the total 
number of 101 619 people visiting the A-BSM from 
different countries by days when the visits took place, 
within 3 weeks before the Museum closing (20.02.2020-
11.03.2020). A particular attention was paid to 
countries which were indicated in announcements 
prepared by GIS, based on the data presented by the 
European Center for Disease Prevention and Control 
(ECDC) and WHO, as regions at high risk of the 
coronavirus infections (7-11). Approximately 9 302 
people came from these countries, what constituted 
9.15% of all visitors (Tab. I). Every day the number of 
people from these countries ranged from 149 to 865, 
what corresponded to 3.23% - 15.80% of all visitors. 
At analysed time, fewer people came from the Asian 
countries affected by the epidemic: China, Hong Kong, 
Japan, Republic of Korea, Singapore and Taiwan (918 
people in total for 3 weeks) than from European ones: 
France, Germany and Italy (8 384 people). Moreover, 
over a dozen of groups from Lombardy (the region in 
Italy, where the coronavirus spread the most in Europe) 
visited the Museum at that time. Iran, Thailand and 
Vietnam were also indicated by GIS as countries at 
high risk of the coronavirus infections, but no citizen 
of these countries visited the A-BSM during the three 
analysed weeks.

The current analyses of visitors indicated that 
there could be a very high epidemic threat to people 
working at the A-BSM. Consequently, an Expert Team 
of few people, including Epidemiologist, Directorate, 
representatives of the Visitor Service, Educators, 
Museum Security, Administration and OHS specialist, 
was formed. It was found that the Team members will 
meet each day to develop a strategy of the action. 
The Team was monitoring phases of the coronavirus 
spreading in the world and in Poland as well, and 

ich skuteczności i dostępności w Polsce w czasie epi-
demii i pandemii.

WYNIKI

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz odwiedzi-
ło w 2019 roku 2,32 miliona osób z całego świata. 
Frekwencja na początku roku 2020 w przeliczeniu 
na dni i miesiące kształtowała się na podobnym po-
ziomie, jednak informacje ze świata o panującej epi-
demii wpłynęły na zmianę liczby odwiedzających. 
Narastająca liczba przypadków zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV-2 na świecie doprowadziła 11 marca 
2020 do konieczności podjęcia rządowej decyzji o za-
mknięciu od dnia następnego wszystkich placówek 
kultury w Polsce, w tym PMA-B. Jednak działania 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed 
zakazeniem pracownikom Muzeum były podejmowa-
ne już 3 tygodnie wcześniej, z uwagi na świadomość, 
iż osoby przybywające z krajów, w których zostały 
odnotowane ogniska koronawirusa, mogą stać się źró-
dłem zakażenia dla osób z PMA-B mających kontakt 
z odwiedzającymi. Na ryc. 1 przedstawiono ogólną 
liczbę 101 619 osób odwiedzających PMA-B z podzia-
łem na różne kraje oraz dni, w których następowało 
zwiedzanie, w okresie 3 tygodni przed zamknięciem 
Muzeum (20.02.2020-11.03.2020). Szczególną uwagę 
zwrócono na kraje, które były wskazywane w komu-
nikatach opracowywanych przez GIS, na podstawie 
danych European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) oraz WHO, jako regiony o wysokim 
ryzku zakażenia się koronawirusem (7-11). Z tych kra-
jów przyjechało około 9 302 osób, co stanowiło 9,15% 
wszystkich odwiedzających (Tab. I). Liczba osób 
z tych krajów codziennie wahała się od 149 do 865, 
co odpowiadało 3,23% - 15,80% ogółu zwiedzających. 
W tym czasie mniej osób przyjechało z dotkniętych 
epidemią krajów azjatyckich: Chin, Hong Kongu, Ja-
ponii, Republiki Korei, Singapuru i Tajwanu (przez 3 
tygodnie było ich 918 osób), niż z europejskich: Fran-
cji, Niemiec i Włoch (8 384 osób). Muzeum w tym cza-
sie odwiedziło również kilkanaście grup z Lombardii 
(regionu Włoch, gdzie koronawirus rozprzestrzeniał 
się w największym stopniu na terenie Europy). GIS 
wskazał również Iran, Tajlandię i Wietnam jako kraje 
o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem, jed-
nak żaden obywatel tych krajów nie odwiedził PMA
-B w okresie analizowanych 3 tygodni.

Bieżąca analiza odwiedzających osób wskazywała, 
że mogło wystąpić bardzo duże zagrożenie epidemicz-
ne dla pracowników PMA-B. W związku z tym utwo-
rzono Zespół Ekspertów składający się z kilku osób, 
w tym Epidemiologa, Dyrekcji, przedstawicieli Obsłu-
gi Odwiedzających, Edukatorów, Straży Muzealnej, 
Administracji i specjalisty ds. BHP. Stwierdzono, że 
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adapting the rules of operation of the Museum, 
adequately to the level of danger.

In the beginning, an Announcement was prepared. 
It was made available to all employees via the internal 
Internet network. It contained information on the 
prevention of SARS-CoV-2 coronavirus infections, 
the need to wash and disinfect hands, and to keep 
a safe distance from the interlocutor. The content of 
the Announcement indicated that employees should 
limit movement at the Museum buildings (limitation 
of personal contacts and restriction of access to the 
Library, the Collections Department and the Archives, 
were introduced) and interpersonal communication 
by telephone or e-mail were recommended. While 
moving between two parts of the A-BSM (Auschwitz 
I and Auschwitz II-Brzezinka), it was recommended 
for employees to use their own transport or the one 
specially separated for educators or employees. The 
details and precise steps to follow for employees with 
disturbing symptoms, that may indicate COVID-19, 
were also provided. The Announcement emphasised 
the seriousness of the epidemic and the need for 
employees to comply with the rules of microbiological 
safety in the first phase of the epidemic. A special 
message was also sent to heads of departments to 
oblige their employees to report their own or their 
family members’ presence in the regions threatened 
by the coronavirus during the last 14 days. If such 
situation occured, the employee could be ordered 
to work remotely (at home). This aimed at limiting 
spreading of the coronavirus between colleagues.

On 27th February 2020 an information was posted 
on the website of the Museum, in which travel agencies 
were asked to refrain organising visits to the A-BSM 
from places at high risk of SARS-CoV-2 coronavirus 
infections. As a result of publishing this information, 
the attendance has slightly decreased, as can be seen 
in fig. 1.

After that, on 28th February 2020, admission to 
the grounds of the A-BSM without an educator was 
forbidden. Owing to this, all the visitors were under 
the care of  educators, so it was definitely easier to 
control and prevent people from entering unauthorised 
places, moving around the Museum on their own and 
behaving in a way that would contribute to spreading 
of the coronavirus.

In the next stage, the Expert Team carried out 
a detailed analysis of potential threat in various places 
at the Museum and divided rooms into public spaces 
and spaces accessible only for staff. The rooms, that 
have been defined as public areas, were: the entrance 
room, where tickets are checked and pyrotechnic 
control is carried out, and toilets for visitors located 
throughout the Museum. These areas are enclosed 
spaces and there is the highest accumulation of 

członkowie zespołu będą spotykać się każdego dnia, 
aby opracować strategię działania. Zespół na bieżąco 
monitorował fazy rozprzestrzeniania się koronawirusa 
na świecie i w Polsce oraz dostosowywał zasady pracy 
Muzeum adekwatnie do poziomu zagrożenia.

W pierwszym etapie przygotowano Komunikat, 
który został udostępniony pracownikom poprzez we-
wnętrzną sieć internetową. Zawarto w nim informacje 
na temat profilaktyki zakażeń koronawirusem SARS-
CoV-2, konieczności mycia i dezynfekcji rąk oraz za-
chowanie bezpiecznej odległości względem rozmów-
cy. Treść komunikatu wskazywała, iż pracownicy po-
winni ograniczyć przemieszczanie się po budynkach 
Muzeum (wprowadzono ograniczenie kontaktu osobi-
stego oraz dostępu do Biblioteki, Działu Zbiorów oraz 
Archiwum) i zarekomendowano komunikację inter-
personalną drogą telefoniczną lub elektroniczną. Przy 
przemieszczaniu się pomiędzy dwiema częściami 
PMA-B (Auschwitz I i Auschwitz II-Brzezinka) zale-
cono korzystanie z własnego transportu lub specjalnie 
wyodrębnionego dla edukatorów lub pracowników. 
Podano również szczegóły i precyzyjne wytyczne, 
jakich muszą przestrzegać pracownicy z niepokoją-
cymi objawami mogącymi wskazywać na COVID-19. 
Komunikat ten przedstawił powagę sytuacji związa-
nej z epidemią oraz konieczność przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego przez pracow-
ników już w pierwszej fazie epidemii. Wystosowano 
również specjalny komunikat do Kierowników dzia-
łów, aby zobligowali swoich pracowników do zgła-
szania faktu przebywania ich samych lub członków 
ich rodzin na terenach zagrożonych koronawirusem 
w okresie ostatnich 14 dni. W przypadku wystąpienia 
takiej sytuacji, pracownikowi mogła być powierzona 
praca zdalna (w domu). Miało to na celu ograniczenie 
możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa po-
między współpracownikami. 

Jednocześnie, dnia 27.02.2020 na stronie inter-
netowej zamieszczono informację dla biur podróży 
o zaniechaniu organizacji wizyt do PMA-B z miejsc 
zagrożonych występowaniem koronawirusa SARS-
CoV-2. Na skutek przekazania tej informacji frekwen-
cja uległa nieznacznemu zmniejszeniu, co widać na 
ryc. 1.

Następnie, dnia 28.02.2020 wprowadzono zakaz 
zwiedzania indywidualnego, bez Edukatora. Dzięki 
temu wszystkie grupy były pod opieką edukatora, za-
tem zdecydowanie łatwiej było kontrolować i zapobie-
gać, aby ludzie nie wchodzili w miejsca niedozwolone 
i nie przemieszczali się samowolnie po terenie Mu-
zeum oraz nie zachowywali się w sposób ułatwiający 
rozprzestrzenianie wirusa.

W kolejnym etapie Zespół Ekspercki przeprowa-
dził szczegółową analizę obszarów potencjalnego 
zagrożenia oraz dokonał podziału pomieszczeń na 
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people, so the most restrictive methods of protection 
of employee were applied there. Disinfection by 
fumigation (spreading a dry-mist of 6% boosted 
hydrogen peroxide) of the entire volume of all public 
rooms, at least once a day, after leaving all visitors, was 
introduced. This method of decontamination ensured 
the microbiological cleanliness of the surfaces and air 
in the disinfected rooms. Additionally, contactless hand 
disinfection devices (spraying the mixture of ethanol 
(78%), isopropanol (10%) and biphenyl-2-ol (0.1%)) for 
visitors and employees were placed in public spaces 
to limit spreading of the coronavirus by touching 
infected surfaces. In the case of toilets for people 
visiting the A-BSM, disinfection was recommended 
without the presence of visitors. On the other hand, the 
remaining enclosed spaces (conservation laboratories, 
offices and social facilities) were classified as available 
only to personnel and the precautions were also taken 
in them. The Director’s decree introduced a detailed 
operating Instruction for all employees moving around 
the Museum. The Instruction included not only 
information contained in an earlier Announcement, but 
also extended and clarified ones. The rooms available 
only to employees were equipped with disinfectants 
(based on ethanol) and regular decontamination by 
fumigation was planned. Moreover, all blocks and 
barracks open to the public were considered the places 
in which the coronavirus could also spread among 
people, but frequent disinfection was not possible due 
to the historical nature of these rooms. In this case, 
to minimalise the risk of the coronavirus infections, 
changes in the way of visiting the Memorial Site were 
introduced. The visiting route in some buildings was 
changed, e.g., by using side exits, passing some rooms 
and undergrounds, what ensured the movement in 
one direction without crossing of the routs. For study 
tour groups, it was recommended to use national 
exhibitions to a greater extent, avoiding staying in 
blocks, where the permanent exhibition is exposed. 
The website of the Museum was regularly updated 
with information concerning all changes. Additionally, 
educators were advised to limit as much as possible 
commentaries inside the buildings and pass most of 
the narrative outside. Furthermore, contactless hand 
disinfection devices (Fig. 2) and special trash cans 
with bags intended for infectious materials such as 
used masks, gloves and other potentially contaminated 
personal protective equipment were made available at 
all entrances to the Museum. 

Simultaneously, the Expert Team identified the 
groups of people working at the Museum, which 
were most exposed to a contact with visitors and, 
as a consequence, at the highest risk of SARS-
CoV-2 coronavirus infection. Among these people 
there were: educators, who give tours, personnel of 

przestrzenie ogólnodostępne oraz dostępne tylko dla 
personelu. Pomieszczenia, które zostały określone 
jako ogólnodostępne to: pomieszczenie wejściowe, 
w którym dokonuje się sprawdzenia biletów i kon-
trolę pirotechniczną oraz toalety dla odwiedzających 
rozlokowane na terenie całego Muzeum. W pomiesz-
czeniach ogólnodostępnych jest największa kumula-
cja osób, dodatkowo są to pomieszczenia zamknięte, 
więc zastosowano w nich najbardziej restrykcyjne 
metody ochrony pracowników. Wprowadzono dezyn-
fekcję fumigacyjną (zamgławianie 6% plazmowanym 
nadtlenkiem wodoru) całej objętości wszystkich wy-
znaczonych pomieszczeń minimum jeden raz w cią-
gu dnia po opuszczeniu Muzeum przez wszystkich 
odwiedzających. Taki sposób odkażania zapewnił 
czystość mikrobiologiczną powierzchni oraz powie-
trza w dezynfekowanych miejscach. Ponadto w tych 
pomieszczeniach umieszczono aparaty do bezdotyko-
wej dezynfekcji rąk (rozpylające mieszaninę etanolu 
(78%), izopropanolu (10%) i bisfenyl-2-olu (0.1%)) dla 
odwiedzających oraz dla pracowników w celu ogra-
niczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez 
dotykanie zainfekowanych powierzchni. W przypad-
ku toalet dla odwiedzających polecono wykonywanie 
czynności dezynfekujących bez obecności zwiedzają-
cych. Natomiast pozostałe pomieszczenia zamknięte 
(pracownie konserwatorskie, biura, zaplecza socjal-
ne) sklasyfikowano jako dostępne tylko dla personelu 
i również w nich wprowadzono środki ostrożności.            
Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora szczegółową 
instrukcję postępowania dla wszystkich pracowników 
poruszających się po terenie Muzeum. Instrukcja obej-
mowała informacje znajdujące się we wcześniejszym 
Komunikacie, ale rozszerzone oraz doprecyzowane. 
Pomieszczenia dostępne tylko dla pracowników wy-
posażono w środki dezynfekcyjne (na bazie etanolu) 
i zaplanowano w nich regularną dekontaminację fumi-
gacyjną. Ponadto, wszystkie bloki i baraki udostęp-
nione do zwiedzania uznano za przestrzenie, w któ-
rych również może rozprzestrzeniać się koronawirus 
pomiędzy ludźmi, jednak nie jest możliwa ich częsta 
dezynfekcja, z uwagi na zabytkowy charakter tych po-
mieszczeń. W tym przypadku, aby zminimalizować 
rozprzestrzenianie się wirusa wprowadzono zmiany 
w sposobie zwiedzania Miejsca Pamięci. Zmieniono 
trasę zwiedzania niektórych bloków np. wykorzystu-
jąc boczne wyjścia, pomijanie niektórych sal i pod-
ziemi, co zapewniło ruch w jednym kierunku i nie 
krzyżowanie się dróg. W przypadku oprowadzania 
studyjnego zalecono wykorzystywanie w większym 
stopniu wystaw narodowych, unikając przebywania 
w blokach, gdzie eksponowana jest wystawa stała. 
O wszystkich zmianach informowano na bieżąco na 
stronie internetowej Muzeum. Ponadto Edukatorom 
zalecono maksymalne ograniczenie komentarza w bu-
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the Visitor Service, who check and sell tickets and 
dispense sound equipment for visitors, employees 
responsible for maintaining cleanliness throughout 
the Museum and also staff of the Museum Security, 
who carry out pyrotechnic control of all entering 
people. Therefore, biosecurity Procedures dedicated 
specifically to these groups of employees were first 
developed. Guidelines were prepared both for normal 
work (without a suspicion of a person infected with the 
coronavirus) and for work in the event of a presence of 
a person suspected to be infected with the coronavirus. 
The Procedure intended for educators included 
recommendations to: wear a protective face shield, 
keep a minimum distance of 2 meters from visitors and 
inform them before starting the tour that all biosafety 
rules applicable in the A-BSM should be respected. 
All educators were obliged to observe the behavior 
of visitors, and in the event of identifying a person 
who has symptoms of COVID-19 (cough, shortness 
of breath and increased body temperature) to report 
such situation to the Museum Security personnel. The 
Procedure for the staff of Visitor Service included 
the recommendation of using disposable face masks 
and gloves while contacting visitors, disinfecting the 
sound equipment after each use, and not engaging 
in helping visitors to put on the sound equipment. 
People responsible for maintaining cleanliness at the 
Museum were advised to carry out all activities with 
protective gloves, disinfect door handles and light 
switches more often than before, and separate cleaning 
agents and working tools used to clean the space used 
by employees, from those used in the public spaces. 

dynkach i przekazywanie większości narracji na ze-
wnątrz. Dodatkowo przed wszystkimi wejściami na 
teren Muzeum, zostały udostępnione aparaty do bez-
dotykowej dezynfekcji rąk (Ryc. 2) i kosze z worka-
mi przeznaczonymi na materiał zakaźny, do których 
można było wrzucać zużyte maseczki, rękawice i inne 
potencjalnie skażone elementy ochrony osobistej. 

W kolejnym etapie prac Zespołu Eksperckiego, 
określono grupy pracowników najbardziej narażo-
nych na kontakt z odwiedzającymi, a w konsekwencji 
najbardziej zagrożonych zakażeniem koronawirusem 
SARS-CoV-2. Wśród tych osób znaleźli się: Edukato-
rzy, którzy oprowadzają odwiedzających, pracownicy 
Obsługi Odwiedzających, którzy kontrolują i sprze-
dają bilety oraz wydają odwiedzającym sprzęt nagła-
śniający, pracownicy odpowiadający za utrzymanie 
czystości na całym terenie Muzeum oraz pracownicy 
Straży Muzealnej, którzy przeprowadzają kontrolę 
pirotechniczną wszystkich wchodzących osób. Zatem 
w pierwszej kolejności opracowano procedury bezpie-
czeństwa biologicznego dedykowane specjalnie dla 
tych grup pracowników. Opracowano wytyczne po-
stępowania w trybie normalnej pracy (bez podejrzeń 
o obecność osoby zakażonej koronawirusem) oraz 
pracy w sytuacji pojawienia się osoby z podejrzeniem 
zakażenia. Procedura przeznaczona dla Edukatorów 
obejmowała zalecenia, aby: stosować przyłbice, za-
chować odstęp minimum 2 metry od oprowadzanych 
osób, a przed rozpoczęciem zwiedzania poinformować 
ich o konieczności zachowania wszystkich zasad bez-
pieczeństwa obowiązujących w PMA-B. Edukatorzy 
byli zobligowani do obserwacji zachowań odwiedza-
jących, a w przypadku zidentyfikowania osoby, któ-
ra ma objawy choroby COVID-19 (kaszel, duszność 
oraz zwiększona ciepłota ciała), konieczność zgłosze-
nia zaistnienia takiej sytuacji pracownikowi Straży 
Muzealnej. Procedura dla pracowników Obsługi Od-
wiedzających obejmowała zalecenie używania jed-
norazowych maseczek oraz rękawic ochronnych przy 
kontakcie z odwiedzającymi, dezynfekowania sprzętu 
nagłaśniającego każdorazowo po każdej osobie oraz 
nieangażowania się w pomoc w zakładaniu sprzętu 
nagłaśniającego odwiedzającym. Osobom odpowiada-
jącym za utrzymanie czystości w Muzeum zalecono, 
aby wszystkie czynności wykonywać w rękawicach 
ochronnych, częściej niż dotychczas dezynfekować 
klamki i włączniki światła, a także oddzielić środki 
czystości i narzędzia pracy wykorzystywane do sprzą-
tania przestrzeni użytkowanej przez pracowników od 
tych, które są stosowane w przestrzeniach ogólnodo-
stępnych. Zgodnie z procedurą, pracownicy Straży 
Muzealnej przebywający w pomieszczeniach ogólno-
dostępnych, zobligowani zostali do zakładania jedno-
razowych maseczek, rękawic, gogli i przyłbic, a także 
do zmiany odzieży wierzchniej po zakończeniu pracy 

Fig. 2. Device for contactless hand disinfection located at 
the entrance to the Auschwitz II-Brzezinka site (author: 
Bartosz Bartyzel)
Ryc. 2. Aparat do bezdotykowej dezynfekcji rąk umieszc-
zony przy wejściu na teren Auschwitz II - Brzezinka (autor 
zdjęcia: Bartosz Bartyzel)
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According to the Procedure, the Museum Security 
personnel staying in public areas was obliged to put 
on disposable face masks, gloves, goggles and face 
shields. They were also supposed to change outerwear 
after finishing work and subject it to disinfection and 
washing. For this purpose, employees were equipped 
with additional cabinets, which ensured that dirty and 
clean clothes did not mix with each other. The Museum 
Security employees were also given instructions how 
to deal with a person who has symptoms of COVID-19. 
After accepting a notification of intervention, an 
employee of Museum Security equipped with a set 
of 3 masks and 3 pairs of gloves should go to the 
location of the person suspected of the coronavirus 
infection. Next, the employee ought to secure himself 
or herself, then give personal protective equipment to 
the person reporting malaise and the person reporting 
this intervention. Next, the temperature measurement 
should be taken and interview should be done with 
keeping a safe distance. Depending on the information 
obtained from the person with symptoms, the employee 
was required to report the situation to the Polish 
Sanitary Inspection (if the temperature exceeded 38 
ºC and the person confirmed that he or she was in the 
region where the coronavirus threat occurred or had 
contact with a person who was in such region). If the 
temperature did not exceed 38 ºC and the person did 
not confirm the fact of being in the region threatened 
by the coronavirus and contact with people staying in 
such region, the employee of the Museum Security 
could make it possible to continue the tour (for visitors) 
or work (for personnel).

The cooperation with the Polish Sanitary Inspection, 
which is formally responsible for supervising this type 
of activities in Poland, was very important at all stages 
of the work of the Expert Team. All implemented 
Procedures were accepted by this Inspection and 
communicated to the Polish Chief Sanitary Inspector 
and the Ministry of Culture and Heritage, to which the 
A-BSM is subordinated directly.

At last, on 12th March 2020, the Museum was closed 
for visitors in accordance with the announcement 
of the Ministry of Culture and Heritage and by the 
act on special solutions related to the prevention, 
counteraction and eradication of COVID-19, other 
infectious diseases and crisis situations caused by 
them of 2nd March 2020 (12). However, the personnel 
of the Museum, including members of the Expert 
Team, continued their work. After a few days, a rule 
was introduced, according to which employees were 
obliged, if possible, to work remotely or have overdue 
holidays.

The presence of many employees at the Museum 
during the epidemic was inevitable, because they 
ensure continuity of the Museum operation and to 

i poddawaniu jej dezynfekcji oraz praniu. W tym celu 
pracownicy zostali doposażeni w dodatkowe szafki, 
które zapewniły, iż odzież brudna i czysta nie miesza-
ły się ze sobą. Pracownikom Straży Muzealnej przeka-
zano również instrukcje postępowania z osobą, która 
wykazywałaby objawy COVID-19. Po zgłoszeniu in-
terwencji, pracownik Straży Muzealnej wyposażony 
w zestaw trzech maseczek i trzech par rękawic powi-
nien udać się na miejsce i zabezpieczyć siebie, następ-
nie podać środki ochrony osobistej osobie zgłaszającej 
złe samopoczucie oraz osobie zgłaszającej interwen-
cję. Zachowując bezpieczny odstęp powinien dokonać 
pomiaru temperatury i przeprowadzić wywiad. W za-
leżności od uzyskanej informacji od osoby z objawa-
mi, pracownik miał obowiązek zgłoszenia zaistniałej 
sytuacji do Inspekcji Sanitarnej (jeśli temperatura 
przekroczyła 38 ºC i odwiedzający potwierdził, że był 
na terenie na którym występowało zagrożenie koro-
nawirusem lub miał kontakt z osobą, która była na ta-
kim terenie). Jeśli temperatura nie przekroczyła 38 ºC 
i osoba nie potwierdziła faktu przebywania na terenie 
zagrożonym koronawirusem oraz kontaktu z osobami 
przebywającymi na takim terenie, pracownik Straży 
Muzealnej mógł umożliwić kontynuację zwiedzania 
(dla odwiedzających) lub pracy (dla personelu).

Na każdym etapie prac Zespołu Eksperckiego bar-
dzo istotna była współpraca z Państwową Inspekcją 
Sanitarną, która formalnie odpowiedzialna jest w Pol-
sce za nadzorowanie tego typu działań. Wszystkie 
zastosowane procedury były akceptowane przez tę 
Inspekcję oraz podawane do wiadomości Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Polsce oraz Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu PMA-B 
podlega bezpośrednio.

Ostatecznie, dnia 12.03.2020 Muzeum zostało za-
mknięte dla odwiedzających zgodnie z Komunikatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 
(12). Jednak pracownicy obsługujący Muzeum nadal 
świadczyli pracę, w tym członkowie Zespołu Eksperc-
kiego. Po kilku dniach takiego funkcjonowania wpro-
wadzono jednak zasadę, zgodnie z którą pracownicy 
byli zobligowani w miarę możliwości do pracy zdalnej 
lub wykorzystania zaległych urlopów. 

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
oraz zabezpieczenia mienia i obiektów zabytkowych 
w Muzeum, w trakcie trwania epidemii niezbędna 
była obecność wielu pracowników na terenie Muzeum. 
Każdy z nich zobowiązany był do przestrzegania po-
stanowień opracowanych procedur. Procedury były 
dedykowane poszczególnym grupom pracowników, 
między innymi: pracownikom nadzorującym zbiory, 
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secure the property and historical objects belonging 
to the Museum. Each of them was obliged to comply 
with the provisions of the newly developed and 
implemented Procedures. The Procedures were 
dedicated to particular groups of employees, among 
others: supervising the collections, archival materials 
and technical condition of historical buildings, 
supervising technical installations, removing failures 
and working in offices. Each of the Procedures required 
employees to declare their willingness to enter the 
Museum in advance. Entrances were carried out in 
a way limiting contact between people. Everyone had 
to disinfected hands and keys, and if he or she worked 
in a team of two or more people, the person had to 
put on a disposable face mask and gloves. Employees 
could only move in designated places. An exceptional 
situation would be a failure, during which employees 
would not be able to keep a safe distance between one 
another. In such situation, everyone should put on 
protective goggles and clothing (apart from a mask 
and gloves). The Procedures also included information 
for employees of external companies, who carried out 
building works necessary to maintain the stability 
of structures under construction. All building sites 
were separated from other spaces at the Museum. The 
employees of the A-BSM did not have the possibility 
of direct verbal communication with employees of 
external companies. External companies could enter 
the Museum only with their own cars and move only 
within the designated building sites. The condition for 
the continuation of work by external companies was to 
have their own sanitary-hygienic and social facilities, 
which had to be located at the construction site. 
Each employee of an external company had to sign 
a declaration on applying all provisions of the A-BSM 
Procedures, while entering the Museum.

All employees of the A-BSM, regardless of whether 
they rendered work during the epidemic or remained 
outside the Museum, received instructions what to 
do in case of suspected SARS-CoV-2 coronavirus 
infection. Continuous education was intended to 
raise awareness and promote appropriate behavior 
among employees and their families. The social 
responsibility that everyone takes for limiting the 
spread of the coronavirus and stopping the pandemic 
was emphasised.

To prepare for reopening of the Museum for 
visitors, the Expert Team developed a special 
Procedure and adapted the infrastructure. The 
number of visitors was limited to 400 persons per 
hour (in hours when visitors are obliged to visit with 
educators) and 100 persons per hour (in hours without 
such an obligation) and visiting hours to 9 per day. 
Additionally, contact details were obtained from all 
visitors to facilitate cooperation with the Sanitary 

archiwalia i stan techniczny historycznych budynków, 
nadzorującym instalacje, usuwającym awarie oraz 
pracownikom biurowym. Każda z procedur wymaga-
ła od pracowników wcześniejszego zgłaszania chęci 
wejścia na teren Muzeum. Wejścia realizowano w taki 
sposób, żeby ograniczyć kontakt osób wchodzących. 
Każdy dezynfekował ręce, klucze i jeżeli pracował 
w zespole dwu i więcej osobowym, musiał założyć 
jednorazową maseczkę i rękawice ochronne. Pracow-
nicy mogli się poruszać tylko w wyznaczonych miej-
scach. Wyjątkową sytuacją byłaby awaria, podczas 
której pracownicy nie mieliby możliwości zachowania 
bezpiecznego odstępu między sobą. W takiej sytuacji 
każdy powinien założyć kombinezon i gogle ochronne 
(oprócz maseczki i rękawic). W procedurach zawarto 
również informacje dla pracowników firm zewnętrz-
nych, którzy realizowali prace budowlane niezbęd-
ne do utrzymania stabilności konstrukcji będących 
w trakcie budowy. Wszystkie place budowy zostały 
oddzielone od innych przestrzeni Muzeum. Pracowni-
cy PMA-B nie mieli możliwości bezpośredniej komu-
nikacji werbalnej z pracownikami firm zewnętrznych. 
Firmy zewnętrzne mogły wjeżdżać na teren Muzeum 
tylko swoimi samochodami i przemieszczać się tylko 
w obrębie wyznaczonych placów budów. Warunkiem 
kontynuowania pracy przez firmy zewnętrzne było 
posiadanie własnego zaplecza sanitarno-higieniczne-
go oraz socjalnego, które musiało być zlokalizowane 
na terenie placu budowy. Każdy pracownik firmy ze-
wnętrznej wchodząc na teren Muzeum musiał podpi-
sać oświadczenie, iż będzie stosować wszystkie posta-
nowienia procedur PMA-B.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od tego czy 
świadczyli pracę w trakcie epidemii, czy pozostawali 
poza Muzeum, otrzymywali instrukcje postępowa-
nia w sytuacji podejrzenia zagrożenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2. Ciągłe edukowanie miało na celu 
zwiększanie świadomości i propagowanie właściwych 
zachowań wśród pracowników oraz członków ich ro-
dzin. Podkreślano odpowiedzialność społeczną jaką 
wszyscy ponoszą za ograniczenie rozprzestrzeniania 
się tego wirusa i zahamowanie pandemii.

W ramach przygotowania Muzeum do ponownego 
otwarcia dla odwiedzających, Zespół Ekspertów opra-
cował specjalną procedurę i dostosował infrastruktu-
rę. Ograniczono liczbę odwiedzających do 400 osób/
godzinę (w godzinach, w których jest obowiązek zwie-
dzania z edukatorami) i 100 osób/godzinę (w godzi-
nach, w których nie ma takiego obowiązku) i godzin 
zwiedzania do 9/dzień. Dodatkowo pozyskiwano dane 
kontaktowe od wszystkich odwiedzających w celu uła-
twienia współpracy z inspekcją sanitarną w sytuacji 
wystąpienia koronawirusa u któregokolwiek z uczest-
ników zwiedzania. Zorganizowano przejazd z Au-
schwitz I do Auschwitz II-Brzezinka z zachowaniem 
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Inspection in the event of coronavirus occurrence in 
any of the tour participants. A transfer from Auschwitz 
I to Auschwitz II-Brzezinka was organised in such 
a way to maintain the security procedures in force of 
the Republic of Poland regarding public transport. It 
was ordered that visitors entering the Museum must 
have their mouths and nose covered, and are obliged to 
disinfect themselves in a sanitation gate installed at the 
entrance to the Museum (Fig. 3). This gate model was 
created by WAAM company in close cooperation with 
scientists from the Silesian University of Technology 
in Gliwice and A-BSM. The model was especially 
designed to match the needs of the Museums and 
adapted to people with physical disabilities. The 
disinfectant used is 2% hydrogen peroxide in the form 
of mist. The device is fully automatic and equipped 
with regulation systems and developed light and 
sound signaling systems, which inform about the 
appropriate movement of persons inside the chamber, 
what increases the contact efficiency of user and 
disinfectant. The device and its constructors won one 
of the prizes in the international Healing Solutions for 
Tourism Challenge, a competition for innovative ideas 
to mitigate negative impact of the epidemic on tourism 
organised by World Tourist Organization and WHO. 
It is mandatory that every visitor will also have to 
undergo remote contactless temperature measurement.

CONCLUSIONS

This article was written to provide information, on 
how to deal with the pandemic caused by SARS-CoV-2 
coronavirus in institutions taking care of cultural 
heritage before and after closing for visitors. At the 
same time, it may be used as a guide for proceedings 
after reopening of the Museum for visitors, when 
the protection of employees against this and other 
pathogenic microorganisms. During the SARS-CoV-2 
coronavirus epidemic, when the Museum was open to 
visitors, many employees had contact with thousands 
of people from all around the world, including regions 
where outbreaks of the coronavirus infections were 
reported, e.g., China, France, Germany, Hong Kong, 
Italy, Japan, Republic of Korea, Singapore and Taiwan. 
In retrospect (i.e. more than 21 days from the closing 
of the Museum for visitors), it can be stated that the 
correct decisions of the Directorate and the work of 
the Expert Team, and thus actions taken very early to 
ensure the safety of employees, made that none of the 
employees got infected with SARS-CoV-2 coronavirus 
or came down with COVID-19.

Permanent supervision and protection of the 
employees against infections after closing the Museum 
for visitors, developing and implementing subsequent 
Procedures for people, whose presence at the Museum 

procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących środków pu-
blicznego transportu zbiorowego. Zarządzono, iż od-
wiedzający wchodzący na teren Muzeum muszą mieć 
zasłonięte usta i nos oraz są zobowiązani do dezyn-
fekcji w bramce dezynfekcyjnej zainstalowanej przy 
wejściu do Muzeum (Ryc. 3). Ten model bramki zo-
stał opracowany przez firmę WAAM w ścisłej współ-
pracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach oraz z PMA-B. Ten model został indywidualnie 
zaprojektowany tak, aby spełniać potrzeby Muzeum 
oraz dostosowany do osób z niepełnosprawnością ru-
chową. Zastosowanym środkiem dezynfekcyjnym jest 
2% nadtlenek wodoru w formie mgły. Urządzenie jest 
w pełni zautomatyzowane i wyposażone w systemy 
regulacji oraz zaawansowane systemy sygnalizacji 
świetlnej i dźwiękowej, które informują o odpowied-
nim ruchu osób w komorze, co zwiększa efektywność 
kontaktu użytkownika i środka dezynfekującego. 
Urządzenie i jego konstruktorzy wygrali jedną z na-
gród w międzynarodowym konkursie na innowacyj-
ne pomysły mające na celu złagodzenie negatywnego 
wpływu epidemii na turystykę Healing Solutions for 
Tourism Challenge, organizowanym przez Światową 
Organizację Turystyczną i WHO. Obowiązkowo każ-
dy odwiedzający będzie musiał również poddać się 
zdalnemu bezdotykowemu pomiarowi temperatury.

WNIOSKI

Niniejszy artykuł napisano w celu przekazania 
informacji, w jaki sposób można postępować w sytu-
acji pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-
CoV-2 w jednostkach dbających o dziedzictwo kultu-
rowe przed i po zamknięciu dla odwiedzających. Zara-

Anna Wawrzyk, Dorota Rybitwa et al.

 

Fig. 3. Disinfection gate located at the entrance to the 
Auschwitz I site (author: Bartosz Bartyzel)
Ryc. 3. Bramka dezynfekcyjna umieszczona przy wejściu 
na teren Auschwitz I (autor zdjęcia: Bartosz Bartyzel)
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was necessary to ensure continuity of the A-BSM 
operation and safety of facilities, resulted also in good 
effect.
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zem może posłużyć jako wskazówka do postępowania 
po otwarciu Muzeum dla odwiedzających, kiedy przez 
długi czas jeszcze będzie konieczność zabezpieczania 
pracowników przed tym i innymi patogennymi drob-
noustrojami. W trakcie epidemii wywołanej korona-
wirusem SARS-CoV-2, kiedy Muzeum było otwarte 
dla odwiedzających, wielu pracowników miało kon-
takt z tysiącami osób z całego świata, w tym z rejo-
nów, w których były ogniska zakażeń, tj. Chiny, Fran-
cja, Niemcy, Hong Kong, Włochy, Japonia, Republika 
Korei, Singapur i Tajwan. Z perspektywy czasu (tj. 
ponad 21 dni od zamknięcia Muzeum dla odwiedza-
jących) można stwierdzić, iż właściwe decyzje Dyrek-
cji i praca Zespołu Eksperckiego, a co za tym idzie, 
bardzo wcześnie podjęte działania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom, spowodowały, iż ża-
den z pracowników nie uległ zakażeniu SARS-CoV-2 
oraz nie zachorował na COVID-19. Stały nadzór oraz  
zapewnienie ochrony przed zakazeniem pracownikom 
po zamknięciu PMA-B dla odwiedzających, opraco-
wywanie oraz wdrażanie kolejnych procedur dla osób, 
które muszą pracować na terenie Muzeum w celu 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa obiektom, przyniosło również 
dobre rezultaty.



316

PRZEGL EPIDEMIOL 2020;74(2): 316-325 Problems of infections / Problemy zakażeń

https://doi.org/10.32394/pe.74.24

Ewa Bojkiewicz, Kacper Toczyłowski, Artur Sulik 

TICK-BORNE ENCEPHALITIS – A REVIEW OF CURRENT EPIDEMIOLOGY, 
CLINICAL SYMPTOMS, MANAGEMENT, AND PREVENTION 

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – PRZEGLĄD AKTUALNEJ EPIDEMIOLOGII, 
OBJAWÓW KLINICZNYCH, POSTĘPOWANIA I PROFILAKTYKI

Medical University of Bialystok, Department of Pediatric Infectious Diseases
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

ABSTRACT

Tick-borne encephalitis virus (TBEV), which causes central nervous system infections, is a major health problem 
in Europe and Asia. This virus is transmitted mainly via the bite of a tick. However, an infection may also 
occur as a result of consuming raw milk. In 2018, a total of 3 092 cases of tick-borne encephalitis (TBE) were 
reported in EU countries. In recent years, TBE has emerged in previously unaffected regions; thus, new endemic 
areas have been identified. Most cases of TBE occur in spring and autumn, which correlates with increased 
tick activity. TBE is found in all age groups, including infants. The clinical presentation of TBE varies, but 
the severity of the infection and risk of complications increase with age. Post-encephalitic syndrome, which 
affects up to 50% of infected individuals, significantly reduces quality of life. Currently, there is no effective 
treatment for TBE, and supportive management is used in the acute phase of the disease. Therefore, anti-TBE 
immunization and the avoidance of tick bites are of key importance in preventing this infection.

Key words: tick-borne encephalitis virus, tick-borne encephalitis, TBE, ticks

STRESZCZENIE

CEL. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), powodujący zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, 
jest istotnym problemem zdrowotnym w Europie i Azji. Wirus ten przenoszony jest głównie w następstwie 
wkłucia się kleszcza, chociaż zakażenie może być również skutkiem spożycia niepasteryzowanego mleka. 
W 2018 roku zgłoszono w krajach UE łącznie 3 092 przypadki zachorowań. W ostatnich latach obserwuje się 
rozszerzanie zasięgu występowania KZM oraz powstawania nowych terenów endemicznych wirusa. Większość 
przypadków zakażenia występuje w okresie wiosennym i jesiennym, co koreluje z najwyższą aktywnością 
kleszczy w tych porach roku. KZM stwierdzane jest w każdej grupie wiekowej, w tym u najmłodszych dzieci. 
Obraz kliniczny zakażenia jest zróżnicowany, ale ryzyko ciężkości przebiegu i trwałych powikłań po przecho-
rowaniu KZM wzrasta wraz z wiekiem. Występujący u nawet 50% pacjentów zespół postencefalityczny istotnie 
obniża jakość życia chorych. Obecnie nie ma skutecznej metody leczenia KZM, a postępowanie w ostrym okre-
sie choroby ma charakter wyłącznie objawowy. Z tego powodu kluczowe znaczenie w prewencji zakażenia mają 
szczepienia przeciwko KZM oraz działania profilaktyczne minimalizujące możliwość ukłucia przez kleszcza. 

Słowa kluczowe: wirus kleszczowego zapalenia mózgu, kleszczowe zapalenie mózgu, KZM, kleszcze
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INTRODUCTION

Tick-borne encephalitis (TBE) is a viral disease of 
the central nervous system caused by the RNA virus 
of the Flaviviridae family in the genus Flavivirus. 
This genus also includes West Nile fever virus, Den-
gue fever, yellow fever virus, Japanese encephalitis 
virus, and Zika virus. There are three main subtypes 
of tick-borne encephalitis virus (TBEV): Far Eastern, 
Siberian, and European. However, RNA viruses con-
stantly mutate. Based on an analysis of the phyloge-
netic evolution of TBEV, two new subtypes were re-
cently proposed: the Himalayan type, isolated in the 
Tibetan Plateau, and the Baikalian type, from the ar-
eas of Lake Baikal (1). TBE is endemic in Europe and 
Asia, ranging from eastern France to northern Japan 
(2-4). The occurrence of ticks and tick-borne diseases 
is constantly expanding to new areas. Over the past 
decades, an increasing number of reported cases has 
been observed (5,6). Vaccination against TBE among 
at-risk groups in Poland has been recommended since 
1993, which led to a statistically significant decrease 
in the hospitalization of foresters and forest workers. 
At present, the majority of infections occur in people 
not professionally connected with forestry and tourists 
traveling to endemic areas, including children (7).

ETIOLOGY AND DIAGNOSTIC METHODS

In Europe, the primary viral vectors are ticks. The 
most important among them are the species Ixodes 
ricinus in Europe and Ixodes persulcatus, the latter 
of which occurs mainly in Russia. In Poland, 21 tick 
species have been described, among which two spe-
cies are of the greatest importance: the common tick, 
Ixodes ricinus, and the meadow tick, Dermacentor re-
ticulatus (8). Each development stage of this arachnid, 
from larva, to nymph, to adult, can be a vector of in-
fection, and each needs a vertebrate’s blood to develop. 
The entire tick development cycle lasts 2–4 years (9).

Human infections occur mainly through tick bites. 
The virus present in the saliva of the arthropod is trans-
mitted to the skin, where it then penetrates the lymph 
nodes followed by the central nervous system (CNS). 
Infection is also possible as a result of raw milk con-
sumption (10). The majority of infections with TBEV 
are asymptomatic (11). The symptomatic course of the 
disease includes mild aseptic meningitis, encephalitis, 
and myelitis (12). When the infection spreads to the 
CNS, the virus is usually no longer present in the blood 
or cerebrospinal fluid, which limits the use of molec-
ular methods for TBE diagnosis. Although RT-PCR is 
a sensitive and specific method that allows the rapid 
diagnosis of flaviviral infections in humans, its effec-
tiveness is only high in the acute phase of infection due 

WSTĘP

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest wiruso-
wą chorobą ośrodkowego układu nerwowego wywoła-
ną przez wirusa RNA z rodziny Flaviviridae, rodzaju 
Flavivirus. Rodzaj ten obejmuje również m. in. wirusa 
gorączki Zachodniego Nilu, Dengi, żółtej gorączki, ja-
pońskiego zapalenia mózgu oraz wirusa Zika. Wyróż-
nia się trzy główne typy wirusa KZM: dalekowschod-
ni, syberyjski oraz europejski. Wirusy te stale mutują. 
Na podstawie analizy ich ewolucji filogenetycznej za-
proponowano wyodrębnienie nowych typów: typu hi-
malajskiego z obszaru Wyżyny Tybetańskiej oraz typu 
bajkalskiego z obszarów jeziora Bajkał (1). KZM wy-
stępuje endemicznie w wielu regionach Europy i Azji, 
sięgając od wschodnich terenów Francji po północną 
Japonię (2–4). Zasięg występowania kleszczy i prze-
noszonych przez nie chorób stale rozszerza się o nowe 
obszary. Na przestrzeni ostatnich dekad zaobserwo-
wano rosnącą liczbę zgłaszanych przypadków KZM 
(5,6). Od 1993 roku w Polsce zaleca się szczepienie 
przeciwko KZM w grupach ryzyka, co pozwoliło na 
zdecydowane ograniczenie hospitalizacji w grupie le-
śników i pracowników leśnych. Obecnie większość 
zakażeń dotyczy osób zawodowo niezwiązanych z le-
śnictwem, turystów podróżujących do terenów ende-
micznych, a także dzieci (7).

ETIOLOGIA I METODY DIAGNOSTYCZNE

W Europie głównym wektorem wirusa są kleszcze. 
Dominującą rolę odgrywają gatunki takie jak Ixodes 
ricinus w Europie oraz Ixodes persulcatus występu-
jący głównie w Rosji. W Polsce opisano 21 gatun-
ków kleszczy, spośród których największe znaczenie 
mają dwa gatunki: kleszcz pospolity Ixodes ricinus 
i kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus (8). Każde 
stadium rozwojowe pajęczaka, począwszy od larwy, 
poprzez nimfę, aż do postaci dorosłej, może być wek-
torem infekcji oraz każde potrzebuje krwi kręgowca 
do rozwoju. Cały cykl rozwojowy kleszczy trwa 2-4 
lata (9).

Do zakażenia człowieka dochodzi głównie wsku-
tek wkłucia się kleszcza. Wirus obecny w ślinie sta-
wonoga trafia do skóry, skąd drogami limfatycznymi 
przenika do węzłów chłonnych i dalej do ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN). Możliwe jest też zakaże-
nie w wyniku spożywania niepasteryzowanego mle-
ka (10). Większość zakażeń wirusem KZM przebie-
ga bezobjawowo (11). Przebieg objawowy obejmuje 
łagodne aseptyczne zapalenie opon, zapalenie mózgu 
i zapalenie rdzenia (12). W fazie zajęcia OUN wirus 
przeważnie nie jest już obecny we krwi, ani w płynie 
mózgowo-rdzeniowym, co ogranicza zastosowanie 
metod molekularnych w diagnostyce KZM. Pomi-

Kleszczowe zapalenie mózgu – przegląd...Tick-borne encephalitis – a review...



318

to the short duration of viremia or low viremia in the 
blood of infected patients (13). Therefore, the detection 
of specific antibodies is the basis for TBE diagnosis 
(14). When interpreting the results of serological tests, 
it should be taken into account that infections caused 
by Flaviviridae viruses induce the production of 
cross-reactive antibodies. This results in difficulties in 
the unequivocal interpretation of the obtained results. 
In addition, a past flavivirus infection significantly 
hinders diagnosis, which is of particular importance 
in regions where there are many antigenically associ-
ated flaviviruses (15). One of the major advances in 
the diagnosis of these infections was the development 
of multiplex tests that allow the simultaneous detec-
tion of antibodies directed against several flaviviruses. 
For this purpose, high-density microarrays containing 
peptides from various flaviviruses were developed. 
Microsphere-based immunoassays for measuring IgM 
and IgG directed against many types of flaviviruses 
are currently the method of choice for the diagnosis of 
TBE (15,16).

EPIDEMIOLOGY

TBE is a seasonal disease caused by the arachnid’s 
activity in the months of April–October. The incidence 
of TBE peaks in spring (June and July) and autumn 
(September and October). In recent years, a worrying 
increase in the number of reported cases has been not-
ed. In 2018, compared to the previous year, the number 
of reported cases of TBE doubled in Slovakia, Lithua-
nia and Croatia and increased by approximately 20% 
in Germany (2). In 2016 in Netherlands the emergence 
of this disease was observed for the first time, while 
in French Alsace there was a threefold increase in 
the number of TBE infections (17,18). This observed 
increase is caused by multiple factors, including the 
growing awareness and detectability of infections, the 
spread of ticks to new areas, and an increase in the 
population of ticks. Observable climate changes—par-
ticularly milder winters and warmer summers—also 
facilitate tick survival (19).

TBE is endemic in Central and Eastern Europe, 
southern Russia, and in Scandinavia. In the European 
Union (EU), there are between 2000 to 4000 reported 
cases annually, 95% of which require hospitalization, 
and every hundredth patient dies (19). In 2018, a total 
of 3,092 cases were reported in EU countries, and 16 
people died (0.6%). The number of countries report-
ing cases increased from 19 in 2012 to 26 in 2018. In 
2018, the majority of cases occurred in the Czech Re-
public, Germany, Sweden, and Lithuania (Table 1) (2). 
Importantly, in the same year, 35.4% of all reported 
cases occurred in the Czech Republic and Lithuania, 
despite the fact that their total population represented 

mo że RT-PCR jest czułą i specyficzną metodą, która 
pozwala na szybką diagnozę infekcji flawiwirusowej 
u ludzi, jej skuteczność jest wysoka jedynie w ostrej 
fazie infekcji, na co ma wpływ krótki czas utrzymy-
wania się wiremii lub niski poziom wiremii we krwi 
zakażonych pacjentów (13). Dlatego podstawą roz-
poznania KZM jest wykrycie swoistych przeciwciał 
(14). Interpretując wyniki badań serologicznych nale-
ży wziąć pod uwagę fakt, że infekcje spowodowane 
wirusami z rodziny Flaviviridae indukują wytwarza-
nie przeciwciał reagujących krzyżowo. Skutkuje to 
trudnościami w jednoznacznej interpretacji uzyska-
nych wyników, a przebyte w przeszłości zakażenie 
flawiwirusami znacznie utrudnia tę diagnostykę, co 
ma szczególne znaczenie w rejonach, w których wy-
stępuje wiele flawiwirusów powiązanych antygenowo 
(15). Jednym z głównych postępów w dziedzinie dia-
gnozowania tych zakażeń było opracowanie testów 
multipleksowych, które pozwalają na jednoczesne 
wykrycie przeciwciał skierowanych przeciwko kilku 
flawiwirusom. W tym celu opracowano mikromacie-
rze o dużej gęstości zawierające peptydy pochodzące 
z różnych flawiwirusów. Oparte na mikrosferach testy 
immunologiczne do pomiaru IgM i IgG skierowane 
przeciwko wielu rodzajom flawiwirusów są obecnie 
metodą z wyboru w diagnostyce (15,16) w rejonach, 
gdzie istnieje ryzyko współzakażenia różnymi flawi-
wirusami.

EPIDEMIOLOGIA

KZM jest chorobą sezonową ze względu na aktyw-
ność pajęczaka w miesiącach kwiecień – październik. 
Zakażenia u ludzi charakteryzują się dwoma szczy-
tami zachorowań: w okresie wiosennym (czerwiec, 
lipiec) i jesiennym (wrzesień, październik). Na prze-
strzeni ostatnich lat zauważono niepokojący wzrost 
liczby raportowanych przypadków. W 2018 roku, 
w porównaniu do roku poprzedniego, liczba zgłoszo-
nych przypadków KZM podwoiła się na Słowacji, Li-
twie i Chorwacji, a w Niemczech wzrosła o blisko 20% 
(2). W Holandii w 2016 roku zaobserwowano pojawie-
nie się tej choroby po raz pierwszy, podczas gdy na 
terenie Francji w rejonie Alzacji zanotowano aż trzy-
krotny wzrost liczby zakażenia KZM (17,18). Przyczy-
ną obserwowanego wzrostu jest przypuszczalnie wiele 
czynników. Może on wynikać częściowo z rosnącej 
świadomości i wykrywalności zakażeń, rozprzestrze-
niania się kleszczy na nowe obszary, a także zwiększe-
nia się populacji kleszczy. Kierunek obserwowanych 
zmian klimatycznych, łagodniejsze zimy oraz cieplej-
sze lato ułatwiają kleszczom przeżycie (19).

Choroba występuje endemicznie w Europie Środ-
kowej i Wschodniej, w południowej części Rosji oraz 
w Skandynawii. Rocznie w Unii Europejskiej (UE) 
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only 2.7% of the population of the countries covered 
by this analysis.

According to data published in 2019 by the Europe-
an Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 
the majority of TBE cases occur in people between 
45 and 64 years of age (1 120 cases, 0.8 per 100,000 
people). In all age groups, approximately 60.6% of 
cases occurred in males, and the ratio of males to fe-
males was 1.5:1. The lowest incidence was recorded 
in children under 4 years of age (0.2 out of 100,000) 
(2). Notably, TBEV infections occur in all age groups, 

notuje się od około 2 000 do 4 000 przypadków, z cze-
go 95% zarejestrowanych przypadków wymaga hospi-
talizacji, a co setny pacjent umiera (19). W 2018 roku 
zgłoszono w krajach UE łącznie 3 092 przypadków 
zachorowań, 16 osób zmarło (0,6%). Liczba krajów 
raportujących przypadki zachorowań wzrosła z 19 
w 2012 r. do 26 w 2018 r. W 2018 roku najwięcej przy-
padków wystąpiło na terenie Czech, Niemiec, Szwecji 
oraz Litwy (Tab. I) (2). Co istotne, w tym samym roku 
aż 35,4% wszystkich zgłoszonych przypadków wystą-
piło w Czechach i na Litwie, pomimo że łączna liczba 

Table I. Number of cases and incidence per 100,000 inhabitants in selected EU countries.a

Tabela I. Liczba zachorowań oraz zapadalność/100 tys. mieszkańców w wybranych krajach EU.a 
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Austria/ 
Austria 81 1.0 79 0.9 95 1.1 123 1.4 170 1.9

Croatia
Chorwacja/ 23 0.5 26 0.6 6 0.1 10 0.2 24 0.5

Czech 
Republic/ 
Czechy

410 3.9 349 3.3 565 5.4 677 6.4 713 6.7

Estonia/
Estonia 82 6.2 115 8.7 80 6.1 84 6.4 85 6.4

Finland/ 
Finlandia 47 0.9 68 1.2 61 1.1 82 1.5 79 1.4

Lithuania/
Litwa 149 7.4 141 7.1 91 4.6 178 9.1 384 13.7

Latvia/
Łotwa 353 12.0 336 11.5 633 21.9 474 16.6 139 5.2

Germany/ 
Niemcy 264 0.3 220 0.3 347 0.4 485 0.6 583 0.7

Norway/ 
Norwegia 13 0.3 9 0.2 12 0.2 16 0.3 26 0.5

Poland/ 
Polska 131 0.3 115 0.3 211 0.6 196 0.5 197 0.4

Slovakia/
Słowacja 115 2.1 80 1.5 169 3.1 75 1.4 156 2.9

Slovenia/
 Słowenia 100 4.9 62 3.0 83 4.0 102 4.9 153 7.4

Sweden/
 Szwecja 178 1.8 268 2.7 238 2.4 365 3.7 385 3.5

Hungary/
 Węgry 26 0.3 22 0.2 14 0.1 14 0.1 32 0.3

a Adapted from European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis. In: Annual epidemiological 
report for 2018. Stockholm: ECDC; 2019
a źródło: European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis. W: Annual epidemiological report 
for 2018. Stockholm: ECDC; 2019

Kleszczowe zapalenie mózgu – przegląd...Tick-borne encephalitis – a review...



320

ludności w tych krajach reprezentowała tylko 2,7% 
populacji krajów objętych analizą.

Według danych opublikowanych w 2019 roku 
przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kon-
troli Chorób (ECDC), zakażenie wirusem KZM naj-
częściej jest obserwowane u osób między 45 a 64 ro-
kiem życia (1 120 przypadków; 0,8 na 100 000 ludno-
ści). We wszystkich grupach wiekowych około 60,6% 
przypadków stanowili mężczyźni, a stosunek płci mę-
skiej do żeńskiej wynosił 1,5:1. Najniższą zapadalność 
odnotowano wśród dzieci poniżej 4 roku życia (0,2 na 
100 000) (2). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że za-
każenia wirusem KZM stwierdzane są w każdej gru-
pie wiekowej, w tym u niemowląt (20). Zróżnicowanie 
częstości występowania zakażeń w różnych grupach 
wiekowych nie wynika z odmiennej podatności na 
zakażenie. Jest to raczej efekt preferowanej aktywno-
ści, warunków pracy i wybieranej formy odpoczynku, 
które warunkują ekspozycję na atak kleszcza (19). 

Liczba zakażeń KZM jest rejestrowana w Polsce od 
1970 roku. W latach 2000-2015 w Polsce odnotowano 
łącznie 3 662 zachorowania na KZM (0,33-0,92/100 
000 mieszkańców)(10). Największą liczbę zachorowań 
zgłoszono w województwie podlaskim (6,17/100 000 
osób) i warmińsko-mazurskim (1,75/100 000 osób), 
gdzie zanotowano około 50% wszystkich zachorowań 
w Polsce. Obecnie według raportów regionalnych sta-
cji epidemiologicznych średnio w całej Polsce rejestru-
je się rocznie 200-300 przypadków KZM. W 2019 roku 
stwierdzono zapadalność 0,69/100 000 mieszkańców 
(21). Według serologicznych badań przesiewowych 
oraz matematycznej analizy uwarunkowań ekologicz-
nych, KZM przypuszczalnie występuje w całej Pol-
sce (22,23). W porównaniu do północno-wschodniej 
Polski, w województwach położonych w częściach 
południowo-zachodniej i południowo-wschodniej no-
tuje się więcej zapaleń mózgu o nieokreślonej etiolo-
gii(24). Można więc założyć, że część nieokreślonych 
neuroinfekcji stanowią niezdiagnozowane KZM. Jest 
to tym bardziej prawdopodobne, że w bezpośrednim 
sąsiedztwie południowych regionów Polski, w Cze-
chach i na Słowacji, zapadalność na KZM jest istotnie 
wyższa (około 6,4/100 000). Ponadto, przyczyn niedo-
szacowania liczby przypadków KZM można się dopa-
trywać w niecharakterystycznym przebiegu choroby, 
ograniczonym dostępie do diagnostyki oraz, niestety, 
w zaniedbaniu obowiązku zgłaszania przypadków in-
fekcji przez lekarzy(25).

LECZENIE

Leczenie neuroinfekcji wywołanej wirusem KZM 
ma charakter objawowy. W przypadkach o lżejszym 
przebiegu wymagane jest podawanie leków prze-
ciwgorączkowych, przeciwbólowych, przeciwwy-

including infants (20). The difference in the frequency 
of TBE in different age groups is not due to different 
susceptibility levels to the infection but likely due to 
the effect of each group’s preferred everyday activities, 
types of rest, and working conditions, which all deter-
mine one’s exposure to tick bites (19).

The number of TBE infections has been registered 
in Poland since 1970. In the years 2000–2015, a total 
of 3,662 cases of TBE (0.33–0.92/100,000 inhabi-
tants) were recorded in Poland (10). The highest num-
ber of cases, nearly 50%, was reported in Podlaskie 
(6.17/100,000 people) and the Warmian–Masurian 
voivodeships (1.75/100,000 people). Currently, accord-
ing to the reports of regional sanitary–epidemiological 
stations, on average, 200–300 cases of TBE are regis-
tered in Poland annually. In 2019, the incidence rate 
of TBE for Poland was 0.69/100,000 inhabitants (21). 
According to environmental investigations and sero-
logical surveys, TBE presumably occurs all over Po-
land (22,23). Compared to north-eastern Poland, more 
CNS inflammations of an undetermined etiology are 
recorded in the voivodeships located in the south-west-
ern and south-eastern parts of the country (24). It can, 
therefore, be assumed that some of the undefined neu-
roinfections are, in fact, undiagnosed TBE cases. This 
is especially probable because the incidence of TBE is 
statistically significantly higher in the immediate vi-
cinity of the southern regions of Poland, the Czech Re-
public, and Slovakia (about 6.4/100,000). In addition, 
the reasons for underestimating the number of TBE 
cases may include an atypical course of the disease, 
limited access to diagnostics, and, unfortunately, ne-
glecting to report cases of infection (25). 

TREATMENT

The medical care of TBEV patients consists of 
symptomatic treatment. In milder cases, the adminis-
tration of antipyretic, analgesic, antiemetic, and antie-
dema drugs, as well as the management of electrolytes 
(hyponatraemia) and acid-base imbalances, is required 
(26). There are no clearly defined treatment methods 
or guidelines. The lack of consensus regarding the du-
ration of treatment and doses of drugs forces doctors to 
introduce their own approaches. According to our own 
experience, the use of dexamethasone in children with 
severe TBE at a dose of up to 0.6 mg/kg/day (maxi-
mum 16 mg/day) in four divided doses over 2–5 days 
tapered over 1–2 days produces beneficial therapeutic 
effects. Individual courses of treatment for patients 
with analgosedation, hyperventilation, hypothermia, 
decompressive hemicraniectomy, and intravenous 
immunoglobulins have also been described (27). Al-
though antiviral therapies are currently not applicable 
in clinical practice, many in vitro studies offer the pos-
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miotnych, przeciwobrzękowych oraz wyrównywanie 
zaburzeń elektrolitowych (hiponatremia) i kwasowo
-zasadowych (26). Nie istnieją jasno określone zasady 
leczenia oraz standardy postępowania. Brak konsen-
susu dotyczącego czasu leczenia i dawek stosowanych 
leków skutkuje tym, że wszystkie stosowane metody 
mają charakter autorski. Według doświadczeń wła-
snych stosowanie deksametazonu u dzieci z ciężkim 
przebiegiem KZM w dawce do 0,6 mg/kg/dobę (mak-
symalnie 16 mg/dobę) w 4 dawkach podzielonych 
przez 2-5 dni ze stopniową redukcją dawki przez 1-2 
dni przynosi korzystne efekty terapeutyczne. Opi-
sano również pojedyncze próby leczenia chorych za 
pomocą analgosedacji, hiperwentylacji, hipotermii, 
dekompresyjnej hemikraniektomii, a także dożylnych 
immunoglobulin (27). Pomimo że terapie przeciwwi-
rusowe nie mają obecnie zastosowania w praktyce kli-
nicznej, wiele badań in vitro daje nadzieje na zmianę 
tego stanu. Najbardziej obiecującymi substancjami, 
dla których w badaniach in vitro wykazano działanie 
przeciw wirusowi KZM są efavirenz oraz tipranavir 
(obecnie stosowane w leczeniu HIV), dasabuvir (uży-
wany w leczeniu HCV), benzavir-2 oraz flawonoidy 
pozyskiwane z korzeni tarczycy bajkalskiej (Scutella-
ria baicalensis) (28–30).

POWIKŁANIA I ODLEGŁE NASTĘPSTWA 
ZAKAŻENIA KZM

Powrót do zdrowia po przechorowaniu KZM na-
stępuje w ciągu kilku dni lub tygodni. Ciężki przebieg 
ostrej fazy zakażenia niesie ryzyko pozostawienia 
trwałych powikłań neurologicznych, obserwowanych 
nawet u 50% pacjentów (11). Najczęstszymi z nich są 
porażenia oraz niedowłady nerwów czaszkowych i ob-
wodowych, uszkodzenie splotu barkowego, móżdżku, 
nieprawidłowe EEG, a także zaburzenia neuropsycho-
logiczne (7). Te ostatnie obejmują swoim spektrum 
depresję, charakteropatię, przewlekłe zmęczenie, 
bóle mięśni i stawów, bóle i zawroty głowy, trudności 
w nauce i pracy, trudności z koncentracją uwagi, zapa-
miętywania oraz uczenia się, zaburzenia snu i zmiany 
nawyków żywieniowych. Zakażenie wirusem KZM 
zwiększa także prawdopodobieństwo wystąpienia 
demencji w późniejszym wieku. Te niespecyficzne 
i trudne do uchwycenia objawy ujęto pod nazwą tzw. 
zespołu postencefalicznego (post-encephalitic syn-
drome, PES) (31). Objawy PES istotnie obniżają jakość 
życia chorego oraz niekiedy wymuszają zmianę stylu 
życia. 

Przyczyna zróżnicowania przebiegu zakażenia wi-
rusem KZM pozostaje nieznana. Zaobserwowano, że 
przebieg zakażenia jest cięższy u dorosłych, a ryzyko 
trwałych powikłań po przechorowaniu KZM wzrasta 
wraz z wiekiem (32). Zasadniczy wpływ na przebieg 

sibility to change this status quo. Efavirenz and tipra-
navir (currently used to treat HIV), dasabuvir (used to 
treat HCV), benzavir-2, and flavonoids derived from 
the roots of the Baikal skullcap (Scutellaria baicalen-
sis) are the most promising substances that show an-
ti-TBE activities (28-30).

COMPLICATIONS AND LONG-TERM 
CONSEQUENCES OF TBEV INFECTIONS

Recovery from TBE occurs within a few days or 
weeks. The severe course of the acute phase of infec-
tion carries the risk of permanent neurological com-
plications, observed in up to 50% of patients (11). The 
most common of these are cranial and peripheral nerve 
paralysis and palsy, damage to the brachial plexus and 
cerebellum, abnormal EEG, and neuropsychological 
disorders (7). The latter include depression; char-
acteropathy; chronic fatigue; muscle and joint pain; 
headache and dizziness; learning and working diffi-
culties; difficulty concentrating, remembering, and 
learning; sleep disorders; and changes in eating habits. 
TBE infection also increases the likelihood of devel-
oping dementia in later years. These nonspecific and 
poorly understood symptoms are called post-encepha-
litic syndrome (PES) (31). PES symptoms significantly 
reduce the patient’s quality of life and sometimes force 
a change in lifestyle.

The reason for the diversity in the course of TBE 
infection remains unknown. It has been observed that 
the course of infection is more severe in adults and that 
the risk of permanent complications after the illness 
increases with age (32). Recent studies showed that the 
clinical variability of the disease is linked to the in-
dividual differences in the immune cell accumulation 
patterns, mainly varying counts of B, Th CD4+, Tc 
CD8+ lymphocytes, and different cytokine response 
(33,34).

Severe complications of TBE in children occur 
about 10 times less often than in adults. The data on 
the pediatric population collected so far describe the 
course and long-term effects of this infection in chil-
dren only to a limited extent. A Swedish study of 55 
children suffering from TBE in 2004–2008 showed 
that about 75% experienced chronic headaches, in-
creased fatigue, excessive irritability, difficulty con-
centrating, and memory problems within 2 to 7 years 
after the infection (35). Importantly, in a recent Polish 
study, TBEV was the second most common cause of 
pediatric CNS infections causing as much as 9% and 
31% of all meningitis and encephalitis cases, respec-
tively (36). The annual incidence of TBE in children 
was estimated to 4.08 (95% CI, 2.07–8.02) per 100,000. 
Assuming wide-spread distribution of TBE in Poland 
(22,23), many pediatric TBE cases in Poland remain 
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unrecognized. These disturbing facts clearly indicate 
the need to continue research into the incidence and 
long-term effects of TBE in children.

PREVENTION

An important element of TBE prevention is avoid-
ing tick bites by wearing appropriate clothing and us-
ing effective repellents. However, protection against 
tick bites cannot replace vaccination, which is the 
most effective method of preventing TBE. Two vac-
cines containing inactivated virus strains are currently 
available in Europe. After a full 3-dose vaccination 
course, 96–99% of those who are vaccinated develop 
immunity (37). The Austrian example demonstrates 
the effectiveness of vaccination in gaining control 
over TBE. In Austria, thanks to the large information 
campaigns that have been ongoing since the beginning 
of the 1980s, the rates of vaccination against TBE in 
some regions have reached 95%, while the number 
of cases has decreased from several hundred to about 
50–100 per year (38).

Because of the genetic similarities between fla-
viviruses, the immune response to vaccination or 
infection with one flavivirus is modulated by immu-
nological memory and the production of antibodies 
after previous contact with other flaviviruses. This 
phenomenon is named the original antigenic sin (39). 
Cross-reactive circulating antibodies that are produced 
in response to one virus type do not protect against 
the other types of the virus. Instead, they contribute 
to antibody-mediated strengthening of the infection, 
which is particularly important in dengue fever (40). 
They can also negatively influence the effectiveness of 
vaccination against TBE (41). An increased production 
of cross-reactive non-neutralizing IgG antibodies was 
also observed during infection with Zika virus in in-
dividuals previously vaccinated against TBE (42). Due 
to the rapid spread of flaviviruses, the impact of flavi-
virus infection on the course of subsequent infections 
with other species and the effectiveness of vaccination 
require further research.

SUMMARY

The potentially severe course of infection and the 
risk of permanent neurological complications make 
TBE an important health problem in Europe. Many 
aspects of this infection are still not fully understood, 
and prevention is currently the only effective way of 
fighting it.

KZM ma nie tyle zjadliwość samego wirusa, co praw-
dopodobnie reakcja układu odpornościowego osoby 
zakażonej. U osób z ciężkim oraz łagodnym przebie-
giem zakażenia wirusem KZM obserwowano różni-
ce w liczbie limfocytów B, Th CD4+, Tc CD8+ oraz 
w stężeniach cytokin i chemokin (33,34).

Poważne powikłania KZM wśród dzieci są opi-
sywane około 10 razy rzadziej, niż u osób dorosłych. 
Dotychczas zebrane dane dotyczące populacji pe-
diatrycznej jedynie pobieżnie opisują przebieg, jak 
i odległe skutki zakażenia u dzieci, a informacje na 
temat odległych następstw zakażenia u dzieci są ogra-
niczone. Badania przeprowadzone w Szwecji obej-
mujące 55 dzieci chorujących w latach 2004-2008 na 
KZM wykazały, że około 75% z nich doświadczało 
przewlekłych bólów głowy, wzmożonej męczliwości, 
nadmiernej drażliwości oraz trudności z koncentra-
cją i funkcjonowaniem pamięci w przeciągu 2 do 7 
lat po infekcji (35). Według najnowszego polskiego 
badania KZM jest drugą najczęstszą przyczyną zaka-
żeń OUN w populacji pediatrycznej w województwie 
podlaskim. Wirus KZM był odpowiedzialny za aż 9% 
przypadków zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych 
i 31% wszystkich przypadków zapalenia mózgu (36). 
Roczną zapadalność wśród dzieci poniżej 18 r.ż. osza-
cowano na 4.08 (95% CI, 2,07–8,02) przypadków na 
100 000 dzieci. Jeżeli zgodnie z szacunkami Stefanoff 
i wsp (22,23) zakażenia KZM są w Polsce znacznie 
bardziej rozpowszechnione, to duża część zakażeń 
wśród dzieci pozostaje nierozpoznana. Te niepokojące 
fakty jednoznacznie wskazują na potrzebę kontynu-
acji badań nad częstością występowania i odległymi 
skutkami KZM u dzieci. 

PROFILAKTYKA

Ważnym elementem profilaktyki KZM jest unika-
nie ataków kleszczy przez zakładanie odpowiedniej 
odzieży i stosowanie skutecznych repelentów. Ochro-
na przed kleszczami nie zastąpi jednak szczepień, 
które są najskuteczniejszą metodą prewencji KZM. 
W Europie dostępne są obecnie dwie szczepionki 
zawierającego inaktywowane szczepy wirusa. Po 
pełnym 3-dawkowym cyklu szczepienia 96-99% za-
szczepionych wytwarza odporność (37). Skuteczności 
szczepień w uzyskaniu kontroli nad KZM w populacji 
dowodzi przykład austriacki. W Austrii dzięki szero-
ko zakrojonej kampanii informacyjnej prowadzonej 
od początku lat ’80-tych, wyszczepialność przeciwko 
KZM sięga w niektórych regionach 95%, a liczba za-
chorowań zmniejszyła się z kilkuset do około 50-100 
rocznie (38). 

Pokrewieństwo genetyczne flawiwirusów sprawia, 
że reakcja odpornościowa na szczepienie lub zakażenie 
jednym flawiwirusem jest modulowana przez pamięć 
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PODSUMOWANIE
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Tuberculous meningitis (TbM) and  meningitis caused by Listeria monocytogenes (LM) 
require different treatment regimens and have grave prognosis if therapy is delayed .
THE AIM OF THE STUDY. Comparison of clinical manifestations, laboratory features and outcome of TbM 
and LM.
MATERIAL AND METHODS. We retrospectively analyzed records of 402 patients with community acquired 
bacterial meningitis (BM) who were hospitalized between January 2010 and September 2019. 
RESULTS. LM and TbM were diagnosed in 28 (7.0%) and 23 (5.7%) patients, respectively. Patients with TbM 
were more likely to present with hydrocephalus (p<0.001), scored lower on the Thwaites Index (TI) (p<0.001) 
and had longer duration of symptoms prior to hospitalization (p=0.001). Furthermore, TbM patients had lower 
concentration of c-reactive protein (CRP) (p<0.001) and lower white blood cells count (WBC)  (p=0.035). 
When compared to BM patients with etiology other than LM and TbM (nLnTbM), TbM patients presented with 
lower concentration of CRP (p<0.001), and  procalcitonin (PCT) (p<0.001), lower WBC (p<0.001), and lower 
granulocyte percentage of CSF cytosis (p<0.001), but were more likely to present with hydrocephalus (p<0.001), 
aphasia (p=0.003) and hemiparesis (p=0.008). In comparison with the nLnTbM group, LM patients had lower 
concentration of CRP (p=0.01), lower WBC (p<0.001), and lower granulocyte percentage of CSF cytosis 
(p<0.016). LM patients were also more likely to have concomitant cancer (p=0.008), receive immunosuppressive 
treatment (p<0.001) or be immunocompromised (p=0.015).
CONCLUSIONS. TbM patients had less pronounced inflammation but more severe central nervous system 
complications compared to patients with LM and other etiologies. Furthermore, LM patients, but not TbM 
patients, were often immunocompromised.

Key words: meningoencephalitis, bacterial meningitis, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, 
immunosuppression.

STRESZCZENIE

WSTĘP. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (TbM) oraz  listeriozowe zapaleniem opon mózgo-
wo-rdzeniowych (LM) wymagają różnych sposobów postępowania, a opóźnienie w rozpoczęciu leczenia ma 
negatywny wpływ na rokowanie. 
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INTRODUCTION

Listeria monocytogenes meningitis (LM) and 
tuberculosis meningitis (TbM) are life-threatening 
medical emergencies, which can also result in 
permanent limitations of mental and physical 
functioning in survivors (1, 2). The annual incidence 
of all tuberculosis cases in Poland in 2017 was 15.1 
per 100.000 general population with TbM accounting 
for 1.56 % of these cases, while the incidence of 
listeriosis in the same year was only 0.32/100 000 (3, 
4), However, due to its predilection for invading the 
central nervous system (CNS), LM accounted for as 
much as one third of all reported listeriosis cases (5). 
Both Listeria monocytogenes and Mycobacterium 
tuberculosis are facultative intracellular pathogens 
sharing many similarities in clinical manifestations 
and predilection for immunocompromised host. 
While prompt implementation of proper treatment is 
decisive for the outcome of both  (6-8), they require 
very different drug regiments (9, 10). Although timely 
identification of both pathogens is critical for patients’ 
outcome, it is often challenging, especially in the 
initial phase, as direct microscopic examination has 
limited sensitivity, culture is time consuming, and 
nucleic acid amplification techniques are not widely 
available.

WSTĘP

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii 
Listeria monocytogenes (LM) jak i gruźlicze zapale-
nie opon mózgowo-rdzeniowych (TbM) to stany nagłe, 
które oprócz bezpośredniego zagrożenia życia mogą 
prowadzić do trwałych powikłań związanych z ogra-
niczeniem funkcjonowania psychicznego i fizyczne-
go (1,2). Roczna zapadalność na wszystkie przypadki 
gruźlicy zgłoszone w Polsce w 2017 r. wyniosła 15,1 
na 100 000 mieszkańców  populacji ogólnej, z TbM 
stanowiącym 1,56% tej grupy. Roczna zapadalność na 
listeriozę w Polsce w tym samym roku była znacznie 
niższa: 0,32/100000 (3, 4), jednak ze względu na skłon-
ność do zajmowania procesem chorobowym ośrodkowe-
go układu nerwowego (OUN) LM stanowiło aż jedną 
trzecią wszystkich przypadków listeriozy, jakie wówczas 
zgłoszono w Polsce (5). Zarówno Listeria monocytoge-
nes jak i Mycobacterium tuberculosis są fakultatywny-
mi patogenami wewnątrzkomórkowymi, przez co mogą 
mieć predylekcję do wywoływania zakażeń u osób 
z obniżoną odpornością oraz podobny obraz kliniczny. 
Niezwłoczne wdrożenie odpowiedniego leczenia ma  
kluczowe znaczenie w rokowaniu zarówno w przypad-
ku TbM jak i LM (6,7,8). Diagnostyka mikrobiologiczna 
ma ograniczenia związane z niską czułością mikrosko-
pii bezpośredniej, długiego czasu oczekiwania na wynik 
posiewu i ograniczonej dostępności metod wykrywają-
cych materiał genetyczny patogenu, w związku z tym 
potwierdzenie etiologii, szczególnie w początkowej fazie 

Podobieństwa i różnice w obrazie klinicznym...Differences and similarities in clinical manifestation...

CEL PRACY. Porównanie obrazu klinicznego, wyników badań laboratoryjnych oraz wyników leczenia pa-
cjentów z TbM i LM.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano retrospektywnej analizy danych 402 pacjentów z pozaszpitalnym bakte-
ryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (BM) hospitalizowanych pomiędzy styczniem 2010 r., a wrze-
śniem 2019 r..
WYNIKI. LM zdiagnozowano u 28 (7,0%) a TbM u 23 (5,7%) chorych. U chorych z TbM w porównaniu 
do chorych z LM częściej występowało wodogłowie (p<0.001),  niższa była punktacja w skali Thwaites (TI) 
(p<0.001) oraz dłuższy był czas występowania objawów przed hospitalizacją (p=0.001). Ponadto u  chorych z 
TbM stwierdzono niższe stężenie białka C-reaktywnego (CRP) (p<0.001) oraz leukocytów (WBC) we krwi 
obwodowej (p=0.035) w porównaniu do pacjentów z  LM. U chorych z TbM  w porównaniu do pacjentów z BM 
o etiologii nie gruźliczej i nie listeriozowej (nLnTbM) stwierdzono niższe stężenie CRP (p<0.001), prokalcyto-
niny (PCT)  (p<0.001), niższy WBC (p<0.001) oraz niższy procent granulocytów w płynie mózgowo-rdzenio-
wym (PMR) (p<0.001). Dodatkowo pacjenci z TbM częściej mieli wodogłowie (p<0.001), afazję (p=0.003) oraz 
porażenie połowicze (p=0.008) w porównaniu do pacjentów z nLnTbM. Z kolei chorzy z  LM w porównaniu 
do nLnTbM mieli niższe stężenie CRP (p=0.01), WBC (p<0.001) oraz niższy procent granulocytów w PMR 
(p=0.016). Pacjenci z LM częściej otrzymywali leczenie immunosupresyjne (p<0.001), częściej występowały u 
nich zaburzenia odporności (p=0.015) oraz nowotwory (p=0.008).
WNIOSKI. Pacjenci z TbM mieli niższe wartości parametrów stanu zapalnego, ale  częściej występujące po-
wikłania spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w porównaniu do pacjentów z LM i 
nLnTbM. Ponadto u chorych z LM, ale nie z TbM, częściej występowały zaburzenia odporności. 

Słowa kluczowe: zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzenio-
wych, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, immunosupresja
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AIM OF THE STUDY

The aim of our investigation was to compare clinical 
manifestations, and results of routine laboratory tests 
collected from blood and CSF in LM and TbM patients 
and to compare those findings to results of patients 
with community acquired bacterial meningitis of 
etiology other than Listeria monocytogenes and 
Mycobacterium tuberculosis (nLnTbM ). We also 
determine the usefulness of Thwaites Index (TI) (11) 
for distinguishing between the LM and TbM patients. 
Furthermore, we also analyzed the clinical outcome 
by the Glasgow Outcome Score (GOS). To the best 
of our knowledge this the first attempt to directly 
compare LM and TbM patients. Demonstration of 
differences in the parameters commonly used in 
diagnostic procedures of bacterial meningitis can 
help to distinguish between those groups and might 
have an impact on empirical treatment. 

MATERIAL AND METHODS

We analyzed all adult (≥ 18 years old)  patients 
with community–acquired bacterial meningitis (BM) 
who were admitted to the Hospital for Infectious 
Diseases in Warsaw between January 1st, 2010 and 
August 31st, 2019. All patients had a lumbar puncture 
performed due to symptoms suggestive of meningitis. 
The diagnosis of BM was based on fulfilling at least 
one of the following criteria: positive cerebrospinal 
fluid (CSF) culture, positive CSF Gram staining, 
CSF laboratory test results typical for bacterial 
meningitis (pleocytosis ≥ 100 cells/μl with≥ 90% 
neutrophils and decrease of CSF glucose level < 2.2 
mmol/L). Patients with CSF findings typical for BM 
but negative blood and CSF culture and negative 
microscopic CSF examination were considered to 
have BM of unknown etiology. Patients with CSF 
findings typical for BM and with positive blood 
culture but negative CSF culture and negative CSF 
microscopic examination were considered to have 
BM caused by pathogen cultured from blood. Patients 
with BM secondary to head trauma or neurosurgical 
procedures as well as those with hospital-acquired 
infections were excluded from analysis. 

 Diagnosis of LM was established on the basis of 
positive culture of CSF or positive culture of blood 
with coexisting CSF findings typical for bacterial 
meningitis. For TbM diagnosis CSF had to be positive 
for at least one of the following: culture, nucleic acid 
amplification, or  Ehrlich-Ziehl-Neelsen staining. All 
patients with BM who did not meet the criteria for the 
diagnosis of LM or TbM were classified as patients 
with etiology other than Listeria monocytogenes and 
Mycobacterium tuberculosis (nLnTbM).  The scores 

choroby jest utrudnione, a pacjenci TbM i LM wymagają  
zupełnie innego leczenia przeciwbakteryjnego (9,10).

CEL PRACY

Celem badania było znalezienie różnic w obrazie 
klinicznym, wynikach badań laboratoryjnych krwi 
i płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych z LM i TbM 
oraz z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdze-
niowych o etiologii nie gruźliczej i nie listeriozowej 
(nLnTbM). Oceniano przydatność wartości wskaźni-
ka Thwaites (TI) (11) w różnicowaniu chorych z LM 
i TbM oraz wynik leczenia za pomocą Glasgow Outco-
me Score (GOS). Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jest 
to pierwsze badanie podejmujące próbę bezpośredniego 
porównania pacjentów z LM oraz TbM. Wykazanie róż-
nic w szeroko stosowanych w diagnostyce bakteryjnego 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych badaniach oce-
niających stan kliniczny oraz laboratoryjnych mogłoby 
pomóc w odróżnieniu tych grup chorych, co mogłoby 
mieć wpływ na wybór leczenia empirycznego.

MATERIAŁ I METODY

Do badania włączono dorosłych pacjentów z po-
zaszpitalnym bakteryjnym zapaleniem opon mózgo-
wo-rdzeniowych (BM), przyjętych do Wojewódzkiego 
Szpitala Zakaźnego w Warszawie między 1 stycznia 
2010, a 31 sierpnia 2019 roku. U wszystkich chorych 
wykonano nakłucie lędźwiowe z powodu objawów 
sugerujących zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
Rozpoznanie BM oparte było na spełnieniu co najmniej 
jednego z następujących kryteriów: dodatni posiew 
płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), dodatni wynik 
mikroskopii bezpośredniej PMR (barwienie metodą 
Gramma), typowy obraz laboratoryjny PMR (pleocyto-
za ≥ 100 komórek/μl z ≥ 90% zawartością neutrofilów 
i obniżeniem poziomu glukozy <2,2 mmol / l). Chorzy 
z typowymi dla bakteryjnego zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych zmianami w badaniu laboratoryjnym 
PMR i ujemnymi posiewami krwi oraz PMR oraz 
ujemnym wynikiem mikroskopii bezpośredniej PMR 
byli kwalifikowani jako pacjenci z BM o nieokreślonej 
etiologii. Chorzy z typowymi dla bakteryjnego zapale-
nia opon mózgowo-rdzeniowych zmianami w badaniu 
laboratoryjnym PMR i z ujemnym wynikiem posiewu 
PMR oraz ujemnym wynikiem mikroskopii bezpośred-
niej PMR, ale z dodatnim posiewem krwi byli kwalifi-
kowani jako pacjenci z BM o etiologii wywołanej przez 
patogen wyhodowany z krwi. Pacjenci z BM występu-
jącym wtórnie do urazu głowy, operacji neurochirur-
gicznych oraz z zakażeniem szpitalnym nie byli włą-
czani do badania.

Rozpoznanie LM oparte było na dodatnim posiewie 
PMR lub dodatnim posiewie krwi i charakterystyczny-
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for Glasgow Coma Scale (GCS) and Sequential 
Organ Failure Assessment (SOFA) were obtained at 
admission, while GOS was calculated at the time of 
discharge from the hospital. 

LM patients were treated with ampicillin, 
while patients with TbM received rifampicin 
and  isoniazid together with pyrazinamide and 
ethambutol or streptomycin. Patients with: diabetes 
mellitus, chronic kidney  disease (GFR<60 ml/
min), liver cirrhosis, alcoholism, HIV infection as 
well as transplant recipients and those receiving 
immunosuppressive therapy were considered to 
be immunocompromised. Charlson Comorbidities 
Index (CCI) (12) and Thwaites Index (TI) (11) were 
calculated for all TbM and LM patients at the time of 
admission.  TI is a diagnostic algorithm proposed by 
Thwaites et al. in 2002 (11)  to distinguish between 
TbM and bacterial meningitis of other etiology. In 
this system age above 36 years is scored +2,  white 
blood cells (WBC) count above 15000/µl  is scored 
+4, duration of symptoms over 6 days is scored– 
5, WBC in CSF above 900/µl  is scored +3 and 
granulocytes percentage in CSF above 75% receives 
score +4. Total score of 4 or less was reported to be 
diagnostic for  TbM with the 97% sensitivity and 
91% specificity (11). Kruskal-Willis test was used to 
compare more than two groups and paired groups 
were analyzed by chi-square (for nominal variables)  
and Mann-Whitney U (for continuous variables). 
A p value of <0.05 was considered to be significant.  
Normality of all continuous variables was tested 
using Kolmogorov-Smirnov test. Statistical analysis 
was  performed using program R version 3.5.2. 
(https://www.r-project.org). 

    
RESULTS

Altogether 402 patients with community-
acquired BM (239 men and 163 women, median 
age 57.5 years, interquartile range [IQR] 42-69) 
were analyzed. An etiological factor was identified 
in 65% of patients. Streptococcus pneumoniae was 
the most common causative pathogen (n=87, 21.6%) 
followed by: Staphylococci (n=45, 11.2%) and 
Neisseria meningitidis (n=34, 8.5%), Other Gram-
positive bacteria were identified in 25 (6.2%), other 
Gram-negative bacteria in 12 (3%), and Haemophilus 
influenzae in 6 (1.5%) patients. Etiological factor 
remained undetermined in 142 patients (35.3%). 
Listeria monocytogenes accounted for 7%  (n=28), 
while Mycobacterium tuberculosis was found in 23 
(5.7%) of all patients. In the TbM group there were 
10 patients with coexisting pulmonary tuberculosis, 
2 patients with tuberculosis of lymph nodes and one 
with adrenal tuberculosis.

mi dla BM odchyleniami w badaniach laboratoryjnych 
PMR. Z kolei do rozpoznania TbM konieczny był do-
datni wynik co najmniej jednego badania mikrobiolo-
gicznego PMR: posiewu, badania genetycznego metodą 
amplifikacji kwasu nukleinowego (PCR) lub mikrosko-
pii bezpośredniej z użyciem barwienia metodą Ehrli-
ha-Ziegla-Neelsena. Pacjenci z BM zakwalifikowani do 
badania, którzy nie spełniali warunków rozpoznania 
listeriozowego oraz gruźliczego zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych byli zakwalifikowani do grupy o etio-
logii nie gruźliczej i nie listeriozowej (nLnTbM)

Oceny pacjentów w skali śpiączki Glasgow (GCS) 
oraz w skali niewydolności narządów związanych 
z sepsą (SOFA) dokonywano przy przyjęciu do szpitala. 
Natomiast wynik GOS obliczano w momencie wypisu.

U pacjentów z LM stosowano monoterapię ampi-
cyliną, podczas gdy pacjenci z TbM otrzymywali: ry-
fampicynę i izoniazyd i pirazynamid oraz etambutol 
lub streptomycynę. Pacjenci z: cukrzycą, przewlekłą 
chorobą nerek (GFR<60 ml/min), marskością wątroby, 
alkoholicy, zakażeni HIV, biorcy przeszczepów i otrzy-
mujący leczenie immunosupresyjne byli zakwalifiko-
wani jako pacjenci z obniżoną odpornością. Wskaźnik 
Thwaites (TI) (11) oraz indeks chorób współtowarzy-
szących wg Charlson (CCI) (12) zostały obliczone i po-
równane między pacjentami z LM i TbM. Wskaźnik 
Thwaites jest algorytmem diagnostycznym zapropono-
wanym przez Thwaites i wsp. w 2002 (11) celem odróż-
nienia chorych z TbM od pacjentów z BM o etiologii 
nie gruźliczej. W zaproponowanym algorytmie za wiek 
powyżej 36 lat chory otrzymuje: + 2 punkty, za WBC 
powyżej 15 000/ul:  + 4 punkty, za czas trwania ob-
jawów powyżej 6 dni: - 5 punktów, za WBC w PMR 
powyżej 900/ul: + 3 punkty, za udział granulocytów 
w cytozie z pmr powyżej 75%: + 4 punkty. Całkowita 
uzyskana liczba punktów równa 4 lub mniej według au-
torów wskazywała na etiologię gruźliczą zapalenia oun 
z czułością 97% i specyficznością 91% (11).

Test Kruskala-Willisa był używany do sprawdzenia 
występowania różnic między trzema grupami pacjen-
tów: LM, TbM i nLnTbM. Do znalezienia różnic w spa-
rowanych grupach zastosowano test chi-kwadrat (dla 
zmiennych nominalnych) oraz test U-Manna-Whitneya 
(dla zmiennych ciągłych). Wartość p < 0.05 uznano za 
istotną statystycznie. Rozkład wszystkich zmiennych 
ciągłych sprawdzono za pomocą testu Kołmogorowa
-Smirnowa. Analizę statystyczną przeprowadzono za 
pomocą programu R wersji 3.5.2.

WYNIKI

Ostateczną analizą objęto 402 pacjentów z po-
zaszpitalnym BM (239 mężczyzn i 163 kobiety, me-
diana wieku: 57,5   roku, przedział międzykwartylowy 
[IQR]: 42-69 lat). Czynnik etiologiczny zidentyfikowa-
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Comparison of symptoms and signs between 
LM, TbM and nLnTbM patients revealed difference 
in the frequency of peripheral nerves palsy and 
aphasia. However, when individual group pairs 
were analyzed, statistical significance was limited 
to differences between TbM and nLnTbM. (Table 
I). There were no statistically significant differences 
between the LM, TbM and nLnTbM patients in 
disease severity at admission as measured by 
SOFA score and GCS, outcome as measured by 
GOS, frequency of Intensive Care Unit admission 
and mortality (Table II). Analysis of comorbidities 
(Table II) revealed statistically significant differences 
between LM, TbM and nLnTbM patients in 
the incidence of cancer, lymphoma/leukemia, 
immunosuppressive therapy and the presence of 
any form of immunocompromised state. Subsequent 

no u 65% pacjentów z BM. Streptococcus pneumoniae 
był najczęstszym czynnikiem etiologicznym BM (n = 
87, 21,6%), a następnie: gronkowce (n = 45, 11,2%), Ne-
isseria meningitidis (n = 34, 8,5%), Listeria monocyto-
genes (n = 28, 7%) , Mycobacterium tuberculosis (n = 
23, 5,7%), inne bakterie Gram-dodatnie (n = 25, 6,2%), 
inne bakterie Gram-ujemne (n = 12, 3%), Haemophilus 
influenzae (n = 6, 1,5%). Etiologia pozostała nie ziden-
tyfikowana u 142 pacjentów (35,3%).

W grupie chorych z TbM u 10 chorych stwierdzono 
współistniejącą gruźlicę płuc, u 2 chorych gruźlicę wę-
złów chłonnych i u 1 chorego gruźlicę nadnerczy.

Analiza statystyczna porównująca występowa-
nie objawów oraz odchylenia w badaniu fizykalnym 
w trzech grupach chorych (TbM, LM, nLnTbM) wy-
kazała, że   istnieje istotna różnica w częstości występo-
wania porażenia nerwów obwodowych i afazji. Anali-
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Table I. Demographics, symptoms and signs in patients with Listeria meningitis (LM), Tuberculous meningitis (TbM)  and 
non–Listeria-non-Tuberculous meningitis (nLnTbM)
Tabela I. Dane demograficzne, objawy u pacjentów z: listeriozowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (LM), 
gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (TbM) oraz bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych 
o etiologii nie gruźliczej i nie listeriozowej (nLnTbM)

Parameter LM 
n=28

TbM
 n=23

nLnTbM 
n=351

Comparison 
of all three 

groups#

LM vs 
TbM

LM vs 
nLnTbM

TbM vs 
nLnTbM

Age in years* 62 
(55.5-70.2)

58
(49-71)

57 
(40.5-68) P=0.22 NA NA NA

Male (%) 18/28
 (64.3)

18/23 
(78.3)

203/351
 (57.8) 0.07 NA NA NA

Fever  > 37.8 C (%) 23/28 
(82.1)

15/23 
(65.2)

268/341 
(78.6) 0.45 NA NA NA

Headache (%) 14/27 
(51.9)

5/20 
(25)

178/337
 (52.8) 0.08 NA NA NA

Rash (%) 0/28
 (0)

1/23 
(4.4)

25/341 
(7.3) 0.3 NA NA NA

Cranial nerves palsy 
(%)

2/28 
(7.1)

1/23
(4.4)

28/349 
(8) 0.8 NA NA NA

Peripheral nerves 
palsy (%)

6/28 
(21.4)

8/23 
(34.8)

37/349 
(10.6) 0.005 0.6 0.15 0.008

Nausea/vomiting (%) 8/27 
(29.6)

6/21 
(28.6)

116/347 
(33.4) 0.9 NA NA NA

Impaired hearing 
(%)

0/27 
(0)

3/21 
(14.3)

29/343 
(8.5) 0.16 NA NA NA

Meningeal signs (%) 23/28 
(82.1)

13/22
 (59.1)

270/341 
(79.2) 0.46 NA NA NA

Aphasia (%) 3/26 
(11.5)

7/22 
(31.8)

25/346
 (7.2) 0.003 0.27 0.68 0.003

Ataxia (%) 2/27
 (7.4)

3/23
 (13)

12/347 
(3.5) 0.052 NA NA NA

Seizures (%) 4/28 
(14.3)

5/23
 (21.7)

49/350 
(14) 0.53 NA NA NA

Data are presented as median (interquartile range)* or n/N (%). # by Kruskal-Wallis test. NA: not applicable.  
Dane przedstawiono w postaci mediany (zakresu międzykwartylowego)* lub n/N (%). # test Kruskala-Wallisa. NA: nie 
dotyczy.  
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analysis revealed that patients with LM were more 
likely to have cancer, receive immunosuppressive 
treatment or be immunocompromized compared to 
the nLnTbM group. When comparing the frequency 
of complications, LM, TbM and nLnTbM patients 
were found to differ with respect to the incidence 
of hydrocephalus and brain edema. Hydrocephalus 
occurred more frequently in patients with TbM 
compared to both LM and nLnTbM patients. However, 
subsequent analysis did not reveal any statistically 
significant difference in the incidence of brain edema 
between any two groups (Tab. II). 

 When blood laboratory test results were compared 
between all three groups of patients, statistically 
significant differences were found for WBC count, 
CRP, and PCT (procalcitonin) serum concentration 

zując poszczególne grupy między sobą, tylko między 
chorymi z TbM i LM stwierdzono różnice o znaczeniu 
statystycznym (Tab. I). Nie stwierdzono istotnych staty-
stycznie różnic w nasileniu choroby przy przyjęciu do 
szpitala, śmiertelności, wyniku leczenia mierzonym za 
pomocą GOS, oraz częstości hospitalizacji w Oddzia-
le Intensywnej Terapii (Tab. II). Analiza statystyczna 
porównująca częstość występowania chorób współist-
niejących w obrębie wszystkich trzech grup pacjentów 
(Tab. II) ujawniła istotne różnice w częstości występo-
wania: nowotworu litego, chłoniaka/białaczki, terapii 
immunosupresyjnej i jakichkolwiek zaburzeń odpor-
ności. Pacjenci z LM częściej chorowali na nowotwory, 
częściej otrzymywali leczenie immunosupresyjne i czę-
ściej mieli jakiekolwiek zaburzenia odporności w po-
równaniu z grupą nLnTbM. Porównując częstość powi-

Table II. Comorbidities, disease severity, and outcome in patients with Listeria meningitis (LM), Tuberculous meningitis 
(TbM)  and non–Listeria-non-Tuberculous bacterial meningitis (nLnTbM). Data are presented as median (interquartile 
range)* or n/N (%).
Tabela II. Choroby współistniejące, nasilenie choroby, wyniki leczenia u pacjentów z: listeriozowym zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych (LM), gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (TbM) oraz bakteryjnym zapaleniem 
opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii nie gruźliczej i nie listeriozowej (nLnTbM). 
Dane przedstawiono w postaci mediany (zakresu międzykwartylowego)* lub n/N (%).

Parameter LM 
n=28

TbM
 n=23

nLnTbM 
n=351

Comparison 
of all three 

groups#
LM vs TbM LM vs 

nLnTbM
TbM vs 

nLnTbM

Diabetes (%) 7/28
 (25)

5/22
 (22.7)

75/351
 (21.4) 0.87 NA NA NA

Lymphoma/ Leukemia 
(%)

4/28 
(14.3)

3/22
(13.6)

16/351
 (4.6) 0.023 1 0.08 0.15

Other Cancer (%) 5/28 
(17.9)

3/22 
(13.6)

15/351
 (4.3) 0.003 1 0.008 0.12

Immunosuppressive 
therapy (%) 

13/28 
(46.4)

5/22 
(22.7)

38/350
(10.9) <0.001 0.18 <0.001 0.15

Cirrhosis (%) 2/28 (7.1) 1/23 (4.4) 7/351 (2) 0.2 NA NA NA

Alcohol abuse (%) 0/28 
(0)

3/22 
(13.6)

47/349 
(13.5) 0.1 NA NA NA

Immunocompromized 
(%)

17/28 
(60.7)

11/22 
(50)

125/351 
(35.6) 0.01 0.8 0.015 0.19

Cerebral oedema (%) 0/28
(0)

4/21
(19.1)

21/332  
(6.3) 0.02 0.052 0.34 0.06

Hydrocephalus (%) 1/28  (3.6) 8/21 (38.1) 19/333 (5.7) <0.001 0.01 0.96 <0.001

GCS at admission* 12 
(10.25-13.75)

13
(9.5-15)

12
 (9-14) 0.831 NA NA NA

SOFA at admission* 2.5  (1-4) 2 (0-3.8) 2  (1-5) 0.47 NA NA NA

ICU admission (%) 10/28
(35.7)

4/23
(17.4)

131/350
 (37.4) 0.19 NA NA NA

GOS at discharge* 4 (2.5-5) 4 (3-5) 5 (3-5) 0.5 NA NA NA
Mortality (%) 5/27 (18.5) 2/22 (9.1) 49/349 (14) 0.7 NA NA NA

# by Kruskal-Wallis test, NA: not applicable. GCS: Glasgow Coma Scale, ICU: Intensive Care Unit, SOFA: Sequential 
Organ Failure Assessment score, GOS: Glasgow outcome score.
# test Kruskala-Wallisa. NA: nie dotyczy.  GCS: skala śpiączki Glasgow, ICU: Oddział Intensywnej Terapii, SOFA: wynik 
skali niewydolności narządów związanej z posocznicą, GOS: punktacja w skali wyników leczenia  Glasgow. 
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kłań w przebiegu choroby między wszystkimi trzema 
grupami wykazano istotne statystycznie różnice w wy-
stępowaniu wodogłowia i obrzęku mózgu (Tab. II). 
Wodogłowie występowało częściej u pacjentów z TbM 
zarówno w porównaniu do pacjentów z LM jak i pacjen-
tów z nLnTbM. Analizując parami różnice w częstości 
występowania chłoniaków/ białaczek, jakichkolwiek 
zaburzeń odporności i obrzęku mózgu, analiza staty-
styczna nie wykazała istotnych różnic (Tab. II).

 Analiza wyników badań laboratoryjnych krwi 
ujawniła istotne statystycznie różnice między wszystki-
mi trzema grupami w ilości WBC, stężeniu CRP  i PCT  

(Tab. III). Analysis of differences between paired 
group  revealed lower WBC count and lower CRP 
concentration in TbM group compared to LM  and 
nLnTbM groups and lower PCT level but only when 
compared to nLnTbM patients (Tab. III). When 
compared to nLnTbM, LM patients presented with 
lower WBC count and CRP.

 Analysis of cerebrospinal fluid (CSF) revealed 
statistically significant differences between LM, TbM 
and nLnTbM patients in percentage of granulocytes 
and chlorides level. However, these differences were 
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Table III. Analysis of blood and cerebrospinal fluid (CSF) in patients  with Listeria meningitis (LM), Tuberculous meningitis 
(TbM) and non–Listeria-non-Tuberculous bacterial meningitis (nLnTbM).      
Tabela III. Wyniki badań laboratoryjnych krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) u chorych z: listeriozowym 
zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (LM), gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (TbM) oraz 
bakteryjnym zapaleniem opon o etiologii nie gruźliczej i nie listeriozowej (nLnTbM). 

Blood test 
results

LM 
n=28

TbM
 n=23

nLnTbM 
n=351

comparison
of all three 
groups #

LM vs TbM  LM vs 
nLnTbM

TbM vs 
nLnTbM

CRP 
(mg/L)

136 
(59-229)

20 
(7-33)

222 
(82-332) <0.001 <0.001 0.011 <0.001

Lactic acid 
(mmol/L)

2.02 
(1.56-2.28)

1.95
(1.69-2.27)

2.06 
(1.6-2.95) 0.49 NA NA NA

WBC (1000 
cells/L)

10.07
(8.05-14.35)

7.1 
(4.7-10.2)

15 
(10.8-20.3) <0.001 0.035 <0.001 <0.001

PLT (1000 
cells/L)

172 
(118-213)

246 
(143-273)

192 
(142-260) 0.13 NA NA NA

PCT 
(ng/mL)

1.06 
(0.2-4.9)

0 
(0-0.1)

4.01
 (0.7-14) <0.001 0.071 0.065 <0.001

d-dimers 
(ug/L)

1758
(1310-3371)

1504
 (946-2527)

2375 (11656-
4405) 0.2 NA NA NA

Creatinine 
(µmol/L)

63 
(50.5-83.2)

61 
(55-77)

67 
(53-84.8) 0.75 NA NA NA

Urea
 (mmol/L)

5.9 
(4.36-7.1)

5.7 
(4.8-6.9)

6.4 
(4.4-10.5) 0.29 NA NA NA

CSF test 
results
Cytosis 

(cells/µL)
466 

(139-909)
136.5 

(79-257)
1500 

(315-4953) 0.91 NA NA NA

Granulocytes 
(%)

60 
(28-77.5)

24
 (4-56)

89
 (74-95) <0.001 0.08 0.015 <0.001

Protein 
(g/L)

1.64 
(1.1-3.73)

2.5
 (1.72-3.91)

3.19 
(1.51-6.63) 0.059 NA NA NA

Glucose 
(mmol/L)

1.53 
(0.93-3.25)

1.54
 (1.24-1.85)

1.69 
(0-3.22) 0.6 NA NA NA

Lactic acid 
(mmol/L)

6.33
 (3-8.6)

5.63
 (4.42-7.22)

6.26 
(3.42 -11.2) 0.48 NA NA NA

Chlorides 
mmol/L

113 
(110-118)

109 
(107-113)

117
 (113-122) <0.001 0.19 0.007 <0.001

Data are presented as median (interquartile range). # by Kruskal-Wallis test. CRP: C-reactive protein, WBC: white blood 
cells, PLT: platelets, PCT: procalcytonin.
Dane przedstawiono w postaci mediany (zakresu międzykwartylowego)* lub n/N (%), # test Kruskala-Wallisa. NA: nie 
dotyczy. CRP: białko C - rekatywne, WBC: leukocyty krwi obwodowej, PLT: płytki krwi, PCT: prokalcytonina.
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found to be limited to comparisons between TbM vs 
nLnTbM and LM vs nLnTbM pairs. (Tab. III).

TbM patients scored lower than LM patients 
on the Thwaites Index (median -2 vs. median 3.62, 
p<0.001) and had longer duration of symptoms 
prior to hospital admission  (median 12.75 days vs. 
median 5.04 days, p=0.0013). However, there were 
no statistically significant differences between the 
TbM and LM patients in CCI score (median 3.23 vs. 
median 3.79, p=0.47).

DISCUSSION 

In the current study which analyzed 402 sequential 
patients with community-acquired BM, LM and TbM 
accounted for 7.0% and 5.7% of all cases, respectively. 
In a large  multinational study of central nervous 
system infections including USA and many Middle 
Eastern and European countries, LM was identified 
in only 1.0% of patients while TbM constituted 5.8% 
of all cases (13). However, the mortality of both LM 
(30%) and TbM (18.4%) was higher than among our 
patients.

Our study did not find any significant differences 
in the frequency of particular signs and symptoms 
between LM and TbM patients which could be partly 
related to relatively low number of analyzed cases. 
Similarly, there were no differences in comorbidities, 
disease severity and outcome, the only exception 
being high prevalence of hydrocephalus in TbM 
patients, which is a well described phenomenon (14). 
However, hemiparesis and aphasia were found to 
be more common in patients with TbM than among 
nLnTbM patients. Similar observations were made by 
Vibha et al. (15) in India. In that study patients with 
TbM were more likely to present with hemiparesis, 
seizures, vision abnormalities and cranial nerve palsy 
and were less likely to manifest meningeal signs. 
High frequency of cranial nerve palsies was found 
by Moghtaderi et al. to be an independent predictor 
of TbM (16).

Analysis of blood tests revealed that WBC and 
CRP were lower in TbM than in either  LM or 
nLnTbM patients and these findings are compatible 
with previous observations made by others (17). 
However, CRP and WBC were also lower in LM 
patients than in nLnTbM patients which could be 
due to coexisting immunosuppression which was 
common in the former group. Interestingly, Pomar 
et al. (18) demonstrated that patients with BM and 
cancer have lower WBC and in a large multicenter 
study by Amaya-Villa et al. (19) immunocompromised 
patients with LM had lower WBC than their 
immunocompetent counterparts. Similarly, low PCT 

w surowicy (Tab. III). W grupie TbM występowało 
niższe WBC w porównaniu z grupą z LM  i nLnTbM. 
Stwierdzono także niższe WBC w grupie chorych z LM 
w porównaniu do chorych z nLnTbM, niższe stężenie 
CRP w grupie chorych TbM w porównaniu zarówno do 
chorych  z  LM jak i z nLnTbM. Ponadto stężenie CRP 
było niższe u pacjentów LM w porównaniu do pacjen-
tów z nLnTbM. Niższy poziom prokalcytoniny (PCT) 
stwierdzono w grupie chorych z TbM w porównaniu 
z chorymi z nLnTbM.

 Analiza wyników badania płynu mózgowo-rdze-
niowego (Tab. III) ujawniła istotne statystycznie różni-
ce między wszystkimi trzema analizowanymi grupami 
w procencie granulocytów i poziomie chlorków. Stwier-
dzono niższy procent granulocytów u u pacjentów z  
LM w porównaniu do pacjentów z nLnTbM i niższy 
procent granulocytów u pacjentów z TbM w porówna-
niu do pacjentów z nLnTbM. Niższe stężenie chlorków 
w PMR zaobserwowano u chorych z LM w porównaniu 
do chorych z nLnTbM, stężenie chlorków w PMR było 
również niższe u chorych z TbM w porównaniu do cho-
rych z nLnTbM.

Pacjenci z TbM w porównaniu do pacjentów z LM 
uzyskali niższą punktację w skali Thwaites (-2 vs. 3,62, 
p <0,001) oraz mieli dłuższy czas trwania objawów 
przed przyjęciem do szpitala (12,75 dni vs. 5,04 dni, p 
= 0,0013). 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic pomię-
dzy pacjentami z LM i z TbM w wyniku punktacji CCI 
(mediana 3.23 vs. mediana 3.79, p=0.47).

DYSKUSJA

W naszej analizie pacjenci z  LM i z TbM stano-
wili odpowiednio 7,0% i 5,7% wszystkich pacjentów 
z pozaszpitalnym BM. W dużym, wielonarodowym 
(pacjenci z Europy, Stanów Zjednoczonych, krajów Bli-
skiego Wschodu) badaniu oszacowano, że LM i TbM 
powoduje odpowiednio 1,0% i 5,8% wszystkich rodza-
jów zakażeń OUN (13). W porównaniu z nasza grupą 
chorych w badaniu tym wyższa była śmiertelność za-
równo u pacjentów z LM (30%), jak i TbM (18,4%).

Analiza częstości występowania zgłaszanych obja-
wów, odchyleń w badaniu fizykalnym, współwystępo-
wania chorób towarzyszących, ciężkości stanu chorego 
w momencie przyjęcia oraz wyników leczenia w mo-
mencie wypisu ze szpitala nie wykazały istotnych róż-
nic pomiędzy grupą chorych z TbM i LM, co może być 
spowodowane relatywnie małą liczebnością badanych 
grup. Wykazano częstsze występowanie wodogłowia 
będącego powikłaniem choroby u pacjentów z TbM, 
co było już opisywane we wcześniejszych pracach (14). 
Hemipareza i afazja były objawami klinicznymi czę-
ściej występującymi u chorych z TbM w porównaniu 
do pacjentów nLnTbM. Podobne wyniki uzyskali Vi-
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concentration in our TbM patients is congruent with 
previous reports  (20, 21).

Thwaites Index (TI) was first introduced in 
Vietnam population, which is characterized by low 
incidence of HIV and high incidence of tuberculosis, 
to distinguish TbM from meningitis of other etiology 
(11), TI score below or equal 4 was proposed to be 
indicative of TbM  and in a prospective validation 
of TI performed by Torok et al. (22) its sensitivity 
for TbM was as high as 99% but specificity was only 
81%.  While all our TbM patients scored below or 
equal to 4, 10 out of 23 (43.5%) LM patients had such 
score, which indicates very low specificity of TI for 
differentiating between the two etiologies. 

 In our analysis duration of symptoms preceding 
hospitalization was significantly longer in TbM than 
in LM patients. This basic clinical parameter was 
found in two previous reports to have a predictive 
value for distinguishing between TbM and BM using 
the cut-off value of 4 (15) or 5 days (23). While the 
median duration of symptoms before hospitalization 
was significantly longer in TbM compared to LM 
patients (12.75 vs 5.04 days, p = 0.001), both the above 
cut-off values had low specificity for discrimination 
between those groups: 11 out of 28 (39.3%) and 16 out 
of 28 (57%)  LM patients had duration of symptoms 
equal or longer than 5 and 4 days, respectively. 

CONCLUSIONS

In summary, TbM patients were found to be 
more likely to present with hydrocephalus, had 
longer duration of symptoms prior to hospitalization 
and lower levels of inflammatory markers in blood 
compared to LM patients. TI score was found to have 
no practical value in distinguishing between the two 
etiologies.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Surgical Site Infection (SSI) is the most common clinical form of Healthcare-Associated 
Infections (HAI) in orthopedic and trauma wards.
MATERIAL AND METHOD. A retrospective study was conducted at the Department of Orthopedics and 
Trauma Surgery in Tarnów in 2012-2018. 3 155 patients treated for bone fractures were analyzed, including 1961 
Open Reduction of Fracture (FX) and 1 194 Closed Reduction of Fracture with Internal Fixation (CR) surgeries. 
The study was conducted in accordance with the methodology recommended by the Surveillance Network 
(HAI-Net), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The aim of the study was to assess 
the incidence of SSI in patients undergoing the FX and CR procedures.
RESULTS. 28 SSIs were identified in the examined ward; 16 SSI cases related to the FX procedure and 12 
cases related to CR. The incidence for FX was 0.8% and for CR 1%. In patients with diagnosed SSI, the stay in 
the ward was longer (p <0.001) than in patients without SSI. In FX operations, the standardized risk index (SIR) 
did not exceed the value of one. Staphylococcus aureus was the most common organism isolated from materials 
from patients with SSI.
CONCLUSIONS. In the examined period, the median age of women was higher than that of men, which may 
indicate a higher incidence of fractures in women. Patients with diagnosed SSI had a longer stay in the ward 
than patients without SSI. The incidence of SSI in FX and CR has been reduced compared to previous studies 
in the same ward.
 
Key words: orthopedics, open reposition of fracture or dislocation of long bones, Surgical Site Infection, closed 
fracture setting.

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zakażenia miejsca operowanego (Surgical Site Infection – SSI) są najczęstszą formą kliniczną zaka-
żeń szpitalnych (Healthcare-Associated Infections – HAI) w oddziałach ortopedyczno – urazowych.  
MATERIAŁ I METODY. Badanie retrospektywne zostało przeprowadzone w Oddziale Ortopedyczno-Ura-
zowym w Tarnowie w latach 2012-2018. Analizie poddano 3 155 pacjentów leczonych z powodu złamań kości, 
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w tym 1 961 otwartych repozycji złamania kości długich (Open Reduction of Fracture – FX) i 1 194 zamknię-
tych repozycji złamań kości (Closed Reduction of Fracture with Internal Fixation – CR). Badanie zostało prze-
prowadzone zgodnie z metodyką rekomendowaną przez Surveillance Network (HAI-Net) European Center for 
Disease Prevention and Control (ECDC). Celem badania była ocena zapadalności na SSI  u pacjentów podda-
nych procedurze FX i CR. 
WYNIKI. W badanym oddziale rozpoznano 28 SSI; 16 przypadków SSI związanych z procedurą FX i 12 
przypadków związanych z CR. Zapadalność dla FX wynosiła 0,8%, a dla CR 1%. U pacjentów z rozpoznanym 
SSI pobyt w oddziale był dłuższy (p<0,001) niż pacjentów bez SSI. W operacjach FX standaryzowany indeks 
ryzyka (SIR) nie przekroczył wartości jeden. Najczęstszym drobnoustrojem izolowanym z materiałów pocho-
dzących od pacjentów z SSI był Staphylococcus aureus. 
WNIOSKI.  W badanym okresie mediana wieku kobiet była wyższa niż mężczyzn, co może wskazywać na 
częstsze występowanie złamań u kobiet. Pacjenci z rozpoznanym SSI mieli dłuższy pobyt w oddziale niż pa-
cjenci bez SSI. Zapadalność na SSI w FX i CR uległa zmniejszeniu w porównaniu z wcześniejszymi badaniami 
prowadzonymi w tym samym oddziale.

Słowa kluczowe: ortopedia, otwarta repozycja złamania lub zwichnięcia kości długich, Surgical Site Infection, 
zamknięte nastawienie złamania

WYKAZ SKRÓTÓW

ASA (American Society of Anesthesiologists) – 
skala ryzyka operacyjnego, CR (Closed Reduction of 
Fracture with Internal Fixation) – zamknięte nasta-
wienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną, ECDC 
(European Center for Disease Prevention and Control) 
– Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób, FX (Open Reduction of Fracture) – otwarta 
repozycja złamania lub zwichnięcia kości długich, 
GUS – Główny Urząd Statystyczny, HAI  (Healthca-
re-Associated Infections) – zakażenie szpitalne, HAI-
Net (Net – Healthcare-Associated Infections Surveil-
lance Network) – zakażenie szpitalne, ICD 9 (Interna-
tional Classification of Diseases)  – Międzynarodowa 
Klasyfikacja Procedur Medycznych, K – kobiety, M 
– mężczyźni, Me – mediana, NFZ – Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, NHSN (National Healthcare Safety Ne-
twork) – Narodowy Program Bezpieczeństwa w Opie-
ce Zdrowotnej w USA, SD – odchylenie standardowe, 
SIR (Standardized Infection Ratio) – Standaryzowany 
Indeks Ryzyka, SSI (Surgical Site Infection) – zakaże-
nia miejsca operowanego, SSI-D (Deep Surgical Site 
Infection) – zakażenia miejsca operowanego głębokie, 
SSI-O (Organ/Space Surgical Site Infection) –  zaka-
żenia narządu/jamy ciała, SSI-S (Superficial Surgical 
Site Infection) – zakażenia miejsca operowanego po-
wierzchowne, W3 – miejsce operowane skażone, W4 
– miejsce operowane brudne.

WSTĘP

Healthcare-Associated Infections (HAI), do któ-
rych należą zakażenia miejsca operowanego (surgi-
cal site infection SSI) są wciąż aktualnym problemem 
w placówkach medycznych, zwłaszcza dla oddziałów 
zabiegowych, gdzie są najczęstszą formą kliniczną 

LIST OF ABBREVIATIONS

ASA (American Society of Anesthesiologists) – scale 
of surgical risk, CR (Closed Reduction of Fracture with 
Internal Fixation) – zamknięte nastawienie złamania 
ze stabilizacją wewnętrzną, ECDC (European Centre 
for Disease Prevention and Control) – Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, FX 
(Open Reduction of Fracture) – otwarta repozycja 
złamania lub zwichnięcia kości długich, GUS – 
Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical 
Office), HAI (Healthcare-Associated Infections) – 
zakażenie szpitalne, HAI-Net (Healthcare-Associated 
Infections Surveillance Network) – zakażenie szpitalne, 
ICD 9 (International Classification of Diseases) – 
Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, 
W – women, M – men, Me – median, NFZ – Narodowy 
Fundusz Zdrowia (National Health Fund), NHSN 
(National Healthcare Safety Network) – Narodowy 
Program Bezpieczeństwa w Opiece Zdrowotnej w USA, 
SD – standard deviation, SIR (Standardized Infection 
Ratio) – Standaryzowany Indeks Ryzyka, SSI (Surgical 
Site Infection) – zakażenia miejsca operowanego, SSI-D 
(Deep Surgical Site Infection) – zakażenia miejsca 
operowanego głębokie, SSI-O (Organ/Space Surgical 
Site Infection) – zakażenia narządu/jamy ciała, SSI-S 
(Superficial Surgical Site Infection) – zakażenia miejsca 
operowanego powierzchowne, W3 – contaminated 
operating field, W4 – dirty operating field.

INTRODUCTION

Healthcare-associated infections (HAIs), which 
include surgical site infections (SSIs), are still an 
ongoing problem in healthcare facilities, especially 
for surgical wards, in which they are the most 
common clinical form of HAIs for these wards. 
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The development of SSI is influenced by many risk 
factors, which can be divided into: (a) patient-related 
factors, (b) environment-related factors, and (c) 
factors associated with the type of surgical procedure 
(1-3). The specificity of orthopedic and trauma 
wards is the treatment of patients with fractures of 
long bones resulting from traffic accidents, doing 
sports or everyday life injuries. These, sometimes 
extremely complicated, fractures result in the need for 
a flexible approach to their treatment and continuous 
improvement in relation to surgical instruments. The 
employment of biomaterial implants in the treatment 
of fractures allows doctors to perform more and more 
complicated surgeries, however, it also increases 
the risk of SSI. The commonly used intramedullary 
osteosynthesis is a therapeutic method that accelerates 
the return to mobility, shortens the patient’s hospital 
stay, and reduces the risk of complications; however, it 
does not eliminate SSI (4-5). According to the global 
literature, the general incidence of SSI in orthopedic 
wards ranges from 0.7% to 22.7% (6-9). On the other 
hand, the Polish literature reports the incidence of SSI 
for these wards as ranging from 1.3% to 6.6% (10-12). 
As regards the latter, there was only one study on the 
incidence of SSI in open reduction of fracture (FX) 
and closed reduction of fracture (CR) and the rates 
were from 5% to 10% in FX and from 2% to 9% in 
CR (13). 

The aim of the study was to evaluate the incidence 
of surgical site infections in patients subjected to FX 
and CR procedures.

MATERIAL AND METHODS

The study on SSI was carried out at the Department 
of Orthopedics and Trauma Surgery of St. Luke’s 
Provincial Hospital in Tarnów in 2012-2018. Active 
surveillance of SSIs was commenced in the ward under 
study in 2002 and some research involving the ward 
has already been published (14). Active surveillance 
was employed to collect patient data. The supervision 
of SSIs was conducted by the members of the infection 
control team that is active in the hospital (nurse 
epidemiologists, physician, microbiologist). Moreover, 
each SSI detected was analyzed by the individual 
case method and consulted with a physician of the 
examined Department of Orthopedics and Trauma 
Surgery. The hospital under study participates in the 
voluntary nationwide system of active registration of 
hospital infections, conforming to the methodology 
of the Healthcare-associated Infections Surveillance 
Network (HAI-Net), European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) (15-16). The surgical 
procedures performed were subjected to analysis and 
classified according to the International Classification 

HAI dla tych oddziałów. Na powstawanie SSI ma 
wpływ wiele czynników ryzyka, które można podzie-
lić na: (a) czynniki ze strony pacjenta, (b) związane 
ze środowiskiem (c) rodzajem procedury operacyjnej 
(1-3). Specyfiką oddziałów ortopedyczno-urazowych 
jest leczenie pacjentów ze złamaniami kości długich, 
powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, 
uprawiania sportu czy urazów wynikających z życia 
codziennego. Efekty tych złamań, niekiedy bardzo 
skomplikowanych, powodują konieczność elastyczne-
go podejścia do sposobu ich leczenia i ciągłego dosko-
nalenia w zakresie instrumentarium chirurgicznego.  
Stosowanie w leczeniu złamań implantów z bioma-
teriałów daje możliwość wykonania coraz bardziej 
skomplikowanych operacji, ale również zwiększa ry-
zyko SSI. Powszechnie stosowana osteosynteza śród-
szpikowa jest metodą terapeutyczną, która przyspiesza 
powrót do sprawności ruchowej, skraca pobyt pacjen-
ta w oddziale, zmniejsza ryzyko powikłań, jednak nie 
eliminuje SSI (4-5). W literaturze światowej w oddzia-
łach o profilu ortopedycznym ogólna zapadalność na 
SSI podawana jest w zakresie od 0,7% do 22,7% (6-9). 
W polskiej literaturze można znaleźć zapadalność na 
SSI dla tych oddziałów na poziomie od 1,3% do 6,6% 
(10-12). W literaturze polskiej znaleziono tylko jedno 
badanie pokazujące zapadalność na SSI w otwartych 
repozycjach złamań kości długich (FX) i w zamknię-
tych nastawieniach złamania (CR), wskaźnik ten wy-
nosił od 5% do 10% w FX, i od 2% do 9% w CR (13). 

Celem badania była ocena zapadalności na zaka-
żenia miejsca operowanego u pacjentów poddanych 
procedurze FX i CR.

MATERIAŁ I METODY

Badanie nad SSI prowadzono w oddziale ortope-
dyczno-urazowym w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. 
Łukasza w Tarnowie w latach 2012-2018. Aktywny 
nadzór nad zakażeniami SSI w badanym oddziale roz-
począł się w roku 2002, a badania dotyczące oddziału 
były już przedmiotem publikacji (14). Dane o pacjen-
tach zebrano metodą czynnego nadzoru. Nadzór nad 
SSI prowadzili członkowie zespołu kontroli zakażeń 
działający w strukturach szpitala (pielęgniarki epi-
demiologiczne, lekarz, mikrobiolog). Ponadto każde 
wykryte SSI analizowano metodą indywidualnego 
przypadku oraz konsultowano z lekarzem badanego 
oddziału ortopedyczno - urazowego. Szpital, w któ-
rym wykonano badanie uczestniczy w dobrowolnym 
ogólnopolskim systemie czynnej rejestracji zakażeń 
szpitalnych, zgodnym z metodyką Healthcare-asso-
ciated Infections Surveillance Network (HAI-Net) 
European Center for Disease Prevention and Control 
(ECDC) (15-16). Przeprowadzone zabiegi operacyjne 
poddano analizie i sklasyfikowano według procedury 
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of Diseases (ICD 9): FX – 79.21; 79.22; 79.25; 79.26; 
79.31; 79.32; 79.35; 79.36; 79.51; 79.52; 79.55; 79.56 
and CR – 79.11-79.18; 79.191-79.1. In the course of 
the study, surgical site infections were classified 
according to the classification adopted in surveillance: 
superficial (SSI-S), deep (SSI-D) and organ/space 
(SSI-O), however, in practice, only SSI-D were 
detected (the remaining types of SSI were not present). 
Microbiological tests examined material, i.e. swabs 
or intraoperative samples, obtained from patients and 
each isolated microorganism was identified in the 
Vitek 2 Compact automated system. 

As regards epidemiological indicators, the incidence 
rate of SSI was calculated and analysis was carried out 
for variables such as: sex, age, waiting time for surgery 
in the ward, duration of stay in the ward, number of 
days from surgery to SSI detection. The incidence 
rate was calculated as the number of cases of SSI per 
100 operations. The standardized infection ratio (SIR) 
for SSI was also calculated which, according to the 
National Healthcare Safety Network (NHSN), consists 
of 3 variables affecting the probability of SSI; these 
concern: (a) the degree of cleanliness of the operating 
field, (b) duration of surgery, (c) evaluation of the 
patient’s condition according to the American Society 
of Anesthesiologists (ASA) risk score. The degree of 
cleanliness of the operating field is determined by 
the surgeon during the treatment. 1 point is assigned 
for a contaminated (W3) or dirty (W4) surgical site. 
Moreover, 1 point is given to patients whose duration 
of surgery exceeds the 75th percentile. The ASA score 
was evaluated by an anesthesiologist prior to the 
surgery and 1 point was given when the ASA score 
was 3 or more. SIR can therefore range from 0 to 3, 
and when it reaches more than 1, it means that there 
were more SSIs than expected (16). 

Statistical analysis of the collected material 
employed the following software: IBM SPSS 
(SPSS - Statistical Package for the Social Sciences) 
STATISTICS 24, Armonk, NY, USA and Microsoft 
Excel, Microsoft Office 2016, Redmond, WA, USA. The 
study made use of the following statistical indicators: 
arithmetic mean, median, standard deviation, and 
95% confidence interval. To compare the frequency 
of occurrence of qualitative feature variants, Pearson’s 
chi-square test of independence was used and ANOVA 
was employed for quantitative variables.

The use of data was approved by the Bioethical 
Committee of the Jagiellonian University (No. KBET 
/122.6120.118.2016 from 25.05.2016). All the data 
entered into the electronic database and analyzed in 
this study was previously anonymized.

International Classification of Disease (ICD 9): FX – 
79.21; 79.22; 79.25; 79.26; 79.31; 79.32; 79.35; 79.36; 
79.51; 79.52; 79.55; 79.56 i CR – 79.11-79.18; 79.191-
79.1.  W trakcie badania zakażenia miejsca opero-
wanego klasyfikowano według przyjętej w nadzorze 
klasyfikacji na: powierzchniowe (SSI-S), głębokie 
(SSI-D) i organu (SSI-O), jednak w praktyce wykry-
to tylko SSI-D (pozostałe typy SSI nie wystąpiły). 
Do badań mikrobiologicznych użyto materiału pozy-
skanego od pacjentów w postaci wymazu z rany lub 
próbki śródoperacyjnej, a każdy wyizolowany drob-
noustrój identyfikowano w automatycznym systemie 
Vitek 2 Compact. 

Wśród wskaźników epidemiologicznych wyliczo-
no współczynnik zapadalności na SSI oraz dokonano 
analizy zmiennych takich jak: płeć, wiek, czas oczeki-
wania na operację w oddziale, czas pobytu w oddziale, 
liczba dni od operacji do wykrycia SSI. Współczynnik 
zapadalności wyliczono, jako liczbę przypadków SSI 
per 100 operations. Wyliczono również Standaryzo-
wany Indeks Ryzyka wystąpienia SSI (Standardized 
Infection Ratio - SIR), który wg. National Healthca-
re Safety Network (NHSN) składa się z 3 zmiennych 
wpływających na prawdopodobieństwo SSI, dotyczą 
one; (a) stopnia czystości pola operacyjnego, (b) cza-
su trwania operacji, (c) oceny pacjenta w skali ryzyka 
operacyjnego American Society of Anesthesiologists 
(ASA). Stopień czystości pola operacyjnego okre-
śla lekarz operujący w czasie zabiegu, gdzie 1 punkt 
przyznaje się za miejsce operowane skażone (W3) lub 
brudne (W4). Kolejno 1 punkt otrzymuje pacjent, gdy 
czas trwania operacji przekracza 75 percentyli. Ocenę 
stopnia skali ASA dokonywał anestezjolog przed ope-
racją i 1 punkt był przyznawany, gdy skala ASA wy-
nosiła 3 lub więcej. SIR może więc wynosić od 0 do 3, 
gdy SIR osiągnie więcej niż 1, oznacza, że wystąpiło 
więcej SSI niż zakładano (16). 

W analizie statystycznej zebranego materiału uży-
to programu statystycznego IBM SPSS (SPSS - Stati-
stical Package for the Social Sciences) STATISTICS 
24, Armonk, NY, USA oraz Microsoft Excel Microso-
ft Office 2016 Redmond, WA, USA. W badaniu użyto 
wskaźników statystycznych, tj.: średnia arytmetycz-
na, mediana, odchylenie standardowe, 95% przedział 
ufności. W celu porównania częstości występowania 
wariantów cechy jakościowej zastosowano test nieza-
leżności chi-kwadrat Pearsona oraz test ANOVA dla 
zmiennych ilościowych.

The use of data was approved by the Bioethical 
Committee of the Jagiellonian University (No. KBET 
/122.6120.118.2016 from 25.05.2016). All the data en-
tered into the electronic database and analyzed in this 
study was previously anonymised.
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RESULTS

During the 7 years of the study, the total number of 
surgery patients in the Department of Orthopedics and 
Trauma Surgery who were included in the research 
amounted to 3,155. FX surgeries were performed in 
1,961 patients whose median age was 62 years (72 
years for women [W], 50 years for men [M]). Women 
underwent these surgeries more often: 56.7% (W) vs 
43.3% (M). CR procedures were conducted in 1,194 
patients whose median age was 60 years (70 years for 
W, 40 years for M). The percentage share of women 
and men in these operations was comparable: 50.6% 
vs 49.4%, respectively (Tab. 1).

In this study, 16 cases of SSI-D were detected in FX 
surgeries (the incidence per 100 operations amounted to 
0.8%). In CR operations, 12 cases of SSI were detected 
(incidence of 1%). The average length of hospital stay 
for patients was: 8 days for FX (Me 7, SD 7.0) and 6 days 
for CR (Me 5, SD 5.4). On the other hand, the waiting 
time for surgery in the ward was 2 days for FX (Me 2, 
SD 4.0) and 2 days for CR (Me 1, SD 2.6). As for both 
types of surgery, patients who were diagnosed with SSI 
stayed in the ward longer than patients without SSI: 10 
days with SSI vs 7 days without SSI for FX (p<0.001); 10 
days with SSI vs 5 days without SSI for CR (p<0.001). 
The median duration of surgery was 70 minutes for FX 
procedures and 50 minutes for CR operations (Tab. 2).

WYNIKI

W okresie 7 lat w badanym oddziale ortopedycz-
no-urazowym całkowita liczba operowanych pacjen-
tów objętych badaniem wynosiła 3 155 osób. Operacje 
FX wykonano u 1  961 pacjentów, ich mediana wieku 
wynosiła 62 lata (72 lata dla kobiet (K), 50 lat dla męż-
czyzn (M)), operacjom tym częściej były poddawane 
kobiety 56,7% (K) vs 43,3% (M). Operacje typu CR 
przeprowadzono u 1 194 pacjentów, mediana wieku 
wynosiła 60 lat (70 lat K, 40 lat dla M), procentowy 
udział kobiet i mężczyzn w tych operacjach był po-
równywalny 50,6% vs 49,4% (Tab. I).

W niniejszym badaniu wykryto 16 przypadków 
SSI-D w operacjach FX (zapadalność na 100 operacji 
wynosiła 0,8%). W operacjach CR wykryto 12 przy-
padków SSI (zapadalność 1%). Średni czas pobytu 
pacjentów wynosił: dla operacji FX 8 dni (Me 7, SD 
7,0) a dla CR 6 dni (Me 5, SD 5,4). Natomiast czas 
oczekiwania na operację w oddziale w operacjach FX 
wynosił 2 dni (Me 2, SD 4,0), a w CR 2 dni (Me 1, SD 
2,6). W obu typach operacji pacjenci, u których wy-
kryto SSI przebywali dłużej w oddziale niż pacjenci 
bez SSI: FX 10 dni z SSI vs 7 dni bez SSI (p<0,001); 
CR 10 dni z SSI vs 5 dni bez SSI (p<0,001). W opera-
cjach FX mediana czasu trwania operacji wynosiła 70 
minut, a w operacjach CR 50 min (Tab. II).

Table 1. Demographic characteristics of patients including the type of surgery and the sex of patients in 2012-2018
Tabela I. Charakterystyka demograficzna pacjentów  z uwzględnieniem typu operacji oraz płci pacjentów w latach 2012-
2018

Surgery type/ Typ operacji FX CR
Number of surgeries/ Liczba operacji 1961 1194

Patient age [years]/  Wiek pacjentów [lata]
Mean/ Średnia (95%Cl) 60 (59-61) 55 (53-56)
Median/ Mediana 62 60
Standard deviation/ Odchylenie standardowe 21,5 25,5

Women’s age on the day of surgery [years]/  Wiek kobiet  w dniu operacji [lata]
Mean/ Średnia (95%Cl) 69 (68-70) 66 (64-67)
Median/ Mediana 72 70
Standard deviation/ Odchylenie standardowe 18,5 21,8
Men’s age on the day of surgery [years]/ Wiek mężczyzn  w dniu operacji [lata]
Mean/ Średnia (95%Cl) 50 (48-51) 43 (41-45)
Median/ Mediana 50 40
Standard deviation/ Odchylenie standardowe 21,3 24
Patient sex [n (%)]/  Płeć pacjentów  [n (%)]
Woman/ Kobieta 1111 (56,7) 604 (50,6)
Man/ Mężczyzna 850 (43,3) 590 (49,4)
Total/ Razem 1961 (100) 1194 (100)
(95%CI) - 95% confidence interval for the mean/ przedział ufności dla średniej
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The Standardized Infection Ratio for SSI was 
calculated for FX; the incidence was as follows: 1.7% 
without risk factors and 1% with one risk factor. The 
obtained test results were compared to NHSN (2006-
2008). In our study, SIR exceeded the value of over 1 
(amounted to 1.7) for FX without risk factors, which 
means that the incidence of SSI was higher than 
expected. In CR surgeries, the following incidence 
was found: 1.0% without risk factors, 0.7% with one 
risk factor and 4.9% for surgeries with 2 risk factors 
(SIR for CR did not exceed 1 [Table 3]).

Gram-positive bacteria dominated among the 
etiologic agents isolated from patients with SSI for FX 
and CR; Staphylococcus aureus comprised 23.5% for 
FX, and 40% for CR (Table 4).

DISCUSSION

In the ward under study, FX surgeries were among 
the ones most frequently performed. A difference was 
discovered regarding the age of surgery patients in 

Wyliczono Standaryzowany Indeks Ryzyka SSI 
dla FX, zapadalność wynosiła kolejno: 1,7% bez 
czynników ryzyka, 1% z jednym czynnikiem ry-
zyka. Uzyskane wyniki badań porównano z NHSN 
(2006-2008). W naszych badaniach SIR przekroczył 
wartość powyżej 1 (wynosił 1,7) dla FX bez czynni-
ków ryzyka, co oznacza, że zapadalność na SSI była 
wyższa od oczekiwanej.  W operacjach CR uzyska-
no zapadalność: 1,0% bez czynników ryzyka, 0,7% 
z jednym czynnikiem ryzyka i 4,9% dla operacji z 2 
czynnikami ryzyka (SIR dla CR nie przekroczyła 
wartości jeden (Tab. III).

Wśród czynników etiologicznych izolowanych od 
pacjentów z SSI dla FX i CR dominowały bakterie 
Gram-dodatnie; Staphylococcus aureus stanowiący 
23,5% dla FX, a dla CR 40% (Tab. IV).

DYSKUSJA

W badanym oddziale operacje typu FX należały do 
jednych z najczęściej wykonywanych. Odkryto różni-
cę dotyczącą wieku operowanych pacjentów w tym 

Table 2. FX and CR operations and variables such as: incidence, length of stay in the ward, waiting time for surgery, 
duration of surgery (2012-2018)
Tabela II. Operacje FX i CR oraz zmienne takie jak: zapadalność, czas pobytu  w oddziale, czas oczekiwania na operację, 
czas trwania operacji, w latach 2012-2018

Surgery type/ Typ operacji FX CR
Number of surgeries/ Liczba operacji 1961 1194
All SSI 16 12
Incidence of SSI/ Zapadalność na SSI 0,8 1

SSI type/ Typ  SSI
SSI-D (n) 16 12

Length of stay in the ward [days]/ Czas pobytu w oddziale [dni]
Mean/ Średnia (95%Cl) 8 (8-9) 6 (6-7)
Median/ Mediana 7 5
Standard deviation/ Odchylenie standardowe 7 5,4

Waiting time for surgery in the ward [days]/ Czas oczekiwania na operację w oddziale  [dni]
Mean/ Średnia (95%Cl) 2 (2-3) 2 (2-2)
Median/ Mediana 2 1
Standard deviation/ Odchylenie standardowe 4 2,6

Duration of surgery [minutes]/ Czas trwania operacji  [minuty]
Mean/ Średnia 77 (74-79) 53 (50-56)
Median/ Mediana 70 50
Standard deviation/ Odchylenie standardowe 43,9 32,8

Length of stay in the ward for patients with and without SSI [days]/ Liczba dni pobytu pacjentów  z SSI i bez SSI 
w oddziale

Type of surgery/ Typ operacji FX CR
Patients with SSI (days)/ Pacjenci z SSI (dni) 10 10
Patients without SSI (days)/ Pacjenci  bez SSI (dni) 7 5
ANOVA test of significance/ Test istotności ANOVA p<0,001 p<0,001
(95%CI) - 95% confidence interval for the mean/ przedział ufności dla średniej
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relation to this type of operation; in this study (2012-
2018), the mean age of surgery patients undergoing 
FX was 60 years, while in the previous study (2008-
2012), the mean was 52 years (10). On the basis of this 

typie operacji, w obecnym badaniu (lata 2012-2018) 
średnia wieku operowanych FX pacjentów wynosi-
ła 60 lat, a we wcześniejszych badaniach (lata 2008-
2012) średnia 52 lata (10). Na podstawie tej obserwacji 

Table 3. Incidence of SSI in FX and CR in the examined Orthopedics and Trauma Surgery ward in comparison with NHSN 
(2006-2008) [19] and [10] (2008-2012) considering risk factors (2012-2018)
Tabela III. Zachorowalność na SSI  dla FX  i CR  w badanym oddziale  ortopedyczno-urazowym w porównaniu z NHSN 
(2006-2008)  [19]  i [10] (2008-2012) z uwzględnieniem czynników ryzyka, w okresie 2012-2018

Procedure 
type/
Typ 

zabiegu

Risk factors/
 Czynniki ryzyka

Number 
of 

surgeries 
Liczba 

operacji

Number 
of SSIs/
Liczba 

SSI

Incidence in the 
examined ward 

(%)/
Zachorowalność 

w badany 
oddziale (%)

NHSN 
incidence [19] 
(FX) and [10] 

(CR) (%)/
Zachorowalność 
NHSN [19] (FX) 
i [10] (CR)  (%)

Expected 
number of 

SSIs/
oczekiwana 
liczba SSI

SIR* SSI

FX

No risk factors/
Brak czynników  ryzyka 630 11 1,7 1,1 7 1,6

1 risk factor/
1 czynnik ryzyka 483 5 1 1,8 9 0,6

2 and 3 risk factors/
2 i 3 czynniki ryzyka 80 0 0 3,4 3 0

CR

No risk factors/
Brak czynników  ryzyka 724 7 1,0 1,8 13 0,5

1 risk factor/
1 czynnik ryzyka 429 3 0,7 1,6 7 0,4

2 and 3 risk factors/
2 i 3 czynniki ryzyka 41 2 4,9 6,3 3 0,8

SIR*SSI - Standardized Infection Ratio for SSI, *Expected number of SSIs was calculated according to the formula = 
cumulative incidence rate of SSI in the NHSN program (FX) [19] and [10] (CR) x number of (own) surgeries performed 
/ 100. SIR for SSI was calculated according to the formula = number of SSIs detected / number of expected SSIs. SSI – 
surgical site infection/
SIR*SSI - Standaryzowany Indeks Ryzyka SSI, *Oczekiwana liczba SSI została wyliczona wg wzoru = zachorowalność 
skumulowana SSI w programie NHSN (FX)  [19]  i [10] (CR) x liczba wykonanych operacji (własnych) / 100. SIR dla SSI 
wyliczono wg wzoru = liczba wykrytych SSI / liczba oczekiwanych SSI. SSI - zakażenie miejsca operowanego,

Table 4. Microorganisms isolated from patients with SSI during FX and CR operations in 2012-2018
Tabela IV. Drobnoustroje izolowane od pacjentów z SSI w operacjach FX i CR w latach 2012-2018

Microorganism/
Drobnoustrój 

FX CR Total/ Ogółem 
n (%) n (%) n (%)

Staphylococcus aureus 4 (23.5) 4 (40.0) 8 (29.6)
Coagulase-negative Staphylococcus 1 (5.9) 1 (10.0) 2 (7.4)
Klebsiella pneumoniae  1 (5.9)  1 (3.7)
Enterococcus faecalias 2 (11.8)  2 (7.4)
Enterobacter cloacae 1 (5.9) 2 (20.0) 3 (11.1)
Escherichia coli 1 (5.9) 1 (10.0) 2 (7.4)
Proteus mirabilis 1 (5.9) 1 (10.0) 2 (7.4)
Klebsiella oxytoca 1 (5.9)  1 (3.7)
Enterbacter aerogenes 1 (5.9)  1 (3.7)
Pseudomonas aeruginosa 1 (5.9)  1 (3.7)
Streptococcus sanguis 1 (5.9)  1 (3.7)
Not isolated/ Nie izolowano 2 (11.8) 1 (10.0) 3 (11.1)
Total/ Ogółem 17 10 27
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observation, a tentative hypothesis can be put forward 
that the health condition of the residents of Tarnów and 
the region is improving as regards the length of time 
lived in good health (without fractures). It is worthwhile 
to mention that, in FX surgeries, the proportion of 
women was higher than that of men. The women’s 
age suggests that fractures in this group occur after 
menopause. The data from the National Health Fund 
(NFZ) and the Central Statistical Office of Poland 
(GUS) indicate that, in Poland in 2014, 63 osteoporosis 
outpatient clinics received contracts, of which 1 was in 
the Małopolska Province (17). Hence, perhaps this has 
to do with the availability of osteoporosis treatment 
for women. Nevertheless, the literature does not 
offer other studies exemplifying the issue studied. 16 
cases of SSI in FX procedures were identified in the 
examined ward (incidence of 0.8%). Previous research 
carried out by Wałaszek et al. (10) in the same ward 
(2008-2012) detected a much higher incidence of 3.4%. 
While other Polish studies conducted by Wójkowska-
Mach et al. (18) reveal the incidence of SSI regarding 
FX of 1.6%. In the ward under study, the incidence 
of SSI for FX taking into account variables typical of 
SSI (degree of operating field cleanliness, duration of 
surgery, ASA score) amounted to: 1.7% (without risk 
factors); 1% (1 risk factor); 0% (2 and 3 risk factors). In 
the analyses carried out by Wałaszek et al. (10) in the 
same ward in 2008-2012, it amounted to, respectively: 
2%; 2.6%; 10.3%. In another Polish study, carried 
out in 2003-2004, the mean incidence of SSI in FX 
was as follows: 1.1% (without risk factors), 0.5% 
(1 risk factor), 21.4% (2 and more risk factors) (18). 
Incidence indices of SSI in FX obtained in our study 
were compared with the rates obtained under the US 
NHSN program 2006-2008 (19) and gave a SIR value 
that exceeded one (SIR 1.6) in surgeries without risk 
factors. The present index is, however, lower than the 
one obtained in the earlier study of the same ward for 
surgeries without risk factors, i.e. SIR 1.6 (2012-2018) 
vs SIR 3.2 (2008-2012). This situation can be cautiously 
interpreted as a reduction in the incidence of SSI in 
FX as a result of surveillance. And while it is difficult 
to list specific actions that were undertaken which 
resulted in reducing the incidence, it can be suggested 
that the simple act of summarizing the outcome of 
the surveillance in the previous study (10) and the 
involvement of the examined ward in the prevention of 
SSI could have contributed to the reduction. 

In the analysis of CR surgeries in the ward under 
study, it was discovered that, similarly to the previous 
type of surgery, also in the case of CR the age of the 
examined patients increased, i.e. mean of 54 years 
(2008-2012) vs mean of 60 years (2012-2018) (10). In 
the ward under study, 12 cases of SSI in CR were found 
(incidence of 1%). In the study carried out in the same 

można postawić ostrożną hipotezę, że stan zdrowia 
mieszkańców Tarnowa i regionu poprawia się w od-
niesieniu do długości lat przeżytych w zdrowiu (bez 
złamań). Warto zaznaczyć, że w operacjach typu FX 
udział kobiet był wyższy niż mężczyzn. Wiek kobiet 
sugeruje, że do złamań wśród kobiet dochodzi po me-
nopauzie. Na podstawie danych z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia (NFZ) i Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS) w roku 2014 w Polsce zakontraktowano 
63 poradnie leczenia osteoporozy, z czego 1 poradnia 
była w województwie małopolskim (17). Być może 
ma to związek z dostępnością leczenia osteoporozy 
dla kobiet. W piśmiennictwie brak jest jednak innych 
badań obrazujących badane zjawisko. W badanym od-
dziale rozpoznano 16 przypadków SSI w operacjach 
FX (zapadalność 0,8%). W badaniach wcześniejszych 
przeprowadzonych przez Wałaszek i wsp.. (10)  w tym 
samym oddziale (w latach 2008-2012) zapadalność 
była dużo wyższa i wynosiła 3,4%. W innych polskich 
badaniach przeprowadzonych przez Wójkowską-Mach 
i wsp. (18)  zapadalność na SSI w FX wynosiła 1,6%.  
W badanym przez nas oddziale zapadalność na SSI 
w FX z uwzględnieniem zmiennych typowych dla SSI 
(stopień czystości pola, czas operacji, skala ASA) wy-
nosiła: 1,7% (bez czynników ryzyka); 1% (1 czynnik 
ryzyka); 0% (2 i 3 czynniki ryzyka). W analizach pro-
wadzonych przez Wałaszek i wsp. (10) w tym samym 
oddziale w latach 2008-2012 wynosiła odpowiednio: 
2% (0 czynników ryzyka); 2,6% (1 czynnik ryzyka); 
10,3% (2 i 3 czynniki ryzyka). W innym polskim ba-
daniu przeprowadzonym w latach 2003-2004 średnia 
zapadalność na SSI w FX była na poziomie: 1,1% (bez 
czynników ryzyka), 0,5% (1 czynnik ryzyka), 21,4% (2 
i więcej czynników ryzyka) (18). Wskaźniki zapadal-
ności na SSI w FX uzyskane w naszym badaniu zesta-
wiono z wskaźnikami uzyskanymi w ramach amery-
kańskiego programu NHSN 2006-2008 (19) uzyskując 
SIR, który wykazał przekroczenie liczby jeden (SIR 
1,6) w operacjach bez czynników ryzyka. Przedsta-
wiony wskaźnik jest jednak niższy od wskaźnika uzy-
skanego w tym samym oddziale we wcześniejszych 
latach dla operacji bez czynników ryzyka SIR 1,6 
(2012-2018) vs SIR 3,2 (2008-2012). Sytuacja tą można 
ostrożnie interpretować, jako obniżenie zapadalności 
na SSI w FX na skutek prowadzonego nadzoru. I choć 
trudno tutaj wymienić konkretne działania, których 
rezultatem było zmniejszenie zapadalności, można su-
gerować, że samo zestawienie wyników nadzoru we 
wcześniejszym badaniu (10) oraz zaangażowanie ba-
danego oddziału w profilaktykę SSI mogło przyczynić 
się do ich obniżenia. 

Dokonując analizy operacji CR w badanym przez 
nas oddziale odkryto, że podobnie jak we wcześniej-
szym typie operacji, również w przypadku CR wy-
dłużył się wiek badanych pacjentów; średnia 54 lata 

Występowanie zakażeń miejsca operowanego...Incidence of surgical infections...



344

(2008-2012) vs średnia 60 lat (2012-2018) (10). W ba-
danym oddziale rozpoznano 12 przypadków SSI 
w CR, zapadalność 1%. W badaniach przeprowadzo-
nych w tym samym oddziale w latach 2008-2012 zapa-
dalność na SSI w CR wynosiła 2,2%  (10). W piśmien-
nictwie nie znaleziono innych publikacji opisujących 
SSI dla procedury CR. W naszym badaniu SIR dla CR 
nie przekroczył wartości jeden, co oznacza, że ryzyka 
powstania SSI w tego typu operacjach było mniejsze 
niż we wcześniejszym badaniu. Ograniczeniem tej in-
terpretacji może być fakt, że wyniki badań na podsta-
wie, których wyliczono SIR odnoszą się do wyników 
z tego samego ośrodka z lat wcześniejszych. Jednak 
w dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono zapadal-
ności dla CR w innych ośrodkach. 

Pewnym ograniczeniem tego badania może być 
również związek z tym, że, pomimo iż oddział, z któ-
rego pochodzą dane o SSI uczestniczy w programie 
czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych, zgodnym 
z metodyką HAI-Net, to wyniki tego programu nie 
były walidowane, co może tłumaczyć, dlaczego w ba-
danym ośrodku wykryto jedynie SSI-D, a nie wykryto 
innych typów SSI takich jak: SS-S i SSI-O.  Wydaje 
się, że pomimo tych ograniczeń istotne jest pokazanie 
czytelnikowi, że SSI występujące w różnych typach 
operacji ortopedycznych można skutecznie nadzoro-
wać w celu ich obniżenia w zależności od sytuacji epi-
demiologicznej oddziału. Średni czas leczenia pacjen-
tów z  FX i CR był dłuższy u pacjentów z zakażeniem, 
co może sugerować, że niezależnie od typu zabiegu 
zakażenie SSI zawsze powodowało wydłużenie pobytu 
pacjenta w oddziale. W badanym oddziale dla operacji 
typu FX i CR najczęstszym patogenem odpowiedzial-
nym za SSI był Staphylococcus aureus, czyli etiologia 
typowa w przypadku operacji tego typu.

WNIOSKI

1. Mediana wieku kobiet była wyższa niż mężczyzn, 
co może wskazywać na częstsze występowanie 
złamań u kobiet w okresie po menopauzie.

2. Pacjenci, u których stwierdzono SSI mieli dłuższy 
pobyt w oddziale niż bez zakażenia.

3. Zapadalność na SSI w FX i CR uległa zmniejsze-
niu w porównaniu z z danymi we wcześniejszej 
publikacji.

4. Wśród drobnoustrojów izolowanych SSI domino-
wał Staphylococcus aureus.

5. Prowadzenie rzetelnego, codziennego nadzoru 
nad SSI z uwzględnieniem wskaźników epidemio-
logicznych jest konieczne, aby właściwie ocenić 
sytuacje epidemiologiczną oddziału i może wpły-
wać na efektywne obniżenie liczby SSI.

ward in 2008-2012, the incidence of SSI in CR was 
2.2% (10). Literature review did not reveal any other 
publications describing SSI in the case of CR. In our 
study, SIR for CR did not exceed one, which means 
that the risk of developing SSI in such surgeries was 
lower than in the previous study. A limitation of this 
interpretation may be the fact that the results of tests, 
on the basis of which SIR was calculated, refer to the 
results from the same institution from an earlier time 
period. However, the incidence rate as regards CR in 
other centers was not found in the available literature.

Another limitation of this study may be that, 
despite the fact that the ward from which the SSI data 
came from participates in the active registration of 
hospital infections, in accordance with the HAI-Net 
methodology, the results of this program were not 
validated, which may explain why only SSI-D could 
have been detected in the institution under study, 
and not any other types of SSI, i.e. SSI-S or SSI-O. 
It seems that in spite of these limitations, it is vital to 
show the reader that SSIs detected in different types 
of orthopedic procedures can be effectively monitored 
in order to reduce their numbers depending on the 
epidemiological situation of the ward. The average 
time of treatment for patients undergoing FX or CR 
was longer in patients with infection, which may 
suggest that, regardless of the type of surgery, SSIs 
always resulted in a prolonged patient’s stay in the 
ward. In the studied ward, when considering FX and 
CR operations, Staphylococcus aureus was the most 
common pathogen responsible for SSI, which means 
that the etiology was typical for this type of surgery.

CONCLUSIONS

1. The median age of women was higher than that of 
men, which may indicate an increased frequency 
of fractures in postmenopausal women.

2. Patients with SSI stayed in the ward longer than 
the ones without infection.

3. The incidence of SSI in FX and CR decreased 
in comparison to the previously published study 
concerning the same ward.

4. Staphylococcus aureus was predominant among 
the microorganisms isolated from SSI.

5. Reliable, everyday surveillance of SSI, taking 
into account epidemiological indicators, is 
indispensable for proper evaluation of the 
epidemiological situation of the ward and may 
have influence on the effective reduction in the 
number of SSIs.
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ABSTRACT

The article highlights the problem of salmonellosis among the population of the Kharkov region, Ukraine. 
Three time series were used for calculations: a series of incidence rates for men, a series of incidence rates 
for women and a series of incidence rates for the general population, each of the series was an ordered set of 
monthly values from December 2015 to December 2018. It was revealed that the most effective tool for analyzing 
these statistical data is the use of the autoregressive moving average model (ARIMA). The following steps 
were used: identification and replacement of outliers, the use of smoothing and decomposition of the series. 
The developed model allows you to explicitly indicate the order of the model using the arima () function or 
automatically generate a set of optimal values (p, d, q) using the auto.arima () function. The validated model 
allows to calculate the predicted values of the incidence of salmonellosis for 50 days. In certain cases, models 
of exponential smoothing are able to give forecasts that are not inferior in accuracy to forecasts obtained using 
more complex models.

Key words: salmonellosis incidence, time series, prognosis, autoregressive moving average model (ARIMA), 
autocorrelation graphs, validated model, and exponential smoothing model

STRESZCZENIE

W artykule opisano problem infekcji salmonelozy w świecie, a także konieczność przewidywania chorób zakaź-
nych na przykładzie występowania salmonelozy wśród ludności obwodu Charkowskiego, Ukraina. Do obliczeń 
zostały wykorzystane trzy tymczasowe szeregi: szereg poziomu zachorowalności mężczyzn, szereg poziomu 
zachorowalności kobiet i szereg poziomu występowania w ogólnej populacji, Każdy z rzędów stanowił upo-
rządkowany zestaw miesięcznych wartości od grudnia 2015 do grudnia 2018 roku. Stwierdzono, że najbardziej 
skutecznym narzędziem do analizy tych danych statystycznych jest wykorzystanie modelu autoregresyjnej 
średniej kroczącej (ARIMA). Zostały wykorzystane takie kroki: identyfikacja i wymiana odstających, wyko-
rzystanie wygładzania i dekompozycja szeregów. Opracowany model pozwala określić kolejność modelu za 
pomocą funkcji arima() lub automatycznie wygenerować zestaw optymalnych wartości (p, d, q) za pomocą 
funkcji auto.arima(). Zatwierdzony model pozwala na obliczenie prognozy wartości częstości występowania 
salmonelozy na 50 dni. W niektórych przypadkach modele wygładzania wykładniczego są w stanie generować 
prognozy tak dokładne, jak te uzyskiwane przy użyciu bardziej złożonych modeli.

Słowa kluczowe: częstość występowania salmonelozy, szereg czasowy, prognoza, model autoregresyjnej śred-
niej kroczącej (ARIMA), grafiki autokorelacji, zatwierdzony model i model wykładniczego wygładzania
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INTRODUCTION

Salmonella is a genus of bacteria that belongs 
to the Enterobacteriaceae family and consists of 
microorganisms that have related phenotypic and 
genotypic properties. These are gram-negative bacilli, 
which are intracellular facultative anaerobes. The main 
reservoirs and sources of salmonella are many species 
of animals and birds. Animals are infected by the 
fecal-oral mechanism of transmission, at the same time 
transovarial transmission of salmonella is possible in 
birds. A human is susceptible to this infection and can 
become infected through eating foods that have been 
contaminated with salmonella (primary or secondary), 
as well as after contact with animals (patients or 
carriers). Under favorable conditions, microorganisms 
of the genus Salmonella can live outside the living 
organism for several months, and even multiply in 
some products (1 – 3). The industrial poultry industry 
and the food industry have contributed to the growth of 
salmonellosis worldwide in recent years, as evidenced 
by the registration of outbreaks of salmonellosis in 
different countries (4, 5, 6).

In the United States for the period from 2013 to 2018, 
the average annual incidence rate of salmonellosis was 
15.4 per 100 thousand people (7).

In 2017, 19.7 cases of salmonellosis per 100 thousand 
people were recorded in the countries of the European 
Community. However, the incidence of salmonellosis 
differs in various countries of this region. During 
2013 - 2017 statistical reports from the countries of 
the European Community have not shown that the 
incidence of salmonellosis is increasing or decreasing. 
Thus, seven countries of the community reported about 
increase of cases of this disease, while four countries 
reported about decrease of salmonellosis cases over 
the period 2013 - 2017 (8).

Treatment of cases of salmonellosis is much more 
expensive, less successful and more dangerous for the 
patient than its prevention. This highlights the tasks 
of organizing measures for the identification and 
treatment of patients with salmonellosis, as well as for 
optimal spending of funds in such events (9). One of 
the most effective methods for solving such problems 
is to build a mathematical model that describes the 
processes of infection spreading in a population, the 
development of a disease, and predicting the epidemic 
process (10). The modern development of information 
technology allows to achieve high accuracy of the 
constructed models (11). This will help in making of 
effective decisions by epidemiologists to reduce the 
incidence of disease (12).

WPROWADZENIE

Salmonella – rodzaj bakterii, który należy do 
rodziny Enterobacteriaceae i składa się z mikroor-
ganizmów, które mają  fenotypowe i genotypowe 
właściwości. Są to Gram-ujemne pałeczki, które są 
wewnętrzkomórkowymi fakultatywnymi beztlenow-
cami. Głównymi źródłami Salmonelli jest wiele rodza-
jów zwierząt i ptaków. Zwierzęta zarażają się przez ka-
łowo-ustny mechanizm transmisji, u ptaków jest moż-
liwa transowarialna transmisja Salmonelli. Człowiek 
reaguje na te infekcje i może zarazić się przez jedzenie 
żywności, która została zanieczyszczna salmonela-
mi (pierwotnie lub wtórnie), a także po kontakcie ze 
zwierzętami (chorymi lub nosicielami). W sprzyjają-
cych warunkach mikroorganizmy z rodzaju Salmonel-
la mogą żyć poza żywym organizmem kilka miesięcy, 
a w niektórych produktach nawet rozmnażać się (1-3). 
Przemysłowa branża drobiarska i przemysł spożyw-
czy przyczyniły się do wzrostu salmonelozy na całym 
świecie w ostatnich latach, o czym świadczy rejestra-
cja wybuchu salmonelozy w różnych krajach (4-6). 

W Stanach Zjednoczonych od 2013 do 2018 r. 
średnioroczny wskaźnik zachorowalności na salmone-
lozy wyniósł 15,4 na 100 tys. ludności (7). 

W 2017 roku w krajach Unii Europejskiej zareje-
strowano 19,7 przypadków salmonelozy na 100 tys.
ludności. Jednak poziom zachorowalności na salmone-
lozy różni się w różnych krajach tego regionu. W cią-
gu lat 2013 – 2017 sprawozdania statystyczne krajów 
Unii Europejskiej nie wykazały, że częstość występo-
wania salmonelozy ulega zwiększeniu lub zmniejsze-
niu.  Siedem krajów wspólnoty informowało o tenden-
cji do wzrostu przypadków tej choroby, podczas gdy 
cztery kraje  o tendencji do zmniejszenia salmonelozy 
za okres 2013 – 2017 (8).

Leczenie przypadków salmonelozy jest znacznie  
kosztowniejsze, jednak mniej skuteczne i bardziej 
niebezpieczne dla pacjenta niż  profilaktyka  zakażeń.  
Z tego powodu dużą uwagę skupia się na organizacji 
działań rozpoznawania i leczenia chorych na salmo-
nelozy, a także na optymalizacje wydatków w ra-
mach takich działań (9). Jedną z najskuteczniejszych 
metod rozwiązywania takich problemów jest zbudo-
wanie modelu matematycznego opisującego procesy 
rozprzestrzeniania się infekcji w populacji, rozwoju 
choroby i prognozowania przebiegu epidemii (10). 
Obecny rozwój technologii informatycznych pozwala 
na osiągnięcie wysokiej precyzji zbudowanych modeli 
(11). Pomoże to epidemiologom w podejmowaniu sku-
tecznych decyzji o zmniejszeniu zapadalności (12).

Prognoza epidemicznego procesu salmonelozy...Forecasting of salmonellosis epidemic...
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CEL

Celem badań jest opracowanie modelu i obliczenia 
prognozowanej zachorowalności na salmonelozy na 
Ukrainie, na podstawie danych statystycznych.

MATERIAŁY I METODY

Do budowy modelu wykorzystano dane o zachoro-
walności na salmonelozy w obwodzie Charkowskim 
(Wschodnia Ukraina) z grudnia 2015 do grudnia 2018, 
dostarczone przez Charkowskie Wojewódzkie Labo-
ratorium Centrum Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. 
W artykule rozważono szeregi czasowe przypadków 
dla populacji regionu Charkowa. Dzienna liczba przy-
padków została pogrupowana w miesięczną zachoro-
walność, która została uwzględniona w modelu. Każ-
dy szereg stanowi uporządkowany zbiór miesięcznych 
wartości od grudnia 2015 do grudnia 2018 roku (prób-
ka danych jest przedstawiona na Ryc. 1).

Analiza metod statystycznych (13-15), przeprowa-
dzonych w badaniu, pokazała, że najbardziej skutecz-
ne jest zastosowanie modelu autoregresyjnej średniej 
kroczącej (ARIMA) (16).

ARIMA oznacza autoregresyjną zintegrowaną 
średnią kroczącą i zależy od trzech parametrów: (p, 
d, q). Proces dopasowania modelu ARIMA czasami 
nazywany jest metodą Boxa-Jenkins (17).

Autoregresyjny składnik (AR (p)) odnosi się do ko-
rzystania z poprzednich wartości w równaniu regresji 
dla serii Y. Autoregresyjny parametr p oznacza rząd 
autoregresji, wykorzystywanych w modelu.

OBJECTIVE

Thus, the objective of the study is to calculate the 
predicted incidence of salmonellosis in Ukraine based 
on statistical data.

MATERIAL AND METHODS

To build the model, the data on the new cases of 
salmonellosis in the Kharkiv oblast (Eastern Ukraine) 
from December 2015 to December 2018, provided by 
the Kharkiv Oblast Laboratory Center of the Ministry 
of Health of Ukraine, were used. Time series of new 
cases for the population in Kharkiv Oblast has been 
considered in this work. The daily number of new 
cases was grouped into the monthly incidence, which 
was included in the model. Each row is an ordered set 
of monthly values from December 2015 to December 
2018 (data sampling is presented in Fig. 1).

The analysis of statistical methods (13-15), 
conducted in the study, showed that the most effective 
is the use of the autoregressive moving average model 
(ARIMA) [16].

ARIMA stands for autoregressive integrated 
moving average and is determined by three order 
parameters: (p, d, q). The fitting process for the 
ARIMA model is sometimes called the Box-Jenkins 
method [17].

The autoregressive component (AR (p)) refers to 
the use of past values in the regression equation for the 
Y series. The autoregressive component p indicates 
the number of lags used in the model.

Fig. 1. The incidence of salmonellosis in the Kharkiv region from 2015 to 2018
Ryc. 1. Zachorowalność na salmonelozy w obwodzie Charkowskim od 2015 do 2018 roku

Serhii Bohdanov, Yulia Polyvianna et al.
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For example, AR (2) or, equivalently, ARIMA 
(2.0.0), is represented as

        Yt = c + φ1 y(t-1) + φ2 y(t-2) + ... +et       (1)

where φ1, φ2 are the parameters for the model.

The value of d represents the degree of difference 
in the integrated (I (d)) components. Differentiation of 
a series includes a simple subtraction of its current and 
previous value d times. Differentiation is often used to 
stabilize a series when the assumption of stationarity 
is not fulfilled.

The moving average component (MA (q)) 
represents the model error as a combination of previous 
error terms, etc. The order q determines the number of 
terms for inclusion in the model by the formula:

Y = c + θ1e(t-1) + θ2e(t-2) + ... + θqe(t-q) + et

It should be noted that the model provides for 
non-seasonal series, which means that it may be 
necessary to remove the seasonality of the series 
before modeling. ARIMA models can also be 
specified through a seasonal structure. In this case, the 
model is defined by two sets of order parameters: (p, 
d, q), as described above, and parameters describing 
the seasonal component of m periods. The ARIMA 
methodology has its limitations. These models are 
directly dependent on past data and therefore work 
better on long and stable series. ARIMA approximates 
historical patterns and therefore does not aim to explain 
the structure of the underlying data mechanism.

The analysis found that the number of cases of 
salmonellosis in the summer months exceeded the 
number of cases in the winter, therefore, to increase 
the accuracy of the forecast, seasonal decomposition of 
the series was carried out by independent exponential 
smoothing with the additional parameter δ (delta).

For software implementation and visualization, 
the programming language R is used in the RStudio 
software environment.

RESULTS

In the visual sense, it can be assumed that there are 
a lot of estimated outliers in the sample that can affect 
the model, distorting statistical reports.

Following the necessary methods for removing 
outliers of time series, the following steps are 
developed: identification and replacement of outliers, 
the use of smoothing and decomposition of series.

Even after outlier removal, daily data is still quite 
volatile. Visually, it is possible to draw a line through 
the row, tracing its large troughs and peaks, smoothing 

Na przykład AR (2) jest równoważne z zapisem 
ARIMA (2,0,0) i przedstawia się jak:

        Yt = c + φ1 y(t-1) + φ2 y(t-2) + ... +et       (1)

gdzie φ1, φ2 – parametry modelu.

Wartość d przedstawia stopień różnicy w zintegro-
wanym (I (d)) składników. Różnicowanie szeregu za-
wiera proste odejmowanie jego bieżącej i poprzedniej 
wartości d-razy. Różnicowanie jest często używane do 
ustabilizowania szeregu, gdy założenie stacjonarności 
nie jest spełnione.

Składnik średniej ruchomej (MA (q)) przedstawia 
błąd modelu jako kombinację poprzednich terminów 
błędów itd. Kolejność q określa liczbę terminów, które 
mają zostać uwzględnione w modelu za pomocą wzoru:

Y = c + θ1e(t-1) + θ2e(t-2) + ... + θqe(t-q) + et

Należy zwrócić uwagę, że poniższy model prze-
widuje serie niesezonowe, co oznacza, że może być 
konieczne usunięcie sezonowości serii przed mode-
lowaniem. Modele ARIMA można również określić 
poprzez strukturę sezonową. W tym przypadku mo-
del jest określony dwoma zestawami parametrów zle-
cenia: (p, d, q), jak opisano powyżej, i parametrami 
opisującymi poprawną składową m okresów. Meto-
dologia ARIMA ma swoje ograniczenia. Modele te są 
bezpośrednio zależne od poprzednich danych i dlate-
go lepiej działają na długich i stabilnych odcinkach. 
ARIMA przybliża wzorce historyczne i dlatego nie 
ma  na celu wyjaśnienia struktury podstawowego me-
chanizmu danych.

Dokonując  analizy założono, że liczba przypad-
ków salmonelozy w miesiącach letnich przekroczyła 
liczbę przypadków w zimie, dlatego w celu zwiększe-
nia dokładności prognozy był przeprowadzony sezo-
nowy rozkład szeregu poprzez niezależne wygładza-
nie wykładnicze z dodatkowym parametrem δ (delta).

Do programowej realizacji i wizualizacji używano 
języka programowania R w środowisku RStudio.

WYNIKI

W sensie wizualnym można założyć, że w próbie 
występuje wiele oszacowanych wartości odstających, 
które mogą wpływać na model, zniekształcając rapor-
ty statystyczne.

 Postępując zgodnie z metodami usuwania wartości 
odstających szeregów czasowych opracowano nastę-
pujące kroki: identyfikacja i wymiana wartości od-
stających, wykorzystanie wygładzania i rozkładania 
szeregów.
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out noisy vibrations. This line can be described by one 
of the selected methods – as a moving average, with 
which points are averaged over several periods of time, 
thereby smoothing and observing the data in a more 
stable predicted series. The smoothed time series is 
shown in Figure 2.

The additive model is usually more suitable when 
the seasonal or trend components are not proportional 
to the level of the series, since we can simply 
superimpose the components on top of each other to 
restore the series. On the other hand, if the seasonality 
component changes depending on the level or trend of 
the series, simply superimposing the components will 
not be enough to restore the series. In this case, the 
multiplicative model may be more appropriate.

To use the ARIMA model, the row must be 
stationary.

A series is called stationary when its average 
value, variance, and autocovariance are independent 
of time. This assumption has an intuitive meaning: 
since ARIMA uses the previous series logs to model 
its behavior, modeling stable series is less uncertain.

If the series is non-stationary, then such series 
can be corrected using a transformation, such as 
differentiation. Converting a series can help in 
removing its trend or cycles. The idea underlying 
differentiation is that if the original data series does not 

Nawet po usunięciu wartości odstających codzien-
ne, dane nadal są dość zmienne. Wizualnie jest to 
możliwe: należy narysować linię przez szereg, śle-
dząc jego doły i szczyty, wygładzając drgania. Linia 
ta może być opisana jedną z wybranych metod - jako 
średnia ruchoma, za pomocą której są uśredniane 
punkty kilku okresów czasu, tym samym zacierając 
i obserwując dane w bardziej stabilny przewidywany 
szereg. Wygładzony szereg jest przedstawiony na ry-
cinie 2.

Model addytywny jest zwykle bardziej odpowied-
ni, gdy komponenty sezonowości lub trendu nie są pro-
porcjonalne do poziomu szeregu, ponieważ możemy 
po prostu nałożyć komponenty, aby zrekonstruować 
szereg. Z drugiej strony, jeśli składnik sezonowości 
zmienia się w zależności od poziomu lub trendu sze-
regu, zwykłe nałożenie się składników nie wystarczy 
do odtworzenia szeregu. W takim przypadku bardziej 
odpowiedni może być model multiplikatywny.

Do korzystania z modelu ARIMA, szereg musi być 
stacjonarny.

Szereg nazywamy stacjonarnym, gdy jego war-
tość średnia, wariancja i autokowariancja nie zależą 
od czasu. Założenie to ma sens intuicyjny: ponieważ 
ARIMA używa poprzednich rzędów opóźnień do mo-
delowania swoich zachowań, modelowanie stabilnych 
rzędów jest niestacjonarnością  w mniejszym stopniu.

Jeśli szereg jest niestacjonarny, to może być skory-
gowanay za pomocą konwersji, takiej jak różnicowa-
nie. Konwersja szeregu może pomóc w usunięciu jego 
trendu lub cyklu. Idea różnicowania polega na tym, że 
jeśli oryginalny szereg danych nie ma stałych właści-

Fig. 2. A smoothed series of incidence of salmonellosis
Ryc. 2. Wygładzone szeregi zachorowalności na salmonelozy

Serhii Bohdanov, Yulia Polyvianna et al.
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have constant properties over time, then a transition 
from one period to another can occur.

Autocorrelation graphs are a visual tool for 
determining if a series is stationary. These graphs can 
also help you select ARIMA model parameters. Partial 
autocorrelation graphs reflect the correlation between 
a variable and its lags. 

The developed model allows you to explicitly 
indicate the order of the model using the arima() 
function or automatically generate a set of optimal 
values (p, d, q) using the auto.arima() function. This 
function scans combinations of model parameters 
and selects a set that optimizes the model’s matching 
criteria. There are a number of such criteria for 
comparing the quality of compliance for several 
models, in our case, the Akaike information criteria 
[18] and the Bayesian information criteria (19). These 
criteria are closely related and can be interpreted as an 
estimate of how much information will be lost if this 
model is selected.

Testing the model showed that for 150 days ahead 
the forecast is characterized by sufficient accuracy. 
However, for the timely diagnosis of the beginning 
deterioration of the epidemic situation, it is advisable 
to predict for a shorter period. Forecasting 50 days 
ahead showed even higher accuracy and, in our 
opinion, is optimal. Therefore, in our opinion, the 
forecast for 50 days ahead is optimal. Such a forecast 
allows the redistribution of available resources and 
timely preventive measures. Also, the absence of the 
need for forecasting for more than 50 days is due to the 
fact that as a result of the forecast, preventive measures 
are taken that change the nature of the dynamics of 
the epidemic process of salmonellosis. The calculated 
forecast is shown in Figure 3.

Fig. 3. Predicted incidence of salmonellosis in the Kharkiv region
Ryc. 3. Prognoza występowania zachorowań na salmonelozy w obwodzie Charkowskim

wości w czasie, może się zdarzyć  przejście od jednego 
okresu do drugiego. 

Wykresy autokorelacji są wizualnym narzędziem 
do określenia tego, czy  szereg jest stacjonarny. Te 
grafiki mogą również pomóc wybrać parametry mo-
delu ARIMA. Częściowe autokorelacyjnee wykresy 
odzwierciedlają korelację między zmienną a jej opóź-
nieniami. 

Opracowany model pozwala określić kolejność 
modelu za pomocą funkcji arima() lub automatycznie 
wygenerować zestaw optymalnych wartości (p, d, q) 
za pomocą funkcji auto.arima(). Ta funkcja monitoru-
je kombinacje parametrów modelu i wybiera zestaw, 
który optymalizuje kryteria zgodności modelu. Ist-
nieje wiele takich kryteriów dla porównania jakości 
zgodności z kilku modeli, w naszym przypadku – in-
formacyjne kryteria Аkaike (18) i informacyjne kry-
teria Bajsa (19). Kryteria te są ściśle związane i mogą 
być interpretowane jako ocena tego, ile informacji bę-
dzie straconych, jeśli zostanie wybrany ten model.

Testowanie modelu wykazało, że prognozy na 150 
dni naprzód  charakteryzują się wystarczającą do-
kładnością.  Jednak w celu szybkiego rozpoznania 
początkowego pogorszenia się sytuacji epidemicznej 
zaleca się przewidywanie na krótszy okres,. więc na-
szym zdaniem prognozowanie na 50 dni naprzód jest 
optymalne. Taka prognoza pozwala  przegrupować 
dostępne zasoby i we właściwym czasie przeprowa-
dzić profilaktyczne zabiegi. Również brak potrzeby 
prognozowania przez ponad 50 dni wynika z faktu, że 
w wyniku prognozy podejmowane są działania pre-
wencyjne zmieniające charakter dynamiki epidemicz-
nego procesu salmonellozy. Wyznaczona prognoza 
jest pokazana na rycinie 3.

Prognoza epidemicznego procesu salmonelozy...Forecasting of salmonellosis epidemic...
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The graphs show the forecast and two intervals: 
where the predicted value will fall with a probability of 
80% (blue color), and with a probability of 95% (light 
blue color). The blue line above shows the smoothed 
predicted incidence.

The developed model allows you to enter daily 
statistics on the case of salmonellosis, therefore, it 
allows you to build an actual forecast in real time.

In certain cases, the models of exponential 
smoothing are able to give forecasts that are not 
inferior in accuracy to the forecasts obtained using 
more complex models, while once again confirming 
the fact that the most complex model is far from always 
the best. The constructed model provides for a series 
without seasonality, and also differentiates output non-
stationary data. In other words, the predictions made 
are based on the assumption that there will be no other 
seasonal fluctuations in the data, and the change in 
patients from one day to another is constant in terms 
of average value and variance.

CONCLUSIONS

Medical forecasting is an urgent task. The 
probability of the development and outcome of the 
disease, based on knowledge of the laws of epidemic 
processes and the course of the disease. Statistical 
data and their analysis make it possible to partially 
substantiate a hypothetical result, as well as provide 
for the frequency and nature of complications for 
a short period.

In this study, we analyzed methods and models for 
processing and analyzing statistical information of the 
epidemic process of the incidence of salmonellosis 
in the Kharkiv region. As the main methods for 
classifying and predicting data, various methods for 
predicting statistical analysis were considered. In 
particular, it was proposed to use ARIMA models 
and finite-difference differentiation, since they are 
the best suited for solving classification problems 
with linearly-divided classes. These methods make 
it possible to calculate the predicted values of the 
condition of patients according to the statistical results 
of clinical trials, if the dependent variable is measured 
in a categorical scale.

The model allows with daily case reporting to 
automatically build a short-term prognosis, predicting 
incidence for 50 days ahead and further, which makes 
it possible to rationally use the available financial, 
material and labor resources, timely conduct adequate 
preventive measures, which will help reduce the 
incidence of salmonellosis.

The study was funded by the Ministry of Health of 
Ukraine for the state budget in the framework of the 
research work on the theme “To develop a scientifically 

Na wykresach przedstawiono prognozę i dwa prze-
działy: gdzie przewidywana wartość trafi z prawdo-
podobieństwem 80% (kolor niebieski) i z prawdopo-
dobieństwem 95% (jasno-niebieski kolor). Niebieska 
linia powyżej pokazuje wygładzoną prognostyczną 
częstość występowania.

Opracowany model pozwala na wprowadzanie co-
dziennych statystyk dotyczących przypadku salmone-
lozy, a zatem pozwala budować rzeczywistą prognozę 
w czasie rzeczywistym.

Modele wygładzania wykładniczego w niektórych 
przypadkach są w stanie dawać prognozy, które nie 
ustępują dokładności prognozom uzyskanym podczas 
korzystania z bardziej zaawansowanych modeli, a tym 
po raz kolejny potwierdza fakt, że najtrudniejszy mo-
del nie zawsze jest najlepszy. Zbudowany model jest 
prosty w wykonaniu i umożliwia uzyskanie dokład-
nego wyniku.

WNIOSKI

Prognozowanie medyczne jest pilnym zadaniem. 
Prawdopodobieństwo rozwoju i wyniku choroby opie-
ra się na znajomości praw procesów epidemicznych 
i przebiegu choroby. Dane statystyczne i ich analiza 
pozwalają częściowo uzasadnić hipotetyczny wynik, 
a także określić częstotliwość i charakter powikłań 
w krótkim okresie.

W tym badaniu przeanalizowaliśmy metody i mo-
dele przetwarzania i analizy informacji statystycznych 
na temat epidemicznego procesu występowania sal-
monelozy w regionie Charkowa. Jako główne metody 
klasyfikacji i prognozowania danych uwzględniono 
różne metody prognozowania analizy statystycznej. 
W szczególności zaproponowano użycie modeli ARI-
MA i różnicowania różnic skończonych, ponieważ 
najlepiej nadają się one do rozwiązywania problemów 
klasyfikacyjnych z klasami rozdzielonymi liniowo. 
Metody te pozwalają obliczyć przewidywane wartości 
stanu pacjenta zgodnie ze statystycznymi wynikami 
badań klinicznych, jeśli zmienna zależna jest mierzo-
na w skali kategorialnej.

Model umożliwia przy codziennej rejestracji przy-
padków automatycznie budować krótkoterminowe 
prognozy, przewidując występowanie  zachorowalno-
ści na 50 okresów w przyszłości i dalej, co umożliwia 
racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów finan-
sowych, materiałowych i siły roboczej, terminowo 
przeprowadzać odpowiedni środki zapobiegawcze, 
które pomogą zmniejszyć częstość występowania sal-
monelozy.

Badanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo 
Zdrowia Ukrainy w budżecie państwa w ramach prac 
badawczych na temat „Opracować naukowo oparty 
system nadzoru epidemiologiczno-epizootycznego 
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substantiated system of epidemiological and epizootic 
surveillance of infections that are shared between 
animals and people on the example of salmonellosis in 
the context of the strategy of “One Health””
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RARE COEXISTENCE OF UNILATERAL ERYTHEMA NODOSUM  
WITH ERYSIPELAS IN THE AREA OF PREVIOUS ADDER BITE

RZADKI PRZYPADEK WSPÓŁWYSTĘPOWANIA JEDNOSTRONNEGO RUMIENIA 
GUZOWATEGO I RÓŻY W MIEJSCU PIERWOTNEGO UKĄSZENIA

PRZEZ ŻMIJĘ ZYGZAKOWATĄ

Medical University in Białystok, Department of Dermatology and Venereology
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Dermatologii i Wenerologii

ABSTRACT

INTRODUCTION: Erysipelas is an acute inflammation of skin and subcutaneous tissue. Erythema nodosum is 
the most frequent form of panniculitis considered as a reaction to different factors, most commonly infections, 
especially streptococcal. 
CASE PRESENTATION: A 74-year-old male presented to hospital due to skin lesions involving the same 
area he was bitten by an adder six months earlier. On the admission well-demarcated erythema and oedema on 
the right shin with accompanying fever were noted. Erysipelas was diagnosed and intravenous ceftriaxone was 
administered. Two days later a few tender nodules within that unilateral location appeared. Based on the clinical 
and histopathological picture diagnosis of Bävferstedt subtype (erythema nodusum migrans, ENM) was made. 
The treatment was continued, further followed by doxycycline orally resulting in clinical improvement.
CONCLUSIONS: This case presents an unusual coexistence of erysipelas and erythema nodosum migrans, 
the more it was observed on the primary adder bite area and occurred in a man. Most probably, adder’s venom 
could lead to disturbed blood and lymph flow what predisposed to erysipelas, which, as streptococcal infection, 
could trigger ENM.

Key words: erysipelas, erythema nodosum, adder bite, Bävferstedt type

STRESZCZENIE

WSTĘP: Róża to ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej. Rumień guzowaty jest najczęstszą formą zapa-
lenia tkanki podskórnej uważaną za reakcję w odpowiedzi na różne czynniki, najczęściej infekcje, zwłaszcza 
paciorkowcowe.
OPIS PRZYPADKU: Pacjent, lat 74, został przyjęty do Kliniki z powodu zmian skórnych, które pojawiły się 
w okolicy ukąszenia przez żmiję zygzakowatą, do którego doszło pół roku wcześniej. Przy przyjęciu obserwo-
wano dobrze odgraniczony rumień i obrzęk prawego podudzia z towarzyszącą gorączką. Postawiono rozpo-
znanie róży i włączono dożylnie ceftriakson. Dwa dni później w tej samej okolicy pojawiło się kilka tkliwych 
guzków. W oparciu o obraz kliniczny oraz histopatologiczny zdiagnozowano odmianę Bävferstedta (erythema 
nodosum migrans). Kontynuowano leczenie, z późniejszą zamianą antybiotyku na doustną doksycyklinę, co 
skutkowało poprawą kliniczną.
WNIOSKI: Niniejsze doniesienie opisuje niezwykle rzadkie współwystępowanie róży i rumienia guzowatego 
w odmianie Bävferstedta, tym bardziej, że obserwowane choroby pojawiły się w miejscu pierwotnego ukąsze-
nia przez żmiję zygzakowatą. Najprawdopodobniej jad żmii spowodował zaburzenia krążenia krwi i limfy, co 
predysponowało do róży, a ta, jako infekcja paciorkowcowa, sprowokowała rumień guzowaty.

Słowa kluczowe: róża, rumień guzowaty, ukąszenie przez żmiję, odmiana Bävferstedta
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INTRODUCTION

Erythema nodosum (EN) is the most common form 
of panniculitis. It occurs predominantly in women and 
is considered as a type of hypersensitivity reaction 
to different factors, of which the most common 
seem to be infections, especially streptococcal, but 
also mycobacterial. Second most common cause 
is sarcoidosis, when EN can become an element of 
Löfgren’s syndrome (accompanied by fever, arthralgia 
and lung hilar lymphadenopathy) (1). It can also be 
triggered by drugs and neoplasms but often the disease 
is idiopathic (1). It is characterized by the presence of 
painful inflammatory vivid-red nodules or nodes on 
the extensor surfaces of both calves (1). Erythema 
nodosum migrans (ENM) is a rare clinical subtype 
of EN which occurs unilaterally, persists longer, the 
lesions can migrate and the course is usually milder 
than in the classic variant (2). The treatment of EN 
depends on the primary factor (1). 

Erysipelas is a streptococcal infection which 
usually occurs in the area of injury or blood and lymph 
flow disturbances. It manifests as pain, oedema, well-
defined erythema and fever. It is treated with antibiotics 
and topical agents (3). 

Adder (Vipera berus) is the only venomous snake 
living in Poland. The components of its venom can 
damage the blood cells, blood vessels walls and 
underlying tissues. Clinical symptoms present after 
the bite differ depending on many various factors, but 
every bitten individual should be admitted to hospital 
for observation (4).

We report an unusual case of unilateral erythema 
nodosum which has developed in the area involved by 
erysipelas which was also the primary site of adder 
bite.

CASE REPORT

A 74-year-old male presented to the Department 
of Dermatology due to persisting for 5 days well-
demarcated erythema and oedema of the right calf. 
Lesions were accompanied by pain in the calf and 
fever (Fig. 1,2). One week earlier he was discharged 
from the Infectious Diseases Department where 
he presented with the same lesions and received 
ciprofloxacin and metronidazole intravenously and 
low-molecular-weight heparin. After administered 
treatment skin condition slightly improved but again 
worsened at home, therefore he was referred to the 
Dermatology Department. 

What is absolutely distinctive, six months earlier 
the patient was bitten by an adder in the area of the 
ankle of the same, currently affected, limb. The 
patient reported that after the bite ankle oedema and 

WSTĘP

Rumień guzowaty (łac. erythema nodosum, EN) 
jest najczęstszą formą zapalenia tkanki podskórnej. 
Występuje głównie u kobiet i uważany jest za szcze-
gólny rodzaj reakcji nadwrażliwości na różne czynni-
ki, z których najczęstsze to infekcje, zwłaszcza pacior-
kowcowe, ale także prątkowe. Drugą najczęstszą przy-
czyną rumienia guzowatego jest sarkoidoza, kiedy EN 
staje się elementem zespołu Löfgrena (z towarzyszącą 
gorączką, bólami stawów i powiększeniem węzłów 
chłonnych wnęk płucnych). EN może być także wy-
wołany lekami lub mieć związek z nowotworami, acz-
kolwiek często choroba jest idiopatyczna. Dermatoza 
ta charakteryzuje się występowaniem bolesnych, za-
palnych guzków i guzów o żywoczerwonym zabar-
wieniu na wyprostnej powierzchni obu podudzi (1). 
Rumień guzowaty wędrujący (łac. erythema nodosum 
migrans, ENM) jest rzadką postacią, która występu-
je jednostronnie, utrzymuje się dłużej, zmiany skórne 
mogą migrować, a przebieg jest zwykle bardziej ła-
godny niż w wariancie klasycznym EN (2). Leczenie 
rumienia guzowatego uzależnione jest od czynnika 
wywołującego (1). 

Róża jest infekcją paciorkowcową, która zwykle 
pojawia się w miejscu uszkodzenia skóry lub w wyni-
ku zaburzonego przepływu krwi lub chłonki. Choroba 
objawia się występowaniem dobrze odgraniczonego 
rumienia i obrzęku, z towarzyszącym bólem i gorącz-
ką. W terapii róży wykorzystuje się antybiotyki oraz 
preparaty miejscowe (3). 

Żmija zygzakowata (Vipera berus) jest jedynym 
jadowitym wężem spotykanym w Polsce. Składniki 
jadu żmii mogą uszkadzać krwinki oraz ściany na-
czyń krwionośnych i leżące głębiej tkanki. Objawy 
kliniczne po ukąszeniu są zróżnicowane zależnie od 
wielu czynników, a każdy ukąszony chory powinien 
zostać przyjęty do szpitala celem obserwacji (4).

W pracy zaprezentowano rzadki przypadek współ-
występowania jednostronnego rumienia guzowatego 
w miejscu objętym różą, które jednocześnie pojawiły 
się w okolicy pierwotnego ukąszenia przez żmiję. 

OPIS PRZYPADKU

Pacjent, lat 74, został przyjęty do Kliniki Derma-
tologii z powodu utrzymującego się od 5 dni dobrze 
odgraniczonego rumienia i obrzęku prawego podu-
dzia. Zmianom skórnym towarzyszył ból podudzia 
i gorączka (Ryc. 1,2). Tydzień wcześniej chory został 
wypisany z Kliniki Chorób Zakaźnych, gdzie zgłosił 
się z takimi samymi objawami i leczony był dożyl-
ną ciprofloksacyną z metronidazolem oraz heparyną 
drobnocząsteczkową. Po zastosowanym leczeniu ob-
serwowano nieznaczną poprawę stanu skóry, a po wy-
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erythema appeared, which rapidly spread proximately 
to the knee. Therefore, he presented to hospital where 
he received antivenom therapy. After few weeks the 
oedema and erythema resolved, but not completely, 
the patient reported persistent slight erythema and 
occasionally recurring calf oedema.  

Six months after the adder bite, at the admission 
to the Department of Dermatology mentioned above, 
clinical picture of the disease resembled erysipelas. 
In laboratory examinations elevated serum CRP 
concentration (34,7 mg/dl) and mild anaemia were 
documented. Moreover, increased concentration of 
PSA (prostate specific antigen) (18 ng/ml, norm range 
0-4 ng/ml) was noted and it has raised over 14 units 
since last year. Venous thrombosis was excluded in 
ultrasonographic examination. The patient received 
2 g of ceftriaxone intravenously as well as topical 
treatment with ichtiolic ointment, naproxen gel and 
also oral NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs). In the second day of hospitalization new skin 
lesions within the same calf in form of vivid-red, firm 

pisie do domu uległ on ponownie pogorszeniu, dlatego 
też pacjent został skierowany do Kliniki Dermatologii. 

Co istotne, pół roku wcześniej pacjent został uką-
szony przez żmiję zygzakowatą w okolicy stawu sko-
kowego tej samej kończyny, w obrębie której aktualnie 
obserwowano zmiany skórne. Według relacji pacjenta, 
w miejscu ukąszenia pojawił się rumień i obrzęk, któ-
ry gwałtownie rozszerzył się proksymalnie do wyso-
kości stawu kolanowego. Pacjent zgłosił się do szpi-
tala, gdzie otrzymał antytoksynę jadu żmii. Po kilku 
tygodniach rumień i obrzęk ustąpiły, lecz nie całkowi-
cie, gdyż pacjent wciąż obserwował delikatne zaczer-
wienienie i okresowo nawracający obrzęk podudzia.

Pół roku po ukąszeniu przez żmiję, przy przyjęciu 
do Kliniki Dermatologii obraz kliniczny zmian skór-
nych odpowiadał róży. W badaniach laboratoryjnych 
z odchyleń stwierdzono podwyższone stężenie białka 
C-reaktywnego (CRP; 34,7 mg/l) i nieznaczną nie-
dokrwistość. Ponadto odnotowano podwyższone stę-
żenie PSA (prostate specific antigen; 18 ng/ml, przy 
zakresie normy 0-4 ng/ml), które wzrosło o ponad 14 
jednostek w przeciągu ostatniego roku. W USG dop-
pler kończyny dolnej wykluczono zakrzepicę żylną. 
Do leczenia włączono ceftriakson dożylnie oraz pre-
paraty miejscowe (maść ichtiolową, żel z naproksenem 
i doustne niesteroidowe leki przeciwzapalne). Dru-
giego dnia hospitalizacji, dokładnie w obrębie tego 
samego podudzia, pojawiły się nowe zmiany skórne 
w postaci żywoczerwonych, spoistych, tkliwych guz-
ków i guzów (Ryc. 3,4,5). W kolejnych dniach zmiany 
utrzymywały się wciąż jednostronnie i rozprzestrze-
niały się odśrodkowo z centralnym żółtawym bled-
nięciem. W RTG klatki piersiowej, jak również w ba-
daniach laboratoryjnych nie stwierdzono odchyleń 
mogących wskazywać na sarkoidozę. Na podstawie 
obrazu klinicznego i histopatologicznego wycinka 
skórnego postawiono diagnozę erythema nodosum mi-
grans. Pacjent otrzymał dodatkowo miejscowo maść 
z klobetazolem oraz maść heparynową. Podawanie ce-
ftriaksonu kontynuowano dożylnie do 14 dnia terapii, 

  

Fig. 1, 2. Photographs taken by the patient at home just before 
admission to the Department of Dermatology. Clinical 
picture resembles erysipelas – well-defined erythema and 
oedema of the right calf.
Ryc. 1, 2. Zdjęcia wykonane przez pacjenta w domu, tuż 
przed przyjęciem do Kliniki Dermatologii. Obraz kliniczny 
odpowiada róży – dobrze odgraniczony rumień i obrzęk 
prawego podudzia.
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and tender nodules and nodes occurred (Fig. 3,4,5). 
During the next few days the lesions persisted only 
unilaterally and have spread centrifugally with central 
yellowish clearing. Chest X-ray did not reveal any 
abnormalities along with other laboratory exclusions of 
sarcoidosis. Based on the clinical and histopathological 
picture erythema nodosum migrans was diagnosed. 
The patient was administered additionally clobetasol 
and heparin ointments. Ceftriaxone was continued 
until 14 days, further followed by doxycycline orally. 
Gradual clinical improvement was observed during the 
treatment, nodules were becoming brown-yellowish 
with central paleness. The patient was discharged 
home with recommendations for continuing therapy 
and outpatient control, both dermatological and urgent 
urological, in order to exclude the prostate cancer. 

a następnie zastąpiono go doustną doksycykliną. Pod-
czas terapii obserwowano stopniową poprawę; guzki 
stały się żółtobrązowe z centralnym przejaśnieniem. 
Pacjent został wypisany ze szpitala z zaleceniami 
kontroli w warunkach ambulatoryjnych, jak również 
odbycia konsultacji urologicznej, celem wykluczenia 
raka gruczołu krokowego. 

OMÓWIENIE

Dokładna częstość występowania ukąszeń żmii 
zygzakowatej w Polsce nie jest znana z powodu braku 
stosownych danych, aczkolwiek w Europie szacowa-
na jest na około 15 000-25 000 przypadków rocznie. 
Do ukąszeń dochodzi zwykle w północno-wschodniej 
części kraju w sezonie wiosenno-letnim, a więc w cza-
sie i miejscu, gdy został ukąszony opisywany pacjent. 
Skutki ukąszeń mają zwykle łagodny przebieg, przy 

Fig. 3, 4. Photographs taken a few days after the admission to the Department and after administation of topical agents. 
Oedema and erythema of the right calf. Presence of violaceus-brown nodules.
Ryc. 3, 4. Zdjęcia wykonane kilka dni po przyjęciu chorego do Kliniki Dermatologii, po zastosowaniu leczenia miejscowego. 
Obrzęk i rumień prawego podudzia. Obecność fioletowobrązowych guzków.

Fig. 5. Lesions located only in the area of one calf. Oedema of the right calf.
Ryc. 5. Zmiany zlokalizowany wyłącznie w obrębie jednego podudzia. Obrzęk prawego podudzia.
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DISCUSSION

The exact frequency of adder bites in Poland 
is not known because of lack of such data, but in 
Europe it is estimated of about 15000-25000 per 
year. They usually occur in northern-eastern Poland 
and in spring-summer season, so the time and place 
our patient was bitten. Adder bites have usually mild 
course but depending on different factors, such as 
patient’s general condition, accompanying diseases, 
age or weight (4). The mortality is low because it 
takes 30 mg of venom to kill a person, whereas the 
adder usually injects about 20 mg during the bite (5). 
The only causal treatment is antivenom, although it 
is administered when specific indications are found 
(4,6). Considering plenty of difficulties regarding 
using an antivenom, such as poor stability in liquid 
form, side effects, often poor efficacy and troubles 
with production, which is expensive, therefore also 
limited availability, new therapeutic strategies should 
be developed (6). The first aid is to immobilize the 
affected body part in one position and not to move 
and, obviously, transfer the patient to hospital as soon 
as possible. Also cleaning the wound with water and 
soap and putting a sterile dressing on it is advisable (4). 
Snake bite can cause local changes in soft tissue in the 
area of injury. The most common symptoms observed 
in the affected site, besides skin lesions, are pain and 
oedema. It can also lead to cellulitis, ecchymosis 
and, although rare, tissue necrosis (4,7). The adder’s 
venom contains among others metalloproteinases, 
phospholipase A2, desintegrins and hyaluronidase. 
They can lead to vessels’ epithelium distruction and 
increased permeability, what results in blood and 
lymph flow disturbances and oedema (4). According to 
a big meta-analysis conducted by Waiddyanatha et al, 
local oedema can persist for 7 months to even 12 years 
(8). In our patient calf swelling recurred occasionally 
for over half a year until present.

Bävferstedt subtype (erythema nodusum migrans) 
is described as erythema nodosum appearing 
unilaterally, when lesions spread, migrate proximatelly 
and nodes extend centrifugally with central clearing 
(2). It was first described by Bävferstedt in 1954, then 
also by Vilanova and Pinol Aguade in 1959 (9). The 
course of the disease is milder than in a regular EN, 
there are none or few systemic symptoms and nodes 
are less painful (2,10). It almost exclusively occurs 
in adults but a case of ENM in a child has been 
described (11). This subtype affects practically only 
women, especially pregnant, hence our case about 
a man is absolutely unusual. Second most common 
cause of ENM that is described in the literature seems 
to be streptococcal infection, as it occurred in our 
patient (2). The classic variant of EN usually is self-

czym uzależnione są   od takich czynników, jak:  ogól-
ny stan chorego, choroby współtowarzyszące, wiek,  
masa ciała (4). Śmiertelność jest niska, gdyż do spo-
wodowania zgonu potrzeba ok. 30 mg jadu, a podczas 
ukąszenia żmija podaje zwykle ok. 20 mg (5). Jedy-
nym leczeniem przyczynowym jest surowica przeciw-
ko jadowi, choć jest ona podawana jedynie w szcze-
gólnych przypadkach (4,6). Biorąc pod uwagę liczne 
trudności dotyczące stosowania antytoksyny, m. in. 
słabą stabilność w formie płynnej, wysokie prawdo-
podobieństwo wystąpienia poważnych działań niepo-
żądanych, często słabą skuteczność oraz wysoki koszt 
i utrudnienia w procesie produkcyjnym, powinny 
zostać opracowane nowe strategie terapeutyczne (6). 
Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu kończy-
ny oraz przetransportowaniu pacjenta jak najszybciej 
do szpitala. Można także oczyścić ranę wodą z my-
dłem i pokryć sterylnym opatrunkiem (4). Ukąszenia 
przez żmiję zygzakowatą mogą skutkować lokalnymi 
zmianami w tkankach miękkich w miejscu uszkodze-
nia. Najczęściej występującymi objawami w miejscu 
ukąszenia, poza zmianami skórnymi, są obrzęk i ból. 
Może również dojść do zapalenia tkanki podskórnej, 
wybroczyn i wylewów krwawych oraz, jakkolwiek 
rzadko, martwicy tkanek (4,7). Jad żmii zawiera m. 
in. metaloproteinazy, fosfolipazę A2, dezintegryny 
i hialuronidazę. Substancje te mogą  doprowadzić do 
uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych i ich 
zwiększonej przepuszczalności, co skutkuje zaburze-
niami w przepływie krwi i chłonki oraz obrzękiem 
(4). Według wnikliwej metaanalizy przeprowadzonej 
przez Waiddyanatha i wsp., miejscowy obrzęk może 
utrzymywać się od 7 miesięcy do nawet 12 lat (8). 
W omawianym przypadku obrzęk podudzia nawracał 
okresowo przez ponad pół roku aż do chwili obecnej. 

Odmiana Bävferstedta rumienia guzowatego (ery-
thema nodusum migrans, ENM) charakteryzuje się 
jednostronnym występowaniem zmian, które rozprze-
strzeniają się proksymalnie oraz rozszerzają odśrodko-
wo z centralnym przejaśnieniem (2). Postać ta została 
opisana po raz pierwszy przez Bävferstedta w 1954 
roku, a następnie przez Vilanovę i Pinol Aguade 
w 1959 roku (9). Przebieg choroby jest zwykle łagod-
niejszy niż w klasycznym rumieniu guzowatym, nie 
ma żadnych objawów ogólnych lub są one nieznacznie 
nasilone, a guzy są mniej bolesne (2,10). ENM wystę-
puje prawie wyłącznie u dorosłych, aczkolwiek w lite-
raturze opisano przypadek choroby u dziecka (11). Ta 
postać pojawia się prawie wyłącznie u kobiet, zwłasz-
cza ciężarnych, toteż opisywany przypadek występo-
wania u mężczyzny jest nietypowy. Drugą najczęstszą 
przyczyną ENM opisywaną w publikacjach jest infek-
cja paciorkowcowa, tak jak to miało miejsce u opisy-
wanego pacjenta (2). Klasyczna postać rumienia gu-
zowatego ma zwykle przebieg samoograniczający się, 
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limiting, whereas ENS may persist for months (9). The 
diagnosis is most often made basing on the clinical 
picture, but when it is not typical - skin biopsy should 
be performed in order to do the histopathological 
examination (11). In the microscopic examination 
in ENM there is greater septal thickening and more 
prominent granulomatous inflammation along the 
borders of widened subcutaneous septa observed, 
comparing to the classic EN, where also phlebitis and 
hemorrhage are more often seen than in ENM (2). 
Considering the rarity of ENM, there are no therapy 
guidelines. Besides the treatment of the primary cause 
of EN, there are cases describing successful treatment 
of the disease with intralesional steroids, naproxen, 
saturated solution of potassium iodid, topical heparin 
and systemic treatment with dapson, indomethacin or 
hydroxychloroquine (10).

To the best of our knowledge, there are no case 
reports of erythema nodosum released by an adder 
bite or erythema nodosum accompanying erysipelas, 
the more one-sided form. The only case report that 
could fit into comparison with our patient’s history 
is the description of a woman in whom an infected 
open dislocation of the metacarpophalangeal joint 
occurred after she was bitten by a poisonous snake, 
what lead to cellulitis (7). We propose a cascade 
theory of events, starting with adder bite, what caused 
disturbed blood and lymph flow and persisting tissue 
oedema, which are factors predisposing to erysipelas, 
and finally erythema nodosum occurrence, released 
by the streptococcal infection. Another, but not yet 
confirmed, possibility is that erythema nodosum 
appeared additionally as a reaction to prostate cancer. 
It is probable considering such significant increase in 
PSA concentration and requires urgent diagnostics.

Typical erythema nodosum occurs bilaterally with 
painful nodes or nodules, usually self-limits and is 
most frequently caused by streptococcal infection. 
The other triggering stimuli of EN are systemic 
diseases or neoplasms which should prompt for 
broader diagnostics. Erythema nodosum migrans is 
a rare subtype which occurs unilaterally, has milder 
and prolonged course and the most common cause are 
pregnancy and streptococcal infections. Both types 
most often occur in women but, as described above, 
it is also possible for men (9). The diagnosis of EN is 
usually made basing on clinical picture, however skin 
biopsy should be performed in doubtful cases. The 
treatment should be adjusted to the primary cause, 
as well as topical agents such as steroids, NSAIDs 
ointments or potassium iodide should be administered. 

Local blood and lymph flow disturbances after the 
adder bite can persist for a long time and may lead to 
increased risk of infections, such as erysipelas but also 
trigger other dermatoses as in presented patient.

podczas gdy odmiana Bävferstedta może utrzymywać 
się miesiącami (9). Rozpoznanie stawiane jest zwykle 
w oparciu o obraz kliniczny, lecz gdy jest on nietypo-
wy zaleca się pobranie wycinka skórnego ze zmiany 
do badania histopatologicznego (11). W badaniu mi-
kroskopowym w ENM, w porównaniu do postaci kla-
sycznej EN, obserwuje się znaczne pogrubienie prze-
gród międzyzrazikowych tkanki podskórnej oraz bar-
dziej wyraźne zapalenie ziarniniakowe wzdłuż granic 
poszerzonych przegród łącznotkankowych. Natomiast 
w wariancie klasycznym EN częściej widoczne jest 
zapalenie żył i krwotoki (2). Biorąc pod uwagę rzad-
kość ENM nie ma opracowanych wytycznych terapii 
tej postaci. Poza leczeniem zasadniczej przyczyny EN 
opisywane są przypadki skutecznego zastosowania 
doogniskowych wstrzyknięć steroidów, miejscowej 
aplikacji naproksenu, roztworu jodku potasu, maści 
heparynowej oraz włączenia leków ogólnych: dapso-
nu, indometacyny czy hydroksychlorochiny (10).

W dostępnej literaturze nie opisywano dotychczas 
podobnych przypadków rumienia guzowatego wywo-
łanego ukąszeniem przez żmiję, ani towarzyszącego 
róży, a tym bardziej postaci jednostronnej. Jedyne do-
niesienie, które mogłoby korespondować z naszym, 
to przypadek pacjentki, u której wystąpiła infekcja 
otwartego zwichnięcia w stawie śródręczno-paliczko-
wym po ukąszeniu przez jadowitego węża, co z kolei 
doprowadziło do zapalenia tkanki podskórnej (7). Pro-
ponujemy zatem teorię kaskady zdarzeń:  ukąszenie 
przez żmiję zygzakowatą spowodowało zaburzony 
przepływ krwi i chłonki oraz utrzymujący się obrzęk 
tkanek, co z kolei predysponowało do róży. Z kolei in-
fekcja paciorkowcowa sprowokowała wystąpienie ru-
mienia guzowatego. Inną, do tej pory niepotwierdzoną 
teorią jest wystąpienie rumienia guzowatego w reakcji 
na raka gruczołu krokowego. Za teorią tą przemawia 
istotny wzrost PSA. Jednak dla jej ewentualnego po-
twierdzenia, niezbędne jest rozszerzenie diagnostyki. 

Typowy rumień guzowaty występuje obustronnie 
i cechuje się bolesnymi guzami lub guzkami, zwykle 
ma tendencję do samoograniczania i najczęściej pro-
wokowany jest przez infekcję paciorkowcową. Innymi 
czynnikami wywołującymi są choroby internistyczne 
i nowotwory, co skłania do pogłębienia diagnostyki. 
Erythema nodosum migrans jest rzadką odmianą, 
występującą jednostronnie, o łagodniejszym, prze-
dłużonym przebiegu, a najczęstszą przyczyną są cią-
ża i infekcje paciorkowcowe. Obie postaci najczęściej 
spotykane są u kobiet, aczkolwiek możliwe jest także 
występowanie u mężczyzn (9). Rozpoznanie EN jest 
zwykle stawiane na podstawie obrazu klinicznego, 
jednakże w przypadkach wątpliwych zaleca się wy-
konanie biopsji zmian skórnych. Leczenie uzależnione 
jest od przyczyny zasadniczej, jak również należy sto-
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CONCLUSIONS

1. The consequences of adder bite can be skin lesions, 
pain, oedema, cellulitis, blood and lymph flow 
disturbances, ecchymosis or tissue necrosis and 
some of them may persist for a long time.

2. Erythema nodosum can be triggered by many 
different factors but the most common is 
streptococcal infection, such as erysipelas, so the 
coexistence of these two dermatoses may occur.

3. Erysipelas can affect both women and men, and 
usually lesions are unilateral, whereas erythema 
nodosum predominantly occurs in women and is 
bilateral, and the unilateral Bävferstedt subtype is 
rarely observed.

REFERENCES

1. Chowaniec M, Starba A, Wiland P. Erythema 
nodosum - review of the literature. Reumatologia 
2016; 54:79–82. 

2. Mokhtari F, Abtahi-Naeini B, Pourazizi M. 
Erythema nodosum migrans successfully treated 
with indomethacin: A rare entity. Adv Biomed Res 
2014; 3: 264. 

3.  Dalal A, Eskin-Schwartz M, Mimouni D, et al. 
Interventions for the prevention of recurrent 
erysipelas and cellulitis. Cochrane Database Syst 
Rev 2017; 6(6):CD009758.

4.  Zajkowska J., Garkowski A., Pancewicz S.: 
Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą (Vipera 
berus)- epidemiologia, objawy kliniczne, przegląd 
metod leczenia. Przegl Epidemiol 2010; 64: 387-
393.

5. Siemiątkowski A. Ukąszenia i użądlenia. In: 
Stany zagrożenia życia. Białystok: Libra s.c. 
Wydawnictwo i Drukarnia PPHU. 2007; pp: 119.

6. Williams HF, Layfield HJ, Vallance T et al. The 
urgent need to develop novel strategies for the 
diagnosis and treatment of snakebites. Toxins 
(Basel) 2019; 11: 363. 

7. Balaji G, Kumar A, Menon J. Snake bite induced 
cellulitis leading to infected open dislocation 
of the first metacarpophalangeal joint - A rare 
complication. J Clin Orthop Trauma 2015; 6: 195–
198.

8. Waiddyanatha S, Silva A, Siribaddana S, 
Isbister GK. Long-term effects of snake 
envenoming. Toxins (Basel) 2019; 114: 193. 

9. Mufti A, Al-Mohammedi F, Alavi A. An unusual 
presentation of Vilanova disease (erythema 
nodosum migrans) with superficial histologic 
changes. JAAD Case Rep 2016; 2: 41–43. 

sować miejscowo preparaty steroidowe, niesteroidowe 
leki przeciwzapalne oraz jodek potasu. 
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utrzymywać się przez długi czas i skutkować zwięk-
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wokować inne choroby skóry, tak jak u opisanego pa-
cjenta.

WNIOSKI
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rzadko obserwowane. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Folic acid deficiency in very early pregnancy significantly increases the risk for neural tube 
defects in the developing fetus. Due to very high demands for folic acid in pregnancy, adequate supply is not 
possible without dietary supplements. 
AIM OF THE STUDY. Evaluation of the frequency and adequacy of folic acid supplementation before and during 
pregnancy among women from the Warsaw region of Poland. 
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted among 100 pregnant women using direct interviewing. 
Chi-square test was used to analyze the relationship between selected parameters and folic acid supplementation. 
RESULTS. Folic acid before pregnancy was supplemented by 42% of the respondents. In pregnancy, the number 
almost doubled (83%), but most women did not start the supplementation until 5-6 weeks of gestation. Before 
pregnancy, almost all subjects used single folic acid preparations, whereas during pregnancy they used vitamin-
mineral preparations for expectant women. 
CONCLUSIONS. The realization of the Primary Prevention Program of Neural Tube Defects leaves much to be 
desired. Over half of the women do not supplement folic acid before conception, and the supply in pregnancy is 
initiated too late to meet the assumptions of the prevention program. 

Key words: folic acid, pregnancy, neural tube, supplementation   

STRESZCZENIE

WSTĘP: Niedobory kwasu foliowego w bardzo wczesnej ciąży zwiększają ryzyko wad cewy nerwowej płodu. 
Zapotrzebowanie kobiet ciężarnych na ten składnik jest na tyle duże, że bez suplementacji diety nie jest możliwa 
prawidłowa podaż.
CEL BADANIA. Ocena częstości i prawidłowości stosowania preparatów kwasu foliowego przed zajściem w cią-
żę oraz w okresie ciąży, przez kobiety z regionu warszawskiego. 
MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono wśród 100 kobiet ciężarnych, metodą bezpośredniego wy-
wiadu z pacjentką. Związek wybranych cech ze stosowaniem kwasu foliowego analizowano przy pomocy testu 
chi2.
WYNIKI. Kwas foliowy przed zajściem w ciążę przyjmowało 42% badanych pacjentek. W okresie ciąży odsetek 
ten był dwukrotnie wyższy (83%), ale większość kobiet rozpoczęła suplementację dopiero od 5-6 tygodnia ciąży. 
Przed zajściem w ciążę niemal wszystkie pacjentki zażywały pojedyncze preparaty kwasu foliowego, natomiast 
w okresie ciąży składnik ten przyjmowany był w postaci preparatów witaminowo-mineralnych, przeznaczonych 
dla kobiet ciężarnych.
WNIOSKI. Realizacja Programu Profilaktyki Pierwotnej Wad Cewy Nerwowej nie jest zadowalająca. Ponad 
połowa kobiet nie zażywa kwasu foliowego w okresie przedkoncepcyjnym, a po zajściu w ciążę podaż preparatu 
jest na tyle późna, że nie spełnia założeń profilaktyki.  

Słowa kluczowe: kwas foliowy, ciąża, cewa nerwowa, suplementacja 
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INTRODUCTION

Folic acid is the synthetic form of folates, 
a water-soluble B vitamin. Folates are important for 
a range of functions in the body. They participate in 
numerous one-carbon transfer reactions, including 
the methylation of DNA, and remethylation of 
homocysteine to the methionine. Folates are required 
for the normal production of red blood cells, and the 
synthesis of phospholipids and proteins. Insufficient 
supply of dietary folates can lead to folates deficiency 
in the body and can result in several health problems, 
including macrocytic anemia, cardiovascular disease, 
cancers, and birth defects (1, 2).

The relationship between folic acid intake and 
the development of the central nervous system in 
the fetus emphasizes the important role of folate 
during pregnancy (3, 4). The first studies on the 
effects of folic acid on the neural tube function date 
back to the 1960s (5), but it was not until the 90s that 
significant progress in the research was made. One 
of the first randomized trials, published in 1991 in 
the Lancet, demonstrated that daily supplementation 
of 4 mg of folic acid among women with history of 
neural tube defects (NTDs) in previous pregnancy 
decreased the risk for that complication in the next 
pregnancy by 72%. These authors stated that, at that 
point, it remained inconclusive whether all pregnant 
women should routinely take folic acid in pregnancy 
(5). Another randomized study by a Hungarian team 
proved a beneficial effect of taking 800 µg of folic 
acid by women without elevated risk for NTDs (6), 
whereas a Chinese team claimed that supplementation 
with the dose of 400 µg/day in those women would 
suffice (7). Until today, the randomized trials have 
provided enough evidence to conclude that folic acid 
supplementation before conception decreases the risk 
for NTDs in the fetus by 69% (8). 

The most common neural tube defects are anencephaly 
and spina bifida. Although spina bifida has a lower case 
fatality rate than other neural tube defects (approximately 
7%, compared with 100% for anencephaly), it can result 
in severe life-long morbidity (9, 10). 

Already in 1992, the USA introduced guidelines 
for reproductive-age women to supplement folic acid 
in the dose of 400 µg/day (11). In Poland, the Primary 
Prevention Program of Neural Tube Defects was 
launched in 1998 and it continues to promote diet 
with high content of folate and daily supplementation 
of folic acid in the dose of 400 µg/day by all women 
who might get pregnant. Folic acid supplementation 
should be continued at least through the first 12 weeks 
of gestation (12). The need to supplement folic acid 
already during the pre-conception period is associated 
with the fact that NTDs, which result from defective 

WSTĘP

Kwas foliowy jest syntetyczną formą folianów, 
należących do witamin z grupy B. Foliany pełnią 
w organizmie człowieka wiele kluczowych funkcji. 
Jako nośniki jednostek jednowęglowych uczestniczą 
w metylacji DNA i remetylacji homocysteiny do me-
tioniny. Są niezbędne w procesie wytwarzania czer-
wonych krwinek oraz biorą udział w syntezie białek 
i fosfolipidow. Niedobór folianów w diecie prowadzi 
do deficytów w organizmie, skutkiem czego może być 
niedokrwistość makrocytarna, choroby sercowo-na-
czyniowe, nowotwory, a także wady wrodzone płodu 
(1, 2).

Związek pomiędzy spożyciem kwasu foliowego 
przez kobiety ciężarne a rozwojem centralnego układu 
nerwowego płodu świadczy o ogromnym znaczeniu 
tego składnika w czasie ciąży (3, 4). Początek badań 
nad wpływem kwasu foliowego na czynność cewy 
nerwowej sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
(5), jednak poważny rozwój wiedzy na ten temat przy-
niosły dopiero lata 90. Jedno z pierwszych randomi-
zowanych, ogólnoświatowych badań, opublikowane 
w 1991 r. w renomowanym czasopiśmie The Lancet 
wykazało, że u kobiet ciężarnych, które w poprzed-
niej ciąży urodziły potomstwo z wadą cewy nerwo-
wej, przyjmowanie 4 mg kwasu foliowego dziennie, 
przed zajściem w kolejną ciążę zmniejszyło ryzyko 
tego powikłania o 72% (5). Autorzy publikacji wska-
zali wówczas, że na tym etapie wiedzy nie jest pewne, 
czy wszystkie kobiety ciężarne rutynowo powinny za-
żywać kwas foliowy. W kolejnym randomizowanym 
badaniu węgierskim, wśród kobiet nieobarczonych 
podwyższonym ryzykiem wad cewy nerwowej pło-
du udowodniono korzystny efekt stosowania 800 µg 
kwasu foliowego (6), natomiast badanie chińskie wy-
kazało, że w grupie takich kobiet wystarczająca jest 
suplementacja dawką 400 µg/dzień (7). W świetle ana-
lizy dotychczas przeprowadzonych badań randomizo-
wanych przyjmowanie kwasu foliowego przed poczę-
ciem dziecka zmniejsza ryzyko wad cewy nerwowej 
płodu o 69% (8).

Najczęściej występującymi wadami cewy nerwo-
wej jest bezmózgowie i rozszczep kręgosłupa. Umie-
ralność z powodu rozszczepu kręgosłupa jest znacznie 
mniejsza, niż w przypadku innych wad cewy nerwo-
wej (około 7%, w porównaniu z 100% w przypadku 
bezmózgowia), ale takie dzieci mają poważne, doży-
wotnie problemy zdrowotne (9, 10). 

Na gruncie postępującej wiedzy już w 1992 r. 
w USA wprowadzono zalecenia, aby kobiety w wie-
ku rozrodczym stosowały preparat kwasu foliowego 
w dawce 400 µg dziennie (11). W Polsce ogólnokra-
jowy Program Profilaktyki Pierwotnej Wad Cewy 
Nerwowej funkcjonuje od 1998 r. i polega na propa-
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closure of the neural tube, may occur as early as at 3 
or 4 weeks of gestation, typically before the woman 
finds out about the pregnancy. Supplementation 
initiated after the pregnancy has been confirmed by 
a gynecologist is usually not timely enough to benefit 
the developing fetus (9, 13). The national Primary 
Prevention Program of Neural Tube Defects includes 
all reproductive-age women in Poland as 95% of the 
neural tube defects occur for the first time (5, 6).

The opinions of the experts about the optimal time 
to start folic acid supplementation change as a result 
of the new research findings. Originally, folic acid 
supplementation was recommended at least 4 weeks 
before conception (12), then 6 weeks since the 2014 
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians 
Guidelines (14), followed by at least 12 weeks according 
to the new guidelines (2017) of this Society (15).  

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to evaluate the frequency 
and adequacy of folic acid supplementation before and 
during pregnancy among women from the Warsaw 
region of Poland.

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted among 100 pregnant 
women, who delivered at the Department of Obstetrics, 
Gynecology and Oncology, Medical University of 
Warsaw, in 2014-2015. Direct interviewing method was 
used to collect the data on folic acid supplementation 
and the demographics. The interviews were conducted 
by the same dietitian. Patient characteristics are 
presented in Table 1.  

The chi-square test was used to analyze the 
association between folic acid supplementation and 
certain parameters (maternal age, education, place of 
inhabitance, parity, smoking in pregnancy). The p-value 
of <0.05 was considered as statistically significant. 
Stata v. 14.1 was used for statistical analysis.                         

gowaniu żywienia bogatego w kwas foliowy oraz co-
dziennego przyjmowania tego składnika w dawce 400 
µg przez wszystkie kobiety, które mogą zajść w cią-
żę. Suplementacja taka powinna być kontynuowana 
przynajmniej przez pierwsze 12 tygodni ciąży (12). 
Przyjmowanie kwasu foliowego w okresie przedkon-
cepcyjnym wynika z faktu, że wady cewy nerwowej, 
na skutek jej niepełnego zamknięcia powstają już na 
przełomie 3. i 4. tygodnia życia płodowego, zwykle 
zanim kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. Rozpo-
częcie suplementacji dopiero od momentu stwierdze-
nia ciąży przez ginekologa jest zazwyczaj zbyt późne 
(9, 13). Programem objęte są wszystkie kobiety w wie-
ku rozrodczym, ponieważ 95% przypadków wad cewy 
nerwowej zdarza się po raz pierwszy (5, 6). Jednakże 
w ślad za nowymi wynikami badań zmienia się sta-
nowisko ekspertów, dotyczące momentu, od którego 
należy zażywać kwas foliowy. Zgodnie z pierwotnym 
założeniem należało go zażywać przynajmniej 4 ty-
godnie przed zajściem w ciążę (12), w 2014 r. Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne rekomendowało już 6 
tygodni (14), a w świetle najnowszych zaleceń tego To-
warzystwa (2017 r.) suplementację należy rozpocząć, 
co najmniej 12 tygodni przed zajściem w ciążę (15). 

CEL PRACY 

Celem badania była ocena częstości i prawidło-
wości stosowania preparatów kwasu foliowego przed 
zajściem w ciążę oraz w okresie ciąży, przez kobiety 
z regionu warszawskiego. 

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono wśród 100 kobiet cię-
żarnych, rodzących w Klinice Położnictwa, Chorób 
Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału 
Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, w latach 2014-2015. Informacje dotyczące przyj-
mowania kwasu foliowego oraz dane socjologiczne 
zebrano metodą bezpośredniego wywiadu z pacjent-
kami, przeprowadzanego zawsze przez tego samego 
dietetyka. Charakterystykę pacjentek przedstawia ta-
bela I. 

Związek wybranych czynników (wiek kobiet, ich 
wykształcenie, miejsce zamieszkania, liczba ciąż, pa-
lenie tytoniu podczas ciąży) ze stosowaniem kwasu 
foliowego zbadano przy pomocy testu chi2. Za kry-
terium istotności przyjęto p<0,05. Analizę wykonano 
w programie Stata v. 14.1 

Table 1. Patient characteristics 
Tabela 1. Charakterystyka pacjentek  
Number of women 100 
Age (years), mean ± SD 30 ± 4.4
Education, (%)
higher 
other 

66
34

Place of residence, (%)
Warsaw city
Warsaw area

58
42

Parity, (%) 
primipara 
multipara 

44
56

Smoking during pregnancy, (%) 15
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RESULTS

Folic acid supplementation before conception
Folic acid supplementation before pregnancy was 

reported by 42% of the subjects, and was more common 
among non-smokers and primiparas as compared to 
smokers and multiparas (Table 2). 

The reported time of folic acid supplementation 
ranged from 1 week to 3 years before conception. 
Out of the 42% of women, the highest number of 
subjects (23%) used folic acid in accordance with the 
recommendations, i.e. for at least 3 months before 
conception, 8% for 1-3 months, and the remaining 
11% for under one month. Almost all of these women 
(41%) used single preparations of folic acid and only 1 
subject used a complex vitamin/mineral preparation.  

Folic acid supplementation during pregnancy 
A total of 83% of the respondents reported folic 

acid supplementation during pregnancy. After 
taking into account the women who used folic acid 
supplementation before conception, 41% of the patients 
started to supplement folic acid during pregnancy. 
Almost all women (77% of the study population) 
reported folic acid supplementation in the form of 
a complex vitamin/mineral preparation for pregnant 
women, and 7% additionally used a single preparation 
of folic acid, which might increase the risk of excessive 
supply. Only a single preparation of folic acid was used 
in pregnancy by 6% of the investigated women. 

Out of the women who used folic acid in pregnancy, 
71% started supplementation at 5-6 weeks of gestation 

WYNIKI

Stosowanie kwasu foliowego w okresie przed-
koncepcyjnym

Kwas foliowy przed zajściem w ciążę przyjmowało 
42% badanych pacjentek. Bardziej powszechne było 
to wśród kobiet w ciąży pierwszej, a także niepalących 
w okresie ciąży, niż kobiet w ciąży kolejnej i kobiet 
palących tytoń (Tab. II). 

Deklarowany przez pacjentki okres suplementacji 
wynosił od 1 tygodnia do 3 lat przed zajściem w ciążę. 
Najwięcej kobiet (23%) stosowało kwas foliowy pra-
widłowo, czyli co najmniej 3 miesiące przed zajściem 
w ciążę, 8% w okresie 1-3 miesięcy, a pozostałe 11% 
krócej, niż miesiąc. Niemal wszystkie pacjentki (41%) 
przyjmowały pojedyncze preparaty kwasu foliowego, 
a tylko jedna z nich złożony preparat witaminowo-mi-
neralny.  

Stosowanie kwasu foliowego w okresie ciąży 
Suplementację diety kwasem foliowym w okresie 

ciąży stosowało 83% kobiet. Po uwzględnieniu tych 
pacjentek, które realizowały to jeszcze przed zajściem 
w ciążę, rozpoczęcie suplementacji dotyczyło 41% 
pacjentek. Prawie wszystkie kobiety (77% badanej 
grupy) zadeklarowały, że po rozpoznaniu ciąży kwas 
foliowy przyjmowały w formie preparatu witaminowo
-mineralnego, przeznaczonego dla kobiet ciężarnych, 
a 7% kobiet łączyło go dodatkowo z pojedynczym pre-
paratem kwasu foliowego, co mogło zwiększać ryzyko 
nadmiernego pobrania. Wyłącznie pojedynczy kwas 
foliowy stosowało w okresie ciąży 6% badanych ko-
biet. 

Table 2. Characteristics of the women who supplemented folic acid before conception 
Tabela 2. Charakterystyka kobiet, które przyjmowały kwas foliowy przed zajściem w ciążę    

Number of women who supplemented 
folic acid, percentage

n, (%)
p-value 

Age: 
   ≤ 30 years 
   ˃ 30 years 

19, (40)
23, (45) 

0.594

Education:
   higher 
   other 

31, (46)
11, (33)

0.218

Place of residence: 
  Warsaw city
   Warsaw area

26, (45)
16, (38)

0.501

Parity:
   primipara 
   multipara  

23, (55)
19, (33)

0.028

Smoking during pregnancy:
   yes 
   no  

4, (21)
38, (47)

0.040
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or later. The remaining women initiated folic acid 
supplementation slightly earlier, i.e. at 3-4 weeks of 
gestation. All women continued to supplement folic 
acid until pregnancy completion. 

DISCUSSION

Demands for folate are elevated in pregnancy and 
increase up to 600 µg/day (4). Higher doses of the 
folic acid (even 5000 µg) are being recommended as 
an important adjunctive strategy for perinatal unipolar 
depression that may be particularly effective in women 
with low serum folate levels (16).

Despite the fact that an increase in folate 
consumption has been advocated and recommended 
for years, it remains relatively small and unchanged 
over time. In 2004, pregnant women in Poland 
consumed on average 181µg of folic acid a day (17). 
An almost identical consumption (160-180 µg) was 
reported between 2009-2013 (18, 19), and a slightly 
higher consumption (254 µg) was reported in 2018 
(20).

In light of the confirmed relationship between 
folate deficiency and neural tube defects, numerous 
countries introduced mandatory fortification with 
folic acid of certain foods, chief among them flour 
(67 countries globally, 2012) (9). Canada and the USA 
were the first to do this and have been fortifying flour 
with folic acid (150 μg/100g) for over 20 years, which 
increases folic acid consumption by 100-150 µg/day 
(21). In the European Union, food fortification is not 
mandatory, but producers may fortify foods on their 
own account. According to the 2009 report by Sicińska 
and Pelc, 166 fortified products, predominantly cereal 
(40%), followed by juices, nectars, and drinks, were 
available in the city of Warsaw (22).

Mandatory fortification of foods is undoubtedly the 
most effective preventive measure for NTDs. According 
to some data, the rates of spina bifida – one of the most 
common NTDs - between 1985-2010 in such countries 
were significantly lower as compared to countries 
without mandatory fortification of foods with folic acid 
(33.9/100 000 live births and 48.4/100 000 live births, 
respectively) (9). In Europe, according to the European 
Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT), 
the number of spina bifida cases between 1991–2011 
was 46.3/100 000 births and of all NTDs cases was 
91.1/100 000 births. The incidence of NTDs in the 
Wielkopolska region, Poland, was 92.5/100 000 births 
(23). The abovementioned authors emphasize that, 
due to lack of mandatory fortification, the situation in 
Europe in 2011 showed no improvement as compared 
to 1991, despite two decades of recommendations to 
supplement folic acid among reproductive-age women.

Spośród tych pacjentek, które przyjmowały kwas 
foliowy będąc w ciąży, 71% rozpoczęło jego przyjmo-
wanie dopiero od 5-6 tygodnia ciąży lub później. Po-
zostałe pacjentki twierdziły, że suplementację zaczęły 
nieco wcześniej tj. od 3-4 tygodnia ciąży. Wszystkie 
kobiety kontynuowały przyjmowanie kwasu foliowe-
go do zakończenia ciąży. 

 
DYSKUSJA

Zapotrzebowanie kobiet ciężarnych na kwas folio-
wy jest podwyższone i wynosi 600 µg/dzień (4). Wyż-
sze dawki kwasu foliowego (nawet 5000 µg) mogą być 
niezbędne, w przypadku kobiet ciężarnych z jednobie-
gunową depresją, szczególnie w sytuacji niskiego stę-
żenia kwasu foliowego w surowicy krwi (16). Pomimo 
wieloletnich zaleceń zwiększenia jego spożycia przez 
kobiety ciężarne wciąż jest ono niewielkie i niezmien-
ne w czasie. W 2004 r. kobiety ciężarne w Polsce spo-
żywały z dietą średnio 181 µg kwasu foliowego dzien-
nie (17), takie same ilości (160-180 µg) stwierdzano 
w latach 2012-2013 (18, 19) i niewiele różnią się dane 
z roku 2018 -  254 µg (20).

Biorąc pod uwagę związek pomiędzy niedobo-
rem kwasu foliowego a wadami cewy nerwowej pło-
du w wielu krajach podjęto decyzję o obligatoryjnym 
wzbogacaniu żywności w ten składnik. Najbardziej 
popularne stało się wzbogacanie mąki, które w 2012 r.  
realizowało 67 krajów na świecie (9). Jako pierwsze 
wprowadziły to Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie od 
ponad 20 lat dodaje się do mąki kwas foliowy w daw-
ce 150 μg/100 g, co zwiększa jego spożycie z dietą 
o 100-150 µg/dzień (21). W Unii Europejskiej nie ma 
obowiązku wzbogacania produktów w kwas foliowy, 
ale istnieje możliwość jego dobrowolnego dodatku 
przez producentów. Z oszacowania przeprowadzonego 
w 2009 r. przez Sicińską i Pelc wynika, że na rynku 
warszawskim znajdowało się 166 takich produktów, 
z czego najwięcej stanowiły płatki śniadaniowe (40% 
ogółu wzbogacanych produktów), a następnie soki, 
nektary i napoje (22).

Obowiązkowe wzbogacanie żywności przyno-
si najlepsze efekty profilaktyki wad cewy nerwowej. 
Statystyki podają, że w takich krajach ilość rozszcze-
pów kręgosłupa (jednej z najczęstszych wad cewy 
nerwowej) w latach 1985-2010 była znacznie mniej-
sza (33,9/100 000 żywych urodzeń), niż w krajach bez 
obowiązkowego wzbogacania (48,4/100 000 żywych 
urodzeń) (9). W Europie, według bazy EUROCAT 
(lata 1991 – 2011) liczba rozszczepów kręgosłupa wy-
nosiła 46,3/100 000 urodzeń, a wszystkich wad cewy 
nerwowej – 91,1/100 000 urodzeń (23). Zawarte w ww. 
bazie dane z Polski (z regionu Wielkopolski) wska-
zują, że częstość wad cewy nerwowej u noworodków 
wynosiła 92,5/100 000 urodzeń. Autorzy tego opraco-
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The realization of the NDTs prevention programs 
remains unsatisfactory due to a small percentage of 
women who follow the recommendations about folic 
acid supplementation (23). Between 2005 and 2007, 
local studies found that only 27.5% of the women 
from Cracow (24), and 31% of the women from the 
Warsaw region (25) supplemented folic acid before 
conception. In the subsequent years, those percentages 
in the local populations ranged from 36% to 55% (26-
28). A national study from 2017 revealed that 41% of 
the women declared folic acid supplementation before 
conception (29), which was similar to the results of the 
national study from 2013 – 37% (30). The result of the 
present study (42%) indicates a stable trend as far as 
pre-pregnancy folic acid supplementation is concerned. 
A relatively high number of such women has been 
noted in the USA (51-53%), despite increased folic acid 
consumption due to mandatory flour fortification (31, 
32), whereas in the UK, France and Japan the rates are 
significantly lower (31%, 26% and 21%, respectively) 
(33-35).

A study by Pietrzykowska-Kuncman et al., 
conducted among female physicians who started 
to work with NTD children, is an example of how 
attitudes towards folic acid supplementation may 
evolve under certain circumstances. These authors 
demonstrated that all physicians who conceived after 
they had started the work in question supplemented 
folic acid before conception, as compared to 38% of 
the physicians whose previous pregnancy had occurred 
before working with NTD children (36).

In our study, the percentage of women who 
supplemented folic acid during pregnancy doubled 
(83%), and was consistent with the results of other 
authors (86-94%) (20, 25, 28, 29). Also, we confirmed 
the previously reported practice of late folic acid 
supplementation among pregnant women. The study by 
Jarosz and Wierzejska, from 2005-2007, demonstrated 
that 66% of women supplementing folic acid in the 
first trimester of pregnancy started no sooner that 
4-5 weeks of gestation, or even later (25). According 
to Atta et al., neural tube closure occurs on day 28 of 
pregnancy and since that day forward the role of folic 
acid is no longer preventive (9). 

CONCLUSION

Pre-pregnancy folic acid supplementation was 
reported by under half of our study population. 
During pregnancy, the percentage of those women was 
significantly higher and doubled. However, despite 
the fact that most of the subjects initiated folic acid 
supplementation immediately after the diagnosis of 
pregnancy, the supplementation was started too late as 
far as NTD prevention is concerned. Since very early 

wania wyraźnie podkreślają, że w Europie, na skutek 
braku obowiązku wzbogacania żywności, sytuacja 
pod względem częstości tego powikłania w roku 2011 
nie była korzystniejsza, niż w roku 1991, pomimo wie-
loletnich rekomendacji stosowania kwasu foliowego 
przez kobiety w wieku rozrodczym. 

Realizacja profilaktyki wad cewy nerwowej nie 
jest zadowalająca, ponieważ mały odsetek kobiet 
prawidłowo przyjmuje kwas foliowy (23). W Polsce, 
w latach 2005-2007 w badaniach lokalnych na grupie 
kobiet ciężarnych z Krakowa stwierdzono, że przed 
zajściem w ciążę przyjmowało go tylko 27,5% kobiet 
(24), a w grupie kobiet z regionu warszawskiego 31% 
(25). W kolejnych latach w lokalnych populacjach od-
setek ten wynosił od 36 do 55% (26-28). Badanie na 
grupie ogólnopolskiej, przeprowadzone w 2017 r. wy-
kazało, że przyjmowanie kwasu foliowego przed zaj-
ściem w ciążę deklarowało 41% kobiet (29), co było 
zbliżone do wyniku takiego badania z roku 2013 (37%) 
(30). Uzyskany w naszym badaniu wynik (42% kobiet) 
wskazuje zatem na dość stałą sytuację. Stosunkowo 
duży odsetek takich kobiet notuje się w USA (51-53%), 
pomimo zwiększonego spożycia kwasu foliowego 
z dietą, na skutek obowiązkowego wzbogacania mąki 
(31, 32), natomiast w Anglii dotyczy to tylko 31% ko-
biet (33), we Francji 26% (34), a w Japonii odsetek ten 
jest jeszcze mniejszy (21%) (35). 

Przykładem, jak bardzo może zmienić się podej-
ście kobiet do wagi tego zagadnienia są wyniki bada-
nia Pietrzykowskiej-Kuncman i wsp., prowadzonego 
wśród lekarek, które zaczęły pracę zawodową z dzieć-
mi z wadą cewy nerwowej (36). Wykazało ono, że 
wszystkie lekarki, które zaszły w ciążę po rozpoczę-
ciu tej pracy zażywały kwas foliowy w okresie przed-
koncepcyjnym, w stosunku do 38% lekarek, których 
poprzednia ciąża miała miejsce przed podjęciem za-
trudnienia z chorymi dziećmi.

W okresie ciąży odsetek kobiet przyjmujących 
kwas foliowy w naszym badaniu wzrósł dwukrotnie 
(83%) i był zbliżony do wyników badań innych au-
torów (86-94%) (20, 25, 28, 29). Badanie potwierdza 
także stwierdzaną już wcześniej praktykę późnego 
sięgania po kwas foliowy. Badanie Jarosza i Wierzej-
skiej z lat 2005-2007 wykazało, że 66% kobiet stosu-
jących kwas foliowy w I trymestrze ciąży rozpoczęło 
suplementację dopiero od 4-5 tygodnia ciąży, a nawet 
później (25). Jak podaje Atta i wsp. cewa nerwowa 
płodu, jako zawiązek centralnego układu nerwowego 
zamyka się 28 dnia ciąży i kwas foliowy odgrywa pro-
filaktyczną rolę jedynie do tego okresu (9). 

WNIOSKI

Stosowanie kwasu foliowego przed zajściem w cią-
żę stwierdzono u mniej niż połowy kobiet. W okresie 
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detection of pregnancy by the women is understandably 
problematic, only pre-pregnancy supplementation 
with folic acid may be effective.    
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Sexually-transmitted infections (STIs) are serious public health problem, being acquired by 
more than 1 million people every day worldwide.
OBJECTIVE. Assess the knowledge, attitudes, risky behaviors and preventive practices related to STIs among 
medical and non-medical faculties students from Bialystok.
MATERIALS AND METHODS. In 2018 an original anonymous survey was carried among 168 subjects from 
medical and 142 from non-medical universities. They filled 37 questions: general and specific regarding STI. 
Statistical analysis was performed using Chi-Square test, statistically significant difference was at p=0.05.
RESULTS. In the group 80,6% were females and 19,4% males, with a mean age of 21,9 years. Over 73% were 
sexually active and almost half of them admitted risky sexual behavior in the past. Almost 16% have ever 
done an examination for STIs. HIV remains the best known STIs, while hepatitis B was known mainly among 
medical students. Three fourth students knew that STIs could be asymptomatic. Over half of the students knew 
that vaccinations against STIs were available and 88,6% of them heard about the HPV vaccine. There was 
statistically significant difference between the groups regarding the knowledge of diseases transferred sexually, 
causative agents, history of STI examination, vaccines against STIs.
CONCLUSIONS. Almost all  participants identified HIV as STIs. Unfortunately, knowledge about other STIs 
is still at lower level. Both groups have indicated the Internet as a source of knowledge about STIs and the need 
to acquire additional education about these diseases. To conclude, non-medical students have less awareness 
about STIs.

Key words: Sexually Transmitted Infections, knowledge, awareness, students

STRESZCZENIE

WSTĘP. Infekcje przenoszone drogą płciową (sexually transmitted infections - STIs) są poważnym problemem 
zdrowia publicznego, wykrywanym u ponad 1 miliona osób każdego dnia na całym świecie.
CEL PRACY. Analiza wiedzy, ryzykownych zachowań oraz działań prewencyjnych dotyczących STIs wśród 
studentów kierunków medycznych i niemedycznych białostockich uczelni.
MATERIAŁ I METODY. W 2018 roku przeprowadzono anonimową ankietę złożoną z 37 pytań wśród 168 
studentów UMB i 142 studentów uczelni niemedycznych. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu 
o test Chi-kwadrat, zakładając poziom istotności równy 0,05.   
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INTRODUCTION

Sexually Transmitted Infections (STIs) constitute 
a significant health problem worldwide, and their 
frequency has been increasing in recent years. STIs 
include, among others, chlamydiosis, gonorrhea, 
syphilis, hepatitis B, HIV infection, trichomoniasis, 
HPV infection, genital herpes and many more. 
They are caused by a variety of etiological factors: 
infection occurs not only through sexual contact, 
but also through blood, transplacental transmission 
and during childbirth (1). In Poland, the age of the 
first sexual intercourse is decreasing; in 2014, it was 
14 years (2). In adolescence, the number of risky 
sexual behaviors may increase due to the neglect of 
risk and non-reflective imitation of peers. Recently, 
changes to sexual morality have been occurring as 
well: leaving  traditional, religious behavior patterns, 
liberalization, weakening of parental control. Sexually 
active 18-year-olds use as the following contraceptive 
methods: 56% condoms, 16% birth control pills, 13% 
natural methods and 22% intermittent intercourse. 
The increased incidence of STIs among adolescents is 
a consequence of an early sexual initiation, frequent 
change of partners and irregular condom use, as well 
as unsatisfactory level of knowledge about sexuality, 
intimate hygiene, preventive healthcare and the 
possibility of infection, also with HIV (3).

According to the report of the World Health 
Organization (WHO) from 2018, there are 1 million 
cases of STIs every day worldwide (1). Due to the size 
of the problem, in 2016, a document titled “Global 
health sector strategy on sexually transmitted 
infections 2016-2021” was published, presenting 
plans and strategies for reducing the incidence and 
increasing awareness of STIs among the general 
population. WHO recommends the widespread use 
of screening test for STIs. It is especially necessary 
in the following groups: men who have sex with men 
(MSM), people who have sexual contacts under the 

WSTĘP

Zakażenia przenoszone drogą płciową (Sexually 
Transmitted Infections,  STIs) stanowią istotny problem 
zdrowotny na świecie, a ich częstość w ostatnich latach 
wzrasta. Do STIs należą m.in. chlamydioza, rzeżączka, 
kiła, wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B), 
infekcja HIV, rzęsistkowica, infekcja HPV, opryszczka 
narządów płciowych i wiele innych. Są one wywoływa-
ne przez różnorodne czynniki etiologiczne, do zakaże-
nia dochodzi nie tylko poprzez kontakty seksualne, ale 
również przez krew, przezłożyskowo i podczas porodu 
(1). W Polsce dochodzi do obniżenia wieku odbycia 
pierwszego stosunku seksualnego, w 2014 roku wynosił 
on 14 lat (2). W okresie dojrzewania może zwiększać się 
liczba podejmowanych ryzykownych zachowań seksu-
alnych ze względu na lekceważenie ryzyka, bezreflek-
syjne naśladowanie rówieśników. Obecnie zaszły rów-
nież zmiany  w zakresie obyczajowości seksualnej: odej-
ście od tradycyjnych, opartych na normach religijnych 
wzorów postępowania, liberalizacja, osłabienie kontroli 
rodziców. Aktywni seksualnie osiemnastolatkowie jako 
metody antykoncepcji stosują: 56% prezerwatywy, 16% 
pigułki antykoncepcyjne, 13% metody naturalne oraz 
22% stosunek przerywany. Zwiększona liczba zachoro-
wań na STIs wśród młodzieży jest konsekwencją zbyt 
wczesnej inicjacji seksualnej, częstej zmiany partnerów 
i nieregularności w stosowaniu prezerwatyw, a także 
niezadowalającego poziomu wiedzy na temat seksual-
ności, higieny intymnej, profilaktyki zdrowotnej i moż-
liwości zakażenia, także wirusem HIV (3).  

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
(World Health Organization -  WHO) z 2018 roku 
dziennie na całym świecie dochodzi do 1 miliona za-
chorowań na STIs (1).  Z racji powagi problemu, w 2016 
roku wydano dokument pt.: ,,Global health sector strate-
gy on sexually transmitted infections 2016-2021”, który 
przedstawia plany oraz strategie dotyczące zmniejsze-
nia zachorowań oraz zwiększenia świadomości popu-
lacji dotyczące infekcji przenoszonych drogą płciową. 

WYNIKI. Kobiety stanowiły 80,6% wszystkich respondentów, mężczyźni 19,4%, średni wiek wynosił 21,9 
roku. Ponad 73% ogółu osób była aktywna seksualnie, blisko połowa z nich deklarowała ryzykowne zacho-
wania seksualne w przeszłości. Blisko 16% było badanych w kierunku STIs. Najbardziej rozpoznawaną przez 
respondentów STIs była infekcja HIV, podczas gdy zapalenie wątroby typu B było rozpoznawane tyko przez 
studentów kierunków medycznych. Blisko ¾ studentów wiedziało, że STIs mogą przebiegać bezobjawowo. 
Ponad połowa studentów miała świadomość istnienia jakichkolwiek szczepień przeciwko STIs, 88,6% z nich 
wskazywało szczepienie przeciwko HPV. Między grupami istniała różnica istotna statystycznie w zakresie wie-
dzy o chorobach przenoszonych drogą płciową i możliwych miejscach badania w ich kierunku, czynnikach 
etiologicznych oraz historii badania w kierunku STIs.
WNIOSKI. Niemal wszyscy respondenci potrafili wskazać infekcję HIV jako STIs. Niestety wiedza o innych 
STIs jest dużo mniejsza. Obie grupy wskazały potrzebę edukacji w zakresie STIs, a jako główne źródło swojej 
wiedzy podały internet. Podsumowując, studenci uczelni niemedycznych są mniej świadomi STIs.

Słowa kluczowe: infekcje przenoszone drogą płciową, wiedza, świadomość, studenci



372

influence of psychoactive substances and in cases of 
an increased number of sexual partners. The purpose 
of WHO’s activities is to reduce the number of cases 
by 90% compared to 2016 (4).

In Poland, control over infectious diseases is 
performed by the Department of Epidemiology of the 
National Institute of Public Health, which prepares 
a list of registered infectious diseases every year. 
The registry includes the following STIs: syphilis, 
gonorrhea, chlamydiosis, hepatitis B and HIV 
infection. In Poland, an increasing incidence of 
STIs is observed, but it should be emphasized that 
the recognition and reporting of these infections is 
largely underestimated. There is a burning need to 
educate and increase public awareness of sexually 
transmitted infections.

OBJECTIVE

Analysis and comparison of knowledge, risky 
behaviors and preventive practices related to sexually 
transmitted diseases among students of Bialystok 
universities.

MATERIALS AND METHODS

The study was conducted in 2018 using an 
original, anonymous questionnaire containing 37 
general and specific questions about STIs. It was 
published on the Internet using Google Forms and 
made available on Facebook, in groups (Studenci 
UMB, Studenci Białystok, Studenci i Absolwenci 
Politechniki Białostockiej, Koło Prawa Medycznego 
i Farmaceutycznego ,,Pro Humanae Vitae” UwB, 
Prawo UwB 2018) gathering students of Bialystok 
universities from medical (med.) and non-medical 
(non-med.) faculties. The link to the questionnaire was 
publicly available and was completed by interested 
people on their own initiative. Out of 11,499 students 
who are members of student groups, 310 completed 
the form.

168 (54.2%) students of medical faculties (Medical 
University of Bialystok, UMB) and 142 (45.8%) 
students of non-medical universities (University 
of Bialystok, Bialystok University of Technology) 
participated in the study. The obtained data was 
analyzed using GraphPad Prism5. Statistically 
significant differences between the groups were 
assessed using the Chi-square test (Chi ̂  2), assuming 
the significance level equal to 0.05.

WHO zaleca powszechne stosowanie badań przesiewo-
wych w kierunku STIs. Jest to szczególnie konieczne 
w grupach: mężczyzn utrzymujących kontakty seksual-
ne z mężczyznami (MSM, men who have sex with men), 
osób utrzymujących kontakty seksualne pod wpływem 
substancji psychoaktywnych oraz w przypadku zwięk-
szonej liczby partnerów seksualnych. Celem działań 
WHO jest ograniczenie liczby zachorowań o 90% 
w stosunku do roku 2016 (4).

W Polsce kontrolę nad chorobami zakaźnymi spra-
wuje Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego, który co roku przygotowuje wy-
kaz rejestrowanych chorób zakaźnych. Do STIs, któ-
re znajdują się w tym rejestrze należą kiła, rzeżączka, 
chlamydioza, WZW B oraz infekcja HIV. Obserwuje się 
trend wzrostowy zachorowań na STIs również w Pol-
sce, należy jednak podkreślić, że rozpoznawalność oraz 
zgłaszalność tych infekcji jest w dużym stopniu niedo-
szacowana. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na po-
trzebę edukacji i zwiększenia świadomości społeczeń-
stwa na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową.

CEL PRACY

Analiza i porównanie wiedzy, ryzykownych zacho-
wań oraz działań prewencyjnych dotyczących chorób 
przenoszonych drogą płciową wśród studentów biało-
stockich uczelni wyższych.

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono w 2018 roku przy użyciu 
autorskiej, anonimowej ankiety zawierającej 37 pytań 
ogólnych i szczegółowych dotyczących STIs. Została 
ona opublikowana w Internecie przy użyciu Formularze 
Google i udostępniona  na portalu Facebook, w grupach 
(Studenci UMB, Studenci Białystok, Studenci i Ab-
solwenci Politechniki Białostockiej, Koło Prawa Me-
dycznego i Farmaceutycznego ,,Pro Humanae Vitae” 
UwB, Prawo UwB 2018), skupiających studentów bia-
łostockich uczelni wyższych, kierunków medycznych 
(med.) i niemedycznych (niemed.). Link do ankiety był 
ogólnodostępny i wypełniały ją osoby zainteresowane, 
z własnej inicjatywy. Spośród 11 499 studentów będą-
cych członkami grup studenckich 310 osób wypełniło 
formularz.

 W badaniu wzięło udział 168 (54,2%) studentów 
kierunków medycznych (Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, UMB), oraz 142 (45,8%) - uczelni nie-
medycznych (Uniwersytet w Białymstoku, Politech-
nika Białostocka). Uzyskane dane analizowano przy 
użyciu GraphPad Prism5. Istotne statystycznie różnice 
między grupami oceniano przy użyciu testu Chi-kwa-
drat (Chi^2) zakładając poziom istotności równy 0,05.
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Co wiesz o infekcjach przenoszonych drogą płciową?What do you know about sexually transmitted infections?

RESULTS

Among the respondents, 80.6% (250) were women 
and 19.4% (60) men. The age of the respondents 
ranged from 18 to 35 years, on average 22 years 
(Tab. I.). Sexual activity was declared by 73.2% (227, 
95% confidence interval – CI: 68-78) of people, and 
there was no statistical difference between these two 
groups (p = 0.30).Of those who were sexually active, 
47.1% (107, 95% CI: 41 - 53) admitted to risky sexual 
behavior in the past (e.g. intercourse after alcohol, 
drugs, unprotected); no statistically significant 
difference was found between medical and non-
medical students (p = 0.72). Only 24.3% (26, 95% 
CI: 16 - 32) of people declaring risky sexual behavior 
had ever been tested for STIs, but this difference was 
not statistically significant. In case of risky sexual 
behavior, 50.6% (157, 95% CI: 45 - 56) respondents 
declared they would go to their doctor first -, 31.6% 
(98, 95% CI: 26 - 37) would look for information 
on the Internet and 7.7% (24, 95% CI: 5 - 11) would 
wait for disease symptoms. There were no statistical 
differences in the above-mentioned responses in 
both groups of students. Among the respondents, 
13.5% (42, 95% CI: 10 - 17) admitted having had 
more than one sexual partner in the last 12 months. 
Unfortunately, only 23.8% (10 people, 95% CI: 10-
37) of the above-mentioned respondents performed 
an STI test in the last year, but this difference 
was not statistically significant (Tab. II). Among 
the contraceptive methods used, the respondents 
mentioned: condoms – 187 picks (60.3%, 95% CI: 55 
- 66), contraceptive pills – 77 picks (24.8%, 95% CI: 
20 - 30), natural methods – 37 picks (11.9% , 95% 
CI: 08 - 15), IUD – 7 picks (2.2%, 95% CI: 0.6 - 3.9), 
intermittent intercourse – 6 picks (1.9%, 95% CI: 0.4 
- 3 , 5), contraceptive patch – 3 picks (0.9%, 95% 
CI: -0.1 - 2.1), vaginal ring – 2 picks (0.6%, 95% 
CI: -0.3 - 1.5) (Tab. III.) A statistically significant 
difference in the use of contraceptive methods was 
demonstrated: medical students chose condoms 
significantly more often (p = 0.024), and non-medical 
students chose intermittent intercourse (p = 0.007). 

Table I. Participants characteristics.
Tabela I. Charakterystyka badanej grupy.

UMB Uczelnie niemed. Ogółem
N 168 (54,2%) 142 (45,8%) 310 (100%)

Kobiety (K) 132 (78,6%) 118 (83,1%) 250 (80,6%)
Mężczyźni (M) 36 (21,4%) 24 (16,9%) 60 (19,3%)

Średni wiek 22,02 21,7 21,9 
Min. wiek 18 18 18
Max. wiek 34 35 35

Aktywność seksualna 127 (41%) 100 (32,2%) 227 (73,2%)

WYNIKI

Wśród badanych osób kobiety stanowiły 80,6% 
(250), mężczyźni 19,4% (60). Wiek respondentów wy-
nosił od 18 do 35 lat, średnio 22 lata (Tab. I.) Aktywność 
seksualną deklarowało 73,2% (227, 95% przedział uf-
ności (confidence interval) - CI: 68 - 78) osób, nie wy-
kazano różnicy statystycznej między obiema grupami 
(p=0,30). Spośród osób aktywnych seksualnie 47,1% 
(107, 95% CI: 41 – 53) przyznało się do ryzykownych 
zachowań seksualnych w przeszłości (np. stosunek po 
alkoholu, narkotykach, bez zabezpieczenia), nie odno-
towano istotnej statystycznie różnicy między studen-
tami med. i niemed. (p=0,72). Tylko 24,3% (26, 95% 
CI: 16 – 32) osób deklarujących ryzykowne zachowa-
nia seksualne miało wykonane kiedykolwiek badanie 
w kierunku STIs, jednak ta różnica nie była istotna 
statystycznie. W przypadku wystąpienia ryzykownego 
zachowania seksualnego respondenci w pierwszej ko-
lejności udaliby się do lekarza - 50,6% (157, 95% CI: 45 
– 56), szukaliby informacji w internecie 31,6% (98, 95% 
CI: 26 – 37) oraz czekaliby na objawy choroby 7,7% (24, 
95% CI: 5 – 11). Nie wykazano różnic statystycznych 
w wymienionych odpowiedziach w obu grupach stu-
dentów. Spośród ankietowanych, 13,5% osób (42, 95% 
CI: 10 – 17) przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy miało więcej niż jednego partnera seksualnego. Nie-
stety, tylko 23,8% (10 osób, 95% CI: 10 – 37) spośród 
wyżej wymienionych respondentów wykonało badanie 
w kierunku STIs w ostatnim roku, jednak ta różnica nie 
była istotna statystycznie (Tab. II.). Wśród stosowanych 
metod antykoncepcji ankietowani podali: prezerwaty-
wy 187 (60,3%, 95% CI: 55 - 66), tabletki antykoncep-
cyjne 77 (24,8%, 95% CI: 20 - 30), metody naturalne 37 
(11,9%, 95% CI: 08 - 15), wkładka domaciczna 7 (2,2%, 
95% CI: 0,6 – 3,9), stosunek przerywany 6 (1,9%, 95% 
CI: 0,4 – 3,5), plaster antykoncepcyjny 3 (0,9%, 95% 
CI: -0,1 – 2,1), krążek dopochwowy 2 (0,6%, 95% CI: 
-0,3 – 1,5) (Tab. III.) Wykazano istotnie statystyczną 
różnicę w stosowaniu metod antykoncepcji: studenci 
kierunków medycznych znamiennie częściej wybierali 
prezerwatywy (p=0,024), a studenci niemedyczni sto-
sunek przerywany (p=0,007). Studenci Uniwersytetu 
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Medical University students were statistically 
significantly more likely to have ever been tested 
for STIs: 22% vs 8.45% (p = 0.0011) and have more 
knowledge of the places where such examinations 
were performed: 71.4% vs 26.8% (p <0.0001). In case 
of suspicion of STIs, students would report to doctors 
of the following specialties: gynecologist - 53.2% 
(165, 95% CI: 48 - 59) (24.8% med., 28.4% non-med.), 
venereology dermatologist - 24.2% (75, 95% CI: 19 
- 29) (18.4% med., 5.8% non-med.), family medicine 
physician - 14.8% (46, 95% CI: 11 - 19) (8.1% med., 
6.8% non-med.), infectious diseases physician - 4.8% 
(15, 95% CI: 2 - 7) (1.6% med., 3.2% non-med.). Only 
one of the respondents from the Medical University 
admitted that they had not heard about STIs. When 
asked about known sexually transmitted infections, 
the respondents indicated: HIV/AIDS 97.7% (303, 

Table II. Answers concerning basic sexual behaviours.
Tabela II. Odpowiedzi dotyczące podstawowych zachowań seksualnych.

Ogółem, 95% CI
Studenci

p
medyczni niemedyczni

Aktywność seksualna 227 (73,2%),  68 - 78 41% 32,2% ns
Ryzykowne zachowania seksualne (wśród 
osób aktywnych seksualnie) 107 (47,1%),  41 – 53 19% 15,2% ns

Badanie w kierunku STIs kiedykolwiek 
(wśród osób podejmujących ryzykowne 
zachowania seksualne)

26 (24,3%), 16 – 32 15,9% 8,4% ns

Postępowanie w przypadku ryzykownego zachowania seksualnego
– Wizyta u lekarza 157 (50,6%), 45 – 56 29,3% 21,3% ns
– Szukanie informacji w Internecie 98 (31,6%), 26-37 16,5% 15,2% ns
– Oczekiwanie na objawy choroby 24 (7,7%), 5 - 11 3,5% 4,2% ns
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miałeś 
więcej niż 1 partnera seksualnego? Tak /Nie

42 (13,5%) / 268 (86,5%), 
10 - 17 7,7% / 92,3% 5,8% / 94,2% ns

Badanie w kierunku STIs w ciągu ostatnich 
12 miesięcy (wśród osób, które miały więcej 
niż 1 partnera seksualnego)

10 (23,8%), 10 - 37 16,7% 7,1% ns

ns - not significant, nieistotne statystycznie

Table III. Contraception methods used by medical  and non-medical students.
Tabela III. Metody antykoncepcji stosowane przez studentów medycznych i niemedycznych.

Rodzaj antykoncepcji Ogółem, 95% CI
Studenci 

p
Medyczni (%) Niemedyczni 

(%)
Prezerwatywy 187 (60,3%), 55 - 66 111 (35,8%) 76 (24,5%) 0,0244
Tabletki antykoncepcyjne 77 (24,8%), 20 – 30 44 (14,2%) 33 (10,6%) ns
Naturalne metody antykoncepcji 37 (11,9%), 8 - 15 20 (6,5%) 17 (5,5%) ns
Wkładka domaciczna 7 (2,2%), 0,6 – 3,9 6 (1,9%) 1 (0,3%) ns
Stosunek przerywany 6 (1,9%), 0,4 – 3,5 0 (0%) 6 (1,9%) 0,0071
Plaster antykoncepcyjny 3 (0,9%), -0,1 – 2,1 0 (0%) 3 (0,9%) ns
Krążek antykoncepcyjny 2 (0,6%), -0,3 – 1,5 0 (0%) 2 (0,6%) ns

ns – not significant, nieistotne statystycznie

Medycznego istotnie statystycznie częściej byli kiedy-
kolwiek badani w kierunku STIs: 22% vs 8,45% (p= 
0,0011) oraz mają większą  wiedzę o miejscach wy-
konywania takich badań: 71,4% vs 26,8% (p<0,0001). 
W razie podejrzenia u siebie STIs studenci zgłosiliby 
się do lekarzy następujących specjalności: ginekolog - 
53,2% (165, 95% CI: 48 – 59) (24,8% med., 28,4% nie-
med.), dermatolog wenerolog - 24,2% (75, 95% CI: 19 
– 29) (18,4% med., 5,8% niemed.), lekarz medycyny ro-
dzinnej - 14,8% (46, 95% CI: 11 – 19) (8,1% med., 6,8% 
niemed.), lekarz chorób zakaźnych - 4,8% (15, 95% CI: 
2 – 7) (1,6% med., 3,2% niemed.). Spośród wszystkich 
badanych tylko jedna osoba z Uniwersytetu Medyczne-
go przyznała, że nie słyszała na temat STIs. W pytaniu 
o wybór  infekcji należących do przenoszonych drogą 
płciową respondenci zaznaczali: HIV/AIDS 97,7% (303, 
95% CI: 96 - 99), rzeżączka 92,9% (288, 95% CI: 90 - 
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95% CI: 96 - 99), gonorrhea 92.9% (288, 95% CI: 
90 - 96), trichomoniasis 75.5% (234, 95% CI: 71 - 
80), syphilis 89.3% (277, 95% CI: 86 - 93), genital 
herpes 92.2% (286, 95% CI: 89 - 95 ), HPV 70% (217, 
95% CI: 64 - 75), chlamydiosis 69% (214, 95% CI: 
64 - 74), hepatitis B 51% (158, 95% CI: 45 - 57) (Tab. 
IV.). It was shown that students of medical faculties 
classified these infections as STIs significantly better 

compared to students of non-medical faculties (p 
<0.0001). Almost 85% of respondents (95% CI: 81-
89) (51.9% of med. and 31.9% of non-med.) indicated 
that a virus is the etiological factor of HIV infection. 
Respondents from medical faculties showed a 
significant difference in knowledge of the causative 
microorganism compared to non-medical subjects 
(p < 0.0001). The most commonly picked ways of 
transmitting STIs were sexual contact - 97.4% (302, 
95% CI: 96 - 99), sharing needles - 68.1% (211, 95% 
CI: 63 - 73), transplacental route - 64.8% (201, 95% 
CI: 59 - 70), oral contact - 55.2% (171, 95% CI: 50 - 
61), blood transfusion - 54.5% (169, 95% CI: 63 - 73), 
sharing towels 33.2% (103, 95% CI: 28 - 39) (Tab. 
V.) A difference in knowledge about the transmission 
of STIs was found between the surveyed groups 

96), rzęsistkowica 75,5% (234, 95% CI: 71 - 80), kiła 
89,3% (277, 95% CI: 86 - 93), opryszczka narządów 
płciowych 92,2% (286, 95% CI: 89 - 95), HPV 70% 
(217, 95% CI: 64 - 75), chlamydioza 69% (214, 95% CI: 
64 - 74), WZW B 51% (158, 95% CI: 45 - 57). (Tab. IV.) 
Wykazano, że studenci kierunków medycznych zna-
miennie poprawniej klasyfikowali wymienione infek-
cje do STIs w porównaniu do studentów kierunków nie-

medycznych (p<0,0001). Blisko 85% (95% CI: 81 - 89) 
(51,9%% med. i 31,9% niemed.) respondentów podało, 
że czynnikiem etiologicznym infekcji HIV jest wirus. 
Ankietowani z kierunków medycznych wykazali zna-
mienną różnicę znajomości drobnoustroju wywołują-
cego w porównaniu do osób z kierunków niemedycz-
nych (p<0,0001). Jako potencjalne drogi przenoszenia 
STIs respondenci najczęściej podali kontakt płciowy 
- 97,4% (302, 95% CI: 96 - 99), używanie wspólnych 
igieł - 68,1% (211, 95% CI: 63 - 73), drogę przezłoży-
skową - 64,8% (201, 95% CI: 59 - 70), kontakt oralny 
- 55,2% (171, 95% CI: 50 - 61), transfuzję krwi - 54,5% 
(169, 95% CI: 63 - 73), korzystanie ze wspólnych ręcz-
ników 33,2% (103, 95% CI: 28 - 39) (Tab. V.) Między 
ankietowanymi grupami studentów wykazano różnicę 
w wiedzy na temat transmisji STIs, istotnie statystycz-

Table IV. Which infections belong to STIs? Answers of the medical and non-medical  students.
Tabela IV. Które z infekcji należą do STIs? Odpowiedzi studentów medycznych i niemedycznych.

Które z infekcji należą do STIs? Ogółem, 95% CI
Studenci

P
Medyczni Niemedyczni 

HIV 303 (97,7%), 96 – 99 167 (53,9%) 136 (43,9%) 0,0321
Rzeżączka 288 (92,9%), 90 – 96 165 (53,2%) 123 (39,7%) <0,0001 
rzęsistkowica 234 (75,5%), 71 – 80 165 (53,2%) 69 (22,2%) <0,0001 
Kiła 277 (89,3%), 86 – 93 163 (52,6%) 114 (36,8%) <0,0001 
Opryszczka narządów płciowych 286 (92,2%), 89 – 95 164 (52,9%) 122 (39,4%) 0,0001 
HPV 217 (70%), 64 – 75 148 (47,7%) 69 (22,2%) <0,0001 
Chlamydioza 214 (69%), 64 – 74 143 (46,1%) 71 (22,9%) <0,0001 
WZW B 158 (51%), 45 - 57 121 (39%) 37 (11,9%) <0,0001 

ns – not significant, nieistotne statystycznie

Table V. Ways of transmission of STIs chosen by medical and non-medical students.
Tabela V. Drogi przenoszenia STIs wybrane przez studentów medycznych i niemedycznych. 

Drogi przenoszenia STIs Ogółem, 95% CI
Studenci

p
medyczni niemedyczni

Kontakt płciowy 302 (97,4%), 96-99 165 (53,2%) 137 (44,2%) ns
Używanie wspólnych igieł 211 (68,1%), 63 – 73 113 (36,5%) 98 (31,6%) ns
Droga przezłożyskowa 201 (64,8%), 59 – 7- 134 (43,2%) 67 (21,6%) <0,0001 
Kontakt oralny 171 (55,2%), 50 – 61 121 (39%) 50 (16,1%) <0,0001 
Transfuzja krwi 169 (54,5%), 63 – 73 100 (32,3%) 69 (22,2%) ns
Korzystanie ze wspólnych ręczników 103 (33,2%), 28 – 39 75 (24,2%) 28 (9%) <0,0001 

ns – not significant, nieistotne statystycznie

Co wiesz o infekcjach przenoszonych drogą płciową?What do you know about sexually transmitted infections?
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of students: statistically significantly more often 
medical students marked the transplacental route (p 
<0.0001), oral contact (p <0.0001), sharing of towels 
(p <0.0001). Almost ¾ (230, 95% CI: 69 - 79) (50.3% 
med., 23.9% non-med.) of students know that sexually 
transmitted diseases can be asymptomatic, but it has 
been shown that medical subjects significantly more 
often chose this answer (p <0.0001). The most known 
symptoms of STIs were classified by the respondents 
as: abnormal vaginal or urethral outlet discharge 
76.1% (236, 95% CI: 71 - 81), genital ulceration 77.1% 
(239, 95% CI: 72 - 82 ), genital pruritus 79% (245, 
95% CI: 74 - 84), genital edema 73.9% (229, 95% CI: 
69 - 79), pain during intercourse 71.3% (221, 95% 
CI: 66-76), pain while urinating 75.2% (233, 95% CI: 
70-80). (Tab. VI.) Nearly 14% of the respondents did 
not indicate any symptoms. There was a difference in 
the knowledge of symptoms that may indicate STIs 
between the two groups of students with the indication 
of people from medical faculties (p <0.0001). Most of 

the respondents (93.9%, 95% CI: 91 - 97) indicated 
the need to treat sexual partners in case of symptoms 
of sexually transmitted infection. Only more than 
half of the respondents (95% CI: 51-62) (44.2% med., 
12.3% non-med.) knew about the existence of vaccines 
against some STIs; it was significantly greater among 
medical students than non-med. (p <0.0001). The need 
to deepen the knowledge about STIs was indicated by 
the majority of respondents - 88.3% (274, 95% CI: 85 
- 92), including 51% (158) med. vs. 37.4% (116) non-
med. and it was significantly higher among students 
of medical faculties (p = 0.0017). Among the listed 
sources of knowledge about STIs, students indicated: 
Internet 89% (276, 95% CI: 86 - 93), university 60.6% 
(188, 95% CI: 55 - 66), books 46.8% (145, 95 % CI: 

Table VI. Answers concerning symptoms of STIs among medical and non-medical students.
Tabela VI. Odpowiedzi dotyczące objawów STIs wśród studentów medycznych i niemedycznych.

Ogółem, 95% CI
Studenci

p
medyczni niemedyczni

Czy STIs mogą przebiegać bezobjawowo? 
Tak / Nie / Nie wiem 230 (74,2%), 69 - 79

156 (50,3%) / 
2 (0,6%) / 10 

(3,2%)

74 (23,9%) / 
6 (1,9%) / 62 

(20%)
<0,0001 

Które objawy należą do STIs?
Wyciek nieprawidłowej wydzieliny z pochwy 

lub ujścia cewki moczowej 236 (76,1%), 71 – 81 155 (50%) 81 (26,1%) <0,0001

Owrzodzenie narządów płciowych 239 (77,1%), 72 – 82 153 (49,4%) 86 (27,7%) <0,0001 
Świąd narządów płciowych 245 (79%), 74 – 84 150 (48,4%) 95 (30,6%) <0,0001 
Obrzęk narządów płciowych 229 (73,9%), 69 – 79 139 (44,8%) 90 (29%) 0,0001 

Ból podczas współżycia 221 (71,3%), 66 – 76 135 (43,5%) 86 (27,7%) 0,0001 
Ból przy oddawaniu moczu 233 (75,2%), 70 - 80 134 (43,2%) 99 (31,9%) 0,0414 

ns – not significant, nieistotne statystycznie

nie częściej studenci medyczni zaznaczali drogę prze-
złożyskową (p<0,0001), kontakt oralny (p<0,0001), ko-
rzystanie ze wspólnych ręczników (p<0,0001). Blisko 
¾  (230, 95% CI: 69 - 79) (50,3% med., 23,9% niemed.) 
studentów wie, że choroby przenoszone drogą płciową 
mogą przebiegać bezobjawowo, jednak wykazano, że 
osoby z kierunków medycznych znamiennie częściej 
wybierały tę odpowiedź (p<0,0001). Do najbardziej 
znanych objawów STIs respondenci zakwalifikowali: 
wyciek nieprawidłowej wydzieliny z pochwy lub ujścia 
cewki moczowej 76,1% (236, 95% CI: 71 - 81), owrzo-
dzenie narządów płciowych 77,1% (239, 95% CI: 72 - 
82), świąd narządów płciowych 79% (245, 95% CI: 74 
- 84), obrzęk narządów płciowych 73,9% (229, 95% CI: 
69 - 79), ból podczas współżycia 71,3% (221, 95% CI: 
66 - 76), ból przy oddawaniu moczu 75,2% (233, 95% 
CI: 70 - 80). (Tab. VI.) Blisko 14% ankietowanych nie 
wskazało żadnych objawów. Wykazano różnicę w zna-
jomości objawów mogących świadczyć o STIs między 
obiema grupami studentów ze wskazaniem osób z kie-

runków medycznych (p<0,0001). Większość ankieto-
wanych (93,9%, 95% CI: 91 - 97) wskazała konieczność 
leczenia partnerów seksualnych w przypadku wystą-
pienia objawów infekcji przenoszonej drogą płciową. 
Tylko ponad połowa respondentów (95% CI: 51 - 62) 
(44,2% med., 12,3% niemed.) posiadała wiedzę o istnie-
niu szczepionek przeciwko niektórym STIs, była ona 
znamiennie większa wśród studentów med. niż niemed. 
(p<0,0001). Potrzeba pogłębienia wiedzy na temat STIs 
została wskazana przez większą część ankietowanych 
- 88,3% (274, 95% CI: 85 - 92), w tym 51% (158) med. 
vs. 37,4% (116) niemed. i była ona znamiennie większa 
wśród studentów kierunków medycznych (p=0,0017). 
Wśród wymienionych źródeł wiedzy o STIs studenci 
wskazali: Internet 89% (276, 95% CI: 86 - 93), uczelnia 
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41 - 52), friends 15.8% (49.95% CI: 12 - 20), family 
5.5% (17.95% CI: 3 - 8). There were no statistically 
significant differences in the answers to this question 
between the study groups. Almost 90% of students 
did not know any preventive actions (posters, leaflets, 
information on the Internet) regarding STIs; such 
knowledge was reported by only 7.7% of medical and 
3.5% non-medical students.

DISCUSSION

In recent years, the incidence and negative 
consequences of sexually transmitted diseases have 
increased significantly. Every day, over a million 
people around the world become infected. It is 
estimated that about 376 million infections occur 
annually, out of the four most common: chlamydia, 
gonorrhea, syphilis and trichomoniasis (1). Their 
consequence is acute infections, often exclusion 
from social functions, infertility, as well as organ 
and psychological complications (4). The above 
information proves the seriousness of the problem, 
which prompted us to test the knowledge and 
awareness of students.

In our study, the majority of respondents were 
women, which undoubtedly affects the obtained 
results and does not correspond to the structure of 
the student body in the city. On the other hand, it 
indicates that women are more interested than men 
in the subject matter and there is a need to provide 
knowledge and education, especially to men. 
Samkange-Zeeb et al. found that women were better 
informed about some STIs, such as HPV infection 
and chlamydiosis (5). The CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) reports that sexually active 
young adults (20-24 years) and adolescents (15-19 
years) are at greater risk of STIs compared to older 
adults (6). According to Smith et al., the incidence 
of STIs is observed mainly among young people 
under 25 years of age, which is most likely caused 
by exposure to the main risk factors: intercourse with 
multiple partners and not using condoms (7). Our 
respondents were on average 22 years old, sexually 
active people. Recently, the age of sexual initiation has 
been lowered, which means that younger and younger 
people are exposed to the microorganisms causing 
STIs (8). Almost half of the respondents declared the 
occurrence of risky sexual behaviour, which is quite 
a large number of students, comparing our study to 
others of this type (5). However, Wayal et al. in their 
UK study showed that 59.2% of respondents admitted 
to such behaviour. Such a large percentage may 
result from the fact that the respondents in the Wayal 
et al. study were MSM (9). There are many studies 
confirming the correlation between the risk factors 

60,6% (188, 95% CI: 55 – 66), książki 46,8% (145, 95% 
CI: 41 – 52), znajomi 15,8% (49, 95% CI: 12 – 20), ro-
dzina 5,5% (17, 95% CI: 3 – 8). Nie stwierdzono różnic 
w odpowiedzi na to pytanie pomiędzy badanymi gru-
pami. Blisko 90% studentów nie znało żadnych akcji 
profilaktycznych (plakaty, ulotki, informacje w interne-
cie) dotyczących STIs, taką znajomość podało jedynie 
7,7% studentów kierunków medycznych i 3,5% nieme-
dycznych.

OMÓWIENIE

W ostatnich latach znacząco wzrasta zachorowal-
ność i negatywne konsekwencje chorób przenoszonych 
drogą płciową. Każdego dnia na całym świecie zakaże-
niu ulega ponad milion osób. Szacuje się, że co roku po-
jawia się około 376 milionów infekcji z czterech najczę-
ściej występujących: chlamydiozy, rzeżączki, kiły oraz 
rzęsistkowicy (1). Ich konsekwencją są ostre infekcje, 
często wykluczenie z funkcji społecznych, bezpłod-
ność oraz powikłania narządowe i psychologiczne (4). 
Powyższe informacje świadczą o powadze problemu, 
co skłoniło nas do sprawdzenia  wiedzy i świadomości 
studentów.

W naszym badaniu większość respondentów stano-
wiły kobiety, co niewątpliwie ma wpływ na uzyskane 
wyniki i nie odpowiada strukturze ogółu studentów 
w mieście. Z drugiej jednak strony, wskazuje to na 
większe zainteresowanie kobiet niż mężczyzn poruszo-
ną tematyką oraz potrzebę pogłębiania wiedzy i edu-
kacji, zwłaszcza wśród płci męskiej. Samkange-Zeeb 
i wsp. stwierdzili lepsze poinformowanie kobiet na te-
mat niektórych z STIs, jak infekcja HPV i chlamydioza 
(5). CDC (Centers for Disesase Control and Prevention) 
podaje, że młodzi dorośli (20-24 lata) i osoby nastolet-
nie (15-19 lat) aktywne seksualnie są bardziej zagrożone 
STIs w porównaniu do starszych dorosłych (6). Według 
Smith i wsp. zachorowalność na STIs obserwowana jest 
głównie wśród ludzi młodych poniżej 25. roku życia, co 
najprawdopodobniej spowodowane jest narażeniem na 
główne czynniki ryzyka: współżycie z wieloma partne-
rami oraz niestosowanie prezerwatyw (7). Badani przez 
nas respondenci mieli średnio 22 lata, osoby aktywne 
seksualnie były w podobnym wieku – średnio 22,3 
roku.  W ostatnim czasie dochodzi do obniżenia wie-
ku inicjacji seksualnej, co powoduje, że coraz młodsi 
są eksponowani na drobnoustroje powodujące STIs (8). 
Prawie połowa ankietowanych deklarowała wystąpie-
nie ryzykownego zachowania seksualnego, co stanowi 
dość dużą liczbę studentów, porównując nasze badanie 
do innych tego typu (5). Jednakże Wayal i wsp. w swo-
im badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii wy-
kazał, że 59,2% ankietowanych przyznało sią do takich 
zachowań. Tak duży odsetek, może wynikać z faktu, że 
respondentami byli MSM (9).  Istnieje wiele badań po-

Co wiesz o infekcjach przenoszonych drogą płciową?What do you know about sexually transmitted infections?



378

for STIs (such as a large number of sexual partners, 
casual sexual intercourse, unprotected intercourse) 
and factors increasing the risk of these behaviours, 
such as alcohol and drug use (10, 11, 12). A study 
by Richter et al. showed a correlation between the 
lack of condom use and a large number of sexual 
partners and aggressive behaviour (12). Interestingly, 
according to a study by Senf et al., alcohol use is 
not the largest risk factor for intercourse without 
using a condom (13). A survey conducted among 
students of universities in Tehran showed that as 
many as 85% of sexually active people had more 
than one partner in their lives, which, compared to 
our results, is a significantly higher value (14). In 
research conducted around the world, testing for 
STIs is more common than among students from 
Bialystok, where the percentage is 15.8%. Wayal et 
al. report that ¾ of the respondents have ever been 
tested for these infections. Failure to perform such a 
test was associated with less knowledge about STIs 
and negative or unknown HIV status (9). In contrast, 
more than half of Scottish university students 
reported having tested for STIs in the past. According 
to Martin-Smith et al., it correlated with the female 
gender, older age, knowledge about STIs, own norms, 
attitudes and inclinations (7). In our study, the vast 
majority of respondents have never been tested for 
STIs, indicating the need for education, which may 
additionally be the reason for the low return rates 
in our study. Hamilton et al. found that low self-
confidence, access to test sites, stigmatization, 
discrimination, poverty, low awareness of the risk of 
HIV infection are the main obstacles to HIV testing 
(15). As in the studies by Zhang et al., the main 
source of knowledge about STIs for most students is 
the Internet, and in the event of being at risk of an 
STI infection, the majority of respondents (50.6%) 
would seek medical advice (16). A study of MSM 
in China also reports that half of those polled would 
see a doctor. Factors influencing failure to report 
to professionals are younger age, lower income, 
less knowledge of STIs, and no symptoms (17). In 
the study by Kaptanoğlu et al., the main source of 
information is often school, and medical authorities 
are not mentioned in the first place (18). Respondents’ 
lack of knowledge may be related to the lack of 
reliable sources of information - there are many 
websites providing professional knowledge in this 
field, but unfortunately the Internet is also abundant in 
scientifically unsubstantiated, amateur opinions and 
advice. Very often, the selection of reliable sources 
worth attention is difficult for students, especially in 
the case of students of non-medical faculties. On the 
other hand, respondents from medical faculties often 
have theoretical knowledge gained from studies, such 

twierdzających korelację pomiędzy czynnikami ryzyka 
STIs (jak duża liczba partnerów seksualnych, przygod-
ne stosunki seksualne, stosunek bez zabezpieczenia) 
oraz czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia 
tych zachowań, jak alkohol, narkotyki  (10,11,12). W ba-
daniu przeprowadzonym przez Richter i wsp. wykaza-
no korelację między brakiem stosowania prezerwatyw 
a dużą liczbą partnerów seksualnych i agresywnym 
zachowaniem (12). Co ciekawe, wg badania przepro-
wadzonego przez Senf i wsp. używanie alkoholu nie 
jest największym z czynników ryzyka stosunku bez 
zastosowania prezerwatywy (13). Ankieta przeprowa-
dzona wśród studentów uczelni wyższych w Tehera-
nie wykazała, że aż 85% osób aktywnych seksualnie 
w swoim życiu miało więcej niż jednego partnera, co 
w porównaniu do naszych wyników jest znacząco wyż-
szą wartością (14). W badaniach przeprowadzonych na 
świecie testowanie w kierunku STIs jest bardziej po-
wszechne niż wśród studentów z Białegostoku, gdzie 
odsetek ten wynosi 15,8%. Wayal i wsp. podają, że ¾ 
respondentów miało kiedykolwiek wykonane badanie 
w kierunku tych zakażeń. Niewykonywanie takiego ba-
dania było związane z mniejszą wiedzą na temat STIs 
oraz negatywnym lub nieznanym statusem HIV (9). 
Z kolei ponad połowa studentów szkockich uniwersyte-
tów deklarowała wykonanie badania w kierunku STIs 
w przeszłości. Według Martin-Smith i wsp. korelowało 
to z płcią żeńską, starszym wiekiem, wiedzą na temat 
STIs, własnymi normami, postawami i skłonnościami 
(7). W naszym badaniu znacząca większość responden-
tów nigdy nie była badana w kierunku STIs, co wskazu-
je na  potrzebę edukacji, co dodatkowo może być powo-
dem niskich odsetek zwrotu w naszym badaniu. Hamil-
ton i wsp. określili, że niska pewność siebie, dostęp do 
miejsc wykonywania badań, stygmatyzacja, dyskrymi-
nacja, bieda, niska świadomość ryzyka infekcji HIV są 
głównymi przeszkodami w przeprowadzaniu testów na 
obecność wirusa HIV (15). Podobnie jak w badaniach 
Zhang i wsp., głównym źródłem wiedzy na temat STIs 
u większości studentów jest Internet, a w przypadku na-
rażenia na ryzyko zakażenia STIs większość badanych 
(50,6%) udałaby się po poradę lekarską (16). Badanie 
wśród MSM w Chinach również podaje, że połowa ba-
danych zgłosiłaby się do lekarza. Czynnikami mający-
mi wpływ na niezgłaszanie się do profesjonalistów są 
młodszy wiek, mniejszy dochód, mniejsza wiedza na 
temat STI czy brak objawów (17). W badaniu Kapta-
noğlu i wsp. głównym źródłem informacji często po-
zostaje szkoła, a autorytety medyczne nie są wymie-
niane w pierwszej kolejności (18). Niedoinformowanie 
respondentów może wiązać  się z brakiem rzetelnych 
źródeł informacji – istnieje wiele stron internetowych, 
dostarczających profesjonalnej wiedzy w tym zakresie, 
jednak niestety Internet obfituje również w niepotwier-
dzone naukowo, amatorskie opinie i porady. Bardzo 
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as knowledge of pathogens or names of diseases, but 
probably quite often they are not able to use this 
knowledge in practice. While our study surveyed only 
a randomly selected group of students of Bialystok 
universities, it is not a local problem - authors of 
studies around the world come to similar conclusions 
(16). According to Mudassir et al., newspapers and 
magazines are the main source of patient knowledge 
in Malaysia, while hospitals and health care facilities 
are the last. Shapiro et al. addressed a similar issue 
- the discrepancy between knowledge, care and 
behavior (20). Young people should not be accused of 
a complete lack of knowledge, but it is important to 
pay attention to their approach and attitude towards 
STIs. Our study reported that 7.7% of students would 
wait for symptoms of the disease, which is caused 
by their unawareness of the asymptomatic course of 
some STIs that can potentially cause an accidental 
transmission to their sexual partners and further 
spread of the disease. Considering the methods of 
contraception, the vast majority of students indicated 
the use of a condom, which is the most widespread 
and available protection all over the world (21).

The majority of students participating in the 
survey (99.4% med., 95.8% non-med.) pointed out 
the HIV as a sexually transmitted pathogen, which 
may partially prove the positive impact of sexual 
education concerning the virus. However, according 
to WHO, in 2018, HIV infection was noted in about 
38 million cases worldwide. This may indicate low 
level of education and awareness of STIs (22).

The most common cause of anal-genital ulcers is 
the herpes virus HSV-2. Its characteristic symptoms 
were recognized by our respondents as the second 
most common symptom of STIs. (23). HPV infection 
is the most common STI in the world. With the 
introduction of HPV vaccinations in some countries, 
a strong decrease in the occurrence of STI infection 
and cervical cancer was noticed (24). The results of 
our survey showed that over a quarter of non-medical 
students were not aware of the possibility of getting 
vaccinated against HPV, while over 80% of medical 
students had such knowledge. This outcome shows 
the differences in knowledge between both groups, 
but also the need for greater education, especially 
among young people.

According to the European guidelines for the 
diagnosis and treatment of sexually transmitted 
infections, it is very important that infected 
patients encourage their sexual partners to visit 
the appropriate centers for check-up and possible 
treatment (25). Most of our respondents pointed 
out the need to treat sexual partners in the case of 
occurrence of symptoms, which is a positive trend. It 
is essential to know how STIs spread (26). Our study 

często selekcja rzetelnych źródeł wartych uwagi spra-
wia studentom trudność, szczególnie w przypadku 
studentów kierunków niemedycznych. Ankietowani 
z kierunków medycznych za to często posiadają wie-
dzę teoretyczną wyniesioną ze studiów, jak znajomość 
patogenów, nazw chorób, jednak prawdopodobnie dość 
często nie potrafią wykorzystać tej wiedzy w praktyce. 
Nie jest to problem lokalny, jak wykazano na wybranej 
przez nas losowo grupie studentów białostockich uczel-
ni, do podobnych wniosków dochodzą autorzy badań na 
całym świecie (16). Według Mudassir i wsp., głównym 
źródłem wiedzy pacjentów w Malezji są gazety i czaso-
pisma, podczas gdy szpitale i placówki ochrony zdrowia 
są na ostatnim miejscu spośród podawanych źródeł in-
formacji (19). Shapiro i wsp. poruszyli podobne zagad-
nienie – rozbieżność między wiedzą, troską a zachowa-
niem (20). Nie można zarzucić młodym ludziom zupeł-
nego braku wiedzy, jednak należałoby zwrócić uwagę 
na ich podejście i stosunek do STIs. W naszym badaniu 
odnotowano, że 7,7% studentów czekałoby na objawy 
choroby – ma to związek z nieświadomością studentów 
na temat bezobjawowego przebiegu niektórych z STIs. 
W takiej sytuacji mogą oni stwarzać potencjalne zagro-
żenie przypadkowego zakażania swoich partnerów sek-
sualnych i rozprzestrzeniania chorób. Biorąc pod uwagę 
stosowane metody antykoncepcji, znacząca większość 
studentów wskazała prezerwatywę, która jest najbar-
dziej rozpowszechnionym i dostępnym środkiem na 
całym świecie (21). 

Zdecydowana większość studentów biorących udział 
w ankiecie (99,4% med., 95,8% niemed.) wskazała HIV 
jako patogen przenoszony drogą płciową, co częściowo 
może świadczyć o pozytywnym wpływie edukacji sek-
sualnej dotyczącej tego wirusa. Jednak jak podają dane 
WHO z 2018 r. występowanie zakażenia wirusem HIV 
odnotowano u około 38 mln ludzi na całym świecie, co 
wskazuje nadal na braki w edukacji i świadomości do-
tyczącej STIs (22). 

Najczęstszą przyczyną występowania owrzodzeń 
okolicy analno-genitalnej jest wirus opryszczki HSV-
2. Tak charakterystyczne objawy były rozpoznawane 
przez naszych respondentów jako drugi najczęstszy ob-
jaw STIs. (23).

Zakażenie wirusem HPV jest najczęstszym STIs na 
świecie. Dzięki szczepieniom zauważono bardzo duży 
spadek występowania tych infekcji w obrębie narządów 
płciowych oraz spadek zachorowalności na raka szyjki 
macicy w krajach, które wprowadziły tą szczepionkę 
(24). Jak wynika z uzyskanych wyników, ponad ¼ stu-
dentów kierunków niemedycznych nie była świadoma 
możliwości zaszczepienia się przeciwko wirusowi HPV, 
podczas gdy ponad 80% studentów kierunków medycz-
nych posiadała taką wiedzę. Po raz kolejny wskazuje 
to na różnice w wiedzy pomiędzy badanymi grupami, 
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showed that sexual intercourse is considered the most 
common way of transmitting infections, while oral 
intercourse is seen as much less common – it took 
the fourth place. That outcome highlights the need 
for education.

The results of the presented work revealed that 
a small percentage of students, regardless of their 
fields of studies, have knowledge about preventive 
or educational campaigns concerning sexual health. 
It is worth mentioning the existence of educational 
programs proposed by WHO, PTS (Polish Sexological 
Society) or PTMS (Polish Society of Sexual Medicine) 
(27). Sexual health education increases motivation to 
prevent STIs and therefore reduces morbidity (28).

The data presented in this paper not be treated 
as crucial, due to various methodological problems, 
e.g. related to gender imbalance. Although the study 
group is not fully representative of all students of 
Bialystok universities, it should be emphasized that 
the obtained data present the state of knowledge and 
preventive behavior of young people regarding STIs, 
and additionally encourage further, multi-center 
research on this subject.

CONCLUSIONS

In brief, this paper summarizes the state of 
knowledge, risky behaviors and preventive actions 
concerning STIs as presented by students from 
Bialystok universities. The results of our survey 
emphasize the great need for education among 
young people, especially students of non-medical 
universities. The education should be focused on 
pathogens other than HIV and possible symptoms 
accompanying the infection, as well as the possibility 
of asymptomatic course and also the need to inform 
and treat sexual partners. Another aspect of the 
problem is educating young people about the need to 
test for STIs, especially in the case of having sexual 
intercourse with multiple partners, unprotected 
intercourse or intercourse after using alcohol or drugs. 
Sexually transmitted infection has both health and 
psychosocial consequences. Due to the fact that the 
age of sexual initiation in Poland is decreasing, it is 
necessary to spread knowledge about STIs, including 
educational campaigns and preventive actions from 
an early age, in order to avoid the diseases and their 
complications.
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INSTRUCTION FOR AUTHORS

PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR 
PUBLICATION IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY - EPIDEMIOLOGICAL 

REVIEW

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI 
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

The copyrights for articles published in Przegląd 
Epidemiologiczny - Epidemiological Review are 
reserved for the publisher – the National Institute of 
Public Health-National Institute of Hygiene. This 
means that the articles or their fragments cannot be 
published or reproduced elsewhere without permission 
of the publisher.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
is a bilingual (English and Polish) journal. 

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review publishes:

a) Experimental and methodological studies and 
reports from the area of epidemiology, prevention 
and control of communicable and noncommunicable 
diseases; epidemiological analysis and estimations; 

b) Studies in the field of public health; 
c) Studies and clinical reports of communicable 

diseases; 
d) Review papers from the area of epidemiology, 

prevention and diagnosis of communicable 
diseases and public health; 

e)  Reviews of books and journals in the fields 
mentioned above and letters to the Editor.

1. Rules for the acceptance of the article sent for 
publication

Manuscript should be sent to the Editor with the 
covering letter, in which the corresponding Author 
declares his intention to publish the article, giving 
its title and listing the names of the authors and his 
own place of employment, address, phone number 
and e-mail. In case of original (research) articles, the 
covering letter must include the approval of the head of 
the institution (department) where research was done, 
confirmed by his signature.

The covering letter must be accompanied by 
a written statement that:

Prawa autorskie do prac publikowanych w Prze-
glądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review 
są zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Hi-
gieny. Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie 
mogą być publikowane lub kopiowane gdzie indziej, 
bez zgody wydawcy.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
jest pismem dwujęzycznym. Każda praca jest publi-
kowana w językach angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Re-
view publikuje:

a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia 
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwal-
czania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy 
i szacunki epidemiologiczne;

b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób 

zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, za-

pobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego;

e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienio-
nych dziedzin oraz listy do Redakcji

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do 
publikacji 

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pi-
smem przewodnim, w którym autor korespondencyjny 
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy 
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce za-
trudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo 
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika 
zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane ba-
dania, potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
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A. Work has not published before and will not be 
submitted for publication prior to its publication 
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review.

B. The contribution of each author to the article should 
be described. 

C. A statement that the work does not infringe the 
copyrights or other rights of third parties and there 
is no conflict of interest with other persons or 
institutions.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with 
the instruction for authors. 
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12 
pages, including abstract, references,
figures and tables. 
2.1. Printed manuscript intended for publication should 
be sent to the editor in 1 copy in 
the format A4, written on one side with a margin of 4 
cm on the left side and 1.5 spacing between 
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript 
should be numbered. 
The manuscript must be accompanied by the copies of 
the article in the electronic form (CDROM or sent by 
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text 
is identical with the text of the 
manuscript and give a clear file name of the stored 
article.
The materials should be prepared using Arial font 
for figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and 
Times New Roman font for figure captions and the 
written text.
2.2. The first text page should contain the following 
sequence centred on the page: the full name of the 
author(s) in italics, the title (in bold capital letters) 
and name(s) of the institution(s) where the work was 
made. 
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic 
errors and terminology and upon the consent of the 
authors make the abridgments in the text. 

In the article the following parts should be present: 
Introduction, Objective, Material and Methods, 
Results, Discussion, Conclusions, References, 
Address for correspondence. Abstract should be 
composed of the following parts: Introduction, 
Objective, Material and Methods, Results, 
Conclusions (capital letters, bold, 10 points). 
The particular parts of the article may include subtitles 
provided the structure of the article would be of higher 
transparency then. 

A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w in-
nym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.

B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych auto-
rów w opracowanie artykułu.

C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw 
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z in-
nymi osobami lub instytucjami. 

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy prze-
syłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i an-
gielskiej. 
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku 
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy 
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw 
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z In-
strukcją dla Autorów: streszczenie w językach angiel-
skim i polskim, słowa kluczowe, Tytuły tabel i rycin 
– w języku angielskim i polskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do publikacji powinny być 
nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manu-
skryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zacho-
waniem marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu po-
między wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszcze-
gólne strony manuskryptu powinny być numerowane. 
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik arty-
kułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub prze-
słać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times 
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (auto-
rów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi nie-
pogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) insty-
tucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach 
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie 
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania 
usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywa-
nia za zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
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ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts 
and conclusions contained in the article – ca 250 words 
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on 
a separate, unnumbered page.

KEYWORDS (3-5) should be placed under the 
abstract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness

INTRODUCTION - provides the need (justification) 
of the study and clearly specifies the purpose of 
research. The literature quoted in the introduction 
should be limited only to positions that have a direct 
relationship with the content of this study. In the 
introduction, the results or conclusions from the 
research should not be included. 

MATERIAL AND METHODS - in case of commonly 
known methods, indicate the position of literature, 
together with statistical methods used in study. If the 
methods are already published but not widely known, 
give a brief description, while for new or substantially 
modified methods - deliver a full description. 
In the epidemiological articles information should 
be provided about the plan (protocol) of the study 
covering the study population (age, sex, history of 
immunization and other important characteristics), 
procedures of randomization and criteria used for 
allocation of persons to each group. 

RESULTS - should be given in a logical sequence 
in the text, with a possible reference to the tables 
and figures. Data from the tables and figures should 
not be repeated in the text where the most important 
information should be summarized. 

DISCUSSION - is to highlight new or important aspects 
of research results and discuss their implications and 
indicate their limitations. The results of own research 
should be evaluated against the background of the 
literature quoted by the authors. Do not repeat the detailed 
data presented in the previous parts of the article.

CONCLUSIONS - should be specified in points or 
presented briefly in a narrative form. Conclusions 
should be logically connected with the objectives of 
the research outlined in the introduction. Statements 
and conclusions not based on the obtained results 
should be avoided. Authors should refrain from 
statements about the costs or benefits, if their work 
does not contain economic data and their analysis. If 
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated 
that it is a hypothesis. Do not present the results in 
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, 

Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do kore-
spondencji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy 
wyróżnić: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyni-
ki, Wnioski (wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kart-
kach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji 
w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele 
i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać 
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się 
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redak-
tora, miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz 
strony od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.
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3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 
M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given 
in a form of consecutive numbers in parentheses, 
for example (Fig. 1) or (Table I). Places to include 
illustrative material in the text should be marked on 
the margin of the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well 
as axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. 
Lek. PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and 
security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczo-
ne w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Za-
wartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły 
osi i legenda wykresów powinny być przygotowane 
w języku angielskim.
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W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowa-
ne statystyczne miary zmienności, takie np. jak stan-
dardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. 
Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie nie-
zbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone 
na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej 
w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utwo-
rzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) 
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy do-
łączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.
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