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ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY. This is the next annual analysis of the situation of infectious and parasitic dis-
eases in Poland in 2015 within the framework of the Epidemiological Chronicle of Przegląd Epidemiologiczny 
- Epidemiological Review. Its purpose is to identify potential threats to the health of populations from infectious 
diseases occurring in Poland with reference to other parts of the globe.
MATERIAL AND METHODS. This paper is an introduction to more detailed studies of the epidemiological 
situation of selected infectious diseases and summarizes the results of the surveillance of infectious diseases 
in Poland in 2015. References to epidemiological situation in other countries are limited to situations that may 
affect current or potential occurrence of the disease in Poland.
The main source of epidemiological information for this summary is the data from the reports of the State San-
itary Inspection included in the annual bulletins “Infectious Diseases and Poisonings in Poland in 2015” and 
“Vaccination in Poland in 2015” (1, 2). The epidemiological situation of particular diseases is further elaborated 
in the Epidemiological Chronicle of the same issue of the Epidemiological Review.
Data on deaths are based on the presentation of the Demographic and Labor Market Department of the Central 
Statistical Office on deaths from infectious and parasitic diseases registered in Poland in 2015 and earlier.
RESULTS. For a long time, the most common diseases among epidemiological surveillance it is upper re-
spiratory tract infections classified as “influenza and suspected influenza”. In 2015, the number of cases was  
3,843,438 (9 994,7 / 100,000). As to compare with the 2014’s incidence, this was an increase of 22.6%.
In 2015, incidence of intestinal infections with etiology of salmonella increased by 2.8% compared to the previ-
ous year, but compared to the median of 2009-2013 was 2.5% lower.
A serious epidemiological problem is a strong upward trend in nosocomial infections including infections caused 
by Clostridium difficile. In 2015, 8.976 (23.3 / 100,000) of these cases were reported. They caused 491 deaths. 
Compared to the previous year, the increase in incidence was 39.8%. Compared with the median of 2009-2013 
it was an increase of 89.7%.
In 2015, there was a continuation  of observed for more than a dozen years the unfavorable trend of intestinal 
infections caused by noroviruses. There were recorded at 3,637 (9.5 / 100,000) of those infections.
Among viral intestinal infections, rotavirus infections in children are a particularly important problem. In 2015, 
as compared with 2014, the increase of incidence in the general population was not high, only 0.5%, but to the 
median of 2009-2013 it was 44.4%.
An important group of intestinal infections, diarrhea in children under 2 years of age, had a slight decrease (by 
0.3%) in the category of bacterial infections in 2015, but increased by 26.7% in the category of bacterial poison-
ings and 5.9% in the category of viral infections.
In 2015, there were 4956 cases of pertussis (512.9 / 100,000), which was an increase in the incidence compared 
with the previous year by 136.2%, and compared with the 2009-2013 median by 127.4%.
After the epidemic of rubella outbreaks in 2013, in the year 2014, the incidence  dropped by 84.7% and in 2015, 
the decrease was 65.9%. One case of congenital rubella has been reported.

*Article was written under the task No.6/EM.1/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2016 r. 
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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STRESZCZENIE

CEL PRACY. Jest to dotycząca 2015 r. kolejna, coroczna analiza sytuacji chorób zakaźnych i pasożytniczych 
w Polsce w ramach Kroniki Epidemiologicznej Przeglądu Epidemiologicznego. Celem jej jest wskazanie poten-
cjalnych zagrożeń dla zdrowia populacji ze strony chorób zakaźnych występujących w Polsce.
MATERIAŁ I METODY. Praca jest wstępem do bardziej szczegółowych opracowań sytuacji epidemiologicz-
nej wybranych, szczególnie ważnych pod względem epidemiologicznym chorób zakaźnych i stanowi podsu-
mowanie wyników nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Polsce w 2015 r. Odniesienia do 
sytuacji epidemiologicznej w innych krajach ograniczają się do sytuacji mogących mieć wpływ na aktualne lub 
potencjalne występowanie zachorowań w Polsce. 
Podstawowym źródłem informacji epidemiologicznych do tego podsumowania są zestawienia danych z rapor-
tów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zawarte w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 
w 2015 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 roku” (1, 2). Uzupełniającym źródłem są szczegóło-
we oceny sytuacji epidemiologicznej poszczególnych chorób składające się na tzw. Kronikę epidemiologiczną. 
Dane o zgonach zaczerpnięto z zestawienia Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS doty-
czącego zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych zarejestrowanych w Polsce w 2015 r. i w latach 
wcześniejszych.
WYNIKI. Od wielu lat najliczniejszą grupę wśród chorób podlegających nadzorowi epidemiologicznemu sta-
nowią zakażenia górnych dróg oddechowych klasyfikowane jako „grypa i podejrzenia zachorowań na grypę”. 
W 2015 r. liczba zachorowań na grypę wyniosła 3 843 438 (9 994,7/100 000). W stosunku do zapadalności 
w 2014 r. był to wzrost o 22,6%. 
W 2015 r. zapadalność na zakażenia jelitowe o etiologii salmonelozowej wzrosła w porównaniu z rokiem po-
przednim nieznamiennie, tylko o 2,8%, a w stosunku do mediany z lat 2009-2013 była niższa o 2,5%. 
Poważny problem epidemiologiczny stanowi silny trend wzrostowy zakażeń w zakładach medycznych, w tym 
zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile. W 2015 r. zgłoszono 8 976 (23,3/100 000) tych zachorowań, 
które spowodowały 491 zgonów. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost zapadalności wyniósł 39,8%, 
a w porównaniu z medianą z lat 2009-2013 był to wzrost o 89,7%.
W 2015 r. utrzymała się obserwowana od kilkunastu lat niekorzystna tendencja wzrostu liczby zakażeń jelito-
wych wywołanych przez norowirusy. Zarejestrowano 3 637 zakażeń (zapadalność 9,5/100 000). 

Most measles infections are imported infections or  in contact with them in the country. In 2015 the number of 
cases was 48 (0.12 / 100,000). In 2015, the number of invasive diseases caused by H. influenzae was 62 (0.16 / 
100,000). Compared to the previous year, this was an increase of 51.3%.
The number of invasive diseases caused by Streptococcus pneumoniae in 2015 was 979 cases. Compared to 
2014, this was an increase of 39.0%. When compared with the median of 2009-2013, increase was 128.1%.  
In 2015, number of reported cases of hepatitis B was 3,518 (9.1 / 100,000), which was 122.7% higher than the 
median of 2009-2013. Newly diagnosed C-type infections were reported to be 4,285 (11.1 / 100,000), an increase 
of 91.6% over the median of 2009-2013. Such a large increase in reported cases is related, inter alia to the intro-
duction a new, more sensitive case definition in 2014.
The incidence of  Lyme disease has been on the rise in the last fifteen years. In 2015, 13,625 cases (35.4 / 
100,000) were reported, which, with an insignificant decrease compared to 2014, gives rise to 49.1% over the 
median of 2009-2013.
The downward trend in the incidence of tuberculosis (all forms of tuberculosis) is clearly persistent. In 2015, the 
incidence of this disease decreased compared to the previous year from 17.4 to 16.7 / 100,000.
In 2015 were reported 1,281 cases of newly diagnosed HIV (3,33 / 100,000). It was an increase of 13.0%. The 
number of AIDS cases decreased by 13.5% compared to the previous year.
Reported cases of malaria involve people who have been infected abroad in endemic malaria areas. In 2015 there 
were reported 29 such cases.
None of the cases of diphtheria, chronic childhood paralysis, rabies and viral hemorrhagic fever except for den-
gue have been reported in 2015. There were reported 12 cases of dengue imported from endemic regions. 
In Poland in 2015 number of deaths from all infectious and parasitic diseases was 2,199. The share of deaths due 
to infectious diseases in the total number of deaths was 0.54% and mortality was 5.5 per 100,000 population. The 
majority of deaths were caused by tuberculosis and its consequences (25.7%) and intestinal infections caused by 
Clostridium difficile (23.2%).

Key words: infectious diseases, epidemiology, public health, Poland, 2015

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



297

PURPOSE OF THE STUDY

This is subsequent annual analysis of the situation 
of infectious and parasitic diseases in Poland for  2015 
within the framework of the Epidemiological Chroni-
cle  of this journal. Its purpose is to identify potential 
threats to the health of the population from infectious 
diseases occurring in Poland with reference to other 
parts of the globe.

MATERIAL AND METHODS

The work is an introduction to more detailed stud-
ies of the epidemiological situation of selected epide-
miological infectious diseases and summarizes the re-

Wśród wirusowych zakażeń jelitowych szczególnie ważny problem stanowiły zakażenia rotawirusami u dzieci. 
W 2015 r. dynamika wzrostu zapadalności w całej populacji nie była wysoka, zaledwie 0,5%, ale w stosunku do 
mediany z lat 2009-2013 było to 44,4%. 
W grupie zakażeń i zatruć jelitowych znajdują się biegunki u dzieci do lat 2, gdzie wystąpił w 2015 r. niewielki 
spadek (o 0,3%). Natomiast wystąpił ogółem wzrost o 26,7% w kategorii zatruć o etiologii bakteryjnej oraz 
o 5,9% w kategorii zakażeń wirusowych. 
W 2015 r. odnotowano 4 956 zachorowań na krztusiec (512,9/100 000), co oznacza wzrost zapadalności w po-
równaniu z poprzednim rokiem o 136,2%, a w porównaniu z medianą z lat 2009-2013 o 127,4%. 
Po epidemicznym wzroście zachorowań na różyczkę w 2013 r., w roku 2014 nastąpił spadek zapadalności na tę 
chorobę o 84,7%, a w 2015 r. dalszy spadek o 65,9%. Odnotowano jeden przypadek różyczki wrodzonej.
Większość zachorowań na odrę stanowią zakażenia zawleczone z zagranicy i zakażenia osób, które się w kraju 
z nimi kontaktowały. W 2015 zachorowań było 48 (0,12/100 000). 
W 2015 r. liczba zachorowań na choroby inwazyjne wywołane przez H. influenzae wyniosła 62 (0,16/100 000). 
W porównaniu z poprzednim rokiem był to wzrost o 51,3%. 
Liczba zachorowań inwazyjnych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae w 2015 r. wyniosła 979 przy-
padków. W porównaniu z 2014 r. był to wzrost o 39,0%, a w porównaniu z medianą z lat 2009-2013 o 128,1%. 
W 2015 r. odnotowano 3 518 (9,1/100 000) zachorowań na wzw typu B, co w stosunku do mediany z lat 2009-
2013 stanowi wzrost o 122,7%. Nowo wykrytych zachorowań na wzw typu C zgłoszono 4 285 (11,1/100 000), 
co w stosunku do mediany z lat 2009-2013 stanowi wzrost o 91,6%. Tak duży wzrost zapadalności wiąże się 
m.in. z wprowadzeniem nowej, bardziej czułej definicji przypadku w 2014 r.
Zapadalność na boreliozę z Lyme ma w ostatnim piętnastoleciu wzrastającą tendencję. W 2015 r. zgłoszono 
13 625 przypadków (35,4/100 000), co przy nieznamiennym spadku w porównaniu z 2014 r. daje wzrost w stosun-
ku do mediany z lat 2009-2013 o 49,1%. 
Spadkowa tendencja zapadalności na gruźlicę ogółem (wszystkie postaci gruźlicy) ma wyraźnie trwały charak-
ter. W 2015 r. zapadalność na tę chorobę zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim z 17,4 do 16,7/100 
000. 
W 2015 r. zgłoszono 1 281 przypadków nowo rozpoznanych zakażeń HIV (3,33/100 000). Był to wzrost o 13,0%. 
Liczba zachorowań na AIDS zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 13,5%. 
Zarejestrowane przypadki malarii dotyczą osób, które zakaziły się za granicą na obszarach endemicznych mala-
rii. Takich przypadków w 2015 r. odnotowano 29.
W 2015 r. nie odnotowano w Polsce zachorowań na błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę oraz 
wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą, której 12 przypadków zakażeń nabytych w obszarach endemicznych 
zgłoszono do nadzoru epidemiologicznego.
Z powodu wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych w 2015 r. zmarło w Polsce ogółem 2 119 osób. Udział 
zgonów z powodu tych chorób w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 0,54%, a umieralność 5,5 na 100 000 ludności. 
Najwięcej zgonów spowodowała gruźlica i jej następstwa (25,7%) oraz zakażenia jelit wywołane przez Clostri-
dium difficile (23,2%).

Słowa kluczowe: choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2015

CEL PRACY

Jest to dotycząca 2015 r. coroczna analiza sytuacji cho-
rób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce w ramach Kro-
niki epidemiologicznej Przeglądu Epidemiologicznego. 
Celem jej jest wskazanie potencjalnych zagrożeń dla zdro-
wia populacji ze strony chorób zakaźnych występujących 
w Polsce z odniesieniem do innych obszarów globu.

MATERIAŁ I METODY

Praca jest wstępem do bardziej szczegółowych 
opracowań sytuacji epidemiologicznej wybranych, 
szczególnie ważnych pod względem epidemiologicz-
nym chorób zakaźnych i stanowi podsumowanie wy-

Choroby zakaźne w Polsce w 2015 rokuInfectious  diseases in Poland in 2015
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sults of epidemiological surveillance of communicable 
diseases in Poland in 2015. References to epidemio-
logical situation in other countries are limited to situa-
tions that may affect current or potential occurrence of 
the disease in Poland.

The main source of epidemiological information 
for this summary is the data from the reports of the 
National Sanitary Inspection included in the annual 
bulletins “Infectious Diseases and Poisoning in Poland 
in 2015” (1) and “Vaccination in Poland in 2015” (2). 
More detailed analysis of the epidemiology of partic-
ular diseases is presented in the individual articles of 
Epidemiological Chronicle included in the same issue 
of the Epidemiological Review. 

Mortality data on infectious and parasitic diseases 
registered in were obtained from documents of the De-
partment of Demographic and Labor Market Research 
of the Central Statistical Office. 

RESULTS AND DISCUSSION

A summary of the number and incidence of infec-
tious diseases subject to epidemiological surveillance 
in Poland for 2015 and their median values   in the five 
preceding years as well as data for 2014 is presented 
in Table 1.

Viral upper respiratory tract infections is the 
most common group of diseases under epidemiolog-
ical surveillance. It is classified as “influenza and sus-
pected influenza”. In the first decade of the 21st cen-
tury, the number of cases registered annually exceeded 
one million only in 2003 and 2009 including  the 2009 
pandemic of the new subtype of influenza A (H1N1). 
Following a fall in the number of cases in 2010 to 
551,054 cases, a strong upward trend in the incidence 
of influenza and influenza-like illness occurred in the 
following years, which reached 3,843,438 in 2015, 
resulting in an incidence of 9,994.7/100,000, ie one 
disease for about 10 people. The increase from the 
median for 2009-2013 was 233.0%, and compared 
to the high prevalence in 2014, it was an increase of 
22.6%. Such high incidence of upper respiratory tract 
infections with a marked peak in the influenza season 
are not surprising given the very low effectiveness of 
promotion of seasonal influenza vaccination and the 
recent intensification in anti-vaccination movements.

The highest incidence, as in previous years, was in 
the group of children up to the age of 14. It amounted 
to 30,995.9/100,000, which was more than three times 
higher than in the general population. Despite the im-
provement compared to the previous year, the number 
of laboratory confirmations was low. It amounted to 
991 (in 2014, 437), which represents 0.026% of report-
ed cases. The fraction of laboratory confirmations of 
influenza of influenza cases remains very low (3). 

ników nadzoru epidemiologicznego nad chorobami 
zakaźnymi w Polsce w 2015 r. Odniesienia do sytuacji 
epidemiologicznej w innych krajach ograniczają się do 
sytuacji mogących mieć wpływ na aktualne lub poten-
cjalne występowanie zachorowań w Polsce.

Podstawowym źródłem informacji epidemiologicz-
nych do tego podsumowania są zestawienia danych po-
chodzących z raportów Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej zawarte w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2015 roku” (1) oraz „Szczepienia 
ochronne w Polsce w 2015 roku” (2). Uzupełniającym 
źródłem są opracowane szczegółowe oceny sytuacji 
epidemiologicznej poszczególnych chorób przygotowa-
ne na potrzeby Kroniki epidemiologicznej. 

Dane o zgonach zaczerpnięto z zestawienia Depar-
tamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS 
dotyczącego zgonów z powodu chorób zakaźnych 
i pasożytniczych zarejestrowanych w 2015 r.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zestawienie liczby zachorowań oraz współczynni-
ków zapadalności na choroby zakaźne, podlegające nad-
zorowi epidemiologicznemu w Polsce za rok 2015 i od-
niesienia tych wartości do mediany z pięciu poprzednich 
lat oraz danych z roku 2014 przedstawia tabela 1. 

Wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych. 
Od wielu lat najliczniejszą grupę wśród chorób podlegają-
cych nadzorowi epidemiologicznemu stanowią zakażenia 
górnych dróg oddechowych klasyfikowane jako „grypa 
i podejrzenia zachorowań na grypę”. W pierwszej deka-
dzie XXI w. liczby zachorowań rejestrowanych rocznie 
przekroczyły milion w 2003 i 2009 r., przy czym w 2009 r.  
wystąpiła pandemia nowego podtypu szczepu grypy 
A(H1N1). Po spadku liczby zachorowań w 2010 r. do 
551 054 przypadków, w kolejnych latach pojawiła się silna 
tendencja wzrostu zapadalności na grypę i choroby grypo-
podobne, która w 2015 r. doszła do liczby 3 843 438 przy-
padków, co daje zapadalność 9 994,7/100 000, czyli jedno 
zachorowanie na około 10 osób. Przyrost w stosunku do 
mediany z lat 2009-2013 wyniósł 233,0%, a w stosunku do 
wysokiej już zapadalności w 2014 r. był to wzrost o 22,6%. 
Tak wysoka zapadalność na infekcje górnych dróg odde-
chowych z wyraźnie zaznaczonym szczytem w sezonie 
grypowym nie jest zaskakująca w sytuacji bardzo nikłej 
skuteczności promocji sezonowych szczepień przeciw 
grypie i wzrastającej w ostatnich latach propagandzie ru-
chów antyszczepionkowych.

Najwyższą zapadalność, podobnie jak w poprzednich 
latach, odnotowano w grupie dzieci do lat 14. Wyniosła 
ona 30 995,9/100 000, czyli była ponad trzykrotnie wyż-
sza niż w populacji ogólnej. Mimo poprawy w porównaniu 
z poprzednim rokiem, liczba potwierdzeń laboratoryjnych 
była niska. Wyniosła ona 991 (w 2014 r. 437), co stanowi 
0,026% zgłoszonych przypadków. Reprezentatywność ba-
dań laboratoryjnych w kierunku grypy wykonywanych na 
potrzeby nadzoru nadal nie uległa poprawie (3).

Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński, Mirosław P. Czarkowski
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Podobnie jak w poprzednich latach zwracają uwagę 
duże różnice w liczbie zgłoszeń infekcji górnych dróg 
oddechowych w różnych województwach. Najwyraźniej 
zalecany przez Główny Inspektorat Sanitarny system 
kontroli czułości nadzoru w niektórych województwach 
nie działa jak należy.

Zatrucia i zakażenia jelitowe stanowią grupę zaka-
żeń o dużym znaczeniu z kilku co najmniej względów. 
Niektóre z nich mają ciężki przebieg kliniczny i są przy-
czyną stosunkowo licznych zgonów. Rozpowszechnienie 
tych zakażeń w zależności od czynnika etiologicznego 
jest miarą stanu bezpieczeństwa żywności oraz pozio-
mu higieny osobistej społeczeństwa. Wreszcie niektóre 
z nich stanowią zakażenia szpitalne i mogą być spowodo-
wane zaniedbaniami higienicznymi albo błędami w sto-
sowaniu antybiotyków. 

W grupie zakażeń jelitowych nabytych w środo-
wisku, w ostatnich kilkunastu latach obserwowana jest 
tendencja spadkowa zakażeń wywołanych przez pałeczki 
Salmonella przy obserwowanym wzroście liczby zaka-
żeń norowirusowych. 

W 2015 r. zapadalność (21,9/100 000) na zakażenia 
jelitowe o etiologii salmonelozowej wzrosła w porów-
naniu z rokiem poprzednim nieznamiennie, zaledwie 
o 2,8%, a w stosunku do mediany z lat 2009-2013 była 
niższa o 2,5%. Jak w poprzednich latach obserwowano 
znaczną dominację S. enteritidis.

W ostatnich dekadach czerwonka bakteryjna wystę-
puje w Polsce rzadko i są to na ogół zakażenia sporadycz-
ne. W 2015 r. odnotowano ich 18.

Diagnostyka laboratoryjna w kierunku innych niż 
Salmonella sp. bakterii wywołujących zakażenia jelitowe 
nabywane w środowisku pozaszpitalnym, jak Campylo-
bacter sp., Yersinia sp. oraz E. coli jest w Polsce zleca-
na stosunkowo rzadko i dlatego liczby ich rozpoznań są 
mało miarodajne w ocenie sytuacji epidemiologicznej. 

Poważny problem epidemiologiczny stanowi wyraź-
na tendencja wzrostowa zakażeń w zakładach medycz-
nych, w tym zakażeń wywołanych przez Clostridium 
difficile (4). W 2015 r. zgłoszono 8 976 (23,3/100 000) 
zachorowań, które spowodowały 491 zgonów. W porów-
naniu z rokiem poprzednim wzrost zapadalności wyniósł 
39,8%, a w porównaniu z medianą z lat 2009-2013 był to 
wzrost o 89,7%.

W 2015 r. utrzymywała się obserwowana od kil-
kunastu lat niekorzystna tendencja wzrostowa zakażeń 
jelitowych wywołanych przez norowirusy. Zakażeń je-
litowych wywołanych przez norowirusy zarejestrowano 
3 637 (zapadalność 9,5/100 000). W porównaniu z 2014 r. 
wzrost ten wyniósł 132,0%, a w stosunku do mediany 
z lat 2009-2013 było to 147,1%.

Wśród wirusowych zakażeń jelitowych szczegól-
nie ważny problem stanowiły zakażenia rotawirusami 
u dzieci. W stosunku do 2014 r. dynamika wzrostu za-
padalności w całej populacji nie była wysoka, zaledwie 

As in previous years, the differences in the inci-
dence of upper respiratory tract infections reported in 
different voivodeships are quite large. Apparently rec-
ommended by the Chief Sanitary Inspectorate  system 
of sensitivity verification in some provinces does not 
work as it should.

Intestinal poisonings and infections are a group 
of high priority for several reasons. Some of them have 
a severe clinical course and are responsible for a rela-
tively large number of deaths. The prevalence of these 
infections depending on the type of microorganism is 
a measure of food safety and the level of personal hy-
giene in society. Finally, some of them are nosocomial 
infections and can be caused by hygienic negligence or 
inadequacy in the use of antibiotics.

Among intestinal infections acquired in the en-
vironment, in the last decades, a downward trend in 
infections caused by Salmonella is observed with in-
crease of viral ones, notably norovirus and rotavirus.

In 2015, the incidence (21.9 /100,000) for intesti-
nal infections with salmonellosis etiology increased by 
2.8% compared to the previous year, and as compared 
to the median of 2009-2013 it was 2.5% . As in previ-
ous years observed strong dominance of S. enteritidis.

In recent decades, bacterial dysentery is rare in Po-
land and is generally an occasional infection. In 2015, 
they it were 18 cases reported.

Laboratory confirmation  of non-Salmonella spp.  
such as Campylobacter sp., Yersinia sp. and E. coli in-
fections acquired in non-hospital environment is rela-
tively rare in Poland. Therefore the number of reported 
cases is not very reliable in assessing the epidemiolog-
ical situation.

A serious epidemiological problem is a strong up-
ward trend in infections in medical institutions, includ-
ing infections caused by Clostridium difficile (4). In 
2015, number of 8,976 (23.3 / 100,000) of such cases 
were reported, which resulted in 491 deaths. Com-
pared to the previous year, the increase in incidence 
was 39.8%, compared with the median of 2009-2013 it 
was an increase of 89.7%.

In 2015, there was a continuation of the unfavorable 
trend of intestinal infections caused by noroviruses ob-
served for more than a dozen years. Infections caused 
by noroviruses were recorded at 3,637 (9.5 / 100,000). 
Compared to 2014, this increase was 132.0%, com-
pared to 147.1% for the 2009-2013 median.

Among viral intestinal infections, Rotavirus infec-
tions in children are a particularly important problem. 
Compared to 2014, the rate of growth in the overall 
population was not high, only 0.5%, but compared to 
the median of 2009-2013 it was 44.4%. The incidence 
of these infections was 33,943 (88.3 / 100,000). Among 
them 26,814 cases occurred in  children under 4 years 
(incidence 1,402,9). It should bring serious consider-
ation of vaccination programs against rotavirus.

Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński, Mirosław P. Czarkowski
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An important group of intestinal infections, such 
as diarrhea in children under 2 years of age, showed 
a slight decrease (by 0.3%) in the category of bacte-
rial infections in 2015, but increased by 26.7% in the 
category of bacterial poisoning.  In the category of vi-
ral infections it was increase of 5,9%,  and of 5.5% in 
the category of diarrhea identified as “possibly infec-
tious”, in which no etiological factor was established. 
The upward trend in the number of diarrhea with un-
determined etiology in children under two years of age 
has doubled over the past decade. 

Diseases covered by the obligatory vaccination 
program (PSO). Surveillance of this group of diseases 
is particularly important because data on the incidence 
of them has a direct bearing on the policy of vaccina-
tion.

In 2015, there were 4,956 cases of pertussis (12.9 
/ 100.000), an increase of 136.2% over the previous 
year and 127.4% in comparison with the 2009-2013 
median. This high increase in incidence is a disturbing 
signal and should be an impetus to intensify research 
into the potential reservoir of infection among adults, 
the effectiveness of vaccines used, and the growing 
problem of parental consent for vaccination in a child.

Before introducing MMR to the obligatory vacci-
nation program in 2005, the incidence of mumps in 
Poland was among the highest in Europe. However, 
since 2007, it has remained at a much lower level with 
slightly decreasing tendency. In 2015, number reported 
cases was 2,208 (5.7 / 100,000), 11.9% down in com-
parison with 2014 and by 20.4% compared to the me-
dian of 2009-2013. 

After an epidemic increase in rubella (mainly in 
boys and young men) in 2013, there was a 84.7% de-
cline in morbidity in the next year and a further de-
crease of 65.9% in 2015, to 5.22/100,000. One case of 
congenital rubella has been reported.

Despite the full availability of vaccination against 
measles in the obligatory vaccination program, the 
problem of measles still exists, and vaccination against 
this disease is specifically attacked by antivaccination 
movements on the basis of scientifically unacceptable 
offenses. Most measles cases are infections that have 
been imported or as a result of contact with them. Per-
sons from ethnic groups with large enclaves of unvac-
cinated persons are particularly vulnerable. In this situ-
ation, the annual number of cases is subject to random 
fluctuations. In 2014, there were 110 (0.29 / 100,000) 
cases of measles, and in 2015, there were 48 cases 
(0.12 / 100,000).

In 2015, the number of invasive diseases caused 
by Haemophilus influenzae was 62 (0.16 / 100,000). 
Compared to the previous year, this was an increase 
of 51.3%, compared to the median of 2009-2013 the 
increase was 146.3. Among them, the number of sepsis 

0,5% , ale w stosunku do mediany z lat 2009-2013 było 
to 44,4%. Liczebność tych zachorowań: 33 943 (zapadal-
ność: 88,3/100 000), w tym 26 814 zachorowań dzieci do 
lat czterech (zapadalność 1 402,9), powinna skłaniać do 
poważnego rozważenia programów szczepień przeciw 
rotawirusom u dzieci. 

Ważna grupa zakażeń jelitowych, jaką stanowią bie-
gunki u dzieci do lat 2, wykazała w 2015 r. niewielki spa-
dek (o 0,3%) w kategorii zakażeń o etiologii bakteryjnej, 
ale wzrost o 26,7% w kategorii zatruć o etiologii bakte-
ryjnej, wzrost o 5,9% w kategorii zakażeń wirusowych 
oraz wzrost o 5,5% w kategorii biegunek określonych 
jako „prawdopodobnie zakaźne”, w których nie ustalo-
no czynnika etiologicznego. Niepokojący sygnał stanowi 
występująca w ostatniej dekadzie tendencja wzrostowa 
zachorowań na biegunkę o nieokreślonej etiologii u dzie-
ci do lat dwóch, których liczba w porównaniu z rokiem 
2005 wzrosła ponad dwukrotnie do 18 781 przypadków 
(2 559 8/100 000). 

Choroby objęte programem szczepień obowiązko-
wych (PSO). Nadzór nad tą grupą chorób jest szczegól-
nie ważny z tej racji, że dane o zapadalności na te choro-
by mają bezpośrednie przełożenie na politykę szczepień.

W 2015 r. odnotowano 4 956 zachorowań na krztu-
siec (12,9/100 000), co oznacza wzrost zapadalności 
w porównaniu z poprzednim rokiem o 136,2%, a w po-
równaniu z medianą z lat 2009-2013 o 127,4%. Ten duży 
wzrost zapadalności stanowi niepokojący sygnał i powi-
nien stanowić impuls do intensyfikacji badań pod kątem 
możliwego rezerwuaru zakażeń w grupie osób dorosłych, 
w zakresie skuteczności używanych szczepionek oraz na-
rastającego problemu odmów zgody rodziców na wyko-
nanie szczepienia u dziecka. 

Przed wprowadzeniem do programu szczepień obo-
wiązkowych szczepionki MMR w 2005 r. zapadalność 
na świnkę w Polsce należała do najwyższych w Europie. 
Jednak od 2007 r. pozostaje ona na dużo niższym pozio-
mie, o lekko spadkowej tendencji. W 2015 r. zostało zgło-
szonych 2 208 (5,7/100 000) przypadków, co w porówna-
niu z 2014 r. stanowiło spadek o 11,9%, a w porównaniu 
z medianą z lat 2009-2013 o 20,4%. 

Po epidemicznym wzroście zachorowań na różycz-
kę (głównie w grupie chłopców i młodych mężczyzn) 
w 2013 r., w kolejnym roku nastąpił spadek zapadalno-
ści na tę chorobę o 84,7%, a w 2015 r. dalszy spadek 
o 65,9%, do poziomu 5,22/100 000. Odnotowano jeden 
przypadek różyczki wrodzonej.

Mimo pełnej dostępności szczepień przeciw odrze 
w ramach programu szczepień obowiązkowych problem 
zachorowań na odrę nadal istnieje, a szczepienia prze-
ciw tej chorobie są szczególnie atakowane przez ruchy 
antyszczepionkowe na podstawie niepotwierdzonych na-
ukowo pomówień. Większość zachorowań na odrę stano-
wią zakażenia zawleczone zza granicy i zakażenia osób, 
które się w kraju z nimi kontaktowały. Na zachorowania 
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cases increased by 60.1% to 40 cases. None of these 
cases ended in death.

The number of invasive diseases caused by Strep-
tococcus pneumoniae in 2015 was 979 cases (2.55 / 
100,000). Compared to 2014, this was an increase of 
39.0%, but compared with the median of 2009-2013 
the increase was 128.1%. Invasive infections with S. 
pneumoniae caused at least 9 deaths due to meningitis 
or cerebrovascular disease, one death in sepsis and 68 
in other types of infection. These data strongly point 
to the need to introduce preventive vaccines against 
pneumococcus.

The downward trend in the incidence of tubercu-
losis (all forms of tuberculosis) is clearly persistent. In 
2015, the incidence of all types decreased compared to 
the previous year from 17.4 to 16.7 / 100,000 and of 
pulmonary tuberculosis from 16.4 to 15.8.

Still a significant epidemiological problem is the 
transmission of viral hepatitis by blood and body flu-
ids. Hepatitis B is one of the diseases against which 
effective vaccination is available and the prevention of 
this disease is included in the obligatory vaccination 
program. Prior to 2014, a decade of relative stabiliza-
tion of the total number of newly detected cases of this 
infection was observed, with a dramatically decreasing 
number of acute and chronic cases. However, after the 
introduction of a new definition of hepatitis B infection 
in mid-2014 and the requirement to report positive lab-
oratory results for 2014 and 2015, the number of cases 
registered has increased markedly. In 2015, a total of 3 
518 (9.1 / 100,000) newly identified cases were report-
ed, which represents an increase of 27.5% compared 
with 2014 and 122.7% with the 2009-2013 median. 
The problem remains how much those changes depend 
on increased sensitivity of reporting and how far on 
actual incidence.

The same comments apply to the observed increase 
in the number of reported C-type infections. In 2015, 
there were reported 4,285 (11.1 / 100,000) newly de-
tected infections, an increase of 20,7% from 2014 and 
compared to the median of 2009-2013 by 91.6%.

Incidence of A-type hepatitis has remained in very 
low endemicity for many years, and in 2015 only 49 
cases (0.13 / 100.000) were reported. Low endemicity 
makes the vast majority of our society susceptible to 
type A hepatitis and importing of this disease, in a case 
of hygienic neglect, can lead to local outbreaks. 

Incidence of other infectious diseases. A serious 
endemic problem is scarlet fever. In 2015 there were 
26 782 (69.6 / 100,000) cases of the disease. There 
have been no deaths on scarlet fever for years.

The upward trend in Lyme disease has been ob-
served in the last fifteen years, although a slight de-
crease in incidence has occurred in 2010-2012. In 
2015, number of reported cases was 13,625 (35.4 / 

szczególnie są narażone osoby z grup etnicznych, w któ-
rych występują duże enklawy osób niezaszczepionych. 
W tej sytuacji roczne liczby zachorowań ulegają loso-
wym fluktuacjom. W 2014 r. odnotowano 110 (0,29/100 
000) przypadków zachorowań na odrę, a w 2015 r. zacho-
rowań było 48 (0,12/100 000). 

W 2015 r. liczba zachorowań na choroby inwazyjne 
wywołane przez Haemophilus influenzae wyniosła 62 
(0,16/100 000). W porównaniu z poprzednim rokiem był 
to wzrost o 51,3%, a w stosunku do mediany z lat 2009-
2013 wzrost wyniósł 146,3. Wśród nich liczba przypad-
ków sepsy wzrosła o 60,1% do 40 przypadków. Żaden 
z tych przypadków nie zakończył się zgonem.

Liczba zachorowań inwazyjnych wywołanych przez 
Streptococcus pneumoniae w 2015 r. wyniosła 979 przy-
padków (2,55/100 000). W porównaniu z 2014 r. był to 
wzrost o 39,0%, a w porównaniu z medianą z lat 2009-
2013 o 128,1%. Wśród inwazyjnych zachorowań o etio-
logii S. pneumoniae zostało zgłoszonych co najmniej 9 
zgonów z powodu zapalenia opon mózgowych lub mó-
zgu, 1 zgon w przebiegu sepsy, a 68 w przebiegu innych 
chorób o podłożu pneumokokowym. Dane te wyraźnie 
wskazują na konieczność wprowadzenia szczepień profi-
laktycznych przeciw pneumokokom.

Spadkowa tendencja zapadalności na gruźlicę ogó-
łem (wszystkie postaci gruźlicy) ma wyraźnie trwały 
charakter. W 2015 r. zapadalność na tę chorobę zmniej-
szyła się w porównaniu z rokiem poprzednim z 17,4 do 
16,7/100 000, a na gruźlicę płuc z 16,4 do 15,8. 

Wciąż istotnym problemem epidemiologicznym są 
zachorowania na przenoszone z krwią i płynami ustro-
jowymi wirusowe zapalenia wątroby. Wzw typu B na-
leży do chorób, przeciw którym jest dostępna skuteczna 
szczepionka i zapobieganie tej chorobie jest uwzględ-
nione w programie obowiązkowych szczepień ochron-
nych. Przed 2014 r. obserwowany był około dziesięcio-
letni okres względnej stabilizacji ogólnej liczby nowo 
wykrytych przypadków tego zakażenia, przy wyraźnie 
zmniejszającej się liczbie zachorowań ostrych i wzrasta-
jącej liczbie zachorowań przewlekłych. Jednak po wpro-
wadzeniu w nadzorze w połowie 2014 r. nowej definicji 
zakażenia wzw B oraz obowiązku zgłaszania do nadzoru 
dodatnich wyników badań laboratoryjnych w latach 2014 
i 2015, liczba zarejestrowanych przypadków wyraźnie 
wzrosła. W 2015 r. zgłoszono ogółem 3 518 (9,1/100 000) 
nowo wykrytych zachorowań, co w porównaniu z 2014 r.  
stanowi przyrost o 27,5%, a w stosunku do mediany 
z lat 2009-2013 o 122,7%. Korzystne z punktu widzenia 
czułości nadzoru zmiany w systemie raportowania spra-
wiają, że wyniki okresu przejściowego nie mogą być jed-
noznacznie interpretowane - w jakim stopniu zależą od 
poprawy czułości nadzoru, a w jakim od ewentualnego 
wzrostu zapadalności.

Te same uwagi odnoszą się do obserwowanego wzro-
stu liczby raportowanych zakażeń wzw typu C. W 2015 r.  
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100,000) a decrease of 1.5% compared to 2014, and 
a 49.1% increase over the median of 2009-2013.

In 2015, 1,281 cases of newly diagnosed HIV (3,33 
/ 100,000) were reported. It was an increase of 163.0%. 
Compared to the median of 2009-2013, the increase 
was 16.8%. The slight but steady upward trend in the 
number of new HIV infections which is observed in 
the last fifteen years is alarming. It is a strong signal for 
intensification of preventive measures.

The number of AIDS cases decreased by 13.5% 
compared to the previous year, but the number of 
AIDS deaths according to CSO increased from 125 to 
143 in comparison with the previous year.

In 2015, 273 (0.71 / 100,000) cases of viral enceph-
alitis were reported, including 149 (0.39 / 100,000) 
cases of tick-borne encephalitis. Compared with the 
previous year, the incidence of tick-borne encephalitis 
dropped by 23.5%, but as compared with the median for 
2009-2013, the incidence fell by 34.3%. The declining 
trend of tick-borne encephalitis has been observed since 
2009. It may be related to vaccination among foresters 
and other people working in the forested areas.

In 2015, 27 cases of trichinellosis were reported. 
All the cases were related to the consumption of meat 
obtained mainly from wild boar.

For several years in Poland there are no native dis-
eases of malaria. In 2015, all 29 registered cases of ma-
laria were in people who acquired the infection abroad.

In 2015 no cases of extremely dangerous infec-
tious diseases were reported. There was no plague, 
anthrax, diphtheria, chronic childhood paralysis, 
rabies, and viral hemorrhagic fever except dengue, 
of which 12 imported cases of were reported within 
epidemiological surveillance.

No acute childhood flaccid paralysis caused by 
wild polio virus has been reported in Poland since 
1984. In 2015, no case of vaccine related acute flaccid 
paralysis has been reported.

The epidemic of Ebola virus infection in West Af-
rica: Guinea, Sierra Leone, Liberia, which occurred 
in 2014-2015, was the most severe outbreak of this dis-
ease that exceeded all previous outbreaks in terms of 
morbidity and mortality. By the end of 2015, the total 
number of cases was 28,616, of which laboratory con-
firmed were 15,227 cases. The number of deaths was  
11,310. Based on retrospective studies, the first case 
reported during this epidemic was 18-month-old Guin-
ean boy diagnosed with 26 December 2013. The exact 
source of the epidemic has not been identified, but many 
indications indicate that the contact with animals has 
played a significant role in this epidemic. Due to great 
efforts of the local health and medical services, with de-
cisive support from WHO and doctors and epidemiolo-
gists different parts of the world this epidemic has been 
overcome (5, 6). In Poland Ebola has not been reported.

zgłoszono 4 285 (11,1/100 000) nowo wykrytych za-
każeń, co w porównaniu z 2014 r. stanowiło wzrost 
o 20,7%, w porównaniu z medianą z lat 2009-2013  
o 91,6%.

Przenoszone drogą pokarmową wzw typu A pozo-
staje od wielu lat w stanie bardzo niskiej endemiczności 
i w 2015 r. zgłoszono tylko 49 zachorowań na tę chorobę 
(0,13/100 000). Niska endemiczność sprawia, iż ogromna 
większość naszego społeczeństwa jest podatna na wzw 
typu A i zawleczenie tej choroby do kraju może przy za-
niedbaniach higienicznych doprowadzić do powstawania 
groźnych ognisk.

Zachorowania na inne choroby zakaźne. 
Poważnym problemem epidemiologicznym są za-

chorowania na płonicę. W 2015 r. wystąpiły 26 782 
(69,6/100 000) zachorowania. Od lat nie było żadnego 
zgonu z powodu tej choroby.

W ostatnim piętnastoleciu obserwowana jest ten-
dencja wzrostowa zapadalności na boreliozę z Lyme, 
choć w latach 2010-2012 wystąpił przejściowy, niewiel-
ki spadek zapadalności. W 2015 r. zgłoszono 13 625 
(35,4/100 000) zachorowań, co w porównaniu z 2014 r. s 
tanowiło spadek o 1,5%, a w porównaniu z medianą 
z lat 2009-2013 wzrost o 49,1%.

W 2015 r. zgłoszono 1 281 przypadków nowo roz-
poznanych zakażeń HIV (3,33/100 000). Był to wzrost 
o 13,0%. W stosunku do mediany z lat 2009-2013 wzrost 
wyniósł 16,8%. Obserwowana w ostatnim piętnastoleciu, 
niewielka lecz stała tendencja wzrostowa liczby nowo 
rejestrowanych zakażeń HIV budzi niepokój i stanowi 
sygnał do wzmożenia działań profilaktycznych. 

Liczba zachorowań na AIDS zmniejszyła się w po-
równaniu z rokiem poprzednim o 13,5%, lecz liczba 
zgonów z powodu AIDS w porównaniu z poprzednim 
rokiem wg GUS wzrosła ze 125 do 143.

W 2015 r. odnotowano 273 (0,71/100 000) przypad-
ki zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu, w tym 
w 149 (0,39/100 000) przypadkach jako czynnik etio-
logiczny rozpoznany był wirus kleszczowego zapale-
nia mózgu. W porównaniu z rokiem poprzednim był to 
spadek zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu 
o 23,5%, ale w porównaniu z medianą za lata 2009-2013 
zapadalność spadła o 34,3%. Tendencję spadkową za-
chorowań na kleszczowe zapalenie mózgu obserwujemy 
od 2009 r. Może mieć ona związek z prowadzoną akcją 
szczepień wśród leśników i innych osób działających 
w obszarach zadrzewionych.

W 2015 r. w nadzorze epidemiologicznym zgłoszono 
27 zachorowań na włośnicę. Wszystkie te zachorowania 
związane były ze spożyciem mięsa pozyskanego głównie 
z dzików upolowanych przez myśliwych. 

Od kilkudziesięciu lat w Polsce nie występują rodzi-
me zachorowania na zimnicę. W 2015 r. zarejestrowano 
29 przypadków malarii u osób, które to zakażenie nabyły 
za granicą.
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The epidemic of the viral Zika disease occurred 
in early 2015 in Brazil. It is carried by the mosquitoes 
of Aedes Aegypti and Aedes albopictus. The disease is 
characterized by a not very severe febrile illness. It has 
been observed, however, that in the case of Zika dis-
ease in pregnant women, microcephaly occurs in ba-
bies born to these women. In was later found transmis-
sion  of Zika disease, on a small scale, through sexual 
contact. This epidemic has spread to other sub-tropical 
countries in South America (7). To Poland, Zika’s dis-
ease has not been imported. The potential for spreading 
this disease in Poland is improbable due to the absence 
of its basic vectors.

In 2015, the most important infectious diseases on 
a global scale remained the same as in previous years. 
At the first place among causes of death from infec-
tious diseases were tuberculosis and AIDS, often in 
combination with each other. This year, 10.4 million 
new infections were reported globally, of which more 
than half a million were tuberculosis resistant to many 
drugs. 45% of cases of multi-drug resistant TB oc-
curred in China and in former Soviet Union countries.

WHO estimates the number of people living with 
AIDS at 36.7 million. Less than half of them have ac-
cess to antiretroviral treatment.

As epidemiological safety of Poland is concerned, 
the epidemiological situation in the former Soviet 
Union countries is particularly important, given the 
high dynamics of the incidence of HIV infection, sex-
ually transmitted diseases and multidrug-resistant tu-
berculosis.

Mortality due to infectious diseases. As report-
ed by the Central Statistical Office, due to infectious 
and parasitic diseases (including influenza and some 
forms of meningitis and infectious disease caused by 
infectious agents - G00-G05 and J10-J11 symbols ac-
cording to the International Classification of Diseas-
es, ICD-10) in 2015 in Poland died 2,119 people. The 
share of deaths from these causes in the total number 
of deaths in Poland (394,921 cases) was 0.54% and the 
mortality rate was 5.5/100,000 for general population. 
Both of these figures were the lowest ever recorded in 
Poland, but differences from the previous year (0.58% 
and 5.6, respectively) were not significant.

As in previous years, the share of infectious and 
parasitic diseases in the causes of male deaths in Po-
land in 2015 (0.60%, 6.6 per 100,000) was significant-
ly higher than the share of these diseases in the causes 
of female deaths (respectively: 0.47% and 4.5), with 
the difference between mortality rates of around 42% 
in 2015. As in previous years, the share of infectious 
and parasitic diseases in the causes of urban deaths 
(0.60%, mortality 6.3) was significantly higher than 
for rural residents (0.43%, mortality 4.3), and the dif-
ference between mortality rates reached 48%.

W 2015 r. nie odnotowano w Polsce zachorowań na 
szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne: dżumę, wą-
glik, błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekli-
znę oraz wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą, 
której 12 przypadków zakażeń nabytych w obszarach en-
demicznych zgłoszono do nadzoru epidemiologicznego.

Ostre nagminne porażenie dziecięce wywołane 
dzikim szczepem wirusa polio nie wystąpiło w Polsce 
od 1984 r. W 2015 r. nie zgłoszono też VAPP – ostrego 
porażenia związanego z wirusem szczepionkowym.

Epidemia zakażeń wirusem Ebola w Afryce Za-
chodniej: Gwinea, Sierra Leone, Liberia, jaka wystą-
piła w latach 2014-2015, była najcięższą epidemią tej 
choroby przekraczającą wielokrotnie wszystkie wcze-
śniejsze ogniska pod względem liczby zachorowań 
i zgonów. Do końca 2015 r. całkowita liczba przypad-
ków wyniosła 28 616, z tego laboratoryjnie potwier-
dzonych było 15 227. Liczba zgonów wyniosła 11 310. 
Na podstawie badań retrospektywnych pierwszym 
przypadkiem stwierdzonym w czasie tej epidemii był  
18- miesięczny chłopiec z Gwinei, u którego rozpoznano 
chorobę 26 grudnia 2013 r. Dokładne źródło epidemii nie 
zostało zidentyfikowane, ale wiele poszlak wskazuje, iż 
istotną rolę odegrał w tej epidemii kontakt ze zwierzę-
tami. Wielkim wysiłkiem lokalnych służb medycznych 
i sanitarnych, ale przy decydującym wsparciu WHO oraz 
lekarzy i epidemiologów, głównie z Europy i USA, epi-
demia ta została opanowana (5, 6). Do Polski nie odnoto-
wano zawleczeń choroby Ebola.

Epidemia wirusowej choroby Zika w Brazylii, 
przenoszonej przez komary Aedes Aegypti oraz Aedes al-
bopictus, wystąpiła na początku 2015 r. Choroba przebie-
ga w postaci niezbyt ciężkiej choroby gorączkowej. Za-
obserwowano jednak, że w przypadku zachorowania na 
chorobę Zika kobiet w ciąży, u dzieci urodzonych z tych 
ciąż występuje mikrocefalia. W toku dalszych obserwacji 
stwierdzono szerzenie się choroby Zika, na małą skalę, na 
drodze kontaktów seksualnych. Epidemia ta rozszerzyła 
się na inne kraje strefy podzwrotnikowej w Ameryce Po-
łudniowej (7). Do Polski choroba Zika nie została zawle-
czona. Potencjał szerzenia się tej choroby w klimacie Pol-
ski jest mało prawdopodobne z racji nie występowania jej 
podstawowych wektorów.

Wśród przyczyn zgonów z powodu chorób zakaź-
nych dominowała gruźlica i AIDS, często w połączeniu 
ze sobą. W tym roku odnotowano w skali globu 10,4 
miliona nowych zakażeń, z których ponad pół miliona 
były to zakażenia gruźlicą oporną na wiele leków. Wśród 
przypadków gruźlicy wielolekoopornej 45% przypad-
ków wystąpiło w Chinach i w krajach byłego Związku 
Radzieckiego. 

WHO szacuje liczbę ludzi żyjących z AIDS na 36,7 
milionów. Z tego mniej niż połowa ma dostęp do leczenia 
antyretrowirusowego. 
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The highest number of deaths due to infectious and 
parasitic diseases, as in previous years, was recorded 
among the oldest persons over 84 (323 deaths, mortality 
47.3 / 100,000), but the share of deaths in general mortali-
ty was highest in the age groups 30-34 (2.03% and 2.13%, 
respectively) and 35-39 (1.72 and 2.76 respectively).

Fig. 1. Infectious diseases mortality per 100,000 population by voivodeship - Poland 2015
Ryc. 1 Umieralność na choroby zakaźne (na 100 000 ludności) w Polsce w 2015 r. wg województw

Fig. 2. Infectious diseases mortality per 100,000 population  
            by voivodeship - Poland 2015
Ryc. 2. Umieralność na choroby zakaźne (na 100 000 ludności)  
           w Polsce w 2015 r. wg województw

In individual voivodeships, the differences between 
the fractions of deaths from infectious and parasitic dis-
eases in the total number of deaths, measured by the ra-
tio of the highest value to the smallest value, were almost 
sevenfold (0.88% in Śląskie and 0.13% in Kujawsko-Po-
morskie and Podkarpackie). And differences between 
mortality rates due to infectious diseases - more than 
eight times (9.7/100,000 in Śląskie and 1.2/100,000 in 
Kujawsko-Pomorskie and Podkarpackie); Fig 2.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego Polski szczególnie ważna jest sytuacja epi-
demiologiczna w krajach byłego Związku Radziec-
kiego ze względu na dużą dynamikę wzrostu zapadal-
ności na zakażenia HIV, chorób przenoszonych drogą 
płciową oraz wielolekoopornej gruźlicy.

Umieralność z powodu chorób zakaźnych. Jak 
podaje Główny Urząd Statystyczny, z powodu cho-
rób zakaźnych i pasożytniczych (uwzględniając gry-
pę oraz niektóre postaci zapalenia opon mózgowych 
i mózgu wywołane przez czynniki zakaźne - symbole 
G00-G05 i J10-J11 wg Międzynarodowej Klasyfika-
cji Chorób, ICD-10) w roku 2015 zmarło w Polsce 
2 119 osób. Udział zgonów z tych przyczyn w ogólnej 
liczbie zgonów w Polsce (394 921 przypadków) sta-
nowił 0,54%, a umieralność wynosiła 5,5 na 100 000 
ludności. Obie te liczby były wprawdzie najniższe, 
jakie kiedykolwiek odnotowano w Polsce, ale różni-
ce w stosunku do roku poprzedniego (odpowiednio: 
0,58% i 5,6) nie były znamienne.

Podobnie jak w latach poprzednich, udział chorób 
zakaźnych i pasożytniczych w przyczynach zgonów 
mężczyzn w Polsce w 2015 r. (0,60%; umieralność 
6,6 na 100 000), był wyraźnie wyższy od udziału tych 
chorób w przyczynach zgonów kobiet (odpowiednio: 
0,47% i 4,5), przy czym różnica między współczyn-
nikami umieralności wyniosła w 2015 r. ok. 42%. 
I podobnie jak w latach poprzednich, udział chorób 
zakaźnych i pasożytniczych w przyczynach zgo-
nów mieszkańców miast (0,60%, umieralność 6,3) 
był wyraźnie wyższy niż mieszkańców wsi (0,43%, 
umieralność 4,3), a różnica między współczynnikami 
umieralności sięgała 48%.

Choroby zakaźne w Polsce w 2015 rokuInfectious  diseases in Poland in 2015

Fig. 1. Number of deaths and deaths from infectious diseases as percentage of all deaths by age group - Poland 2015
Ryc. 1. Liczba zgonów z powodu chorób zakaźnych i ich procentowy udział w ogólnej liczbie zgonów o znanej
            przyczynie w Polsce w 2015 r. wg wieku
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Almost 85% of all deaths due to infectious and par-
asitic diseases in 2015 caused: tuberculosis and its late 
sequelae (545 deaths, 25.7% of all deaths from infec-
tious and parasitic diseases, mortality 1.4 / 100,000), 
intestinal infections Caused by Clostridium difficile 
(491 deaths, 23.2%, mortality 1.3/100,000), viral hep-
atitis and their late sequelae (all types together - 321 
deaths, 15.1%, 0.8/100,000), sepsis (A40- ICD-10 - 180 
deaths, 8.5%, 0.5/100,000), AIDS (143 deaths, 6.7%, 
0.4/100000) and bacterial meningitis and / or brain dis-
ease (117 deaths, 5.5%, 3/100,000).

In 2015, the Central Statistical Office registered 17 
deaths from the flu - 0.8% of all deaths due to infec-
tious diseases (2014, 11 deaths, 0.5% ).

The share of deaths from tuberculosis in the to-
tal number of deaths due to communicable diseases 
in particular voivodships varied between 14.9% Pod-
laskie to 74.1% in Świętokrzyskie, and mortality from 
this cause from 0.5/100,000 in Kujawsko-Pomorskie to 
2.7 in Śląskie.

In the case of two other major causes of deaths due 
to infectious disease, the share of deaths from intesti-
nal Clostridium difficile infection ranged from 0% in 
the voivodship Podkarpackie and Świętokrzyskie to 
35.9% in Pomorskie (mortality from 0 in Podkarpack-
ie and Świętokrzyskie to 2.8/100,000 in Śląskie) and 
the share of deaths due to viral hepatitis - from 4.5% 
in Łódzkie to 32.0% in Podkarpackie mortality from 
0.2/100,000 in Kujawsko-Pomorskie and Opolskie to 
2.3/100,000 in Podlaskie). The problem is especially 
with Clostridium difficile, whose share in the total 
number of communicable disease deaths is significant 
in almost all parts of the country, which is reflected 
in a sharp increase of the number of deaths recorded 
nationally (Figure 3).

In the case of sepsis, contrary to recommenda-
tion of the World Health Organization, it is frequently 
reported in death certificates as the leading cause of 
death, instead of the pre-existing conditions. Consid-
ering that  their share in the total number of deaths due 
to infectious diseases in individual voivodships varied 
from 0% in five voivodeships to 18.8% in voivodship  
Łódzkie and 41.2% in Zachodniopomorskie. The dra-
matic decrease in the number of deaths recorded for 
this cause by the Central Statistical Office (Figure 3) 
is a result of the strengthening by the CSO (in coop-
eration with the Department of Epidemiology, NIZP-
PZH) of surveillance of the death reporting for infec-
tious diseases.

The need for further improvement the quality of 
CSO statistical data on the causes of death is indicated 
by observed territorial differences in data, which are 
not adequately justified in the epidemiological, demo-
graphic or socio-economic situation. 

Największą liczbę zgonów z powodu chorób zakaź-
nych i pasożytniczych, tak jak w poprzednich latach, 
odnotowano wśród osób najstarszych, w wieku powyżej 
84 lat (323 zgony, umieralność 47,3/100 000), ale udział 
tych zgonów w umieralności ogólnej był największy 
w grupach wieku 30-34 i 35-39 lat (odpowiednio 2,03% 
i 2,13%; umieralność 1,72 i 2,76; Ryc. 1).

W poszczególnych województwach różnice mię-
dzy procentowym udziałem zgonów z powodu chorób 
zakaźnych i pasożytniczych w ogólnej liczbie zgonów, 
mierzone stosunkiem największej wartości do warto-
ści najmniejszej, były prawie siedmiokrotne (0,88% 
w śląskim i 0,13% w kujawsko-pomorskim oraz pod-
karpackim), a różnice między współczynnikami umie-
ralności z powodu chorób zakaźnych - ponad ośmio-
krotne (9,7/100 000 w śląskim i 1,2/100 000 w kujaw-
sko-pomorskim oraz podkarpackim; Ryc. 2).

Z ogółu wszystkich zgonów z powodu chorób za-
kaźnych i pasożytniczych w 2015 r. prawie 85% spo-
wodowały: gruźlica i jej późne następstwa (545 zgo-
nów, 25,7% wszystkich zgonów z powodu chorób za-
kaźnych i pasożytniczych, umieralność 1,4/100 000), 
zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium diffi-
cile (491 zgonów, 23,2%, umieralność 1,3), wirusowe 
zapalenia wątroby i ich późne następstwa (wszystkie 
typy razem - 321 zgonów, 15,1%, 0,8), posocznice 
(A40-A41 wg ICD-10 - 180 zgonów, 8,5%, 0,5), AIDS 
(143 zgony, 6,7%, 0,4) i bakteryjne zapalenie opon 
mózgowych i/lub mózgu (117 zgonów, 5,5%, 0,3).

Z powodu grypy w 2015 r., przy zapadalności wyż-
szej od zapadalności w 2014 roku o 22,6%, GUS zare-
jestrował 17 zgonów – 0,8% wszystkich zgonów z po-
wodu chorób zakaźnych (w 2014 r. – 11 zgonów, 0,5%).

Udział zgonów z powodu gruźlicy w ogólnej 
liczbie zgonów z powodu chorób zakaźnych w po-
szczególnych województwach wahał się w 2015 r. 
od 14,9% w woj. podlaskim do 74,1% w świętokrzy-
skim, a umieralność z tej przyczyny od 0,5/100 000 
w kujawsko-pomorskim do 2,7 w śląskim.

Udział zgonów z powodu jelitowych zakażeń Clo-
stridium difficile wahał się od 0% w woj. podkarpackim 
i świętokrzyskim do 35,9% w pomorskim (umieralność 
od 0 w podkarpackim i świętokrzyskim do 2,8 w ślą-
skim), a udział zgonów z powodu wirusowego zapalenia 
wątroby – od 4,5% w łódzkim do 32,0% podkarpackim 
(umieralność od 0,2 w kujawsko-pomorskim i opolskim 
do 2,3 w podlaskim). Uwagę zwraca zwłaszcza udział 
zgonów z powodu Clostridium difficile, w ogólnej liczbie 
zgonów z powodu chorób zakaźnych, znaczący prawie 
we wszystkich rejonach kraju, czemu towarzyszy gwał-
towny wzrost liczby tych zgonów notowanych w skali 
całego kraju (Ryc. 3).

Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński, Mirosław P. Czarkowski
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Fig. 3. Number of deaths from sepsis and intestinal infection  
           caused by Clostridium difficile - Poland 2001-2015
Ryc. 3. Liczba zgonów z powodu posocznic oraz zapalenia jelit  
    wywołanego przez Clostridium difficile w Polsce  
          w latach 2001-2015

W przypadku posocznic, wskazywanych w kartach 
zgonów (niezgodnie z zaleceniami Światowej Organi-
zacji Zdrowia) jako wyjściowe przyczyny zgonów, za-
miast stanów (chorób) poprzedzających ich wystąpienie, 
ich udział w ogólnej liczbie zgonów z powodu chorób 
zakaźnych w poszczególnych województwach wahał 
się w 2015 r. od 0% w pięciu województwach do 18,8% 
w woj. łódzkim i 41,2% w zachodniopomorskim. Rady-
kalne zmniejszenie się w ostatnich latach liczby zgonów 
z tej przyczyny rejestrowanych przez GUS (Ryc. 3), to 
efekt wzmocnienia przez GUS (przy współpracy z Za-
kładem Epidemiologii NIZP-PZH) nadzoru nad kodowa-
niem zgonów z powodu chorób zakaźnych.

Na potrzebę dalszej, znaczącej poprawy jakości gro-
madzonych przez GUS danych statystycznych o przy-
czynach zgonów wskazują niektóre wspomniane wyżej 
różnice terytorialne, nieznajdujące dostatecznego uzasad-
nienia w sytuacji epidemiologicznej, demograficznej, czy 
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ABSTRACT

BACKGROUND. In 1998 Poland, along with all other Member States in the WHO European Region, im-
plemented Measles Elimination Programme coordinated by WHO. It requires achieving and maintaining very 
high vaccine coverage (>95%), recording all cases and suspected cases of measles, and laboratory testing of 
all suspected measles cases in the WHO Reference Laboratory. In Poland it is a Laboratory of Department of 
Virology, NIPH-NIH. In order to confirm or exclude the case of measles specific measles IgM antibodies should 
be measured using Elisa test, or molecular testing (PCR) should be performed to detect the presence measles 
virus RNA in biological material.
AIM. To assess epidemiological situation of measles in Poland in 2015, including vaccination coverage in Polish 
population, and Measles Elimination Program implementation status.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system 
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” and “Vaccinations 
in Poland in 2015”, and measles case-based reports from 2015 sent to the Department of Epidemiology NIPH-
NIH by Sanitary-Epidemiological Stations. 
RESULTS. In total, there were 48 measles cases registered in Poland in 2015 (incidence 0.12 per 100,000), from 
which 30 cases (62.5%) were confirmed with laboratory test. That was less than in 2014 - when 110 cases were 
reported and incidence was 0,29.In 2015, a total number of reported cases and suspected cases of measles was 
133, among them 48 cases (incidence 0.12 per 100,000) meet the criteria and were registered in Poland. In com-
parison to the previous year (110 cases; 0.29) there was registered dicrease in the number of cases. Thirty cases 
(36.1%) were confirmed with laboratory tests. The highest incidence rate was observed among children in age 
group 0-4 (0.59). In 2015, 26 cases (54.2%) were hospitalized due to measles. No deaths from measles were re-
ported. Vaccination coverage of children and youth aged 2-11 years ranged from 77.9% do 99.5% (primary vac-
cination in children born in 2009-2013) and from 71.5% do 88.9% (booster dose in children born in 2005-2008). 
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The epidemiological situation of measles deteriorated in 2015 in com-
parison to proceding year. The sensitivity of measles surveillance improved but is still insufficient. It is neces-
sary to further promote Measles Elimination Program in Poland, to improve measles surveillance system and to 
maintain the high immunization coverage.

Key words: measles, infectious diseases, epidemiology, Poland, 2015

STRESZCZENIE

WSTĘP. Od 1998 r. Region Europejski Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) objęty jest Programem 
Eliminacji Odry. Strategia programu obejmuje utrzymanie 95% poziomu zaszczepienia populacji przeciw od-
rze oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej choroby poprzez rejestrowanie wszystkich przypadków za-
chorowań i podejrzeń zachorowań na odrę oraz prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej. Zgodnie ze strategią 
Programu Eliminacji Odry i Różyczki w Regionie Europejskim WHO, badanie laboratoryjne w kierunku odry 
należy wykonać w Laboratorium Referencyjnym WHO w Polsce usytuowanym w Zakładzie Wirusologii NIZP-

*Article was written under the task No.6/EM.1/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2016 r. 
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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INTRODUCTION

Since 1998, measles is covered by the Program 
for the Elimination coordinated by the World Health 
Organization (WHO), which includes 51 countries 
of the European Region. In Poland, the program re-
quires recording and investigating all cases and sus-
pected cases of measles. Each of suspicion should be 
confirmed or ruled out by laboratory determination of 
serum levels of specific IgM Elisa test, or insulation, 
or to detect the presence of measles virus RNA in bio-
logical material studied in the reference laboratory, ac-
credited by WHO. In Poland, the reference laboratory. 
Diagnosis of measles is located in the Department of 
Virology NIPH-NIH.

 In order to detect IgM test material must be down-
loaded after 7 days from the appearance of the rash 
(up to 45 days after getting sick). However, in order to 
isolate the virus or perform molecular testing (PCR), 
the material must be obtained within 1-4 days from 
the onset of the rash. Laboratory diagnosis conducted 
in relation to any suspicion proves highly sensitive 
surveillance and isolation of measles virus is to carry 
genetic characteristics of wild strains of measles virus 
and identify the sources of infection and the distinc-
tion between native and imported illnesses (1-3). 

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to assess epidemiological 
situation of measles in Poland in 2015, including vac-

PZH w Warszawie. W celu potwierdzenia lub wykluczenia przypadku zachorowania na odrę należy oznaczyć 
poziom swoistych przeciwciał w klasie IgM w surowicy (Test Elisa) i/lub wykonać izolację lub badanie mole-
kularne (PCR), wykrywające obecność RNA wirusa odry w materiale biologicznym.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce w 2015 r., stanu zaszczepienia 
przeciw odrze populacji polskiej oraz stopnia realizacji Programu Eliminacji Odry WHO w naszym kraju.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w 2015 roku w Polsce przeprowadzono 
w oparciu o wyniki analizy zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę przysłanych do 
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, danych z biuletynów „Choroby zakaźne i za-
trucia w Polsce w 2015 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 roku” (4;5).
WYNIKI. W Polsce w 2015 r. zarejestrowano 48 zachorowań na odrę (zapadalność 0,12 na 100 tys.) znacznie 
mniej niż w 2014 r. (110 przypadków, zapadalność- 0,29). Ogółem zgłoszono 133 zachorowania i podejrzenia 
zachorowań (47 % oczekiwanych zgłoszeń). Ze 133 zachorowań, u 30 osób (36.1 %) rozpoznanie było potwier-
dzone laboratoryjnie. Najwyższą zapadalność na odrę odnotowano wśród dzieci w grupie wiekowej 0-4 lata 
(0.59). Hospitalizowano 26 (54.2 %) chorych, nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. Stan zaszczepienia 
dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 11 lat wahał się od 77,9% do 99,5% (szczepienie podstawowe, roczniki 2009-
2013) oraz od 71,5% do 88,9% (szczepienie przypominające, roczniki 2005-2008). 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Sytuacja epidemiologiczna odry w 2015 r. uległa polepszeniu w porównaniu 
do 2014 r, natomiast czułość systemu nadzoru nad realizacją eliminacji odry w Polsce jest wciąż niewystarczają-
ca. Niezbędne są: propagowanie Programu Eliminacji Odry, poprawa czułości systemu nadzoru oraz utrzymanie 
wysokiego odsetka zaszczepionych przeciw odrze osób.

Słowa kluczowe: odra, epidemiologia, Polska, 2015 rok

WSTĘP

Od 1998 r. odra objęta jest Programem Eliminacji 
koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO), w którym uczestniczy 51 krajów Regionu 
Europejskiego. W Polsce w ramach Programu Eliminacji 
Odry zgłoszeniu przez lekarza podlegają wszystkie przy-
padki podejrzenia zachorowania na odrę. Każde podej-
rzenie zachorowania na odrę powinno być potwierdzone 
lub wykluczone laboratoryjnie przez oznaczenie w su-
rowicy poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgM i/
lub wykonanie izolacji lub badanie molekularne (PCR), 
wykrywające obecność RNA wirusa odry w materiale 
biologicznym. Zgodnie ze strategią Programu badanie la-
boratoryjne w kierunku odry należy wykonać w laborato-
rium akredytowanym przez WHO w Polsce, w Zakładzie 
Wirusologii NIZP-PZH w Warszawie. 

W celu wykrycia przeciwciał w klasie IgM ma-
teriał do badania należy pobrać po upływie 7 dni od 
pojawienia się wysypki (do 45 dni po zachorowa-
niu). Natomiast w celu izolacji wirusa lub wykona-
nia badania molekularnego (PCR), materiał należy 
pobrać w okresie 1- 4 dni od pojawienia się wysypki. 
Badanie molekularne jest stosowane do identyfikacji 
źródła i drogi transmisji zakażenia. Diagnostyka la-
boratoryjna stosowana we wszystkich podejrzanych 
przypadkach świadczy o wysokiej czułości nadzoru, 
a izolacja wirusa odry pozwala na przeprowadzenie 
genetycznej charakterystyki dzikich szczepów wirusa 
odry w celu zidentyfikowania źródeł zakażenia oraz 
rozróżnienia pomiędzy rodzimymi i importowanymi 
zachorowaniami (1-3). 
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cination coverage in Polish population, and Measles 
Elimination Program implementation status based on 
WHO surveillance sensitivity indicators.

MATERIAL AND METHODS

The descriptive analysis of measles in 2015 was 
based on data retrieved from routine mandatory

surveillance system, measles case-based reports 
from 2015 sent to the Department of Epidemiology 
NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations (4) 
and data published in the annual bulletins “Infectious 
diseases and poisonings in Poland in 2015” and 
“Vaccinations in Poland in 2015” (5). Measles cases 
were classified according to the criteria of surveil-
lance case definition implemented in the European 
Union (Commission Decision of 28 April 2008) 
amending Decision 2002/253/EC and implementing 
routine surveillance in Poland in 2009. Measles cases 
were categorized into confirmed, probable and pos-
sible cases (6).

RESULTS

Epidemiological situation of measles in 2015. In 
2015, a total number of reported cases and suspected 
cases of measles was 133, among them 48 (incidence 
0.12 per 100,000) were registered in Poland. Among 
registered cases 30 (62.5%) were laboratory confirmed, 
whereas in 16 cases (33.3%) the diagnosis was based 
only on clinical symptoms. Two cases (4.2%) met the 
clinical criteria for measles and were epidemiologi-
cally linked to cases with laboratory-confirmed mea-
sles have been classified as probable cases. Measles 
cases were registered in 11 voivodeships (Tab. I). The 
highest number of cases occurred in małopolskie and 
zachodniopomorskie voivodeships (11 cases in each, 
incidence respectively 0.33 and 0.64 per 100,000). 

In 2015, 5 measles outbreaks were reported in four 
voivodeships (the biggest one in małopolskie - 6 peo-
ple, which is 12.5% registered cases in 2015). In total, 
15 cases were registered in outbreaks.

In 2015 nine registered cases were imported from 
Germany.

The highest incidence rate was observed among 
children under 5 years of age (0.58 per 100,000), espe-
cially children aged 1 year (1.08 per 100,000). Based 
on data from individual reports of cases, of 48 measles 
cases registered in 2015, 12 patients (25%) were un-
vaccinated (including 3 children in first year of life, 
not subjected to mandatory vaccination), 12 patients 
(25 %) vaccinated with 1 dose of measles vaccine and 
5 patients (10.4 %) has not been vaccinated ≥2 doses. 
For 19 cases (39.6 %) vaccination status was unknown. 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicz-
nej odry w Polsce w roku 2015 oraz stanu zaszcze-
pienia przeciw odrze populacji polskiej, jak również 
ocena stopnia realizacji Programu Eliminacji Odry 
Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do 
wskaźników WHO dotyczących czułości nadzoru.

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce 
w 2015 roku przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy 
danych z biuletynu „ Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 
w 2015 roku” (4), natomiast ocenę stanu uodpornienia 
populacji przeprowadzono na podstawie danych z biule-
tynu „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2015 roku” (5). 
Używana w pracy klasyfikacja przypadków zachorowań 
na odrę opiera się na definicji przypadku przyjętej przez 
Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r., 
zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowadzoną do ru-
tynowego nadzoru w Polsce w 2009 roku (6).

WYNIKI

Sytuacja epidemiologiczna odry w 2015 roku. 
W 2015 r. w Polsce zgłoszono jako podejrzenia 133 
przypadki odry, wśród których odnotowano łącznie 
48 przypadków zachorowań (zapadalność 0,12 na 100 
tys.). Wśród wszystkich zarejestrowanych i zbadanych 
przypadków potwierdzono 30 (62,5% ogółu), dwa przy-
padki (4,2%) zakwalifikowano jako przypadki prawdo-
podobne (spełniające kryteria kliniczne odry oraz po-
wiązane epidemiologicznie z zachorowaniami) oraz 16 
(33,3%) przypadków rozpoznano wyłącznie na podsta-
wie objawów klinicznych. 

Zachorowania na odrę zarejestrowano w 11 woje-
wództwach (Tab.1). Najwięcej zachorowań w całym 
roku wystąpiło w województwach małopolskim oraz 
zachodniopomorskim – po 11 przypadków (zapadal-
ność odpowiednio 0,33 oraz 0,64 na 100 tys.). 

W 2015 r. zarejestrowano 5 ognisk odry na tere-
nie 4 województw; największe ognisko w woj. ma-
łopolskim – 6 osób (12,5 % wszystkich zgłoszonych 
przypadków). W ogniskach odnotowano ogółem 15 
zachorowań. W 2015 roku 9 przypadków zostało za-
wleczonych z zagranicy, w tym z Niemiec. 

Najwyższą zapadalność na odrę odnotowano 
wśród dzieci poniżej 5 r.ż. (0,58 na 100 000), zwłasz-
cza dzieci w 1. r.ż. (1,08). Z danych pochodzących 
z indywidualnych zgłoszeń, nadesłanych przez stacje 
sanitarno-epidemiologiczne do NIZP-PZH wynika, 
że wśród 48 osób chorych na odrę zarejestrowanych 
w 2015 r. 12 osób (25 %) było nieszczepionych (w tym 
co najmniej 3 dzieci rocznych, przed terminem obo-
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In 2015, 26 cases of all registered ones (54.2 %) were 
hospitalized. Complications occurred in 6 patients 
(12.5%), including 2 measles cases diagnosed with 
pneumonia. No deaths from measles were reported.

Vaccinations against measles in 2015. The exist-
ing scheme of vaccination against measles remained 
unchanged since 2005 and consists of primary dose for 
children at 13-14 months and booster dose at 10 years 
of age. Live attenuated combined vaccine against 
measles, mumps and rubella (MMR) is used. In 2015, 
Poland maintained a high vaccination coverage of chil-
dren. As of 31st December 2015, vaccination cover-
age of children and youth aged 2-11 years ranged from 
77.9% do 99.5% (primary vaccination in children born 
in 2009-2013) and from 71.5% do 88.9% (booster dose 
in children born in 2005-2008) (Tab. II). As in previ-
ous years, differences between voivodeships in per-
formance of primary vaccination in children at 13-15 
months of age were observed. Percentage of children 
born in 2014 and 2015 vaccinated with trivalent vac-
cine against measles, mumps and rubella (77.9% in 
Poland) ranged from 94.2% in mazowieckie to 99.0 % 
in warminsko-mazurskie voivodeship.

Measles Elimination Program implementation sta-
tus in 2015. WHO European Region measles elimination 
strategy requires maintaining a sensitive and timely sur-
veillance of measles and measles compatible cases, with 
serologic testing of at least one suspect case per 100,000 
population. Over time, a decrease in number of confirmed 
measles cases should be accompanied by an increase in the 
number of notified and laboratory tested suspected cases 
of measles. In Poland in 2015, the number of reported sus-
pected measles cases was lower than in 2014, with a total 
of 133 cases and suspected cases of measles were reported 
in Poland which constitutes 47% of the expected reports 
and shows a low sensitivity of surveillance system (Fig. 1). 

Along with a reliable evidence of the elimination of 
indigenous measles, efficient detection of the disease im-
ported from other countries is also important in measles 
elimination strategy. Therefore, the key activities should 
be investigating all suspected cases of measles, including 
secondary cases in outbreaks, and performing genotyp-
ing of measles virus. In 2015, similarly to previous years, 
surveillance of measles suspected cases in the country 
was uneven. There was not registered sufficient number 
of suspected measles cases to meet or exceed the minimal 
threshold of measles elimination specified by the WHO 
as one case per 100 000 inhabitants was only achieved 
in any voivodeship. The highest number of suspected 
cases was registered in mazowieckie voivodeship (27 
reports,incidence 0.50/100,000). In lubelskie and swi-
etokrzyskie voivodeships none suspected measles cases 
were registered in 2015 which suggests not active partici-
pation in the WHO measles elimination program. 

Number of serological tests performed in suspect-
ed measles cases in 2015 was lower than in the previ-

wiązkowego szczepienia), 12 osób (25 %) otrzymało 
jedną dawkę szczepionki przeciw odrze, 5 osób (10,4 %) 
otrzymało 2 lub więcej dawek. Dla 19 osób (39,6 %) nie 
uzyskano informacji o stanie zaszczepienia. W 2015 r. ho-
spitalizowano 26 (54,2%) chorych na odrę. W przebiegu 
odry stwierdzono różne powikłania u 6 (12,5 %) osób, 
w tym u dwóch było to zapalenie płuc. W 2015 roku nie 
zarejestrowano zgonów z powodu odry.

Wykonawstwo szczepień przeciw odrze w 2015 
roku. Od 2005 r. roku schemat szczepień przeciw od-
rze w Polsce pozostaje niezmieniony, obejmuje podanie 
pierwszej (podstawowej) dawki w 13-14 miesiącu życia 
oraz dawki przypominającej w 10 roku życia. Stosuje 
się żywą, atenuowaną, skojarzoną szczepionkę przeciw 
odrze, śwince i różyczce (MMR) podawaną podskórnie. 
W 2015 roku utrzymano wysoki stan zaszczepienia dzieci. 
W dniu 31 grudnia 2015 r. stan zaszczepienia dzieci i mło-
dzieży w wieku od 2 do 11 lat był w granicach od 77,9% 
do 99,5% (szczepienie podstawowe, roczniki 2008-2015) 
oraz od 71,5% do 88,9% (szczepienie przypominające, 
roczniki 2002-2007) (Tab. II). Od kilku lat utrzymują się 
międzywojewódzkie różnice w wykonawstwie szczepień 
podstawowych u dzieci w 13-15 miesiącu życia. W 2015 r.  
odsetek dzieci z roczników 2014 oraz 2015, objętych 
szczepieniem podstawowym szczepionką MMR (77,9% 
w skali kraju), na obszarze poszczególnych województw 
był w granicach od 94,2% w woj. mazowieckim do 99.0% 
w woj. warmińsko-mazurskim.

Realizacja Programu Eliminacji Odry w Polsce 
w 2015 roku. Zgodnie ze strategią eliminacji odry opraco-
waną przez Europejskie Biuro Regionalne WHO, wyma-
gane jest wykonywanie diagnostyki serologicznej w kie-
runku odry dla minimum 1 przypadku na 100 000 miesz-
kańców. W miarę upływu czasu spadkowi liczby potwier-
dzonych zachorowań towarzyszyć powinien wzrost liczby 
zgła szanych i weryfikowanych laboratoryjnie podejrzeń. 
W Polsce w roku 2015 liczba podejrzeń w kierunku odry 
była niższa niż w roku 2014, w całym kraju zgłoszono ogó-
łem 133 zachorowania i podejrzenia zachorowań na odrę. 
Stanowi to tylko 47% oczekiwanych zgłoszeń i świadczy 
o niedostatecznej czułości systemu nadzoru (Ryc. 1).

W fazie eliminacji odry konieczne jest ścisłe monitoro-
wanie podejrzeń zachorowania na odrę oraz przypadków 
wtórnych w ogniskach, jak również kontynuowanie gene-
tycznych badań szczepów wirusa odry. Działania te umoż-
liwią wiarygodne udokumentowanie eliminacji rodzimych 
zachorowań na odrę spodziewanej w najbliższych latach, 
jak również sprawne wykrywanie zachorowań zawleka-
nych z innych krajów. Tak, jak w latach ubiegłych, w 2015 
roku nadzór nad podejrzeniami odry w skali kraju był 
nierównomierny. W 2015 r. w żadnym województwie nie 
zgłoszono oczekiwanej liczby przypadków podejrzanych 
(według WHO powinno być zgłoszone rocznie 1 podej-
rzenie na 100 000 mieszkańców w danym województwie). 
Najwięcej zgłoszeń było z województwa mazowieckiego 
(27 zgłoszeń, 0,50/100 000), śląskiego (23 zgłoszenia, 
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ous year. Of 133 recorded cases and suspected cases 
of measles, 103 (77.4%) were diagnosed with IgM 
ELISA test and were performed in the WHO reference 
laboratory in the Department of Virology NIPH – NIH. 

0,5/100 000) oraz zachodnio-pomorskiego - w tym ostat-
nim wskaźnik na 100 000 osiągnął poziomu 1,23 (Tab. I). 
W województwach lubelskim oraz świętokrzyskim nie 
zgłoszono żadnych podejrzeń zachorowania na odrę. 
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Fig 1. Measles surveillance performance in Poland 2005-2015
Ryc. I. Czułość nadzoru nad odrą w Polsce w latach 2005-2015

Rok Confirmed casesSuspected casesOdsetek oczekiwanych przypadkówOczekiwane
2005 13 54 18% 381
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Fig I. Measles surveillance performance in Poland 2005-2015
Ryc. I. Czułość nadzoru nad odrą w Polsce w latach 2005-2015

Liczba wykonanych badań serologicznych w przy-
padkach podejrzenia zachorowania na odrę w roku 
2015 była niższa niż w 2014 roku. Na ogólną liczbę 
133 zachorowań i podejrzeń zachorowania badanie se-
rologiczne w klasie IgM wykonano w 103 przypadkach 
(77,4%). Wszystkie badania wykonano w laboratorium 
referencyjnym w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH. 

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, Dz.U.08.234.1570 ze zm.) odra podlega ustawo-
wemu obowiązkowi zgłoszenia w ciągu 24 godzin od 
momentu rozpoznania lub podejrzenia zakażenia przez 
lekarza. Mediana liczby dni pomiędzy pierwszą wizytą 
u lekarza a zgłoszeniem przypadku podejrzenia zacho-
rowania do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej 
przekraczała obowiązujący czas i wynosiła 3 dni. 

W diagnostyce serologicznej odry ważne dla zacho-
wania wysokiej czułości jest to, aby czas od wystąpienia 
wysypki do pobrania próbki krwi mieścił się w przedziale 
od 7 do 45 dni. Najwyższe miano obserwowane jest 8 dnia. 
Mediana liczby dni, które upłynęły od wystąpienia wysyp-
ki do pobrania próbki krwi wyniosła w 2015 r. 8 dni. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zbyt niska, w stosunku do oczekiwanej, liczba za-
rejestrowanych podejrzeń zachorowania na odrę świad-
czy o niskiej czułości systemu nadzoru nad chorobą 
i pozwala poddać w wątpliwość kompletność zgłoszeń. 

W strategii eliminacji odry WHO konieczne jest 
wykonanie badania potwierdzającego w kierunku prze-
ciwciał IgM w laboratoriach posiadających niezbędne 
akredytacje. Obecnie jedynym ośrodkiem referen-
cyjnym dla badania odry w Polsce jest laboratorium 
Zakładu Wirusologii NIZP-PZH, posiada ono akredyta-

According to the law on control of infections and 
infectious diseases in humans (Act of 5 December 
2008 on prevention and control of infections and in-
fectious diseases in humans, Dz.U.08.234.1570 with 
further amendments) measles is subjected to statutory 
notification by a doctor within 24 hours from the time 
of diagnosis or suspicion of infection. 

The median number of days between the first visit to the 
doctor and notification of case or suspected measles cases to 
the local sanitary-epidemiological stations was 8 days and 
therefore exceeded the applicable time. To maintain high 
sensitivity of the serological diagnosis of measles, the speci-
men should be collected between 7 and 45 day after rash 
onset date. The highest titer in 2015 is observed on 8 day.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Too low sensitivity of measles surveillance al-
lows to doubt in the completeness of the reports. 
Performance of serological tests in suspected measles 
cases is still too poor.

The WHO measles elimination strategy requires con-
firmatory tests to be performed in laboratories with the 
necessary accreditations. At the moment, the only refer-
ence center in Poland is a laboratory of the Department 
of Virology NIPH-NIH. It has accreditations for testing 
under the program provided by the WHO and the Polish 
Centre for Accreditation. Referral of laboratory testing in 
accredited laboratory is free of charge. 

In the current situation the most important element 
of the strategy of measles elimination in Poland, in ad-
dition to maintaining high vaccine coverage, is intensi-
fication of activities in regions with poor surveillance 
of cases and suspected cases of measles. In addition, 
it is necessary to intensify surveillance in areas inhab-
ited by ethnic groups with a lower vaccination cov-

Odra w Polsce w 2015 rokuMeasles in Poland in 2015
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erage, which may be a reservoir of the measles virus 
and a cause of virus circulation after it’s importation 
from abroad. Reaching out to minorities and carrying 
out vaccination campaigns among these groups is an 
essential part of the measles elimination program. An 
efficient epidemiological surveillance will allow track-
ing imported cases as a source of infection for under-
vaccinated communities. 

It is necessary to further promote measles elimina-
tion program among physicians, taking into account the 
dissemination of detailed information about the plan and 
implementation of the program, the current epidemio-
logical situation of the disease and, above all, the need to 
document and laboratory confirm all cases and suspected 
cases of measles. An important elements of the strategy 
are also increasing awareness of the role of a reference 
laboratory in the implementation of the program and per-
formance of free of charge laboratory testing.
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cję na badania prowadzone w ramach programu udzie-
lone przez WHO oraz Polskie Centrum Akredytacji. 

W obecnej sytuacji najważniejszym elementem stra-
tegii eliminacji odry w Polsce, oprócz utrzymania dobre-
go wykonawstwa szczepień, jest zintensyfikowanie dzia-
łań w regionach o słabym nadzorze nad podejrzeniami 
i zachorowaniami na odrę. Ponadto konieczne jest nasi-
lenie nadzoru na obszarach zamieszkanych przez grupy 
etniczne o niższym stanie zaszczepienia, które mogą być 
rezerwuarem wirusa odry oraz środowiskiem utrzymy-
wania się krążenia wirusa po zawleczeniu zachorowań 
z zagranicy. Docieranie do tych mniejszości narodowych 
i przeprowadzanie akcji szczepień wśród tych grup jest 
niezbędną częścią realizacji Programu Eliminacji Odry. 
Sprawny nadzór epidemiologiczny pozwoli na śledzenie 
zachorowań zawlekanych jako źródła zakażenia dla nie-
dostatecznie zaszczepionej populacji.

Nadal niezbędne jest propagowanie Programu 
Eliminacji Odry wśród lekarzy, uwzględniające upo-
wszechnianie szczegółowych informacji o założeniach 
i realizacji programu, aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej tej choroby, a przede wszystkim o konieczno-
ści dokumentowania i laboratoryjnego potwierdzania 
wszystkich przypadków zachorowań i podejrzeń zacho-
rowania na odrę. Ważnym elementem strategii jest rów-
nież upowszechnienie informacji o roli laboratorium 
referencyjnego w realizacji Programu i o możliwości 
wykonywania bezpłatnych badań serologicznych.
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RUBELLA IN POLAND IN 2015*

RÓŻYCZKA W POLSCE W 2015 ROKU*
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ABSTRACT

BACKGROUND. In 2004, Poland has adopted the WHO goal of rubella elimination and congenital rubella 
syndrome prevention. The main target of the Programme is to stop transmission of the virus in the environment 
and prevention of congenital rubella cases between children. This can be achieved by carrying out the vaccination. 
Participation in the rubella elimination program requires clinical diagnosis of rubella to be confirmed with 
laboratory test. A laboratory-confirmed case is a suspected case with a positive blood test for rubella-specific 
IgM or/ and isolation of rubella virus. Isolation of rubella viruses and genotyping is an important components for 
confirming connections between cases or excluding cases during investigations.
Vaccination against rubella was introduced in 1987, initially only in 13 year-old girls. Among men, the incidence 
of measles remained high creating a risk of infection of non-immune pregnant women which may lead to the 
development of congenital rubella syndrome in the child. Since 2003, single jab vaccination against rubella, 
measles and mumps is used- MMR vaccine for all children: primary vaccination at the age 13-15 months.
AIM. To assess epidemiological situation of rubella in Poland in 2015, including vaccination coverage in polish 
population. 
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system 
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” and “Vaccinations 
in Poland in 2015”.
RESULTS. In 2015, there was a decrease in the number of rubella cases - with registered 2 027 cases (in 2014 
- 5 891 cases) - and a decline in incidence (from 15.3 per 100 000 to 5.3). The highest incidence rate, regardless 
of gender and the environment, was observed among children aged 0-4 years (46.7 per 100,000). The incidence 
of rubella in boys and men was similar to the incidence in girls and women (5.5 versus 5.0). In 2015, no cases of 
congenital rubella syndrome were registered.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2015, there was a decrease in the number of rubella cases. In Poland 
Rubella is reported exclusively on the basis of the clinical picture. The proportion of laboratory tests confirming/
excluding rubella infection is still very low in Poland. In 2015, only 1.1% of rubella cases were laboratory 
confirmed.

Key words: rubella, congenital rubella syndrome, epidemiology, Poland, 2015

STRESZCZENIE

WSTĘP. Od 2004 r. różyczka podlega eliminacji w ramach Programu koordynowanego przez Światową Or-
ganizację Zdrowia (WHO). Głównymi celami Programu jest zahamowanie transmisji wirusa różyczki w śro-
dowisku oraz zapobieganie występowaniu różyczki wrodzonej u dzieci. Cele te można osiągnąć m.in. stosując 
szczepienia. Ocenę realizacji Programu eliminacji różyczki dokonuje się na podstawie wyników analizy danych 
z nadzoru epidemiologicznego obejmującego potwierdzenie rozpoznania klinicznego badaniami laboratoryj-

PRZEGL EPIDEMIOL 2017;71(3): 319-326 Epidemiological chronicle / Kronika epidemiologiczna
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nymi. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi definicjami przypadków chorób zakaźnych rozpoznanie różyczki 
wymaga potwierdzenia laboratoryjnego tzn. wykazania obecności swoistych przeciwciał (IgM) przeciw wiru-
sowi różyczki i/lub izolacji wirusa z materiału klinicznego. Izolacja wirusa jest istotna dla określenia genotypu 
odpowiedzialnego za zakażenie, co jest pomocne w ustaleniu, czy zakażenie ma charakter zawleczenia, czy jest 
przypadkiem rodzimym.
W Polsce rozpoczęto szczepienia przeciw różyczce w 1987 r., początkowo wyłącznie u 13- letnich dziewcząt, 
co jak później stwierdzono, miało wpływ na wiek zachorowań mężczyzn. Młodzi mężczyźni chorujący na ró-
życzkę mogą zakażać swoje partnerki i zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu różyczki wrodzonej. Od 2003 r.  
w Polsce stosowana jest szczepionka skojarzona (MMR) przeciw różyczce, odrze i śwince u dzieci w wieku 
13-15 miesięcy. 
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce w 2015 r. z uwzględnie-
niem stanu zaszczepienia przeciw różyczce. 
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną różyczki w Polsce oceniono na podstawie analizy da-
nych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 roku” oraz biuletynu ,,Szczepienia ochronne 
w Polsce w 2015 roku”. 
WYNIKI. W 2015 r. zarejestrowano 2 027 przypadków tj. ponad dwukrotnie mniej niż w 2014 r. (5 891 przy-
padków), oraz spadek zapadalności do 5,3 na 100 tys. tj. ponad 3- krotnie mniej niż w 2014 r. (15,3 na 100 tys.). 
Najwyższą zapadalność, niezależnie od płci i środowiska, odnotowano w grupie wieku 0-4 lat (46,7 na 100 tys.). 
Zapadalność na różyczkę chłopców i mężczyzn była wyższa, ale zbliżona do zapadalności dziewcząt i kobiet: 
odpowiednio 5,5 i 5,0. W 2015 r. nie zanotowano przypadków zespołu różyczki wrodzonej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2015 r. w Polsce zarejestrowano spadek liczby zachorowań na różyczkę. 
W Polsce różyczka jest rejestrowana na podstawie rozpoznań klinicznych i nie wymaga potwierdzenia laborato-
ryjnego. W rezultacie jako różyczka zgłaszane są różne choroby wysypkowe. Odsetek zachorowań na różyczkę 
w Polsce w 2015 r. badaniem laboratoryjnym potwierdzonych lub wykluczonych wynosił 1,1%. 

Słowa kluczowe: różyczka, epidemiologia, Polska, 2015 rok

INTRODUCTION

Since 2004, Poland has been participating in 
the Rubella Elimination Program, coordinated by 
the World Health Organization (WHO). The main 
goals of the program are interruption of rubella virus 
transmission and prevention of congenital rubella 
syndrome in children. Rubella elimination is possible 
when very high coverage level (>95%) with at least 
one dose of rubella-containing vaccine is maintained. 
In Poland, between 1987-2003, the immunization 
calendar included vaccination only of 13 year old 
girls. Thus, men remained susceptible. In November 
2003, a compulsory vaccination with MMR vaccine 
was introduced to the national vaccination schedule. 
The schematic two-dose immunization MMR vaccine 
is currently mandatory (first dose for children 13-14 
months old and second dose – for children 10 years 
of age). Rubella in Poland is a subject to reporting 
since 1966, and since 1997 the registration also covers 
congenital rubella syndrome (-3).

AIM

The aim of the study was to assess epidemiological 
situation of rubella in Poland in 2015, including 
vaccination coverage in polish population.

WSTĘP

Od 2004 r. różyczka objęta jest Programem Elimina-
cji odry i różyczki koordynowanym przez WHO. Celem 
Programu jest zahamowanie transmisji wirusa różyczki 
w środowisku oraz zapobieganie występowaniu zespołu 
różyczki wrodzonej u dzieci. Eliminację różyczki umoż-
liwia utrzymanie 95% poziomu uodpornienia populacji 
poprzez podanie co najmniej 1 dawki szczepionki prze-
ciw różyczce. W Polsce w latach 1987-2003 szczepio-
no wyłącznie dziewczęta w 13 r.ż. Ten fakt przyczynił 
się pośrednio do wzrostu podatności na zachorowanie 
młodych mężczyzn. Pod koniec 2003 roku do obowiąz-
kowego kalendarza szczepień wprowadzono trójskład-
nikową szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce 
(tzw. szczepionka MMR), zawierająca żywe, atenuowa-
ne szczepy wirusa odry, świnki i różyczki. Aktualnie 
obowiązuje dwudawkowy schemat szczepienia: dawka 
podstawowa w 13-14 miesiącu życia oraz uzupełniająca 
w 10 r. ż. W Polsce różyczka podlega obowiązkowemu 
zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 1966 
roku, natomiast od 1997 roku obowiązkiem rejestracji zo-
stał dodatkowo objęty zespół różyczki wrodzonej (1-3). 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
różyczki w Polsce w roku 2015 oraz stanu zaszczepie-
nia przeciw różyczce w populacji ogólnej. 

Monika Roberta Korczyńska
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MATERIAL AND METHODS

The descriptive analysis of epidemiological 
situation of rubella was based on data retrieved from 
routine mandatory surveillance system and published in 
the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings 
in Poland in 2015”. Vaccination coverage was 
assessed based on data published in the annual bulletin 
“Vaccinations in Poland in 2015 (4;5). Rubella cases 
were classified according to the criteria of surveillance 
case definition implemented in the European Union 
(Commission Decision of 28 April 2008 amending 
Decision 2002/253/EC) and introduced into routine 
surveillance in Poland in 2009 (6).

RESULTS

Epidemiological situation of rubella in 2015. 
In 2015, 2 027 cases of rubella were registered in 
Poland - incidence 5.3/100 000, three times lower in 
comparison to the previous year (15,3 per 100 000) and 
in comparison to median incidence in 2009-2013 (Tab. I).  
In 2015, no cases of congenital rubella syndrome were 
registered.

Seasonality of rubella in 2013 was similar to the 
seasonality observed in previous years. Most cases 
occurred in the period from March to May with a peak 
in March – 247 cases. The lowest number of cases (98) 
was registered in November. 

MATERIAŁ I METODY

  Ocenę sytuacji epidemiologicznej różycz-
ki w Polsce w roku 2015 przeprowadzono w oparciu 
o wynik analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaź-
ne i zatrucia w Polsce w 2015 roku”, natomiast oce-
nę stanu uodpornienia populacji przeprowadzono na 
podstawie danych z biuletynu ,,Szczepienia ochronne 
w Polsce w 2015 roku” (4;5).

Stosowana w pracy klasyfikacja przypadków zacho-
rowań na różyczkę opiera się na definicji przypadku przy-
jętej przez Komisję Europejską (decyzja z dnia 28 kwiet-
nia 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/253/EC) i wprowa-
dzonej do rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 r (6).

WYNIKI

Sytuacja epidemiologiczna różyczki w Polsce 
w 2015 roku. W 2015 r. zarejestrowano w Polsce ogó-
łem 20 27 zachorowań na różyczkę z zapadalnością 5,3 
na 100 000 mieszkańców, niższą ponad trzykrotnie od za-
padalności w 2014 r. (15,3/100 000) oraz od mediany za-
padalności w latach 2009-2014 (Tab.I). W roku 2015 nie 
zarejestrowano przypadków zespołu różyczki wrodzonej. 

W 2015 r. sezonowość różyczki była zbliżona do 
sezonowości w latach poprzednich. Najwięcej przy-
padków zarejestrowano w miesiącach marzec-maj, ze 
szczytem w marcu – 247 przypadków, zaś najmniej 
w listopadzie - 98.

Tab. I. Rubella in Poland in period 2009-2015. Number of cases and incidence per 100 000 population  by provinces
Tab. I. Różyczka w Polsce w latach 2009-2015. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 mieszkańców według województw

Voivodeships

Median 2009-2013 2014 2015

number Incidence per 
100 000 number Incidence per 

100 000 number Incidence per 
100 000

POLAND 6 263   16.3    5891 15.3 2027 5.3
1. Dolnośląskie 527   18.1    234 8 134 4.6
2. Kujawsko-pomorskie 323   15.4    279 13.3 143 6.8
3. Lubelskie 278   12.9    239 11.1 76 3.5
4. Lubuskie 201   19.9    249 24.4 99 9.7
5. Łódzkie 243   9.6    364 14.5 58 2.3
6. Małopolskie 389   11.8    437 13 172 5.1
7. Mazowieckie 323   6.1    1104 20.7 329 6.2
8. Opolskie 389   37.7    266 26.5 48 4.8
9. Podkarpackie 364   17.1    153 7.2 80 3.8
10. Podlaskie 91   7.7    95 8 53 4.5
11. Pomorskie 238   10.7    141 6.1 97 4.2
12. Ślaskie 648   14.0    1218 26.5 232 5.1
13. Świętokrzyskie 107   8.4    117 9.2 54 4.3
14. Warmińsko-mazurskie 146   10.1    85 5.9 70 4.9
15. Wielkopolskie 441   12.8    693 20 237 6.8
16. Zachodniopomorskie 287   16.7    217 12.6 145 8.5

Różyczka w Polsce w 2015 rokuRubella in Poland in 2015
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The largest incidence in 2015 occurred in Lubuskie 
voivodeship (9.7 per 100,000 population), and it was 
2 times higher than incidence of all cases registered 
in Poland (5.3). The lowest incidence – 2.3 per  
100,000 - was noted in Łódzkie voivodeship. The 
highest dicrease (4 times) of incidence was registered 
in Opolskie voivodship (from 37.7 to 4.8 per 100,000 
population). The incidence in 2015 was few time lower 
than median incidence in 2009-2013 (16.3) (Tab. I).

As in previous years (2010-2014), in 2015 the 
incidence of rubella in girls and women (5.0 per 
100,000) was lower than the incidence in boys and 
men (5.5) (Tab. II).

The biggest difference in the incidence between 
men and women was noted in age group 0.4 years 
(51.0 vs. 42.2 per 100,000), 10-14 years (9.7 vs. 7.2). 
In other age groups, especially among adults in aged 
20 to 44 years, a higher incidence was observed among 
women (Fig. 1). 

Of the total number of rubella cases reported in 
2015, 81.2% involved children and young people 
under the age of 15 (including: 44.1% children aged 
0-4 years and 29.6% - aged 5-9 years and 7.5% - aged 
10-14 years) (Tab. II). Generally, the highest Incidence 
was noticed among children aged 0-4 years (46.7 per 
100,000) and among 5-9 years (29.6). Total number of 
cases in these two age groups constituted 73.6%.

The incidence in the cities varied in 2015 from 
13.5 per 100,000 population in the largest cities with 
population of ≥ 100,000 to 9.9 in cities with population 
less than 20,000 population (Tab. III). The incidence 
of rubella in rural areas (4.9/100,000) was 15.5% 
lower than the incidence in the villages (5.8/100,000). 
Despite lower overall incidence in the cities, among 
children aged 0-4 years, as in the previous years, higher 
incidence was reported in the cities.

In 2015, only 8 persons was hospitalized due 
to rubella, i.e. 0.39% of all reported patients - in 
2014 there was 50 patients (0.85%). According to 
preliminary data of the Central Statistical Office, there 
were no deaths from rubella recorded in 2015. 

Laboratory diagnosis of rubella. The diagnosis 
of rubella should be based on the result of the 
laboratory testing. According to the case definition, to 
confirm a rubella case, there is requirement to carry 
out more specific virological tests, including virus 
isolation, PCR, or demonstrate a significant increase in 
IgG antibodies in serum or saliva (6). According to the 
WHO Rubella Elimination Program, each confirmed 
case of rubella should additionally be tested in the 
National Laboratory accredited by WHO. In Poland, 
a reference center is Laboratory of Department of 
Virology NIPH - NIH. 

The sensitivity and specificity of rubella 
diagnosis in Poland in 2015. In Poland, confirmation 

W 2015 r. najwyższa zapadalność wystąpiła w wo-
jewództwie lubuskim (9,7/100 000) i była prawie 
dwa razy wyższa od zapadalności ogólnej w Polsce 
(5,3). Natomiast najniższa zapadalność zarejestrowa-
no w woj. łódzkim (2,3). Największy, ponad 4-krotny 
spadek zapadalności, w porównaniu z rokiem 2014, 
wystąpił w województwie opolskim (z 37,7 do 4,8 na 
100 000 mieszk.). Zapadalność na różyczkę w 2015 
roku była kilkakrotnie niższa od mediany wyliczonej 
za lata 2009-2013, wynoszącej 16,3 (Tab. I). 

Podobnie jak w latach wcześniejszych (2010-
2014), w 2015 r. zapadalność kobiet (5,0/100 000) była 
mniejsza od zapadalności chłopców i mężczyzn (5,5) 
(Tab. II). 

Największą przewagę zapadalności mężczyzn 
w porównaniu z zapadalnością kobiet odnotowano 
w grupach wieku 0-4 lata (odpowiednio 51,0 vs. 42,2 
na 100 000) oraz 10-14 lata (9,7 vs. 7,2) (Tab. II). 
Wśród dorosłych, zwłaszcza w wieku od 20 do 44 lat, 
wyższą zapadalność odnotowano wśród kobiet (Fig. I).

Z ogółu zgłoszonych zachorowań na różyczkę 
w 2015 r., 81,2 % dotyczyło dzieci i młodzieży do 15 r. 
życia (w tym udział zachorowań w grupie 0-4 wynosił 
44,1%; 5-9 – 29,6%; 10-14 – 7,5% ) (Tab. II). W 2015 r.  
najwyższą zapadalność (niezależnie od płci i środo-
wiska) odnotowano w grupie wieku 0-4 lata (46,7 / 
100 000) oraz w wieku 5-9 lat (29,6). Łączny udział 
zachorowań w tych dwóch grupach wieku, w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych przypadków wyniósł 73,6 %.

W 2015 r. zapadalność na różyczkę w miastach wa-
hała się od 13,5 na 100 000 ludności w miastach ≥ 100 
tys. mieszkańców, do 9,9 w miastach liczących poniżej 
20 tys. mieszkańców (Tab. III). Ogólnie zapadalność 
w miastach (4,9 / 100 000) była niższa o 15,5 % od zapa-
dalności na wsi (5,8). Pomimo niższej ogólnej zapadal-
ności w miastach, zapadalność dzieci w grupie wieku 0-4 
lata, podobnie jak w roku 2014 była wyższa w miastach. 

W 2015 r. hospitalizowano z powodu różyczki 
tylko 8 osób (0,39%) – w 2014 r. hospitalizowano 50 
osób (0,85%). Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, w 2015 roku nie zarejestrowano zgonów 
z powodu różyczki. 

Diagnostyka laboratoryjna różyczki. Prawidłowe 
rozpoznanie różyczki powinno obejmować objawy kli-
niczne oraz wyniki badania laboratoryjnego. Wymaga 
tego Program Eliminacji Różyczki w rejonie europej-
skim, nadzorowany przez WHO. Według definicji przy-
padku, przypadek potwierdzony wymaga przedstawienia 
wyników badań wirusologicznych: badania PCR lub izo-
lacji wirusa i/lub wykazania znamiennego wzrostu prze-
ciwciał IgG w surowicy krwi lub ślinie (6). Zgodnie ze 
strategią Programu Eliminacji Odry i Różyczki w Regio-
nie Europejskim WHO, badanie laboratoryjne w kierun-
ku różyczki można wykonać bezpłatnie w laboratorium 
o charakterze referencyjnym w Zakładzie Wirusologii 
NIZP-PZH w Warszawie.

Różyczka w Polsce w 2015 rokuRubella in Poland in 2015
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Czułość i swoistość rozpoznań różyczki w Polsce 
w 2015 r. Czułość i swoistość rozpoznań różyczki od 
wielu lat pozostaje na dość niskim poziomie, co utrudnia 
interpretację zachorowań wśród osób szczepionych oraz 
ocenę rzeczywistej liczby zachorowań. W 2015 r. zaled-
wie 21 (1,03%) zachorowań zostało zakwalifikowanych 
jako przypadki potwierdzone, a 5 (0,2%) jako prawdopo-
dobne, a w jednym przypadku wykryto wirusa odry. Po-
zostałe 98,7% (2 000 zachorowań) zgłoszono wyłącznie 
na podstawie objawów klinicznych. 

Wykonawstwo szczepień przeciw różyczce i stan 
uodpornienia populacji w 2015r. Eliminacja różyczki 
wymaga utrzymania 95% poziomu uodpornienia popu-
lacji poprzez podanie chociaż 1 dawki szczepionki prze-
ciw różyczce. W Polsce w latach 1987-2003 szczepiono 
wyłącznie dziewczęta w 13 r.ż. Ten fakt przyczynił się 
pośrednio do wzrostu podatności na zachorowanie wśród 
mężczyzn. Pod koniec 2003 roku do obowiązkowego ka-
lendarza szczepień wprowadzono trójskładnikową szcze-
pionkę przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. szczepion-
ka MMR), zawierająca atenuowane szczepy wirusa odry, 
świnki i różyczki. Aktualnie obowiązuje dwudawkowy 
schemat szczepionki: dawka podstawowa w 13-14 mie-
siącu życia oraz uzupełniająca w 10 r. ż. (1-3). 

of clinical diagnosis of rubella with laboratory tests is 
still insufficient and hinders the interpretation of the 
actual number of cases and number of the vaccinated 
cases among them. In 2015, only 21 (1.03%) cases 
were classified as confirmed and 5 (0.2%) as probably 
and one case was confirmed as a measles case. The 
remaining 98.7 % of cases (2000 cases) were reported 
on the basis of clinical symptoms.

Vaccinations against rubella in 2015. Rubella 
elimination requires at least 95% immunization 
coverage (at least for 1 dose). In Poland, between 
1987-2003, the immunization calendar included 
vaccination only of 13 year old girls. Thus, men 
remained susceptible. At the end of 2003, MMR 
(measles, mumps, rubella) vaccine was introduced 
in the vaccination schedule. With this, the schedule 
regarding rubella vaccination was changed to two 
doses of MMR, one received at 13-15 months of age, 
and another one at 10 years of age [1-3].

Tab. III. Rubella in Poland in period 2009-2015. Number of cases and Incidence per 100 000 population by gender and 
               environment
Tab. III.  Różyczka w Polsce w latach 2009-2015. Liczba przypadków, zapadalność na 100 000 według płci i miejsca

Gender Environment
Median 2009-2013 2014 2015

Number Incidence per 
100 000 Number Incidence 

per 100 000 Number Incidence 
per 100 000

Woman

city 1 067  8.7   1157 9.5 558 4.6
city < 20 thous. 317  12.3   318 12.3 160 6.2

city 20-49 thous. 260  11.9   226 10.3 106 4.8
city 50-99 thous 124  7.3   175 10.4 86 5.1
city ≥ 100 thous. 353  6.1   438 7.6 206 3.6

village 844  11.1   1011 13.2 444 5.8
Total 1 911  9.6   2168 10.9 1002 5.0

Man

city 2 282  20.6   1987 18 578 5.3
city < 20 thous. 541  22.6   476 19.9 172 7.2

city 20-49 thous. 373  18.8   390 19.4 112 5.6
city 50-99 thous 266  17.4   400 26 77 5.0
city ≥ 100 thous. 734  14.4   721 14.2 217 4.3

village 2 265  30.6   1736 22.8 447 5.9
Total 4 777  25.6   3723 20 1025 5.5

Total

city 3 156  13.5   3144 13.5 1136   4.9
city < 20 thous. 766  15.5   794 16 332 6.7

city 20-49 thous. 716  16.9   616 14.6 218 5.2
city 50-99 thous 400  12.5   575 17.9 163 5.1
city ≥ 100 thous. 1 075  9.9   1159 10.7 423 3.9

village 3 107  20.5   2747 18 891 5.8
Total 6 263  16.3   5891 15.3 2027 5.3
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In 2015, rubella vaccine coverage among children 
aged 3 years vaccinated increase by 0,7% compared 
with previous year and was 98.2%. (ranged from 
94.2% in Mazowieckie to 99.0% in Warmińsko-
mazurskie voivodeships). Vaccine coverage among 
girls aged 13 years was 99.6% and among girls aged 
15 years - 99.5% [4]. In 2015 the percent of rubella 
cases who had no information about vaccination status 
was similar in comparison to the previous year and was 
26.6% (Tab. IV).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

The high level of vaccination coverage among 
polish population effectively prevents the occurrence of 
congenital rubella syndrome. Taking into account that 
the vaccination coverage among girls is below 100% 
and the fact that approximately 50% of rubella infection 

W 2015 r. odsetek dzieci w 3. roku życia zaszcze-
pionych przeciw różyczce zwiększył się o 0.7 % w po-
równaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 98,2% w ska-
li całego kraju (w poszczególnych województwach 
wahał się od 94,2% w woj. mazowieckim do 99,0% 
w woj. warmińsko-mazurskim). Odsetek dziewcząt 
w 13 roku życia zaszczepionych przeciw różyczce wy-
nosił w skali całego kraju 99,6%, a dziewcząt w 15. r.ż. 
– 99,5% (4). W 2015 roku odsetek chorych na różycz-
kę, u których brak było danych o szczepieniu był zbli-
żony do roku poprzedniego i wynosił 26,6 % (Tab.IV).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wysoki odsetek zaszczepienia populacji polskiej 
skutecznie zapobiega występowaniu zespołu różyczki 
wrodzonej. Jednak biorąc pod uwagę iż stan zaszcze-
pienia dziewcząt jest wciąż poniżej 100% oraz że 
około 50% zakażeń wirusem różyczki przebiega sub-

Tab. IV. Rubella in Poland in 2015. Number of cases and incidence per 100 000 population by age and vaccination state
Tab. IV. Różyczka w Polsce w 2015 r. Liczba przypadków oraz zapadalność na 100 000 według stanu zaszczepienia

Age
Vaccinated Not vaccinated No data

Number of 
vaccinated Cases Incidence Number of 

vaccinated Cases Incidence Cases %

0 - 3  . - 209  . 12  5,4   
1 285 343  108  37.8   80 912  79  97.6  22  10.5   
2 347 449  101  29.1   13 431  24  178.7  17  12.0   
3 373 059  125  33.5   7 017  21  299.3  14  8.6   
4 375 672  119  31.7   4 576  15  327.8  21  13.5   
5 398 001  134  33.7   3 565  21  589.1  26  14.3   
6 404 310  115  28.4   1 778  24  1 349.8  18  11.5   
7 401 725  93  23.2   1 377  9  653.6  12  10.3   
8 377 695  71  18.8   1 029  8  777.5  7  7.9   
9 359 419  23  6.4   641  7  1 092.0  4  7.3   

10-14 1 693 083  24  1.4   7 874 15  190.5  18  11.8   
15 -19 - 25  - - 23  - 13  15.3   
20-24 - 12  - - 37  - 15  22.4   
24 + - 22  - - 136  - 72  31.3   
Total - 975  - - 628  - 271  26.6   

Fig. I. Rubella in Poland 1970-2015. Incidence ( per 100 000 population) female/male ratio.
Ryc. I. Różyczka w Polsce w latach 1970-2015. Zapadalność na 100 000 kobiet i mężczyzn

Fig. I. Rubella in Poland 1970-2015. Incidence (per 100 000 population) female/male ratio.
Ryc. I. Różyczka w Polsce w latach 1970-2015. Zapadalność na 100 000 kobiet i mężczyzn
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are subclinical, there is still a risk of rubella infection 
for women of childbearing age and the occurrence of 
congenital rubella syndrome in newborns. 

In 2015, only 1.3% of rubella cases was confirmed 
with laboratory test, the remaining 98.7% of the cases 
were reported solely on the basis of the clinical picture. 
This situation requires rapid improvement. Polish 
participation in the Rubella Elimination Program 
requires a clinical diagnosis to be confirm with 
laboratory tests. The high percentage of missing data on 
vaccination status of rubella cases makes it difficult to 
interpret the impact of vaccination on epidemiological 
situation of the disease. 
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klinicznie, wciąż istnieje ryzyko zachorowania na ró-
życzkę kobiet w wieku rozrodczym oraz wystąpienia 
zespołu różyczki wrodzonej u noworodków. 

W 2015 r. zaledwie 1,3 % zachorowań na różyczkę 
potwierdzono badaniami laboratoryjnymi, czyli 98,7% 
przypadków zgłoszono wyłącznie na podstawie obra-
zu klinicznego. Sytuacja ta wymaga szybkiej popra-
wy. Udział Polski w Programie Eliminacji Różyczki 
zobowiązuje do potwierdzenia rozpoznań klinicznych 
badaniami laboratoryjnymi. Niepokojący jest też duży 
odsetek braku danych o stanie zaszczepienia osób 
chorych na różyczkę. Utrudnia to interpretację wpły-
wu szczepień na sytuację epidemiologiczną różyczki 
w Polsce i ocenę skuteczności szczepień. 
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ABSTRACT

BACKGROUND. Vaccination against mumps from 2003 is mandatory in Poland and given as two dose scheme 
with MMR vaccine (mumps, measles, and rubella). Earlier this vaccination was only recommended. Despite 
observed decline in mumps incidence for over a decade which is a result of conducted vaccinations, mumps is 
still a common disease among the children (1-3).
AIM. To assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2015, including vaccination coverage in Polish 
population, in comparison to previous years. 
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system 
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” and “Vaccinations 
in Poland in 2015” (4;5). Mumps cases were classified according to the criteria of surveillance case definition 
implemented in the European Union (Commission Decision of 28 April 2008 amending Decision 2002/253/EC). 
National Immunisation Programme for year 2015 was also used (6). 
RESULTS. In total, there were 2 208 mumps cases registered in Poland in 2015. Incidence of mumps was 5.7 
per 100,000 and it was lower by 12,3% in comparison with 2014 and lower by 20.4% in comparison with median 
for the years 2009-2014. The highest incidence (9.1 per 100 000) was registered in Kujawsko-pomorskie and 
the lowest (3.3) – in Podkarpackie voivodeship. The highest incidence rate was observed among children aged 5 
years (48.3 per 100 000). Incidence in men (7.1 per 100 000) was higher than in women (4.4). In 2015, 12 people 
were hospitalized due to mumps. Vaccination coverage of children aged 3 years in Poland in 2015 was 96,3% 
and it was lower by 0.7% in comparison with year 2014.
CONCLUSIONS. Systematic execution of mumps vaccination in accordance with the National Immunisation 
Programme resulted in a significant decrease in the number of registered cases. Due to the high vaccination 
coverage further decline in the number of cases is expected.

Key words: mumps, epidemiology, Poland, 2015

STRESZCZENIE

WSTĘP. W Polsce od 2003 roku szczepienia przeciw śwince są obowiązkowe, wykonywane według dwudaw-
kowego schematu. Stosowana jest szczepionka skojarzona przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR). Dzię-
ki szczepieniom, w okresie ponad dziesięciu lat uległa zmniejszeniu liczba zachorowań na świnkę, jednak nadal 
pozostaje ona częstą chorobą dzieci. 
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w 2015 roku w porównaniu 
do sytuacji z ubiegłych lat. 
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2015 przeprowadzono 
na podstawie wyników analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 roku” oraz 



328

Monika Roberta Korczyńska

INTRODUCTION

Mumps occurs primarily in school-age children 
and adolescents. Before vaccination against mumps 
become mandatory in Poland increasing rates 
occurred periodically (every 3-4 years), currently 
the time between mumps epidemics is extended. The 
introduction of mandatory vaccination against mumps 
in Poland in 2003 resulted in a decrease in the number 
of registered cases. However, more than 2,000 cases of 
mumps are still reported every year in Poland.

AIM

The aim of the study was to assess epidemiological 
situation of mumps in Poland in 2015, including 
vaccination coverage in Polish population, compared 
to previous years.

MATERIAL AND METHODS

The descriptive analysis of epidemiological 
situation of mumps was based on data retrieved from 
routine mandatory surveillance system and published in 
the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings 
in Poland in 2015”. Vaccination coverage was 
assessed based on data published in the annual bulletin 
“Vaccinations in Poland in 2015” (4-5). Mumps cases 
were classified according to the criteria of surveillance 
case definition implemented in the European Union 
(Commission Decision of 28 April 2008 amending 
Decision 2002/253/EC) (6). National Immunisation 
Programme for year 2015 was also used. 

RESULTS

Epidemiological situation of mumps in 2015. In 
2015, a total of 2 208 mumps cases were registered in 
Poland, there were 300 less cases than in the previous 

,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 roku” (4-5). Ponadto wykorzystano „Definicje przypadków chorób za-
kaźnych opracowane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego (Zakład Epidemiologii, NIZP-PZH) oraz z Pro-
gram Szczepień Ochronnych na rok 2015 (6). 
WYNIKI. W 2015 roku w Polsce zarejestrowano 2 208 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła 
5,7 na 100 tys. mieszkańców i była niższa o 12,3% w porównaniu z rokiem 2014 i niższa o 20,4% w porównaniu 
z medianą za lata 2009-2013. Najwyższą zapadalność 9,1 na 100 000 mieszk. zarejestrowano w województwie 
kujawsko-pomorskim, a najniższą - 3,3 w woj. podkarpackim. Największa zapadalność (48,3/100 000) wystą-
piła u dzieci w wieku 5 lat. Zapadalność mężczyzn (7,1/100 000) była wyższa niż kobiet (4,4). W 2015 roku 
w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 12 chorych, o 38,7 % mniej niż w 2014 r. (31). Stan zaszcze-
pienia przeciw śwince dzieci w 3 roku życia był mniejszy o 0,7% w porównaniu do 2014 roku i wynosił 96,3% 
w skali całej Polski.
WNIOSKI. Utrzymanie wysokiego odsetka szczepionych dzieci przeciw śwince sprzyja tendencji do spadku 
liczby zachorowań w następnych latach. 

Słowa kluczowe: świnka, nagminne zapalenie przyusznic, epidemiologia, Polska, 2015 rok

WSTĘP

Zachorowania na świnkę występują przede 
wszystkim u dzieci w wieku szkolnym oraz młodzie-
ży. Przed wprowadzeniem szczepień obowiązkowych 
występowały okresowe, co 3-4 lata wzrosty liczby za-
chorowań. Wprowadzenie w Polsce obowiązkowych 
szczepień przeciw śwince w 2003 roku spowodowało 
zanik okresowości i zmniejszenie rejestrowanej liczby 
zachorowań. Na świnkę choruje jednak co roku ponad 
2 tys. osób.

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
świnki w Polsce w 2015r. w porównaniu do sytuacji 
w ubiegłych latach. 

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej świnki w Pol-
sce w 2015 roku przeprowadzono w oparciu o wyniki 
analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatru-
cia w Polsce w 2014 roku” (4), natomiast ocenę stanu 
uodpornienia populacji przeprowadzono na podstawie 
analizy danych z biuletynu ,,Szczepienia Ochronne 
w Polsce w 2015 roku” (5). Stosowana w pracy klasy-
fikacja przypadków zachorowań na świnkę opiera się 
na definicji przypadku przyjętej przez Komisję Euro-
pejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r., zmienia-
jącej decyzję 2002/253/EC i wprowadzoną do rutyno-
wego nadzoru w Polsce w 2009 roku (6). Szczegóło-
we wskazania do szczepień przeciw śwince pochodzą 
z „Programu Szczepień Ochronnych na 2015 r.”.

WYNIKI

Sytuacja epidemiologiczna świnki w Polsce 
w 2015 r. W 2015 r. w Polsce zarejestrowano 2 208 
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zachorowań na świnkę, o 300 zachorowań mniej niż 
w 2014 roku. Zapadalność ogółem wyniosła 5,7 i była 
niższa o 12,3% w porównaniu 2014 roku i niższa 
o 20,4 % w porównaniu z medianą za lata 2009-2013. 
W 2015 r. najwięcej zachorowań odnotowano w wo-
jewództwach: mazowieckim (319 przypadków) oraz 
śląskim (302). Najmniej zachorowań zarejestrowano 
w województwie warmińsko- mazurskim (49). W po-
równaniu do 2014 roku, liczba przypadków zmniejszy-
ła się w 12 województwach (Tab. I). Najwięcej zacho-
rowań na świnkę zarejestrowano w I kwartale 2015 r.  
(609, tj. 27,6% wszystkich zachorowań), najmniej 
w III kwartale (472, tj. 21,4%). 

Od 2004 roku widoczna jest tendencja spadku zapa-
dalności na świnkę we wszystkich grupach wiekowych 
(Ryc. 1). Jest to wynik wprowadzenia szczepień obo-
wiązkowych przeciw śwince w Polsce w 2003 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2015 roku najwię-
cej zachorowań zarejestrowano wśród dzieci i młodzieży 
w wieku do 14 roku życia – 1 630, tj. 73,8 % ogólnej licz-
by przypadków. Przeważały zachorowania dzieci w grupie 
wieku 5-9 lat – 811, tj. 36,7 % ogólnej liczby zachorowań 
(zapadalność 39,7 na 100 tys.). W grupach wieku 0-4 i 10-
14 lat zarejestrowano odpowiednio 432 (zapadalność - 
22,6 na 100 tys., 19,6 % ogólnej liczby zachorowań) i 387 
zachorowań (zapadalność - 21,5, 17,5 %). U osób powyżej 
40 roku życia zapadalność wyniosła poniżej 1 na 100 tys., 

year. Mumps incidence was 5.7 per 100,000 and was 
lower by 12.3 % in comparison with the previous 
year and lower by 20.4 % compared with the median 
for 2009-2013. In 2015, the highest incidence was 
observed in two voivodeships: Mazowieckie (319 
cases), Ślaskie (302). The lowest incidence was 
recorded in Warminsko-Mazurskie voivodeship (49). 
In comparison with 2014 the number of cases decreased 
in 12 voivodeships in Poland (Tab. 1). 

The highest number of mumps cases were recorded 
in the first quarter of 2015 (609 cases, i.e. 27.6% of all 
registered cases), the lowest in the third quarter (472 
cases, i.e. 21.4 % of all registered cases). 

It should be noted that observation of the last tenth 
years confirms the extension of the epidemic cycle of 
mumps, and a progressive incidence decrease in all age 
groups (Fig. 1). 

In 2015, as in the previous year, the highest number 
of cases was recorded in children and teenagers aged 
≤14 years – 1 630, i.e. 73.8 % of the total number 
of cases. Number of cases among children aged 5-9 
years was 811, i.e. 36.7 % of the total number of cases, 
(incidence 39.7 per 100,000). Number of cases in age 
groups 0-4 and 10-14 years were 432 (incidence 22.6 
per 100,000, 19.6 % of the total number of cases) and 
387 (incidence 21.5 and 17.5 %), respectively. In those 
over 40 years of age the incidence was less than 1 per 

Tab. 1. Mumps in Poland in 2009-2015. Number of cases and incidence per 100.000 population and number and percentage of  
            hospitalized cases by voivodship
Tab. 1. Świnka w Polsce w latach 2009-2015. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 oraz liczba i procent hospitalizacji 
           według województw

Voivodeship

Mediana 
2009-2013 2014 2015

number 
of cases

incidence 
per 100 000

number 
of cases

incidence 
per 100 000

number 
of cases

incidence 
per 100 000

hospitalization

number %

POLAND 2 754 7.16 2 508 6.5 2 208 5.7 12 0.54
1. Dolnośląskie 158 5.4 131 4.5 99 3.4 1 1.0
2. Kujawsko-pomorskie 180 8.6 177 8.5 190 9.1 1 0.53
3. Lubelskie 141 6.6 109 5.1 134 6.3 2 1.5
4. Lubuskie 108 10.6 69 6.8 70 6.9 - -
5. Łódzkie 163 6.5 115 4.6 94 3.8 1 1.1
6. Małopolskie 221 6.6 221 6.6 192 5.7 1 0.5
7. Mazowieckie 317 5.9 351 6.6 319 6.0 - -
8. Opolskie 93 9.3 88 8.8 71 7.1 - -
9. Podkarpackie 102 4.8 75 3.5 70 3.3 - -

10. Podlaskie 84 7.0 59 4.9 70 5.9 - -
11. Pomorskie 123 5.3 215 9.4 155 6.7 2 1.3
12. Śląskie 386 8.4 352 7.7 302 6.6 2 0.7
13. Świętokrzyskie 94 7.4 69 5.5 66 5.2 - -
14. Warmińsko-mazurskie 98 6.8 95 6.6 49 3.4 - -
15. Wielkopolskie 284 8.2 229 6.6 192 5.5 2 1.0
16. Zachodniopomorskie 137 8.0 153 8.9 135 7.9 - -

Świnka w Polsce w 2015 rokuMumps in Poland in 2015
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a zachorowania w tej grupie wieku stanowiły 6,1 % ogól-
nej liczby przypadków (Tab. II).

W 2015 roku częściej chorowali mężczyźni (1 328 
zachorowań, zapadalność – 7,1/100 000) niż kobiety 
(880 przypadków, zapadalność - 4,4). 

Zapadalność na świnkę w mieście (1 261 przypadków, 
5,4 na 100 tys.) była niższa niż na wsi (947, 6,2/100 000). 
Najwyższą zapadalność – 5,9 na 100 tys. mieszkańców 
zarejestrowano w miastach liczących 50-99 tys., najniższą 
– 5,2 odnotowano w miastach liczących 20 - 49 tys. miesz-
kańców. Zapadalność w grupach wieku z uwzględnieniem 
środowiska zamieszkania nie różniła się znacząco. Naj-
więcej zachorowań zarejestrowano w listopadzie, grudniu 
i styczniu (odpowiednio 203, 177 i 222 przypadków).

W 2015 roku z powodu świnki hospitalizowano 12 
osób (o 9 osób mniej niż w 2014 r.), co stanowiło 0,54 
% ogółu zarejestrowanych chorych. 

Szczepienia przeciw śwince w 2015 r. Obowiąz-
kowe szczepienie przeciw śwince wprowadzono do 
Kalendarza Szczepień Ochronnych w Polsce w 2003 
roku. Stosowana jest szczepionka skojarzona przeciw 
odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR) (1-3). 

Według Kalendarza Szczepień Ochronnych szcze-
pionkę podaje się dwukrotnie, pierwszą dawkę w 2. 
roku życia (13-14 miesiącu życia), a dawkę przy-
pominającą w 10. roku życia. W 2015 roku poziom 
zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3 roku życia 
spadł o 0,7 % w porównaniu do poprzedniego roku 
i wynosił 96,3 % w skali całej Polski (Ryc.2). Najwyż-
szy odsetek zaszczepionych osób (99,0%) odnotowano 
w województwie warmińsko-mazurskim, a najniższy 
w województwie mazowieckim (94,2%). 

Wśród zarejestrowanych w 2015 r. 2 208 chorych na 
świnkę, 1 032 osób (46,7 %) otrzymało jedną dawkę, 390 
(17,6 %) osób otrzymało dwie dawki szczepionki MMR, 
524 (23,7%) osób w ogóle nie było szczepionych. U 262 
osób (11,9 %) brak było informacji o szczepieniach. 

100,000 and cases in this age group accounted for 6.1 
% of the total number of cases in 2015 (Tab. II). 

Tab. 2. Mumps in Poland in 2014-2015. Incidence per  
              100.000 and percentage in age groups
Tab. 2. Świnka w Polsce w latach 2014-2015. Zapadalność na  
           100 000 mieszkańców według grup wieku.

Age  
group

2014 2015
incidence 

per  
100 000

%
incidence 

per  
100 000

%

0 - 4 28.7 22.4 22.6 19.6
0 4.7 0.7 2.5 0.4
1 11.6 1.8 10.8 1.8
2 21.6 3.4 22.9 3.9
3 38.7 6.3 28.5 5.1
4 61.3 10.4 45.4 8.3

5 - 9 43.0 34.0 39.7 36.7
5 59.2 10.2 48.3 9.3
6 51.0 8.5 43.2 8.5
7 38.6 6.1 40.9 7.7
8 34.3 5.1 34.9 6.2
9 28.3 4.1 29.8 5.1

10 - 14 22.4 16.2 21.5 17.5
15 - 19 10.1 8.4 9.9 9.0
20 - 29 3.3 7.3 2.7 6.3
30 - 39 2.0 5.0 1.6 4.7

40 + 2.6 6.6 0.8 6.1
Total 6.5 100.0 5.7 100.0

In 2015 there were 1328 cases of mumps recorded 
among males (incidence 7.1 per 100,000) and 880 
among females (4.4 per 100 000). 

The incidence of mumps in the cities (1261 cases, 
5.4 per 100,000) was lower than in rural areas (947, 6.2 
per 100 000). The highest incidence (5.9) was registered 
in the cities with population of 50-99 thous., the lowest 
incidence (5.2) was recorded in cities with population 
20 - 49 thous. Comparing rural areas with the cities, 
incidence by age groups did not significantly differ. The 
highest number of cases was registered in November, 
December and January (203, 177 and 222, respectively). 

In 2015, 12 people were hospitalized due to mumps 
(9 people less than in 2014), which accounts for 0.54 
% of all registered cases. 

Vaccinations against mumps in 2015. In 2003, 
vaccination against mumps (MMR vaccine against 
measles, mumps and rubella) was introduced to 
National Immunisation Programme as mandatory. 
Until 2003, vaccination of children against mumps 
was only recommended (1-3). 

According to the current National Immunisation 
Programme, two doses of mumps vaccine are given: first 

Fig 1. Mumps in Poland, 2002-2015. Incidence per 100,000  
           population by age group
Ryc. 1. Świnka w Polsce w latach 2002-2015. Zapadalność na  
            100 000 mieszkańców według grup wieku

Monika Roberta Korczyńska
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Fig. 2. Mumps in Poland in 1994-2015. Incidence per 100,000 population and vaccine coverage 
Ryc. 2. Świnka w Polsce w latach 1994-2015. Zapadalność na 100 000 i poziom zaszczepienia

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Od 2003 roku utrzymuje się ciągły spadek liczby 
zachorowań na świnkę, spowodowany wprowadzeniem 
w Polsce obowiązkowych szczepień przeciw śwince 
(szczepionka MMR). Co roku rejestrowanych jest po-
nad 2 000 przypadków świnki, co wskazuje na potrze-
bę utrzymania nadzoru nad wykonawstwem szczepień 
oraz propagowaniem szczepień w społeczeństwie.
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dose at 2 years of age (13-14 months) and a second dose at 
10 years of age. In 2015, mumps vaccination coverage in 
children aged 3 years decrease by 0.7 % and reached 96.3 
% in the country (Fig. 2). The highest vaccine coverage was 
recorded in Warminsko-Mazurskie (99.0 %) voivodeship 
and the lowest in Mazowieckie (94.2 %) voivodeship. 

Among 2 208 registered in 2015 cases of mumps, 
1 032 (46.7%) received one dose of vaccination, 390 
(17.6%) received two doses and 524 (23.7%) were not 
vaccinated against mumps. In 262 patients (11.9%) 
vaccination status was unknown. 

CONCLUSIONS

Mumps is one of the childhood diseases occurring 
endemic in the world. Since 2003 there is a decreasing 
trend in mumps incidence in Poland observed since 
the introduction of mandatory vaccination against 
mumps, although the dynamics of this process has 
slowed down. There are still more than 2000 cases, 
which indicate the necessity to maintain a high level of 
vaccination coverage of the population.
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ABSTRACT 

OBJECTIVE. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of legionellosis in Poland in 
2015 in comparison to the preceding years. 
MATERIAL AND METHODS. We reviewed data published in the annual bulletin: “Infectious diseases and 
poisonings in Poland in 2015” and its prior versions along with the legionellosis case reports sent from Sanitary-
Epidemiological Stations to the Department of Epidemiology of NIPH - NIH. 
RESULTS. In Poland, both two forms of legionellosis - Legionnaires’ disease (a severe form of disease 
accompanied by pneumonia) and Pontiac fever (mild, influenza-like form of infection) - are notifiable. In 2015, 
a total of 23 cases of Legionnaires’ disease have been reported (there were no reports of Pontiac fever). The 
annual incidence rate 0.060 (per 100,000 population) slightly increased when compared to previous year as well 
as to the median (incidence) for 2009-2013. The infections were reported in 10 provinces, including five, which 
in previous years usually did not register any cases; however, there is a number of provinces that did not identify 
any LD cases in recent years. The incidence in males (0.097 per 100,000) was almost 4-times higher compared 
to females (0.025). Except for one cluster of two, all cases were sporadic; All patients required hospitalization. 
The Sanitary Inspection reported four fatal cases – all men 43- 67 years/old. Eighteen cases were likely acquired 
in the country, including a cluster of two cases linked with contaminated building water system. Four cases were 
associated with travels abroad (to Russia, Croatia, United Arab Emirates and USA) and in one case the exposure 
occurred during the transport of goods (lorry driver).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. This study suggests, that legionellosis is likely under recognized 
and under diagnosed in all provinces of the country. Geographical variations in incidence may reflect local 
differences in availability of laboratory tests for LD. Number of detected cases - without information on the 
number of laboratory tests performed - do not appear to be sufficient to fully assess the epidemiological situation. 
 
Key words: Legionnaires’ disease, legionellosis, atypical pneumonia, Legionella sp., infectious diseases, 
epidemiology Poland 2015

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej legionelozy w Polsce w 2015 roku w porów-
naniu do ubiegłych lat.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę opracowano na podstawie wyników analizy danych opublikowanych w biule-
tynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 r.” i wcześniejszych oraz danych pochodzących 
z wywiadów epidemiologicznych w kierunku legionelozy, przesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH 
przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
WYNIKI. W Polsce rejestracji podlegają zarówno przypadki choroby legionistów (ostra postać przebiegająca 
z zapaleniem płuc), jak i gorączki Pontiac (łagodna, grypopodobna postać zakażenia). W 2015 roku zgłoszono 
wyłącznie zachorowania na chorobę legionistów; ogółem zarejestrowano 23 przypadki. Zapadalność w skali ca-
łego kraju wyniosła 0,060 na 100 000 ludności i była wyższa od zapadalności w roku poprzednim i od mediany 
z lat 2009-2013. Zachorowania zgłoszono z dziesięciu województw, w tym z 5, z których w latach poprzednich 

PRZEGL EPIDEMIOL 2017;71(3): 333-337 Epidemiological chronicle / Kronika epidemiologiczna

Hanna Stypułkowska – Misiurewicz1, Michał Czerwiński2

LEGIONELLOSIS IN POLAND IN 2015*

LEGIONELOZA W POLSCE W 2015 ROKU*

Department of Bacteriology1, Department of Epidemiology2 
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw

1Zakład Bakteriologii, 2Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

*Article was written under the task No 6/EM/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny  



334

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, Michał Czerwiński

nie zgłaszano zachorowań. Zapadalność mężczyzn (0,097 na 100 000) była blisko 4-krotnie wyższa od za-
padalności kobiet (0,025). Stwierdzono jedno dwuosobowe ognisko. Pozostałe zachorowania miały charakter 
sporadyczny; wszyscy chorzy wymagali hospitalizacji. Osiemnaście osób zakażenie nabyło w kraju, w tym dwa 
przypadki wiązano ze skażeniem sieci wodnej w domu socjalnym. Cztery zachorowania łączono z podróżami za 
granicę (do Rosji,Chorwacji, Emiratów Arabskich i USA), a w jednym przypadku narażenie wystąpiło w trakcie 
transportu towaru (kierowcy samochodu).
Z powodu legionelozy zmarły cztery osoby-mężczyźni w wieku 43-67 lat.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Wyniki analizy wskazują na niedorejestrowanie przypadków zachorowań. 
Wieloletni brak zgłoszeń z niektórych województw może stanowić odzwierciedlenie różnej dostępności badań 
laboratoryjnych w kierunku choroby legionistów. Dane jedynie o liczbie wykrytych przypadków – bez informa-
cji o liczbie wykonywanych badań – wydają się niewystarczające do pełnej oceny sytuacji epidemiologicznej. 

Słowa kluczowe: choroba legionistów, legioneloza, atypowe zapalenie płuc, Legionella sp., choroby zakaźne, 
epidemiologia, Polska, rok 2015

WSTĘP

W Polsce zachorowania na chorobę legionistów 
są klasyfikowane podobnie jak w innych krajach Unii 
Europejskiej na „potwierdzone” lub „prawdopodobne” 
w oparciu o kryteria zawarte w definicji wprowadzonej 
przez Komisję Europejską decyzją z dnia 28 kwietnia 
2008 r. (2008/426/WE). W krajowym nadzorze epide-
miologicznym dla przypadku prawdopodobnego roz-
szerzono zakres kryterium laboratoryjnego – polegają-
cy na wykazaniu w pojedynczym oznaczeniu wysokie-
go miana przeciwciał dla Legionella pneumophila gru-
py serologicznej 1 – o inne grupy serologiczne i inne 
gatunki Legionella. Ponadto dopuszczono zgłaszanie 
przypadków gorączki Pontiac, która jest łagodną, gry-
popodobną postacią zakażenia, bez zapalenia płuc. 

Definicje stosowane w rutynowym nadzorze 
w 2015 roku dostępne są na stronie internetowej Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowe-
go Zakładu Higieny http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpa-
ge/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
legionelozy w Polsce w 2015 roku w porównaniu do 
ubiegłych lat.

MATERIAŁY I METODY

W opracowaniu sytuacji epidemiologicznej legio-
nelozy wykorzystano dane epidemiologiczne z nastę-
pujących źródeł:
 - biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia 

w Polsce” za lata 2009-2015 (NIZP-PZH, GIS, 
Warszawa) (1);

 - wywiady epidemiologiczne o zachorowaniu na 
legionelozę w 2015 r. przesłane do Zakładu Epi-
demiologii NIZP-PZH przez Stacje Sanitarno-Epi-
demiologiczne.

INTRODUCTION

In Poland, the cases of Legionnaires’ disease 
(pneumonic form of legionellosis, LD) are classified as 
‘confirmed’ or ‘probable’ based on the criteria included 
in the definition adopted by the European Commission 
under the decision of 28 April 2008 (2008/426/EC). The 
definition used in the national surveillance, however, 
expands the scope of the laboratory criteria for 
probable case - involving demonstration of single high 
level of specific antibody to Legionella pneumophila 
serogroup 1 in serum - for other serogroups and other 
species of Legionella. Furthermore, in Poland, mild, 
influenza-like infections without pneumonia (Pontiac 
fever) are also registered if they are confirmed with 
laboratory tests. 

The definitions used in routine surveillance in 
2015 are available on website of the National Institute 
of Public Health – National Institute of Hygiene 
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_
PL2_3.pdf

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to assess the 
epidemiological situation of legionellosis in 2015 in 
Poland in comparison to the preceding years.

MATERIAL AND METHODS

In this study, we used data from the following 
sources: 
- annual bulletins “Infectious diseases and poison-

ings in Poland” for the years 2009-2015 (NIPH - 
NIH, CSI, Warsaw) (1); 

- legionellosis case reports from 2015 sent 
from Sanitary-Epidemiological Stations to the 
Department of Epidemiology of NIPH - NIH. 
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Table I. Legionellosis in Poland in 2009-2015. Number of cases and incidence per 100 000 population (by date of registration),  
              by voivodeship.
Tabela I. Legioneloza w Polsce w latach 2009-2015. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw.

Province
Median

2014 2015
2009-2013

Number of cases Incidence Number of cases Incidence Number of cases Incidence
Poland 11 0.029 14 0.036 23 0.060

Dolnośląskie 0 - 2 0.069 1 0.034
Kujawsko-pomorskie 1 0.048 1 0.048 6 0.287

Lubelskie 1 0.046 - - - -
Lubuskie 0 - 2 0.196 3 0.294
Łódzkie 0 - 1 0.04 3 0.120

Małopolskie 1 0.030 2 0.059 3 0.089
Mazowieckie 3 0.057 - - 1 0.019

Opolskie 0 - 3 0.299 1 0.100
Podkarpackie 0 - 1 0.047 2 0.094

Podlaskie 0 - - - - -
Pomorskie 1 0.044 - - - -

Śląskie 2 0.043 2 0.044 2 0.044
Świętokrzyskie 0 - - - 1 0.079

Warmińsko-mazurskie 1 0.069 - - - -
Wielkopolskie 1 0.029 - - - -

Zachodniopomorskie 0 - - - - -

RESULTS

In 2015 a total of 23 legionellosis cases have been 
reported in Poland (only cases of Legionnaires’ disease 
were registered), i.e. 9 more patients compared to 2014 
and 12 more compared to the median for 2009-2013 
(Tab. I). The annual incidence rate - 0.060 (per 100,000 
population) - slightly increased when compared to 
2014 and to the median incidence for 2009-2013. All 
cases were sporadic, except for one cluster of two. 

Compared to the previous year there is a slight 
increase in the number of provinces (10), which notified 
Legionnaires’ disease; however we note, there is still 
a significant number of provinces which in recent years 
had consistently reported no cases. The highest number 
of infections (6) and one of the highest incidence rate 
in the country was noted in the Kujawsko-Pomorskie 
province (0.287), where previously only single cases 
have been diagnosed. Conversely, Mazowieckie with 
relatively high incidence in the past, in 2015 notified 
only one case. 

In 2015, nearly 70% of cases, i.e. 16 were reported 
according to the definition adopted for surveillance 
purposes as the confirmed case; In all these patients 
antigen of Legionella pneumophila serogroup 1 was 
detected in urine sample. In addition, 7 patients met 
the criteria for probable case, including 5 patients with 

WYNIKI

W 2015 roku zarejestrowano w Polsce 23 zacho-
rowania na legionelozę - wyłącznie przypadki choroby 
legionistów, tj. o 9 więcej niż w 2014 r. i o 12 więcej od 
mediany z lat 2009-2013 (Tab. I). Zapadalność w skali 
kraju wyniosła 0,06 na 100 000 ludności, i była ponad 
1,5-krotnie wyższa od zapadalności w 2014 r. i po-
nad 2-krotnie wyższa od mediany z lat 2009-2013 (2). 
Oprócz jednego 2-osobowego ogniska, wystąpiły wy-
łącznie zachorowania sporadyczne. 

W 2015 roku legionelozę odnotowano w 10 woje-
wództwach. Chociaż zachorowania zgłoszono również 
z regionów, na terenie których w ostatnich latach w ogó-
le nie rejestrowano zachorowań na legionelozę, to wciąż 
zwraca uwagę znacząca liczba województw, z których 
w okresie poprzedzających 5-6 lat takich zgłoszeń nie było. 
Najwięcej zachorowań - sześć i jedną z najwyższych za-
padalność 0,287 zarejestrowano w woj. kujawsko-pomor-
skim, gdzie dotychczas rozpoznawano jedynie pojedyncze 
zachorowania. Na uwagę zasługuje także zaledwie jedno 
zgłoszenie z woj. mazowieckiego, w którym przez wiele 
lat stwierdzano relatywnie najwyższą zapadalność w kraju. 

W 2015 r. prawie 70% wszystkich zachorowań tj. 16 
przypadków zarejestrowano zgodnie z definicją przyjętą 
na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, jako przypadki 
potwierdzone – we wszystkich zachorowaniach z tej gru-
py wykryto antygen Legionella pneumophila serogrupy 1 
w moczu. Kryteria przypadku prawdopodobnego spełniło 
7 chorych, u których stwierdzono wysokie miana swoistych 



336

single high level of specific antibody to Legionella 
pneumophila and 2 cases positive for Legionella spp. 
nucleic acid in respiratory secretions. 

 There was no pattern of seasonality; In the first 
quarter of the calendar year – 4 patients developed 
symptoms, in second – 5, in third – 8 and in fourth – 
3. In addition, in the first quarter of 2015, three more 
cases have been reported with onset in 2014. 

The incidence in males (0.097 per 100,000 
population) was nearly 4-times higher than in females 
(0.025). Age of patients ranged from 18 to 85; as in 
previous years predominate middle-aged individuals; 
the median age for 2015 was 50 years. 

Predominate sporadic cases. Only one cluster of 
two patients (involving two males aged 40 and 50) 
and linked with contaminated building water system in 
residential institution was reported. 

In 2015 all reported legionellosis cases 
were accompanied by pneumonia and required 
hospitalization. According to the State Sanitary 
Inspection, four fatal cases due to Legionnaires’ 
disease were registered in 2015 - all males aged 43, 50, 
55 and 67 years. Apart from the cluster associated with 
residential institution, the environmental investigation 
was carried out only in one case. 

Out of a total of 23 reported cases, 18 infections were 
likely acquired in Poland. Four infections were linked 
to the travels abroad (to Russia, Croatia, United Arab 
Emirates and USA); in one additional case exposure 
presumably occurred during the transport of goods 
(lorry driver). It is important to emphasise that all cases 
of Legionnaires’ disease linked with staying in hotels 
or other holiday accommodation sites in Poland or 
abroad should be reported to National Contact Point for 
ELDSNet (European Legionnaires’ Disease Surveillance 
Network), which is located at NIPH-NIH. However, 
without “satisfactory information” on travel details it 
may be not possible to identify the accommodation. The 
information preferred is the complete accommodation 
address, date of stay, known use of showers, whirlpool 
spas or other recognized exposure risks (3). 

In 2015, one cluster of travel-associated 
Legionnaires’ in Poland (involving tourists who stayed 
before onset of disease at the same hotel in Krakow) 
has been detected; Legionella was found in the hotel’s 
water system. In addition, 7 sporadic TALD cases 
with history of stay (between two to ten days before 
onset of illness) at commercial accommodation site in 
Poland have been reported through ELDSNet.

In 2015, to the Department of Bacteriology NIPH-
NIH only 7 urine samples (collected from patients with 
evidence of pneumonia) were submitted for Legionella 
testing - none were positive to confirm clinical diagnosis. 
In addition, out of 219 serum samples received - 7 were 
positive for anti-legionella antibodies. 

przeciwciał w surowicy krwi w pojedynczym oznaczeniu 
(5 chorych) lub potwierdzono obecność L. pneumophila 
w popłuczynach oskrzelowych badaniami molekularnymi. 

Nie obserwowano sezonowości zachorowań. 
W pierwszym kwartale wystąpiły 4 zachorowania, 
w drugim – 5, w trzecim – 8, a w czwartym kwartale – 
3. Ponadto, w pierwszym kwartale 2015 roku zgłoszono 
3 zachorowania, które wystąpiły w roku poprzednim. 

Zapadalność mężczyzn (0,097 na 100 000) była 
blisko 4-krotnie wyższa od zapadalności kobiet 
(0,025). Wiek chorych mieścił się w granicach od 18 
do 85 lat, jednak podobnie jak w latach poprzednich 
dominowały zachorowania wśród starszych grup wie-
kowych (mediana wieku = 50 lat). 

Stwierdzono jedno małe ognisko, które wystąpi-
ło w domu socjalnym, w którym stwierdzono zakaże-
nie sieci wodnej bakteriami Legionella. Zachorowało 
dwóch mężczyzn w wieku 40 i 50 lat (zachorowanie 
zakończone zgonem ). Pozostałe zachorowania miały 
charakter sporadyczny. 

Wszystkie zarejestrowane w 2015 r. przypadki le-
gionelozowego zapalenia płuc wymagały hospitalizacji. 
Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 4 za-
chorowania (mężczyźni w wieku: 43, 50, 55 i 67 lat) za-
kończyły się zgonem. Badanie środowiska, poza ogni-
skiem, przeprowadzono tylko w jednym przypadku. 

Z ogółu 23 zarejestrowanych zachorowań, 18 chorych 
uległo zakażeniu na terenie kraju. Cztery zachorowania 
z uwagi na pobyt chorego w okresie wylęgania choroby 
łączono z podróżą za granicę (do Rosji, Chorwacji, Emi-
ratów Arabskich i USA), a w jednym przypadku nara-
żenie wystąpiło w trakcie transportu towaru (kierowca 
samochodu). W żadnym przypadku jednak nie ustalano 
bardziej szczegółowych okoliczności narażenia. Należy 
przypomnieć, że wszystkie przypadki choroby legionistów 
związane z pobytem w hotelach lub innych obiektach za-
kwaterowania turystycznego w Polsce lub poza jej grani-
cami powinny być niezwłocznie zgłaszane (przez Stację 
Sanitarno-epidemiologiczną) do Punktu kontaktowego 
sieci ELDSNet (Europejska Sieć Nadzoru nad Chorobą 
Legionistów), który znajduje się w NIZP-PZH. Aby infor-
macja była przydatna, a więc pozwalała na wprowadzenie 
działań zapobiegawczych, powinna obejmować pełny ad-
res miejsca zakwaterowania i daty pobytu oraz wiadome 
z wywiadu użycie prysznica, basenów Spa i innych poten-
cjalnych narażeń (w okresie wylęgania choroby) związa-
nych z podwyższonym ryzykiem zakażenia (3). 

W 2015 roku zgłoszono do ECDC jeden klaster 
(zgrupowanie) zachorowań na legionelozę u turystów 
uprzednio przebywających w hotelu w Krakowie, w któ-
rym potwierdzono zakażenie sieci wodnej bakteriami 
Legionella. Zachorowania te wystąpiły po powrocie tury-
stów do kraju zamieszkania. Ponadto, za pośrednictwem 
sieci ELDSNet zgłoszono 7 pojedynczych zachorowań, 
wśród obcokrajowców przebywających w okresie wylę-
gania i choroby w innych hotelach w Polsce. 

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, Michał Czerwiński
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A new regulation Ministry of Health (5) appeared 
in november 2015 concerning the quality of water 
for human comsumption: The regulation demand that 
microbiological examination for quantity of Legionella 
sp. should be done regularly. The next regulation (6) 
is concerning the quality of water in recreational and 
sport basins that the Legionella sp.should be absend in 
100 ml od water in piscins, in showers is allowed but 
only below 100 colonies of Legionella sp. from 100 ml 
of the warm water.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2015, epidemiologic features of legionellosis 
in the country have no changed. As in previous years, 
the annual incidence rate in Poland appears to be the 
lowest among EU/EEA countries (4). There is also 
a significant number of provinces which in recent years 
had consistently reported no cases. This may reflect 
local differences in availability of laboratory tests for 
LD. It is necessary to increase interest in laboratory 
confirmation of suspected cases of legionellosis and 
draw attention of clinicians, diagnostic laboratories 
and epidemiologists to the availability of inexpensive 
and reliable tests for rapid detection of Legionella 
pneumophila antigen in urine of patients. We also 
note, that number of reported cases of LD - without 
information on the number of performed tests - 
do not appear to be sufficient to fully assess the 
epidemiological situation. Survey of the distribution 
of laboratory testing in Poland is needed for adequate 
interpretation of surveillance data as well as to provide 
up-date information to health care providers on local 
availability of LD testing. 

Received: 31.05.2017
Accepted for publication: 8.06.2017
Otrzymano: 31.05.2017 r.
Zaakceptowano do publikacji: 8.06.2017 r.

Address for correspondence: 
Adres do korespondencji:
Prof. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz 
National Institute of Public Health  
– National Institute of Hygiene
Department of Bacteriology 
Chocimska 24 street
00-791 Warsaw, Poland 
tel. 0-22 54 21 376, fax: 0-22 54 21 307 
e-mail: hstypulkowska@pzh.gov.pl 

Według informacji od Prof. W. Rastawickiego 
w 2015 roku do Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH do-
starczono tylko 7 próbek moczu dla określenia obecno-
ści antygenu legionelozowego, tj. ponad czterokrotnie 
mniej niż w roku 2014. Żadna próbka nie okazała się 
dodatnia. Ponadto dostarczono 219 próbek surowicy 
pobranej od chorych z objawami zapalenia płuc – w 7 
z nich stwierdzono obecność przeciwciał anty-Legio-
nella potwierdzając wstępne rozpoznanie.

W listopadzie 2015 r. ukazało się rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi, obejmujące również bada-
nie mikrobiologiczne w kierunku Legionella sp.( 5) oraz 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach: nie powinna zawierać bakterii Legio-
nella sp. w 100 ml wody wprowadzanej do niecki ba-
senowej, i w niecce basenowej, natomiast w natryskach 
może ciepła woda zawierać Legionella w ilości poniżej 
100 jtk w 100 ml wody ciepłej (6).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2015 r. nie uległy zmianie zasadnicze cechy sytu-
acji epidemiologicznej legionelozy w Polsce. Podobnie 
jak w latach poprzednich, zanotowana w kraju zapadal-
ność należała do najniższych w krajach EU/EEA (4).

Zwraca również uwagę wieloletni brak zgłoszeń 
z niektórych województw. Może być to odzwierciedle-
nie niewystarczającej dostępności do badan laborato-
ryjnych w kierunku choroby legionistów. 

Dane jedynie o liczbie wykrytych przypadków – bez 
informacji o liczbie wykonywanych badań – wydają się 
niewystarczające do pełnej oceny sytuacji epidemiologicz-
nej. Monitorowanie liczby wykonywanych badań pozwo-
liłoby nie tylko na odpowiednią interpretację danych z nad-
zoru, ale także na zmapowania ich faktycznej dostępności.

Niezbędne jest również zwiększanie zainteresowa-
nia lekarzy klinicystów, diagnostów laboratoryjnych 
oraz epidemiologów rozpoznawaniem zachorowań na 
legionelozę, ze zwróceniem uwagi na dostępność wia-
rygodnych testów pozwalających na szybkie wykrycie 
antygenu Legionella pneumophila w moczu.
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STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć jadem kiełbasianym (toksyną botuli-
nową) w Polsce w 2015 roku w porównaniu do ubiegłych lat.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z rocznego biuletynu 
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 roku” i wcześniejszych biuletynów, oraz raportów jednostkowych 
o zachorowaniach na botulizm nadesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2015 r. zarejestrowano ogółem 30 zachorowań (18 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie), 
a odnotowana zapadalność (0,08 na 100 000 ludności) była zbliżona do obserwowanej w roku poprzednim i me-
diany z lat 2009-2013. Najwyższą zapadalność odnotowano w woj. świętokrzyskim (0,24), lubelskim (0,23) oraz 
zachodniopomorskim (0,23). Zapadalność na terenach wiejskich (0,13) była ponad 3-krotnie wyższa, aniżeli 
w miastach (0,04). Podobnie zapadalność mężczyzn była 3-krotnie wyższa od zapadalności kobiet; najwyż-
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ABSTRACT

OBJECTIVES. The aim of this article is to assess the epidemiology of foodborne botulism in Poland in 2015 
compared to previous years. 
MATERIALS AND METHODS. We reviewed (1) national surveillance data published in the annual bulletin 
“Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” and in previous publications, and (2) unpublished data 
retrieved from botulism case reports for 2015 sent from Sanitary-Epidemiological Stations to the Department of 
Epidemiology NIPH-NIH. 
RESULTS. In 2015, a total of 30 foodborne botulism cases (including 18 laboratory confirmed) was reported; 
the annual incidence rate (0.08 per 100,000 population) was remarkably similar to that reported in previous 
year and to the median incidence for years 2009 to 2013. The highest incidence in the country was reported 
in Świętokrzyskie (0.24), Lubelskie (0.23) and Zachodniopomorskie province (0.23). Incidence in rural areas 
(0.13 per 100,000 population) was over 3-times higher than the incidence in urban areas (0.04). Similarly, men 
had more than 3 times higher incidence than women; As in previous year the highest incidence rate (0.30 per 
100,000 population) was observed among men in the age group of 20-24 years. Most cases were associated with 
consumption of different types of commercially canned meat. Commercially produced canned fishery items were 
also a common vehicle. All cases except one were hospitalized. No deaths related to the disease were reported.
CONCLUSIONS. In 2015, the annual incidence of foodborne botulism in Poland was remarkably similar to 
that reported in previous years. Since 2008 the number of foodborne botulism is stabilizing with an average of 
30 cases per year and corresponding incidence rate of 0.08 per 100,000 population. It is important to conduct 
thorough epidemiological investigation of each case, in order to identify the most common food vehicles for 
botulism and other risk factors. 
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szą zapadalność (0,30) zanotowano u mężczyzn w grupie wiekowej 20-24 lat. Najwięcej zatruć wystąpiło po 
spożyciu przemysłowych konserw różnych, nierzadko nieokreślonych gatunków mięs. Często podejrzewanym 
nośnikiem zatrucia były konserwy rybne produkcji przemysłowej. Hospitalizowano wszystkich chorych poza 1 
przypadkiem. Zgonów nie odnotowano.
WNIOSKI. W Polsce nowym zjawiskiem, obserwowanym po 2008 roku jest pewna stabilizacja występowania 
zatruć jadem kiełbasianym na poziomie +/- 30 przypadków rocznie, co odpowiada zapadalności około 0,08 na 
100 000 ludności. W 2015 roku sytuacja ta nie uległa istotnym zmianom. Wskazane jest bardziej szczegółowe 
prowadzenie dochodzeń określających okoliczności, w których dochodzi do zatrucia, w celu ustalenia najczęst-
szych nośników zatrucia toksyną botulinową i innych czynników ryzyka.

Słowa kluczowe: botulizm, zatrucia jadem kiełbasianym, zatrucia pokarmowe, epidemiologia, Polska, 2015

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
zatruć jadem kiełbasianym w Polsce w 2015 r. w po-
równaniu z sytuacją w latach poprzednich.

MATERIAŁ I METODY

W opracowaniu wykorzystano dane epidemiolo-
giczne z następujących źródeł:
 - biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia 

w Polsce” za lata 2009-2015 (1);
 - raporty jednostkowe (wywiady epidemiologiczne) 

o zatruciach toksyną botulinową zarejestrowanych 
w 2015 r. przesłane do Zakładu Epidemiologii NIZ-
P-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
W Polsce na potrzeby nadzoru epidemiologicznego 

przypadki zatruć jadem kiełbasianym są klasyfikowane 
podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej na „po-
twierdzone” lub „prawdopodobne” zgodnie z kryteriami 
zawartymi w definicji wprowadzonej przez Komisję Eu-
ropejską decyzją z dnia 28 kwietnia 2008 r. (2) Z uwagi 
jednak na ograniczoną dostępność badań laboratoryjnych, 
których wykonywanie w Polsce nie jest powszechne, 
w krajowym nadzorze epidemiologicznym dodatkowo 
dopuszcza się stosowanie kategorii przypadek „możli-
wy” dla zachorowań zgłoszonych przez lekarzy na pod-
stawie objawów klinicznych, bez badań laboratoryjnych. 
Pełny tekst definicji stosowanej w Polsce dostępny jest 
na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny http://wwwold.pzh.gov.
pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf.

WYNIKI

Po wieloletniej tendencji spadkowej liczby reje-
strowanych przypadków zatruć pokarmowych toksyną 
botulinową, obserwowana jest w Polsce od 2008 roku 
pewna stabilizacja liczby tych zatruć na poziomie oko-
ło 30 przypadków rocznie (Ryc. 1). W 2015 roku liczba 
przypadków zatrucia jadem kiełbasianym również nie 
ulega istotnym zmianom - zarejestrowano ogółem 30 

THE AIM OF THE STUDY

The aim of this study is to assess the epidemiology 
of foodborne botulism in Poland in 2015 compared to 
previous years.

MATERIALS AND METHODS

In this study we used epidemiological data from 
the following sources:
 - annual bulletin “Infectious diseases and poisonings 

in Poland” for the years 2009-2015 (NIPH-NIH, 
GIS, Warsaw) containing national surveillance 
data;

 - botulism case reports for 2015 sent from Sanitary-
Epidemiological Stations to the Department of 
Epidemiology NIPH-NIH.
In routine epidemiological surveillance in Poland, 

the cases of foodborne botulism are classified as 
‘confirmed’ or ‘probable’ based on the criteria included 
in the definition adopted by the European Commission 
under the decision of 28 April 2008 (2008/426/EC). 
(2) However, due to limited availability of laboratory-
based diagnostic tests, Poland also permits use of 
case category “possible” for the cases reported by 
physicians based on clinical symptoms (with no 
laboratory confirmation). Case definitions for reporting 
foodborne botulism used in the routine surveillance 
in 2015 are available on the website of the National 
Institute of Public Health - National Institute of 
Hygiene http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/
inne/Def_PL2_3.pdf.

RESULTS

Since 2008, following a downward trend in the 
number of reported cases the epidemiological situation 
of foodborne botulism in Poland remains stable with an 
average of 30 cases per year (Fig. 1). In 2015, a total of 
30 foodborne botulism cases was reported, i.e. 1 more 
than in 2014 and 1 less than the median annual number 
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przypadków, tj. o 1 więcej niż w 2014 r., i o 1 mniej od 
mediany z lat 2009-2013. Analogicznie, zanotowana 
w 2015 roku zapadalność - 0,08 na 100 000 ludności 
– była podobna do zapadalności obserwowanej w roku 
poprzednim i do mediany z lat 2009-2013 (Tab. I). 

Zatrucia jadem kiełbasianym wystąpiły na obszarze 
12 województw (Tab. I). Najwyższą zapadalność (w ska-
li województw) odnotowano w woj. świętokrzyskim (3 
przypadki; 0,24 na 100 000 ludności). Najwięcej przypad-
ków (i jedną z najwyższych zapadalności w kraju) odno-
towano w woj. lubelskim (0,23) i pomorskim (0,22) - po 5 
przypadków oraz w woj. zachodniopomorskim (0,23) – 4 
przypadki. Podobnie jak w roku poprzednim, w ogóle nie 
zarejestrowano zatruć toksyną botulinową w wojewódz-
twach łódzkim, małopolskim, opolskim i śląskim. 

Rozpoznania zatrucia jadem kiełbasianym w Polsce 
wciąż w niewystarczającym stopniu poparte są wynikami 
badań laboratoryjnych. W 2015 roku, zatrucia, w których 
wykazano obecność toksyny botulinowej w materiale kli-
nicznym pobranym od chorego (18 chorych), a więc za-
chorowania zarejestrowane zgodnie z definicją przyjętą 
na potrzeby nadzoru epidemiologicznego jako przypadki 
“potwierdzone”, stanowiły 60% ogólnej liczby zgłoszo-
nych zachorowań. W tej grupie, najwięcej, tj. 7 przypad-
ków było spowodowanych toksyną typu B, ponadto u 6 
chorych wykryto zarówno toksynę typu B jak i A. Zacho-
rowania,w których nie wykonano badań laboratoryjnych, 
zarejestrowane jako przypadki “możliwe” (12), zostały 
zgłoszone wyłącznie na podstawie rozpoznania klinicz-
nego i informacji (z wywiadu) o spożywaniu przez chore-
go żywności konserwowanej lub pasteryzowanej .

W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
dominowały zachorowania sporadyczne (28 przypad-
ków). Zanotowano tylko jedno 2-osobowe ognisko, któ-
re wystąpiło w województwie warmińsko-mazurskim.

Ze względu na zmniejszającą się w ostatnich la-
tach liczbę przypadków zatruć toksyną botulinową, 
zatarciu ulega typowa sezonowość zachorowań obser-
wowana w skali roku. 

I tak, w 2015 r., w drugim kwartale roku, a więc w mie-
siącach, w których w poprzednich latach obserwowano na 
ogół gwałtowny wzrost liczby zachorowań, zanotowano 
najniższą liczbę zatruć (4 przypadki). Niewykluczone – na 
co zdają się wskazywać dane wieloletnie - że wraz ze spad-
kiem liczby zatruć toksyną botulinową w Polsce następuje 
też przesunięcie sezonowego szczytu zachorowań z mie-
sięcy letnich na miesiące jesienne (Ryc. 2).

Zapadalność na botulizm na wsi (0,12 na 100 000) 
była w 2015 r. mniej więcej 3-krotnie wyższa niż w mia-
stach (0,04), co zważywszy na różnice notowane w po-
przednich latach (np. ponad 8-krotna różnica w 2010 r.) 
nie było wartością szczególnie wysoką (Ryc. 3). Wyższa 
zapadalność na terenach wiejskich zaznacza się szczegól-
nie wśród starszych grup wiekowych (Tab. II).

of cases for years 2009-2013. Similarly, the annual 
incidence in 2015 - 0.08 per 100,000 population - was 
similar to rate observed in the previous year and to the 
median incidence rate for years 2009 to 2013 (Tab. I). 

Fig. 1.  Foodborne botulism in Poland. Number of cases and incidence (per 
100,000 population), 1996-2015

Ryc. 1.  Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 1996-2015. Liczba 
zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

0

20

40

60

80

100

120

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

N
um

be
r o

f c
as

es

In
ci

de
nc

e

  Incidence / Number of cases

Fig. 1.  Foodborne botulism in Poland. Number of cases and  
             incidence (per 100,000 population), 1996-2015
Ryc. 1.  Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 2001- 
           2015. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000  
             ludności

Cases of foodborne botulism in 2015 were 
reported in 12 provinces (Tab. I). Among all provinces, 
Świętokrzyskie had the highest incidence rate in the 
country (3 cases; 0.24 23 per 100000 population. 
However, most cases (and one of the highest incidence) 
were also reported in Lubelskie (0.23 per 100 000 
population) and Pomorskie (0.22) – five cases each – 
and Zachodniopomorskie voivodeship (0.23) – four 
cases. As in the previous year, no foodborne botulism 
have been reported in Łódzkie, Małopolskie, Opolskie 
i Śląskie. 

Fig. 2. Foodborne botulism cases in Poland by month of onset, 1997-2015
Ryc. 2. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 1997-2015.
             Liczba zachorowań w miesiącach (wg daty zachorowania)
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Ryc. 2.  Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 1997- 
            2015. Liczba zachorowań w miesiącach (wg daty za- 
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The diagnosis of botulism in Poland is still too 
frequently based on clinical symptoms without more 
definitive laboratory confirmation. In 2015, clinical 
specimens were collected only from 18 patients. 
Thus, laboratory-confirmed cases - cases confirmed 
by detection of botulinum toxin in a clinical specimen 
taken from the patient and classified as ‘confirmed’ - 
constituted 60% (18 patients) of the total number of 
reported cases. In this group of patients, commonly 
(7 patients) was detected presence of toxin B; in 
addition, three case were attributed to both toxin B and 
toxin A. When laboratory tests were not performed 
(12 patients), cases were classified as ‘possible’ and 
reported by physicians based on clinical symptoms 
and information about consumption before onset of 
symptoms potentially improperly canned / pasteurized 
products.

In 2015, as in previous years, predominate sporadic 
cases (28); there has been only one small outbreak - 
involving 2 adults in Warminsko-Mazurskie.

In recent years, due to steady decline in the 
annual number of cases as well as predominance of 
sporadic cases a typical seasonal pattern of illness has 
disappeared. In contrast to previous years, in 2015 
the lowest number of cases was noted in a second 

Podobnie jak w latach ubiegłych częściej chorowali 
mężczyźni – zapadalność mężczyzn (0,12) była 3-krotnie 
wyższa od zapadalności kobiet (0,04), przy czym najwyż-
szą zapadalność (0,30 na 100 000 ludności) zanotowano 
u mężczyzn w grupie wieku 20-24 lata (Tab. II). 

Table I. Foodborne botulism in Poland. Number of cases and incidence (per 100,000 population) by voivodeship, 2009-2015
Tabela I. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 2009-2015. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności  
               wg województw

Voivodeship

Median 
2009-2013 2014 2015

number of 
cases incidence number of 

cases incidence number of 
cases incidence

POLAND 31 0.08 29 0.08 30 0.08

1. Dolnośląskie 1 0.03 2 0.07 1 0.03

2. Kujawsko-pomorskie 1 0.05 1 0.05 1 0.05

3. Lubelskie 5 0.23 7 0.33 5 0.23

4. Lubuskie - - 1 0.10 1 0.10

5. Łódzkie 1 0.04 - - - -

6. Małopolskie 1 0.03 - - - -

7. Mazowieckie 2 0.04 6 0.11 3 0.06

8. Opolskie - - - - - -

9. Podkarpackie 1 0.05 2 0.09 1 0.05

10. Podlaskie 2 0.17 2 0.17 1 0.08

11. Pomorskie 2 0.09 1 0.04 5 0.22

12. Śląskie - - - - - -

13. Świętokrzyskie - - 1 0.08 3 0.24

14. Warmińsko-mazurskie 2 0.14 3 0.21 2 0.14

15. Wielkopolskie 6 0.18 3 0.09 3 0.09

16. Zachodniopomorskie 2 0.12 - - 4 0.23
Data source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI, Warsaw. Annals 2009-2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS, Warszawa. Roczniki 2009-2015

Fig. 3.  Foodborne botulism in Poland. Rural / urban incidence ratio, 
2001-2015

Ryc. 3.  Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 2001-2015. Stosunek 
zapadalności na wsi do zapadalności w miastach
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Wiek chorych wahał się od 4 do 70 lat (mediana 
40 lat), przy czym najwyższą zapadalność (0,28 na 
100 000 ludności) zanotowano w grupie wieku 20-24 
lata. Zachorowanie 4-latka to zatrucie dziecka z rodzi-
ny dysfunkcyjnej, bardzo zaniedbanego higieniczne 
(w diagnozie brano pod uwagę botulizm przyranny), 
prawdopodobnie w wyniku spożycia konserwy rybnej. 

Połowa zatruć zarejestrowanych w 2015 r. wystąpi-
ła po spożyciu przemysłowych lub domowych konserw 
z różnych lub nieokreślonych gatunków mięsa, w tym 
także mięsa wieprzowego. Relatywnie znaczący był 
także udział zatruć, w których podejrzanym nośnikiem 
były domowe i przemysłowe konserwy rybne, które sta-
nowiły blisko 1/3 wszystkich zachorowań (Tab. III).  
 

quarter of the year, i.e. months previously associated 
with a sharp increase of incidence. It is possible, what 
indicate recent data, that decrease in the number of 
cases in Poland results in the shift of the seasonal peak 
from summer months to autumn (Fig. 2).

The incidence of foodborne botulism in rural areas 
(0.12 per 100,000) was approximately 3 higher, than 
in urban areas (0.04). Living in rural areas is typically 
associated with greater incidence (e.g. in 2008 even 
8-fold higher incidence was noted) in Poland (Fig. 3), 
particularly among older age groups (Tab. II). 

As in previous years, males predominate among 
the cases – men (0.12), had more than 3 times higher 
incidence than women (0.04) - with the highest rate in 
20 -24 years (Tab. II). 

Table II. Foodborne botulism in Poland. Number of cases, incidence (per 100,000 population), and percentage of cases by  
              age, gender and location (urban/rural), 2015
Tabela II. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2015 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i odsetek  
                zachorowań wg wieku, płci i środowiska (miasto/wieś) 

Age

Gender Location
Total

men women urban rural
number 
of cases

inci-
dence % number 

of cases
inci-
dence % number 

of cases
inci-
dence % number 

of cases
inci-
dence % number 

of cases
inci-
dence %

0 - 4 1 0.10 4.5 - - - - - - 1 0.12 5.0 1 0.05 3.3
15 - 19 - - - - - - - - - - - - - - -
20 - 24 4 0.32 18.2 3 0.25 37.5 4 0.30 40.0 3 0.26 15.0 7 0.28 23.3
25 - 29 4 0.27 18.2 1 0.07 12.5 2 0.12 20.0 3 0.26 15.0 5 0.17 16.7
30 - 39 1 0.03 4.5 2 0.06 25.0 1 0.03 10.0 2 0.08 10.0 3 0.05 10.0
40 - 49 3 0.12 13.6 1 0.04 12.5 1 0.03 10.0 3 0.15 15.0 4 0.08 13.3
50 - 59 6 0.23 27.3 1 0.04 12.5 2 0.06 20.0 5 0.24 25.0 7 0.13 23.3

60 + 3 0.08 13.6 - - - - - - 3 0.10 15.0 3 0.03 10.0
Total 22 0.12 100.0 8 0.04 100.0 10 0.04 100.0 20 0.13 100.0 30 0.08 100.0

Data source: botulism case reports for 2015 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2015 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemio- 
             logiczne

Table III. Foodborne botulism in Poland. Number and percentage of cases by location (urban/rural) and suspected food vehicle, 2015
Tabela III. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2015 r. Liczba i odsetek zachorowań wg środowiska (miasto/wieś) i praw- 
                 dopodobnego nośnika toksyny botulinowej

Suspected food vehicle
Urban Rural Total

n % n % n %

Canned pork
commercial 2 20.0 1 5.0 3 10.0
homemade - - 3 15.0 3 10.0

Other, mixed or unknown types of canned 
meat 

commercial 3 30.0 4 20.0 7 23.3
homemade 2 20.0 - - 2 6.7

Canned fish
commercial 1 10.0 4 20.0 5 16.7
homemade - - 3 15.0 3 10.0

Canned meat and vegetables
commercial - - - - - -
homemade 1 10.0 2 10.0 3 10.0

Canned mushrooms, fruits and vegetables - - - - - -
Different kinds of commercial or home-canned foods - - - - - -

Sausages and cured meat products
commercial - - - - - -
homemade - - 1 5.0 1 3.3

Meat dishes
commercial - - 2 10.0 2 6.7
homemade 1 10.0 - - 1 3.3

Total 10 100.0 20 100.0 30    100.0
Data source: botulism case reports for 2015 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2015 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Podobnie jak w latach wcześniejszych, nie wykonywano 
badań laboratoryjnych podejrzanej o spowodowanie za-
trucia żywności (3). Prawdopodobny nośnik zatrucia usta-
lano na podstawie informacji (z wywiadu) o spożywanej 
przez chorego żywności i jej cechach organoleptycznych 
w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zatrucia. 

U chorych dominowały objawy typowe dla zatruć 
jadem kiełbasianym. Do najczęściej zgłaszanych dole-
gliwości należały zaburzenia widzenia (90%), trudno-
ści połykania (73%) i suchość w jamie ustnej (70%), 
a także opadanie powiek (47%); często obserwowano 
również objawy ze strony przewodu pokarmowego – 
wymioty (57%), biegunka (37%) i ból brzucha (33%). 

Ponad połowa przypadków zatrucia (52%; 14 cho-
rych), w których podano ocenę kliniczną przebiegu za-
chorowania, miała przebieg określony jako „ciężki”. 
Pozostałe zachorowania miały przebieg od „lekkiego” 
do „średniego”; Wszyscy chorzy, poza jednym przy-
padkiem, wymagali hospitalizacji, przy czym okres ho-
spitalizacji wahał się od 4 do 37 dni (mediana 13 dni).
Według danych inspekcji sanitarnej i Głównego Urzędu 
Statystycznego, zgonów nie zanotowano. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W Polsce, po wieloletniej tendencji spadkowej liczby 
rejestrowanych przypadków zatruć pokarmowych toksyną 
botulinową, po 2008 roku obserwuje się pewną stabilizację 
liczby tych zatruć na poziomie +/- 30 przypadków rocznie, 
co odpowiada zapadalności około 0,08 na 100 000 ludno-
ści. W 2015 roku sytuacja ta nie ulega zmianie. Z punktu 
widzenia nadzoru epidemiologicznego zwraca uwagę zbyt 
liczna grupa przypadków zatruć (40%) zgłoszonych przez 
lekarzy wyłącznie na podstawie objawów klinicznych, bez 
potwierdzenia laboratoryjnego czy epidemiologicznego. 
Wzmacniając nadzór epidemiologiczny, należy więc dą-
żyć do wzrostu odsetka laboratoryjnych potwierdzeń zgła-
szanych i rejestrowanych przypadków. Wskazane też jest 
bardziej szczegółowe prowadzenie dochodzeń epidemio-
logicznych ustalających okoliczności, w których dochodzi 
do zatruć, w celu ustalenia najczęstszych nośników zatru-
cia toksyną botulinową i innych czynników ryzyka.
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The age of patients ranged from 4 to 70 years (median 
= 40 years), with the highest incidence (0.28 per 100 000 
population) in the age group 20-24 years. One case of 
foodborne botulism occurred in a neglected 4-year-old 
living within a dysfunctional family was likely associated 
with the consumption of fish preserves. 

Half of the cases reported in 2015 were associated 
with consumption of different types of commercially or 
home preserved meat, including pork. Commercially or 
home-made fish preserves were also a common vehicle 
(30%) (Tab. III). We note however, that as in previous 
years, no food samples have been collected and tested (3). 
Instead, suspected food vehicle was determined based on 
the information about consumption potentially improperly 
canned / pasteurized products before onset of the symptoms. 

The most common symptoms were blurred vision 
(90%), difficulty swallowing (73%), dry mouth (70%), 
and dropping eyelids (47%); in addition gastrointestinal 
symptoms were also frequently reported, including 
vomiting (57%), diarrhea (37%) and abdominal pain 
(33%) were also common.

More than half of cases (14; 52%) with information 
on clinical course of illness had severe course of 
illness. Remaining cases were reported to have 
mild symptoms; All patients, except one, required 
hospitalization. Hospitalization period ranged from 4 
to 37 days (median 13 days). According to the data of 
State Sanitary Inspection and Central Statistical Office 
of Poland, there was on death related to the disease.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

The positive downward trend in the number of new 
foodborne botulism cases came to a halt in 2008. Since 
then, the annual number of reported cases is stabilizing 
with an average of 30 cases per year and corresponding 
incidence rate of 0.08 per 100,000 population. In 2015 
it has not changed. From point of view of national 
surveillance draws attention a significant proportion 
of cases (40%) reported based on clinical symptoms 
without more definitive laboratory confirmation. 
Therefore, it is important to enhance laboratory capacity 
for surveillance. It is also advisable to conduct more 
thorough epidemiological investigation of each case, 
in order to identify the most common food vehicles 
responsible for botulism and other risk factors. 
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STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce w 2015 
roku w porównaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁY I METODY. Ocena została przeprowadzona na podstawie wyników analizy danych z biuletynów 
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 roku”, a ponadto 
informacji z formularzy o indywidualnych zachorowaniach i z formularzy dochodzeń epidemiologicznych w ogni-
skach wzw typu A, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2015 r. zarejestrowano w Polsce 49 zachorowań na wzw typu A. Zapadalność na 100 000 miesz-
kańców wyniosła 0,13, a w poszczególnych województwach zawierała się w granicach od 0,03 (w wojewódz-
twie dolnośląskim) do 0,36 (w województwie małopolskim). Zapadalność na wzw A wśród kobiet i mężczyzn 
była zbliżona (i wynosiła odpowiednio 0,11 i 0,15/100 000). 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2015 r. pomimo spadku liczby zachorowań w porównaniu do roku po-
przedniego, nie zaszły istotne zmiany w sytuacji epidemiologicznej wzw typu A. W rutynowym nadzorze nie 
jest zbierana informacja o grupach ryzyka, do jakich należą osoby szczepione przeciwko tej chorobie. Zbiera-
nie tych informacji ułatwiłoby tworzenie rekomendacji dotyczącej strategii szczepień przeciwko wzw typu A. 
Wobec narastania populacji podatnej na zakażenie szczególne znaczenie ma zapewnienie wysokiego poziomu 
prowadzonego rutynowo nadzoru epidemiologicznego nad wzw typu A w kraju.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2015

ABSTRACT

AIM. The aim of this article is to assess the epidemiological situation of Hepatitis A in Poland in 2015 with the 
regard to the recent years.
MATERIALS AND METHODS. The assessment was conducted based on the results of the analysis of data from 
the bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015” and “Vaccinations in Poland in 2015”, as well 
as information from the individual cases questionnaires and reports of epidemiological investigations in outbreaks 
of hepatitis A, submitted by the sanitary-epidemiological stations to the Department of Epidemiology in NIPH-NIH.
RESULTS. In 2015 in Poland there were 49 cases of hepatitis A registered. Incidence per 100 000 inhabitants 
was 0,13, and in different voivodeships varied from 0,03 (in Dolnosląskie, Małopolskie voivodeship) to 0,36 (in 
Malopolskie voivodeship). The incidence among male and female was similar – 0.11 i 0.15/100 000 respectively. 
CONCLUSIONS. In 2015 despite the decrease in the number of cases (comparing it to the previous year) no signifi-
cant change in epidemiological situation of hepatitis A was observed. In the course of routine surveillance no informa-
tion are gathered concerning the risk groups  affiliation of persons being vaccinated. This information would facilitate 
the creation of recommendations for the vaccination against hepatitis A policy. In regard of the increase of population 
susceptible to infection the maintenance of high level routine surveillance in Poland gains particular importance. 

Keywords: hepatitis A, epidemiology, public health, Poland, 2015
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INTRODUCTION

Poland is classified among countries of very low 
endemicity of hepatitis A (1). Good epidemiologi-
cal situation characterized in the decrease incidence 
actually contributes to the increase of the susceptible 
population. That is also why Poland is described as 
a country of “moderate susceptibility” for the infection 
of hepatitis A (2), which may lead to the significant 
increase in the number of cases, as it happened in 2009 
(3). Therefore the maintenance of high level of routine 
surveillance in Poland is so important.

MATERIALS AND METHODS

The evaluation of epidemiological situation of hepa-
titis A in Poland in 2015 was performed based on the re-
sults of the analysis of data from the bulletins “Infectious 
diseases and poisonings in Poland in 2015” (4) and “Vac-
cinations in Poland in 2015” (5), as well as information 
from the individual cases questionnaires and reports of 
epidemiological investigations in outbreaks of hepatitis 
A, submitted by the sanitary-epidemiological stations to 
the Department of Epidemiology in NIPH-NIH.

RESULTS

In 2015 there was a decrease in the number of hepa-
titis A cases in Poland. A total number of 49 cases were 
registered, which is 27 cases less than in previous year. 
Apart from 2, all cases were hospitalized. Incidence 
per 100 000 was 0,13 and was lower than in 2014, and 
lower than the median for the years 2008-2014 (Tab. I). 
In 2015 hepatitis A cases accounted for 0,6% of all viral 
hepatitis cases in Poland.

Cases were registered in 12 voivodeships, with the 
highest incidence in Malopolskie voivodeship (0.36 
per 100 000 population). In comparison to previous 
year the higher lower incidence was observed in ad-
ditional 9 voivodeships. In general in 2 voivodeships 
(Łódzkie and Małopolskie) a higher incidence was ob-
served, which was also higher that the median of inci-
dence for 2008-2014) (Tab. I).

The highest incidence in 2015 was in the age groups 
25-29 and 50-54 years (0.31 and 0.29/100 000 according-
ly). The decrease in incidence in older age groups could 
be explained by the possibility of persons in older age be-
ing exposed to HAV while being younger, when Poland 
was a country of higher endemicity. In comparison to the 
previous year the incidence remained the same only in 
age group 60-64. In 11 age groups (0-4, 10-14, 20-24, 
25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-59, 65-74 and 75+ 
years of age) there was a decrease in incidence, in other 
age groups an increase or no change was observed. Inci-
dence among male and female remained similar and that 
was 0.11 i 0.15/100 000 respectively (Tab. II).

WSTĘP

Polska jest zaliczana do krajów o bardzo niskiej 
endemiczności wzw typu A (1). Dobra sytuacja epide-
miologiczna charakteryzująca się niską zapadalnością 
przyczynia się do wzrostu populacji podatnej na zakaże-
nie. Dlatego też w kontekście takiej sytuacji epidemiolo-
gicznej Polska zaliczana jest do krajów o umiarkowanej 
podatności na zakażenie (2), ale to może sprzyjać znacz-
nym wzrostom liczby zachorowań, jak to miało miejsce 
w 2009 roku (3). Dlatego tez bardzo ważne jest zapew-
nienie wysokiego poziomu prowadzonego rutynowo 
nadzoru epidemiologicznego nad tą chorobą w kraju.

MATERIAŁY I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw typu A w Pol-
sce w 2015 roku przeprowadzono na podstawie analizy da-
nych z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia 
w Polsce w 2015 roku” (4) i „Szczepienia ochronne w Pol-
sce w 2015 roku” (5), danych z formularzy o indywidual-
nych zachorowaniach oraz z formularzy z dochodzeń epi-
demiologicznych w ogniskach wzw typu A, nadesłanych 
do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez wojewódzkie 
i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

WYNIKI

W roku 2015 odnotowano ogółem 49 zachorowań, 
czyli o 27 mniej niż w roku poprzednim. Spośród tej 
liczby chorych dwie osoby nie były hospitalizowane. 
Zapadalność na 100 000 ludności wynosiła 0,13 i była 
niższa niż w 2014 r. oraz niższa niż mediana za lata 
2008-2014 (Tab. I). W 2014 r. zachorowania na wzw 
typu A stanowiły 0,6% wszystkich zachorowań na wiru-
sowe zapalenia wątroby w Polsce.

Zachorowania rejestrowano na terenie 12 woje-
wództw. Najwyższą zapadalność odnotowano w woje-
wództwie małopolskim – 0,36 na 100 000 mieszkańców. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym niższa zapadalność 
wystąpiła jeszcze w 9 województwach, natomiast w 2 
województwach (łódzkim i wspomnianym małopol-
skim) zapadalność była wyższa niż zapadalność w 2014  
roku , jak również wyższa niż mediana zapadalności dla 
tych województw z lat 2009-2014 (Tab. I).

W 2015 r. najwyższa zapadalność wystąpiła u osób 
w grupie wieku 25-29 i 50-54 lata (odpowiednio 0,31 
i 0,29/100 000). Spadek zapadalności w starszych gru-
pach wieku może wynikać z większego prawdopo-
dobieństwa zetknięcia się tych osób z wirusem HAV 
w młodości, kiedy to Polska była w okresie wyższej en-
demiczności. W porównaniu do poprzedniego roku je-
dynie u osób  w grupie wieku 60-64 lata zapadalność nie 
uległa zmianie. Spadek zapadalności odnotowano w 11 
grupach wiekowych (0-4, 10-14, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-59, 65-74 oraz 75+ lat), w pozosta-
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Table I. Hepatitis A in Poland in 2014-2015. Number of cases, incidence per 100 000 population and median of incidence  
             2008-2014 by voivodeship
Tab. I. Wzw typu A w Polsce w latach 2014-2015. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności oraz mediana  
             zapadalności 2008-2014 wg województw

Voivodeship median of incidence 
2008-2014

2014 2015

Number of cases Incidence Number of cases Incidence

POLAND 0.20 76 0.2 49 0.13
Dolnośląskie 0.24 2 0.07 1 0.03
Kujawsko-pomorskie 0.19 - - 2 0.1
Lubelskie 0.19 5 0.23 2 0.09
Lubuskie 0.10 1 0.1 - -
Łódzkie 0.14 7 0.28 8 0.32
Małopolskie 0.27 11 0.3 12 0.36
Mazowieckie 0.26 14 0.26 8 0.15
Opolskie 0.15 1 0.1 1 0.1
Podkarpackie 0.23 5 0.23 4 0.19
Podlaskie 0.42 - - 1 0.08
Pomorskie 0.13 5 0.26 1 0.04
Śląskie 0.37 9 0.2 7 0.15
Świętokrzyskie 0.16 - - - -
Warmińsko-Mazurskie 0.21 2 0.14 - -
Wielkopolskie 0.27 10 0.29 2 0.06
Zachodniopomorskie 0.23 4 0.23 - -

Similarly as in 2012, 2014 and in the years 2008-
10, the most cases were reported in summer and late 
summer months, which may have been caused by the 
number of imported, travel related cases.

In 2015 there was a decrease in persons vaccinated 
against hepatitis A. Vaccination against hepatitis A is 
a recommended one in Poland (6). However In the course 
of routine surveillance no information on potential affili-
ation to a certain risk group for persons being vaccinated 
(including how many of them do travel to countries of 
high and intermediate endemicity) is being collected (the 
vaccination is recommended by the national vaccination 
recommendation – POL. Program Szczepień Ochron-
nych). Such informations could facilitate the estimation 
of the level of vaccination among persons professionally 
involved in food production and processing as well as be-
longing to other risk groups 9 not mentioned in official 
vaccination recommendation, such as MSM- men who 
have sex with men) (see Tab. III).

Imported cases accounted for 32.7 % of all cases of 
hepatitis A in 2015, which was a decrease comparing 
to previous year. All of cases were not previously vac-
cinated against hepatitis A. According to the data from 
epidemiological questionnaires (just as it was the case in 
previous years) majority of cases travelled to countries 
of high and intermediate endemicity before getting ill. 
Differently than in the previous year most of the travel 
related cases were imported from European countries- 
specifically Ukraine (Tab. IV).

łych zapadalność wzrosła lub pozostała bez zmian. Zapa-
dalność kobiet i mężczyzn była na zbliżonym poziomie 
i wyniosła odpowiednio 0,11 i 0,15/100 000. W 2015 r.  
największą zapadalność wśród mężczyzn odnotowano 

w grupie wiekowej 5-9 lat (0,38/100 000), a wśród ko-
biet w grupie wieku 50-54 lata (0,48/100 000) (Tab. II).

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej za-
chorowań wystąpiło w miesiącach letnich i jesienno-zi-
mowych, co może być spowodowane zachorowaniami 
zawlekanymi z krajów o wysokiej lub średniej endemicz-
ności, mającymi związek z wyjazdami turystycznymi.

W roku 2015, w porównaniu do poprzedniego roku 
zmniejszyła się liczba osób zaszczepionych przeciw-
ko wzw typu A. W Polsce szczepienia przeciwko wzw 
typu A należą do szczepień zalecanych (6). W ruty-
nowym nadzorze nie są jednak zbierane informacje 
o tym, z jakich grup ryzyka są szczepione osoby, w tym 
również brak jest informacji o liczbie szczepionych 
osób w związku z podróżą do krajów o wysokiej i po-
średniej endemiczności, (co zalecane jest przez PSO). 
Informacja taka pozwoliłaby na ocenę poziomu za-
szczepienia osób zawodowo związanych z pracą przy 
żywności oraz osób należących do innych grup ryzyka 
(nieujętych w PSO, jak na przykład mężczyźni mający 
kontakty seksualne z mężczyznami- MSM) - Tabela III 
(Liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wzw 
typu A w Polsce w latach 2014-2015 wg województw).

Wzw typu A w Polsce w 2015 rokuHepatitis A in Poland in 2015
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In 2015 there were 3 hepatitis A outbreaks reported 
throughout the country, which took place in 3 voivode-
ships (in Łódzkie, Małopolskie and Śląskie). A total num-
ber of 7 persons got sick in those outbreaks, which could 
be characterized as being small in general and domestic 

Zachorowania zawlekane stanowiły 32,7% ogólnej 
liczby zachorowań na wzw typu A w 2015 roku, co sta-
nowiło spadek w porównaniu z  rokiem 2014.. Wszyst-
kie przypadki zawleczone dotyczyły osób uprzednio 
nieszczepionych przeciwko wzw typu A. Z informacji 
z wywiadów epidemiologicznych wynika, że tak jak 
w latach poprzednich większość chorych przed zacho-
rowaniem przebywała w krajach o wysokiej i średniej 
endemiczności. W odróżnieniu do poprzedniego roku 
najwięcej przypadków wzw A zawleczono do Polski 
z Ukrainy (Tab. IV).

Table II. Hepatitis A in Poland 2014-2015. Number of cases, incidence per 100 000 population and by age, sex
Tab. II. Wzw typu A w Polsce w latach 2014-2015. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg wieku, płci

Age 
group 
(years)

2014 2015
Male Female Total Male Female Total

Number 
of cases Incidence Number 

of cases Incidence Number 
of cases Incidence Number 

of cases Incidence Number 
of cases Incidence Number 

of cases Incidence

0-4 1 0.1 - - 1 0.05 - - - -
5-9 - - - - 0 - 4 0.38 - - 0.2

10-14 4 0.43 3 0.34 7 0.38 2 0.22 1 0.11 3 0.17
15-19 2 0.19 1 0.1 3 0.14 3 0.29 2 0.2 5 0.25
20-24 5 0.38 6 0.48 11 0.43 4 0.32 - - 4 0.16
25-29 6 0.4 8 0.54 14 0.47 5 0.34 4 0.28 9 0.31
30-34 3 0.18 4 0.25 7 0.22 - - 2 0.12 2 0.06
35-39 5 0.33 3 0.2 8 0.26 2 0.13 5 0.33 7 0.23
40-44 3 0.23 5 0.39 8 0.31 1 0.07 - - 1 0.04
45-49 2 0.17 3 0.26 5 0.21 2 0.17 - - 2 0.09
50-54 2 0.16 2 0.16 4 0.16 1 0.08 6 0.48 7 0.29
55-59 3 0.21 1 0.07 4 0.14 2 0.14 1 0.07 3 0.1
60-64 - - 1 0.07 1 0.04 1 0.08 - - 1 0.04
65-74 1 0.07 1 0.06 2 0.06 1 0.07 - - 1 0.03
75+ - - 1 0.06 1 0.04 - - - - - -
Total 37 0.2 39 0.2 76 0.2 28 0.15 21 0.11 49 0.13

Table III. Number and percentage of persons vaccinated  
             in Poland against hepatitis A in the years 2014- 
                 2015, by voivodeship
Tab. III. Liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wzw  
               typu A w Polsce w latach 2014-2015 wg województw

Voivodeship

2014 2015
Number 

of 
vaccinated

%
Number 

of 
vaccinated

%

POLAND 40 871 100 40 410 100
Dolnośląskie 2 766 6.8 2 985 7.4
Kujawsko-pomorskie 1 258 3.1 1 363 3.4
Lubelskie 895 2.2 714 1.8
Lubuskie 733 1.8 492 1.2
Łódzkie 2 024 5.0 2 179 5.4
Małopolskie 3 160 7.7 3 720 9.2
Mazowieckie 15 328 37.5 13 869 34.3
Opolskie 411 1.0 509 1.3
Podkarpackie 954 2.3 951 2.4
Podlaskie 460 1.1 594 1.5
Pomorskie 2 683 6.6 4 558 11.3
Śląskie 4 351 10.6 3 490 8.6
Świętokrzyskie 403 1.0 338 0.8
Warmińsko-Mazurskie 795 1.9 753 1.9
Wielkopolskie 2 672 6.5 2 421 6.0
Zachodniopomorskie 1 978 4.8 1 474 3.6

Table IV. Number of imported hepatitis A cases in Poland in  
               2015 by country of exposure
Tab. IV. Liczba zawleczonych do Polski zachorowańna wzw  
             typu A w 2015 r. wg kraju narażenia

Continent Country Number 
of cases

Africa 
n=3

Egypt 2

Morocco 1

Asia 
n=2

India 1

Kazakhstan 1

Europe 
n=9

Belarus 1

Denmark 1

Ukraine 4

Albania 1

Georgia 1

Republic of Moldova 1
South America     n=1 Peru 1

Carribean      n=1 Dominican Republic 1
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W 2015 r. odnotowano 3 ogniska zachorowań na 
wzw A, które wystąpiły na terenie 3 województw (łódz-
kiego, małopolskiego i śląskiego), w których łącznie za-
chorowało 7 osób. Były to ogniska małe, mające miejsce 
w środowisku domowym (2-3 zachorowania). Średni 
wiek chorych w tych ogniskach wynosił 26 lat, chorowa-
ło troje dzieci w wieku do lat 14. W żadnym z tych ognisk 
nie odnotowano zawleczenia wzw A z innego kraju, jak 
również w żadnym z nich nie udało się określić źródła lub 
nośnika zakażenia. Żadna z osób, które chorowały w tych 
ogniskach nie była szczepiona przeciwko wzw A.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W 2015 r. odnotowano spadek liczby zachoro-
wań na wzw typu A w stosunku do roku poprzedniego. 
Poza tym nie zaobserwowano istotnych zmian w sytuacji 
epidemiologicznej wzw typu A. W Polsce w tym roku 
nadal utrzymuje się endemiczność bardzo niska, charak-
teryzująca się niską zapadalnością (0,13/100 000), a tak-
że stosunkowo wysoką liczbą zachorowań wśród osób 
w wieku do 50 roku życia. Jednakże zmniejszona zapa-
dalność oraz niska liczba osób szczepionych przeciwko 
wzw typu A prowadzi do nagromadzenia się licznej po-
pulacji osób podatnych na zakażenie, co wiąże się z moż-
liwością wzrostu liczby zachorowań. Dlatego też sytuacja 
epidemiologiczna zachorowań na wzw typu A wymaga 
dalszego monitorowania i analizy obserwacji w ramach 
zorganizowanego nadzoru epidemiologicznego.

2. Rutynowe zbieranie informacji o przynależno-
ści osób szczepionych przeciwko wzw A do grup ryzyka 
pozwoliłoby na ocenę poziomu zaszczepienia osób za-
wodowo związanych z pracą przy żywności oraz osób 
należących do innych grup ryzyka (nie ujętych w PSO, 
jak na przykład mężczyźni mający kontakty seksualne 
z mężczyznami- MSM). Informacje takie ułatwiłyby 
stworzenie rekomendacji pozwalających na corocz-
ną aktualizację Programu Szczepień Ochronnych oraz 
na kierunek strategii szczepień ochronnych przeciwko 
wzw A innych niż zalecane przed wyjazdami do rejo-
nów o wyższej endemiczności.
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in the context of their environment (2-3 cases). The mean 
age of cases in those outbreaks was 26 years, with 3 chil-
dren under the age of 14). In no particular outbreak of 
hepatitis A an imported case was reported. All of the per-
sons involved in those outbreaks were not vaccinated.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. In 2015 A decrease in the number of cases was 
noted in comparison to the previous year. Apart from 
that no significant change in epidemiological situation 
was observed. Poland still is a country of very low 
endemicity, which is characterized by low incidence 
(in 2015 0.13/100 000), and relatively high number of 
persons under 50 years of age getting sick. However 
decreased incidence and low number of persons  vac-
cinated against hepatitis A contributes to the increase 
of susceptible population, which may lead to the sig-
nificant increase in the number of cases. That is why 
an epidemiological situation of hepatitis A should be 
thoroughly assessed and monitored in the course of 
routine surveillance.

2. A routine and thorough collection of informa-
tion on the affiliation to the specific risk groups of per-
sons being vaccinated could facilitate the assessment of 
the level of protection among persons which are profes-
sionally involved in food production or belong to other 
(not mentioned in official vaccination recommenda-
tions) groups, such as MSM. Such information would 
facilitate the annual and more up-to-date modification of 
official annual vaccination recommendations.
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ABSTRACT

OBJECTIVE. Assessment of the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2015 in relation to 
previous years.
MATERIAL AND METHODS. Evaluation of the epidemiological situation carried out based on analysis 
of data from individual reports on acute hepatitis B cases registered by the sanitary-epidemiological stations, 
aggregate data published in annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland” and data from annual 
bulletin “Vaccinations in Poland”.
RESULTS. In total, 3 518 cases of hepatitis B were registered in 2015, including 24 cases of HBV/ HCV 
co-infections. Acute cases accounted for 1.5% of all recorded cases, with a sustained downward trend in 
incidence - 0.14 per 100,000. Incidence of acute hepatitis B was lower by 22% compared to the previous year. 
In group of children up to 14 years old, covered by universal vaccinations of neonates, 1 acute case was reported 
in a 4-month-old child. Most of acute hepatitis B infections (58%) were probably acquired during medical 
procedures performed in health care settings.
The number of chronic and unknown (in terms of stage) cases registered increased in comparison with the 
previous year, the incidence was 9.0 per 100,000 population and was higher by 29% than in 2014. Chronic 
infections and UNK occurred 1.3-fold more frequently in men than in women and 1.5-fold more frequently 
among urban dwellers than in rural population.
In 2015, three people died due to acute hepatitis B, and 57 people due to chronic.
CONCLUSIONS. The changes implemented in surveillance in 2014 allow for gradual reducing of territorial 
disparities and for assessment of the actual number of newly detected infections. Maintenance of a low incidence 
of acute hepatitis B provides the premise for sustain existing preventive measures, especially universal vaccination 
of newborns and recommendation to vaccinate of all persons previously unvaccinated. 

Key words: hepatitis B, infectious diseases, epidemiology, public health, vaccination, Poland, 2015.
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STRESZCZENIE

CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w 2015 r. w odniesieniu do poprzednich lat. 
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej została przeprowadzona na podstawie wyników 
analizy danych z indywidualnych raportów o zachorowaniach na ostre wzw B zarejestrowanych przez stacje 
sanitarno-epidemiologiczne, danych zbiorczych publikowanych w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i za-
trucia w Polsce” oraz danych z biuletynu rocznego „Szczepienia ochronne w Polsce”. 
WYNIKI. Ogółem w 2015 r. zarejestrowano 3 518 przypadków wzw B, w tym 24 zakażenia mieszane HBV/
HCV. Zachorowania ostre stanowiły 1,5% ogółu zarejestrowanych przypadków, utrzymała się tendencja spad-
kowa zapadalności na ostre wzw B – 0,14 na 100 tys., w roku 2015 była ona niższa o 22% w stosunku do roku 
poprzedniego. W grupie dzieci do 14 r.ż, objętej powszechnymi szczepieniami noworodków zarejestrowano  
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Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) w Pol-
sce w 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych.

The aim of the study is to evaluate the 
epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 
2015 compared to previous years.

1 zachorowanie ostre u 4-miesięcznego dziecka. Do większości (58%) zakażeń wzw B doszło prawdopodobnie 
podczas zabiegów medycznych wykonywanych w placówkach ochrony zdrowia. 
Liczba zarejestrowanych przypadków przewlekłych i bliżej nieokreślonych (BNO) wzrosła w stosunku do po-
przedniego roku, zapadalność wynosiła 9,0 na 100 tys. ludności i była o 29% wyższa niż w 2014 r. Zakażenia 
przewlekłe i BNO występowały 1,3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet i 1,5 razy częściej wśród mieszkań-
ców miast niż wsi. 
W 2015 r. z powodu ostrego wzw B zmarły 3 osoby, a z powodu przewlekłego wzw B - 57 osób.
WNIOSKI. Zmiany wprowadzone w nadzorze nad wzw B w 2014 r. pozwalają na stopniowe niwelowanie 
różnic terytorialnych w systemie rejestracji (nadzoru) oraz pozwalają na ocenę rzeczywistej liczby nowo wy-
krywanych zakażeń HBV. Utrzymywanie się niskiej zapadalności na ostre wzw B wskazuje na zasadność utrzy-
mania dotychczas stosowanych działań profilaktycznych, szczególnie powszechnych obowiązkowych szczepień 
noworodków i zalecania szczepień wszystkim osobom dotychczas nieszczepionym.
 
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B, choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, 
szczepienia ochronne, Polska, rok 2015

WSTĘP

W 2014 roku w rutynowym nadzorze epidemiolo-
gicznym nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu B 
w Polsce wprowadzono istotne zmiany skutkujące dużym 
wzrostem liczby zarejestrowanych przypadków zakażeń 
i zachorowań na wzw B w porównaniu z poprzednimi 
latami. Zmiany obejmowały wprowadzenie do stosowa-
nia w nadzorze rozszerzonej definicji przypadku wzw B 
(1) opartej wyłącznie na kryteriach laboratoryjnych oraz 
wprowadzenie obowiązku zgłaszania dodatnich wyników 
badań w kierunku HBV przez laboratoria (2) niezależnie 
od zgłaszania zachorowań przez lekarzy. W rezultacie 
wprowadzonych zmian odnotowano w 2014 r. zapadal-
ność na wzw B (ostre i przewlekłe ogółem) o 80% wyż-
szą niż w roku poprzedzającym. Obserwowany wzrost 
zapadalności wynikał w największym stopniu z możli-
wości rejestrowania jako przypadków wzw B wszystkich 
osób z wykrytym antygenem HBs, o ile nie były one za-
rejestrowane wcześniej jako nosiciele HBsAg. 

Wzrost liczby rejestrowanych przypadków w 2014 r. 
nie odzwierciedlał rzeczywistej zmiany sytuacji epidemio-
logicznej wzw B, na co wskazuje utrzymująca się spadko-
wa tendencja zapadalności na ostre wzw B oraz przewaga 
zakażeń bezobjawowych bez obecności HBeAg w całko-
witej liczbie przypadków rejestrowanych jako przewlekłe 
i BNO wzw B. Opisywana w poprzednich latach sytuacja 
epidemiologiczna w zakresie przewlekłego wzw B z zapa-
dalnością na poziomie 4/100 tys. ludności nie uwzględnia-
ła osób zakażonych, które były rejestrowane jako nosiciele 
HBsAg jedynie na poziomie lokalnym. Do pełnej oceny 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, poza znajomością 
liczby nowo wykrytych zakażeń w roku, niezbędna jest 
znajomość wskaźnika rozpowszechnienia zakażeń HBV 

INTRODUCTION

In 2014, in routine epidemiological surveillance 
on hepatitis B in Poland introduced important changes 
resulting in a large increase in the number of registered 
hepatitis B cases in comparison with the previous 
years. The changes included introduction of a wider 
case definition of hepatitis B (1) based solely on 
laboratory criteria and introduction of an obligation to 
report positive results of HBV testing by laboratories 
(2), independently of reporting of the disease by 
physicians. As a result of the changes made, the 
incidence of hepatitis B (in aggregate, acute, chronic 
and of unknown stage) in 2014 was by 80% higher 
than in the previous year. The observed increase in 
incidence was, to a greatest extent, due to possibility 
of registering as hepatitis B cases all persons with 
a single positive result of HBsAg test, unless they were 
previously registered as HBsAg carriers. The increase 
in the total number of recorded cases in 2014 did not 
accurately reflect actual changes in the epidemiological 
situation of hepatitis B, as indicated by continuing 
downward trend in incidence of acute hepatitis B and 
predominance of asymptomatic infections, without 
presence of HBeAg, in the total number of cases 
recorded as chronic. The epidemiological situation 
of chronic HBV described in previous years, with 
incidence set at the level 4/100,000 did not include 
infected individuals who were registered as HBsAg 
carriers at local level only. 

To make a full assessment of the current 
epidemiological situation, beyond the knowledge of 
number of newly detected infections in a year, it is 
necessary to know the prevalence of HBV infection in 
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the population, the number of tests performed in the 
year, testing patterns and incidence of hepatocellular 
carcinoma and liver cirrhosis. Simultaneous analysis 
of these indicators over the years would allow 
a more comprehensive assessment of to what extent 
the increase in incidence (if maintained) is due to 
improved reporting (sealing of the surveillance 
system) and greater availability of testing, and to 
what - increasing number of new infections. The 
harmonisation of the rules for HBV registration in 
surveillance in accordance with the EU case definition 
allows for a comparison of the indicator of new 
diagnoses between European countries. According to 
ECDC data in 2014, the incidence (new diagnoses) of 
chronic hepatitis B was average 7.6 / 100,000 in the 
EU / EAA countries. The highest rates were observed 
in Sweden and the United Kingdom (respectively 17.8 
and 15.5 / 100,000 population) i.e. in countries where 
the estimated prevalence of HBsAg is lower than in 
Poland (3). 

In cases of chronic HBV infection in Poland, 
often acquired in the distant past, it is known the 
accumulation of most cases among people being in the 
age of early childhood in the period before introduction 
of universal vaccination of newborns against hepatitis 
B. Maintenance of universal vaccination program and 
high availability of testing and treatment brings hope 
to limit in the near future the number of new diagnoses 
not only acute but also chronic hepatitis B, which is 
one of the WHO targets included in the action plan (4).

MATERIAL AND METHODS

The assessment of the epidemiological situation 
of hepatitis B in 2015 was based on data on hepatitis 
B cases and HBV infections registered by the sanitary 
inspection and data on vaccination against hepatitis B 
sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH 
under Statistical survey program of official statistics 
(PBSSP; reporting forms MZ-56, MZ-57 and MZ-
54). The data published in annual bulletin “Infectious 
Diseases and Poisoning in Poland” from the years 
2009-2015 (5) and in annual bulletin “Vaccination in 
Poland in 2015” (6), description of the epidemiological 
situation of hepatitis B in Poland in previous years 
(7) and data on fatal cases from the Demographic 
Surveys and Labour Market Department of the Central 
Statistical Office were used.

An additional source of data was the information 
contained in individual reports of acute hepatitis B 
cases sent to the Department of Epidemiology NIPH-
NIH by the Sanitary-Epidemiological Stations.

In 2015 hepatitis B cases were reported to the 
sanitary inspection by physicians recognizing or 
suspecting hepatitis B and by laboratories detecting 
markers of HBV infection.

w populacji, liczby wykonywanych badań w kierunku 
zakażenia HBV i modelu testowania oraz monitorowanie 
wskaźników zachorowań na raka wątrobowokomórkowe-
go i marskość wątroby. Jednoczesna analiza tych wskaź-
ników w kolejnych latach pozwoliłaby na dokonanie peł-
niejszej oceny – w jakim stopniu wzrost zapadalności (o ile 
się utrzyma) wynika z poprawy zgłaszalności (uszczelnie-
nia systemu nadzoru) i większej dostępności diagnostyki, 
a w jakim z rosnącej liczby nowych zakażeń.

Ujednolicenie zasad rejestracji wzw B w nadzorze 
zgodnie z definicją przypadku stosowaną w UE, pozwala 
na porównanie wskaźnika nowych rozpoznań pomiędzy 
krajami europejskimi. Wg danych ECDC w 2014 r. wskaź-
nik zapadalności (nowych rozpoznań) dla przewlekłego 
wzw B wynosił w krajach EU/EAA średnio 7,6/100 tys.,  
najwyższe wskaźniki odnotowano w Szwecji i Wlk. 
Brytanii, odpowiednio 17,8 i 15,5/100 tys., tj. w krajach, 
w których szacowane rozpowszechnienie HBsAg jest 
niższe niż w Polsce (3).

W przypadku przewlekłych zakażeń HBV w Pol-
sce, nabytych często w odległej przeszłości, istotna jest 
kumulacja większości przypadków w populacji osób 
będących w wieku wczesnodziecięcym w okresie przed 
wprowadzeniem powszechnych szczepień noworodków 
przeciw wzw B. Utrzymanie programu powszechnych 
szczepień oraz duża dostępność diagnostyki i leczenia 
pozwala mieć nadzieję na ograniczenie w bliskiej przy-
szłości liczby nowych rozpoznań nie tylko ostrego, ale 
i przewlekłego wzw B, co jest jednym z celów WHO 
zawartych w planie eliminacji wzw (4).

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw B w 2015 r. 
przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych 
o zachorowaniach na wzw B i zakażeniach HBV zareje-
strowanych przez inspekcję sanitarną oraz danych o sta-
nie zaszczepienia przeciw wzw B przesłanych do Zakła-
du Epidemiologii NIZP-PZH w ramach Programu Badań 
Statystyki Publicznej (PBSSP; sprawozdanie MZ-56, 
MZ-57 i MZ-54). Korzystano z danych opublikowanych 
w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia 
w Polsce” za lata w 2009-2015 (5), w biuletynie rocznym 
„Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 r.” (6), w opi-
sach sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w po-
przednich latach (7) oraz danych o zgonach z powodu 
wzw B Departamentu Badań Demograficznych i Rynku 
Pracy Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowym źródłem danych były informacje za-
warte w raportach jednostkowych o zachorowaniach na 
ostre wzw B przesyłanych do Zakładu Epidemiologii 
NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W 2015 r. przypadki wzw B były zgłaszane do in-
spekcji sanitarnej przez lekarzy rozpoznających lub po-
dejrzewających zachorowanie oraz przez kierowników 
laboratoriów wykrywających markery zakażenia HBV. 

 Wzw typu B w Polsce w 2015 roku Hepatitis B in Poland in 2015
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The classification was based on hepatitis B case 
definition approved by the European Commission 
in the decision of 8 August 2012 (2012/506 / EU) 
and introduced with minor modifications to the 
surveillance in Poland in 2014 (1). Modification of the 
definition was about the division of laboratory criteria 
of confirmed case: for acute cases (positive result for 
specific anti-HBc IgM antibodies) and for chronic or 
UNK stages (positive results for HBsAg or HBeAg or 
HBV-DNA and negative result for anti-HBc IgM or 
detection of one of the three listed above markers on 
two occasions that are 6 month apart).

The case was classified as unknown (as to phase, 
UNK) if the laboratory criteria required for the acute or 
chronic stage were not met.

RESULTS AND DISCUSSION

In 2015, 3 518 cases of hepatitis B were registered 
in Poland; incidence was 9.15 per 100,000 inhabitants 
and was by 27% higher than in the previous year. Co-
infections with HBV and HCV accounted for less than 
1% (24/3518) of the total. (Table I).The year 2015 
was the first full year of applying the regulation on 
reporting positive test results by laboratories, and only 
this year it was possible to assess fully the effects of 
legislative changes and the introduction of a new case 
definition in 2014.

ACUTE HEPATITIS B

2015, there was a further decline of the number of 
cases and of incidence of acute hepatitis B – 55 cases 
were recorded, which constitutes only 1.6% of all 
recorded HBV cases (Table I and II). The incidence 
was 0.14 per 100,000 population - it was by 22% lower 
than in 2014 and by 48% compared to median 2009-
2013 (Fig. 1). 

The observed decline in incidence of acute 
hepatitis B in the years 2014-2015 could be partly 
due to removal of the possibility of recording cases 
classified as possible, i.e. those diagnosed on clinical 
picture (including elevated levels of transaminases) 
and with an epidemiological link, since 2014 in 
routine surveillance only cases with full laboratory 
confirmation (with positive result of anti-HBc IgM) 
are recorded.

As in the previous year, cases reported by physicians 
as acute hepatitis B without meeting the criteria for 
acute phase were recorded as unknown (as to phase, 
UNK), but still confirmed hepatitis B (HBsAg +).

The dynamics of changes of incidence at the level 
of particular voivodeships was differential - compared 
to the previous year there was a decrease of incidence 
in 9 voivodeships, no change in three voivodeships 

Klasyfikacji dokonywano na podstawie definicji 
przypadku wzw B przyjętej przez Komisję Europej-
ską w decyzji z dnia 8 sierpnia 2012 r. (2012/506/UE) 
i wprowadzonej z niewielkimi modyfikacjami do nadzo-
ru w Polsce w 2014 r.(1). Modyfikacja definicji przyjętej 
przez KE polegała na rozdziale kryteriów laboratoryj-
nych na kryteria dla postaci ostrej (obecność swoistych 
przeciwciał anty-HBc IgM) i na kryteria dla postaci prze-
wlekłej lub nieokreślonej (obecność HBsAg lub HBeAg 
lub HBV-DNA, przy jednoczesnym braku obecności an-
ty-HBc IgM lub obecność jednego z trzech wymienio-
nych markerów w dwóch badaniach wykonanych w od-
stępie co najmniej 6 miesięcy). Przypadek kwalifikowano 
jako bliżej nieokreślony (BNO) jeśli nie były spełnione 
kryteria laboratoryjne wymagane dla postaci ostrej lub 
postaci przewlekłej.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W 2015 r. w Polsce zarejestrowano 3 518 przypadków 
wzw B; zapadalność wynosiła 9,15 na 100 tys. mieszkań-
ców i była o 27% wyższa w stosunku do roku poprzed-
niego. Zachorowania mieszane wywołane wirusami HBV 
i HCV stanowiły mniej niż 1% (24/3518) ogółu. (Tab. I). 

Rok 2015 był pierwszym pełnym rokiem obowiązy-
wania rozporządzenia o zgłaszaniu dodatnich wyników 
badań przez laboratoria i dopiero w tym roku można 
było ocenić w pełni skutki zmian legislacyjnych oraz 
wprowadzenia w 2014 r. nowej definicji przypadku.

ZACHOROWANIA NA OSTRĄ POSTAĆ WZW B

W 2015 r. odnotowano dalszy spadek liczby za-
chorowań i zapadalności na ostrą postać wzw B – za-
rejestrowano 55 zachorowań, co stanowi jedynie1,6% 
wszystkich zarejestrowanych przypadków wzw B 
(Tab. I i II). Zapadalność wynosiła ogółem 0,14 na 100 
tys. ludności – była o 22% niższa w stosunku do 2014 r. 
i o 48% w stosunku do mediany 2009-2013 (Ryc.1). 

Obserwowany dalszy spadek zapadalności na ostre 
wzw B w latach 2014-2015 mógł być częściowo spo-
wodowany zniesieniem możliwości rejestrowania przy-
padków prawdopodobnych, tzn. rozpoznawanych na 
podstawie obrazu klinicznego (w tym podwyższonego 
poziomu transaminaz) i powiązanych epidemiologicz-
nie, od 2014 r. w rutynowym nadzorze jako ostre reje-
strowane są wyłącznie przypadki z pełnym potwierdze-
niem laboratoryjnym (z obecnością anty-HBc IgM).

Podobnie jak w poprzednim roku, zachorowania 
zgłoszone przez lekarza jako ostre wzw B bez speł-
nienia kryteriów laboratoryjnych definicji przypadku 
ostrego były rejestrowane jako wzw B o nieokreślo-
nej fazie (wzw B BNO - bliżej nieokreślone), niemniej 
jako wzw B potwierdzone laboratoryjnie.

Dynamika zmian zapadalności na poziomie po-
szczególnych województw była zróżnicowana – w po-
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and in four - incidence increased. The increase 
occurred among others in opolskie voivodeship 
(from 0 to 5 cases), zachodniopomorskie (from 0 to 
2) and mazowieckie voivodeship - by 76% (from 9 
to 16 cases). Overall, the highest incidence was in 
opolskie voivodeship (0.5 / 100,000) (Table II). In 
one voivodeship - świętokrzyskie, there were no acute 
cases.

The incidence was higher in cities than in rural 
areas (0.17 and 0.10 per 100,000 respectively). Equating 
incidence in the cities and villages described in the 
previous year do not have a permanent character and 
similar fluctuations may occur in the following years with 
a relatively small number cases . As in previous years, 
men more often than women were ill - the incidence in 
men was 1.5-fold higher than incidence in women.

In the light of data contained in individual reports, 
among the youngest children fell ill 4-month-old infant 
- infection was likely acquired perinatally. Mother of 
the child was tested during pregnancy with negative 
result for HBs antigen, in re-test made already after 
birth - the result of HBsAg was positive, the child has 
not been given anti-HBs immunoglobulin.

równaniu z poprzedzającym rokiem odnotowano spa-
dek zapadalności w 9 województwach, w trzech zapa-
dalność nie zmieniła się , a w czterech wzrosła . Wzrost 
wystąpił m.in. w woj. opolskim (z 0 do 5 zachorowań) 
i zachodniopomorskim (z 0 do 2) oraz mazowieckim 
o 76% (z 9 do 16 zachorowań). Ogółem najwyższa za-
padalność była w woj. opolskim (0,5/100 tys.) (Tab. II). 
W jednym województwie – świętokrzyskim , nie odno-
towano ani jednego przypadku ostrego.

Zapadalność w miastach była wyższa niż na wsi 
(odpowiednio 0,17 i 0,10 na 100 tys.), opisywane w po-
przednim roku zrównanie się zapadalności w miastach 
i na wsiach nie miało charakteru trwałego i podobne 
fluktuacje mogą wystąpić w kolejnych latach przy ogól-
nie małej liczbie zachorowań. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, częściej chorowali mężczyźni niż kobiety – 
zapadalność mężczyzn była 1,5 razy wyższa niż kobiet.

W świetle danych zawartych w wywiadach wśród 
najmłodszych dzieci zachorowało 1 niemowlę w wieku 
4 miesięcy – do zakażenia doszło prawdopodobnie oko-
łoporodowo, u matki dziecka w czasie ciąży badanie an-
tygenu HBs dało wynik ujemny, w ponownym badaniu 
matki, wykonanym już po porodzie – wynik HBsAg był 
dodatni, dziecku nie podano immunoglobuliny anty-HBs.

Table I. Hepatitis B (total) in Poland 2009-2015. Number of cases and incidence per 100, 000 population, percentage of  
              acute and chronic cases, number and percentage of HBV/HCV coinfections by voivodeship.
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu B (ogółem) w Polsce w latach 2009-2015. Liczba zachorowań, zapadalność na  
            100 000 ludności,  procentowy udział przypadków ostrych i przewlekłych oraz liczba i procent zakażeń miesza- 
               nych (HBV/HCV) wg województw

Voivodeship

Median 
2009-2013 2014

2015

Total Acute Chronic 
& unk HBV/HCV

Number 
of cases Incidence Number 

of cases Incidence Number 
of cases Incidence % % Number 

of cases %

POLAND 1583 4.11 2763 7.18 3518 9.15 1.6 98.4 24 0.7
1. Dolnośląskie 114 3.96 220 7.56 253 8.71 1.2 98.8 2 0.8
2. Kujawsko-pomorskie 105 5.01 261 12.48 332 15.9 0.9 99.1 2 0.6
3. Lubelskie 60 2.76 39 1.81 69 3.22 1.4 98.6  -  -
4. Lubuskie 31 3.07 61 5.98 68 6.67 1.5 98.5 2 2.9
5. Łódzkie 197 7.76 153 6.10 313 12.53 0.3 99.7 2 0.6
6. Małopolskie 20 0.61 48 1.43 97 2.88 3.1 96.9 2 2.0
7. Mazowieckie 233 4.42 329 6.18 243 4.55 6.6 93.4 3 1.2
8. Opolskie 82 7.95 51 5.09 80 8.01 6.3 93.7 1 1.3
9. Podkarpackie 67 3.19 81 3.81 75 3.53 2.7 97.3 1 1.3
10. Podlaskie 42 3.51 77 6.45 116 9.75 2.6 97.4  -  -
11. Pomorskie 58 2.53 265 11.53 443 19.22 0.5 99.5 1 0.2
12. Śląskie 158 3.43 675 14.70 661 14.44 0.8 99.2 2 0.3
13. Świętokrzyskie 71 5.55 35 2.77 53 4.21  - 100.0 1 1.9
14. Warmińsko-mazurskie 10 0.70 101 6.99 136 9.43 4.4 95.6  -  -
15. Wielkopolskie 249 7.20 327 9.43 418 12.03 0.5 99.5 2 0.5
16. Zachodniopomorskie 30 1.77 40 2.33 161 9.39 1.2 98.8 3 1.9

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annals 2009-2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2009-2015
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There were no cases among children aged 1-14 
years or among young adults aged 20-24 years. 

The median age of patients was 42 years (in the 
previous year – 48 years). The highest incidence was 
among men in the age group 30-34 (0.49 / 100,000 ), 
and among women - in the age group over 75 years 
(Table IV).

Nie odnotowano zachorowań wśród dzieci w gru-
pie wieku 1-14 lat ani wśród młodych dorosłych 
w wieku 20-24 lata. Mediana wieku chorych wynosiła 
42 lata (w poprzednim roku 48 lat). Najwyższa zapa-
dalność wśród mężczyzn była w grupie wieku 30-34 
lata (0,49 / 100 tys.), a wśród kobiet – w wieku powy-
żej 75 lat (Tab. IV).

Table II. Acute  hepatitis B in Poland 2009-2015. Number of cases and incidence per 100, 000 population by voivodeship.
Tabela II. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2009-2015. Liczba zachorowań oraz zapadalność  
                 na 100 000 ludności wg województw. 

Voivodeship
Median 2009-2013 2014 2015

Number of 
cases

Incidence
Number of 

cases
Incidence

Number of 
cases

Incidence

POLAND 104 0.27 68 0.18 55 0.14
1. Dolnośląskie 5 0.17 5 0.17 3 0.10
2. Kujawsko-pomorskie 3 0.14 2 0.10 3 0.14

3. Lubelskie 5 0.23 1 0.05 1 0.05

4. Lubuskie 3 0.29 2 0.20 1 0.10

5. Łódzkie 11 0.43 7 0.28 1 0.04

6. Małopolskie 7 0.21 4 0.12 3 0.09

7. Mazowieckie 26 0.49 9 0.17 16 0.30

8. Opolskie 4 0.39  -  - 5 0.50

9. Podkarpackie 6 0.29 2 0.09 2 0.09

10. Podlaskie 5 0.42 3 0.25 3 0.25

11. Pomorskie 5 0.22 6 0.26 2 0.09

12. Śląskie 13 0.28 7 0.15 5 0.11

13. Świętokrzyskie 1 0.08 1 0.08  -  - 

14. Warmińsko-mazurskie 3 0.21 12 0.83 6 0.42

15. Wielkopolskie 7 0.20 7 0.20 2 0.06

16. Zachodniopomorskie 4 0.23  -  - 2 0.12
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2009-2015 
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2009-2015
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Fig. 1.  Acute and chronic hepatitis B in Poland 2005-2015. Incidence per 100, 000 population
Ryc.1. Ostre i przewlekle wzw B w Polsce w latach 2005-2015.  Zapadalność na 100 000 ludności.
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Four patients reported being fully vaccinated 
against hepatitis B (which corresponds to incidence 
0.02 per 100,000 vaccinated people in the population), 

Cztery osoby spośród wszystkich chorych podały, 
że były w pełni zaszczepione przeciw wzw B (co od-
powiada zapadalności 0,02 na 100 tys. osób szczepio-

Table III. Chronic and unknown stage of hepatitis B in Poland 2009-2015. Number of cases and incidence per 100,000  
                 population by voivodeship.
Tabela III. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2009-2015. Liczba zachorowań oraz  
                   zapadalność na 100 000 ludności wg województw.

Voivodeship

Median 2009-2013 
chronic hepatitis B

Median 2009-2013 Ag 
HBs (+)

2014 chronic & unk 
stage of hepatitis B

2015 chronic & unk 
stage of hepatitis B

Number of 
cases

Incidence
Number of 

cases
Incidence

Number 
of cases

Incidence
Number 
of cases

Incidence

POLAND 1479 3.84 2399 6.23 2 695 7.0 3463 9.01
1. Dolnośląskie 106 3.68 184 6.31 215 7.39 250 8.6
2. Kujawsko-pomorskie 102 4.86 116 5.53 259 12.39 329 15.76
3. Lubelskie 56 2.57 40 1.86 38 1.77 68 3.17
4. Lubuskie 28 2.77 79 7.73 59 5.78 67 6.57
5. Łódzkie 185 7.29 183 7.24 146 5.82 312 12.49
6. Małopolskie 7 0.21 271 8.20 44 1.31 94 2.79
7. Mazowieckie 214 4.04 302 5.77 320 6.01 227 4.25
8. Opolskie 73 7.07 85 8.37 51 5.09 75 7.51
9. Podkarpackie 61 2.87 50 2.35 79 3.71 73 3.43
10. Podlaskie 37 3.09 62 5.17 74 6.20 113 9.49
11. Pomorskie 53 2.31 147 6.43 259 11.27 441 19.13
12. Śląskie 147 3.18 390 8.44 668 14.54 656 14.33
13. Świętokrzyskie 70 5.47 20 1.58 34 2.69 53 4.21
14. Warmińsko-mazurskie 9 0.62 105 7.23 89 6.16 130 9.01
15. Wielkopolskie 242 7.00 241 6.98 320 9.22 416 11.97
16. Zachodniopomorskie 23 1.34 171 10.10 40 2.33 159 9.28

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2009-2015
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, Roczniki 2009-2015

Fig.2. Hepatitis B  in Poland  in 2005-2015 by stage. Incidence per 100,000 population.
Ryc.2. Wzw B w Polsce w latach 2005-2015 z uwzlędnieniem fazy wzw B. 
           Zapadalność na 100 000 ludności.

POLSKA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Acute hepatitis B 1,7 1,33 0,95 0,69 0,52 0,34 0,27 0,2
Chronic hepatitis B2,82 3,11 2,86 2,82 3,34 3,94 3,84 3,91
HBsAg+ 14,77 17,31 18,80 10,78 8,98 7,38 6,23 5,63
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Fig. 2.  Hepatitis B  in Poland  in 2005-2015 by stage. Incidence per 100,000 population.
Ryc.2.  Wzw B w Polsce w latach 2005-2015 z uwzlędnieniem fazy wzw B. 
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two received 2 doses of the vaccine (including a baby 
with HBV infection detected in the fourth month of 
life), in 6 patients vaccination status was unknown, the 
rest were unvaccinated.

Overall, 93% of the cases were hospitalized, i.e. 51 
of 55 registered patients.

In 84% of patients most probable route of infection 
was determined; in this group infections acquired in 
connection with medical procedures accompanied by 
tissue breaching was 58%, in connection to sexual 
contact or household contact with person infected with 
HBV - 18%, and drug use - 9%. 

According to the CSO data 3 people died due to 
acute hepatitis B in 2015, while in the previous two 
years recorded 7 deaths from this cause for each year.

CHRONIC AND UNKNOWN STAGE OF 
HEPATITIS B

In 2015, a total of 3 463 of chronic and unknown 
stage (UNK) hepatitis B cases were registered. 
Incidence was 9.01 per 100,000 population and was by 
29% higher than in 2014 (Table III). This increase of 
incidence in comparison with 2014 could be explained 
by the changes of registration rules introduced in 2014. 

nych w populacji), dwie otrzymały 2 dawki szczepion-
ki (w tym niemowlę, u którego zakażenie wykryto w 4 
m-cu życia), u 6 osób nie ustalono stanu zaszczepienia, 
pozostałe osoby były nieszczepione.

Hospitalizowano ogółem 93% przypadków, tj. 51 
z 55 zarejestrowanych chorych. 

U 84% chorych określono prawdopodobną drogę 
zakażenia; w tej grupie zakażenia nabyte w związku 
z zabiegami medycznymi z przerwaniem ciągłości 
tkanek stanowiły 58%, zakażenia na drodze seksualnej 
lub w związku z kontaktem domowym z zakażonym – 
18%, a w związku ze stosowaniem narkotyków w inie-
kcjach – 9%.

W 2015 r. wg danych GUS z powodu ostrego wzw 
B zmarły 3 osoby, podczas gdy w dwóch poprzednich 
latach odnotowywano po 7 zgonów z tej przyczyny.

ZACHOROWANIA NA PRZEWLEKŁĄ  
ORAZ BNO POSTAĆ WZW B

W 2015 r. zarejestrowano ogółem 3 463 zachoro-
wania przewlekłe i o nieokreślonej fazie (BNO) wzw B, 
zapadalność wynosiła 9,01 na 100 tys. ludności i była 
o 29% wyższa niż w roku 2014 (Tab. III). Ten wzrost 
zapadalności w porównaniu z rokiem 2014 można tłu-
maczyć zmianami dotyczącymi zasad rejestracji wzw B 

Table IV.  Acute hepatitis B in Poland 2015. Number of cases, incidence per 100, 000 population and percentage by age,  
                gender, and location (urban/rural)
Tabela IV. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2015 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 
                  ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Age, 
years

Gender Location
Total

Male Female Urban Rural

Number 
of cases

Inci-
dence

%
Number 
of cases

Inci-
dence

%
Number 
of cases

Incidence %
Number 
of cases

Inci-
dence

%
Num-
ber of 
cases

Inci-
dence

%

0 - - - 1 0.57 4.3 1 0.47 2.5 - - - 1 0.28 1.8
1 - 14 - - - - - - - - - - - - - - -
15 - 19 1 0.10 3.1 1 0.10 4.3 - - - 2 0.21 13.3 2 0.10 3.6
20 - 24 - - - - - - - - - - - - - - -
25 - 29 1 0.07 3.1 - - - 1 0.06 2.5 - - - 1 0.03 1.8
30 - 34 8 0.49 25.0 2 0.12 8.7 7 0.34 17.5 3 0.25 20.0 10 0.31 18.2
35 - 39 6 0.38 18.0 4 0.26 17.4 9 0.47 22.5 1 0.09 6.7 10 0.32 18.2
40 - 44 4 0.30 12.5 1 0.08 4.3 5 0.31 12.5 - - - 5 0.19 9.1
45 - 49 4 0.34 12.5 - - - 4 0.30 10.0 - - - 4 0.17 7.3
50 - 54 - - - 1 0.08 4.3 1 0.07 2.5 - - - 1 0.04 1.8
55 - 59 1 0.07 3.1 2 0.13 8.7 3 0.17 7.5 - - - 3 0.10 5.5
60 - 64 4 0.32 12.5 2 0.14 8.7 5 0.28 12.5 1 0.11 6.7 6 0.22 10.9
65 - 74 1 0.07 3.1 3 0.16 13.0 - - - 4 0.36 26.7 4 0.12 7.3

75 + 2 0.22 6.3 6 0.34 26.1 4 0.24 10.0 4 0.40 26.7 8 0.30 14.5
Total 32 0.17 100 23 0.12 100 40 0.17 100 15 0.10 100 55 0.14 100

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2016
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, 2016
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2015 was the first full year of mandatory reporting of 
positive test results by laboratories, the relevant decree 
regulating this obligation entered into force in April 
2014. 

Compared to the median incidence of chronic 
hepatitis B for 2009-2013 there was an increase by 
135%, but comparing the current incidence to previous 
years it should be considered both incidence of chronic 
hepatitis B and incidence of HBV infections registered 
at the local level as HBsAg carriers (7) (Tab. III). Taking 
into account both values, there is no significant change 
– incidence in 2015 is close to the level recorded in 
2012-2013 (Fig. 2).

At the level of voivodeships, the incidence 
revealed a huge diversity – ranging from 2.8 / 100,000 
in małopolskie voivodeship to 19.1 / 100,000 in 
zachodniopomorskie, but the ratio of the highest to 
the lowest (approx. 7:1) is significantly lower than in 
previous years. This may indicate a gradual reduction 
of territorial differences in conducting surveillance 
for hepatitis B. The greatest increase in the incidence, 
almost 4-fold, was in zachodniopomorskie voivideship, 
a significant increase was also in łódzkie – by 115% 

wprowadzonymi w 2014 r. – rok 2015 był pierwszym 
pełnym rokiem obowiązkowego zgłaszania dodatnich 
wyników badań przez laboratoria, odpowiednie roz-
porządzenie regulujące ten obowiązek weszło w życie 
w kwietniu 2014 r. W porównaniu z medianą zapadal-
ności na przewlekłe wzw B, z lat 2009-2013 wystąpił 
wzrost o 135%, jednak porównując obecną zapadalność 
z wcześniejszymi latami należy brać pod uwagę jedno-
cześnie zapadalność na przewlekłe wzw B jak i zapadal-
ność zakażeń HBV rejestrowanych na poziomie lokal-
nym jako nosicielstwo HBsAg (7) (Tab. III). Uwzględ-
niając w porównaniu obydwie wartości nie obserwuje 
się istotnej zmiany – zapadalność w 2015 r. jest zbliżona 
do poziomu notowanego w latach 2012-2013 (Ryc. 2).

Na poziomie województw zapadalność była bardzo 
zróżnicowana – w granicach od 2,8/100 tys. w woj. ma-
łopolskim do 19,1/100 tys. w woj. pomorskim, jednak 
stosunek zapadalności najwyższej do najniższej (ok. 7:1) 
jest znacząco niższy niż w poprzednich latach, co może 
wskazywać na stopniowe niwelowanie terytorialnych 
różnic w prowadzeniu nadzoru nad wzw B. Największy 
wzrost zapadalności, blisko czterokrotny, odnotowano 
w woj. zachodniopomorskim, istotny wzrost był rów-
nież w woj. łódzkim – o 115% w porównaniu do 2014 r.  

Table V.  Chronic and unknown stage of  hepatitis B in Poland 2015. Number of cases, incidence per 100, 000 population  
               and percentage by age, gender, and location (urban/rural)
Tabela V. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2015 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000  
                ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska 

Age, 
years

Gender Location
Total

Male Female Urban Rural

Number 
of cases

Inci-
dence

%
Number 
of cases

Inci-
dence

%
Number 
of cases

Inci-
dence

%
Number 
of cases

Inci-
dence

%
Number 
of cases 

Inci-
dence

%

0-4 1 0.10 0.1 1 0.11 0.1 1 0.09 - 1 0.12 0.1 2 0.1 0.1
5-9 2 0.19 0.1 - - - 2 0.17 0.1 - - - 2 0.1 0.1

10 - 14 2 0.22 0.1 3 0.34 0.2 1 0.10 - 4 0.48 0.4 5 0.28 0.1
15 - 19 21 2.04 1.1 10 1.02 0.6 23 2.13 1.0 8 0.86 0.7 31 1.54 0.9
20 - 24 167 13.28 8.9 174 14.39 11.0 205 15.36 8.8 136 12.01 12.1 341 13.82 9.8
25 - 29 219 14.95 11.6 289 20.39 18.3 337 19.66 14.4 171 14.65 15.2 508 17.63 14.7
30 - 34 216 13.11 11.5 253 15.78 16.0 329 16.15 14.1 140 11.54 12.4 469 14.43 13.5
35 - 39 239 15.31 12.7 164 10.77 10.4 278 14.50 11.9 125 10.72 11.1 403 13.07 11.6
40 - 44 271 20.00 14.4 154 11.58 9.8 287 17.90 12.3 138 12.76 12.2 425 15.83 12.3
45 - 49 182 15.6 9.7 117 10.08 7.4 197 14.54 8.4 102 10.49 9.1 299 12.85 8.6
50 - 54 168 13.87 8.9 100 8.07 6.3 165 11.35 7.1 103 10.34 9.1 268 10.94 7.7
55 - 59 142 10.24 7.5 109 7.32 6.9 184 10.13 7.9 67 6.32 5.9 251 8.73 7.2
60 - 64 109 8.68 5.8 81 5.61 5.1 138 7.74 5.9 52 5.67 4.6 190 7.04 5.5
65 - 74 102 7.19 5.4 53 2.84 3.4 114 5.23 4.9 41 3.72 3.6 155 4.72 4.5

75 + 45 5.01 2.4 69 3.86 4.4 75 4.45 3.2 39 3.9 3.5 114 4.25 3.3
Total 1 886 10.14 100 1 577 7.95 100 2 336 10.70 100 1 127 7.39 100 3 463 9.01 100

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015, NIPH-NIH, CSI, Warsaw, 2016.
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015. NIZP-PZH, GIS. Warszawa, 2016
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compared to 2014. In three voivodeships there was 
a decline in the incidence – the largest, by 29%, in 
mazowieckie voivodeship.

As in previous years, chronic hepatitis B and HBV 
infection were more often detected in men (1.3-fold 
more frequent than in women) and more often among 
urban than in rural population (urban / rural = 1.45).

Distribution of incidence by age was also similar - 
as in previous years HBV infection was detected most 
frequently in people aged 25-29 (17.63 / 100,000) and 
the incidence in this group, as in the previous year, 
was higher among women than men (20.39 v 14.95 
/ 100,000). In age groups covered by mandatory 
vaccination - among children up to 14 a total of 9 cases 
were diagnosed and among youth (aged 15-19) – 31 
cases.

23.3% of people with chronic or UNK hepatitis B 
were hospitalized and proportion of hospitalized was 
lower by 8.5 percentage points than in 2014, indicating 
a growing share of HBV infections recorded upon 
a single HBsAg positive result in the total number 
of confirmed hepatitis B cases (for comparison – in 
2012 58% of patients with chronic hepatitis B were 
hospitalized).

In 2015, according to CSO data, 57 people died 
due to chronic hepatitis B, i.e. 13 more than in 2014 
and 19 more than in 2013.

VACCINATION AGAINST HEPATITIS B

Changes in the National Immunization Programme 
(NIP) for 2015 in comparison with the program for 2014 
concerned mainly part I B, i.e. mandatory vaccination 
against hepatitis B. This part was supplemented by 
provision according to which persons on dialysis 
and those with advanced stage of kidney disease 
with glomerular filtration rate below 30 ml / min are 
also subject to mandatory hepatitis B vaccination. 
Comments on the booster dose and frequency of 
antibody testing in this group are also added (8).

Part II of the NIP, related to recommended 
vaccinations, was complemented with vaccination 
recommendations for patients with hematological 
malignancies. In practice, this entry indicates that this 
particular group of people is not covered by mandatory 
(free of charge) vaccinations. By and large, the NIP in 
2015 recommended vaccination against hepatitis B to 
all previously unvaccinated individuals.

In 2015 the notation regarding booster doses 
in healthy people also eased – it was added “is not 
necessary” instead of the previous “should not be”.

According to the data collected by the sanitary 
inspection, in 2015 HBV vaccination coverage 
(primary series) in children aged 2 years i.e. born 
in 2014 was 99.2% (including 95.8% with full basic 

W trzech województwach zaobserwowano spadek za-
padalności – największy, o 29%, w woj. mazowieckim.

Podobnie jak w poprzednich latach przewlekłe 
wzw B i zakażenia HBV częściej wykrywano u męż-
czyzn niż u kobiet (zapadalność mężczyzn 1,3 razy 
wyższa niż kobiet), oraz częściej wśród mieszkańców 
miast niż wsi (M/W=1,45).

Rozkład zapadalności pod względem wieku rów-
nież był podobny – jak w poprzednich latach najczę-
ściej HBV wykrywano u osób w grupie wieku 25-
29 lat (17,63/100 tys.), przy czym zapadalność w tej 
grupie, podobnie jak w ubiegłym roku, była wyższa 
wśród kobiet niż wśród mężczyzn (20,39 i 14,95/100 
tys). W grupach wieku objętych szczepieniami obo-
wiązkowymi - wśród dzieci do 14 r.ż. wykryto łącznie 
9 zachorowań, a wśród młodzieży w wieku 15-19 lat 
– 31 zachorowań przewlekłych.

Odsetek osób hospitalizowanych z powodu prze-
wlekłego i BNO wzw B wynosił 23,3% i był niższy niż 
w 2014 r. o 8,5 pkt %, co świadczy o rosnącym udziale 
zakażeń HBV rejestrowanych na podstawie pojedyn-
czego dodatniego wyniku HBsAg w całkowitej liczbie 
potwierdzonych przypadków wzw B (dla porównania 
– w 2012 r. hospitalizowano 58% chorych z przewle-
kłym i BNO wzw B).

W 2015 r. wg danych GUS 57 osób zmarło z po-
wodu przewlekłego wzw B, tj. o 13 osób więcej niż 
w 2014 i o 19 więcej niż 2013 r.

SZCZEPIENIA PRZECIW WZW B

Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 
2015 r. (PSO) w porównaniu z programem na 2014 r. 
dotyczyły głownie części I B tj. szczepień obowiązko-
wych – dodano zapis, zgodnie z którym osoby dializo-
wane oraz osoby z chorobą nerek w fazie zaawansowa-
nej z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min są objęte 
obowiązkowym szczepieniem przeciwko WZW typu 
B. Dodano również uwagi dotyczące dawek przypo-
minających i częstotliwości badania przeciwciał w tej 
grupie osób (8).

W części II PSO, dotyczącej szczepień zalecanych 
dodano zalecenie szczepienia p/wzw B osób chorych 
na nowotwory układu krwiotwórczego. W praktyce 
taki zapis jedynie wskazuje, że ta szczególna grupa 
osób nie jest objęta szczepieniami obowiązkowymi 
(bezpłatnymi). W sumie w PSO na 2015 r zaleca się 
szczepienie przeciw wzw B wszystkim osobom do-
tychczas nieszczepionym.

W 2015 złagodzono również zapis dotyczący 
szczepień przypominających u osób zdrowych – do-
dano „nie jest konieczne” w miejsce wcześniejszego 
„nie należy”.

W 2015 r. stan zaszczepienia przeciw wzw B 
dzieci w drugim roku życia tj. urodzonych w 2014 r. 
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immunization) in relation to those covered by reports 
(6). HBV vaccination coverage was slightly lower than 
the corresponding rate in the previous year (99.4%) 
however, maintained the position of the best executed 
vaccinations among all mandatory. Vaccination 
coverage discrepancies between voivodeships were 
small, although higher than in the previous years 
- ranged from 98.6% in podlaskie and pomorskie to 
99.7% in kujawsko-pomorskie and świętokrzyskie 
voivodeships.

When compared vaccination coverage in relation 
to the estimated number of children born in year, 
larger differences between voivodeships were revealed 
- ranged from 92.7% in świętokrzyskie voivodeship up 
to 99.5% in mazowieckie voivodeship.

Among persons particularly exposed to infection 
subject to mandatory HBV vaccinations, the higher 
percentage of those unvaccinated was observed in 
HCV-infected persons and those in close contact with 
HBV cases (23% and 13% respectively, of the people 
entitled to vaccination identified in the year preceding 
the reporting year).

In 2015, a total of 9 local vaccine adverse events 
(VAE) following HBV vaccination (Engerix-B, 
B-Euvax, HBvax-Pro, Hepavax-Gene) and 29 
generalized VAE including two cases of hypotensive-
hyporeactive episodes without loss of consciousness 
were reported.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2015, the results of the changes introduced in 
the surveillance for hepatitis B in 2014 are still being 
observed. The increase in the number of reported 
hepatitis B cases is largely due to the possibility of 
registration of cases on the basis of a single positive 
test results, mainly HBsAg, sent by laboratories.

No significant changes and maintaining low 
incidence with regard to acute hepatitis B indicates 
the effectiveness of universal vaccination of newborns 
conducted for years and compliance with safety 
procedures by medical staff. In order to achieve the goals 
set by the WHO in the Global health sector strategy, it 
will be necessary to strengthen actions leading to the 
detection and treatment of chronic infections in people 
unaware of their status and eventually to interrupt the 
transmission of infections.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. On account of the asymptomatic course, no possibility to prevent by vaccination and 
the serious consequences of long-term infection (liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma), hepatitis C (HCV 
infection) is a serious public health problem.
OBJECTIVE. This article aims are evaluating the epidemiological situation of HCV infections in Poland in 
2015 in reference to the data from previous years. 
MATERIAL AND METHODS. Analysis of epidemiological situation of hepatitis C in Poland was carried out 
on a basis of aggregated data from routine surveillance system published in annual bulletin “Infectious Diseases 
and Poisonings in Poland”. Data on hepatitis C mortality from the Demographic Surveys and Labour Market 
Department of the Central Statistical Office were also included. In 2015, mandatory reporting included: 1) HCV 
infections diagnosed by physicians and 2) positive laboratory test results for HCV.
RESULTS. In 2015, a total of 4,285 cases were reported (diagnosis rate 11.14 per 100,000). The diagnosis rate 
increased by 21% compared to 2014 (2014: 3 551 cases, 9.23 per 100,000) and doubled with respect to the median 
value in 2009-2013 (2,189 cases, 5.68 per 100,000). For the first time the diagnosis rates in men and women were 
comparable (11.10 per 100,000 vs. 11.19 per 100,000). The percentage of people hospitalized due to HCV infection at 
HCV diagnosis decreased (in 2015 - 39.0%, in 2014 - 48.4%). In 2015, 239 deaths due to hepatitis C were registered.
CONCLUSIONS. The increased diagnosis rate of hepatitis C in 2015 may be a consequence of improved reporting, 
legislative changes (introduction of mandatory reporting of positive laboratory results) as well as enhanced publicity 
and other HCV control activities, including increased availability of HCV laboratory screening.

Key words: hepatitis C, HCV, epidemiology, infectious diseases, Poland, 2015

STRESZCZENIE

WSTĘP. Ze względu na bezobjawowy przebieg choroby, brak możliwości zapobiegania na drodze szczepień oraz po-
ważne konsekwencje długoletniego zakażenia (marskość wątroby, rak wątrobowokomórkowy), wirusowe zapalenie 
wątroby typu C (wzw C) stanowi poważny problem z punktu widzenia zdrowia publicznego.
CEL. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń wirusem wzw C (HCV) w Polsce 
w 2015 r. wraz z odniesieniem do danych z poprzednich lat.
MATERIAŁ I METODA. Ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw typu C w Polsce przeprowadzono na podsta-
wie wyników analizy danych zbiorczych z rutynowego systemu nadzoru publikowanych w biuletynie rocznym 
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”(7). Wykorzystano również dane z Departamentu Badań Demograficz-
nych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zgonów z powodu wzw typu C. W 2015 r. obo-
wiązkowemu zgłoszeniu podlegały: 1) rozpoznania wzw C postawione przez lekarza oraz 2) dodatnie wyniki 
badań laboratoryjnych w kierunku HCV. 
WYNIKI. W 2015 r. zgłoszono ogółem 4 285 przypadków wzw C wskaźnik rozpoznań 11,14 na 100 tys.. W porów-
naniu do 2014 r., odnotowano wzrost wskaźnika o 21% (2014 r.: 3 551 przypadków; 9.23 na 100 tys.), a w porównaniu 
do mediany za lata 2009-2013 – dwukrotny (2 189 przypadków; 5,68 na 100 tys.). Po raz pierwszy odnotowano po-

*Article was written under the task No 6/EM/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny  
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równywalne wartości współczynników dla mężczyzn i kobiet (11,10 na 100 tys. vs. 11,19 na 100 tys.). W porównaniu 
do lat poprzednich zmniejszeniu uległ odsetek osób hospitalizowanych z powodu wzw C (w 2015 r. – 39,0%, w 2014 r.  
– 48,4%). W 2015 r. stwierdzono 239 zgonów z powodu wzw typu C.
WNIOSKI. Odnotowany w 2015 r. wzrost zapadalności na wzw typu C może być konsekwencją poprawy zgła-
szalności, zmian legislacyjnych (zgłaszania dodatnich wyników przez laboratoria) oraz intensyfikacji działań 
w tematyce zakażeń HCV (w tym zwiększonej dostępności badań laboratoryjnych w kierunku HCV).

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, wzw C, HCV, epidemiologia, choroby zakaźne, Polska, 
rok 2015

WSTĘP

Ze względu na bezobjawowy (lub skąpoobjawo-
wy) przebieg zakażenia, brak możliwości zapobiega-
nia na drodze szczepień oraz poważne konsekwencje 
długoletniego zakażenia (marskość wątroby, rak wą-
trobowokomórkowy), wzw C stanowi poważny pro-
blem z punktu widzenia zdrowia publicznego. 

Wg danych Europejskiego Centrum ds. Kontroli 
i Prewencji Chorób (ECDC) w 2014 r. wskaźnik no-
wych rozpoznań w krajach Unii Europejskiej wynosił 
8,8 na 100 tys. ludności (od 0,1 na 100 tys. we Wło-
szech do 74,1 na 100 tys. na Łotwie) (1). Liczba nowo 
zgłaszanych przypadków wzw C rejestrowana w po-
szczególnych krajach europejskich, w tym również  
w Polsce, nie odzwierciedla rzeczywistego obrazu epi-
demiologii wzw C i powinna być interpretowana jako 
wskaźnik wykrywalności tego zakażenia (2). 

Z badań rozpowszechnienia wzw C szacuje się, że 
w populacji dorosłych w Polsce ok. 165 tys. osób (tj. 
ok. 0,5%) może być zakażonych wirusem HCV, z cze-
go ok 125 tys. nie wie o swoim zakażeniu (3). Każda 
zmiana w strategii badań przesiewowych, skutkująca 
większą dostępnością badań, może więc spowodować 
istotne zmiany wskaźnika. 

Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epide-
miologicznej zakażeń HCV w Polsce w 2015 r.  z od-
niesieniem do danych z poprzednich lat. Obecnie two-
rzona jest narodowa strategia zapobiegania zakaże-
niom HCV w oparciu o założenia wypracowane w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
„Zapobieganie zakażeniom HCV” (Projekt KIK/35), 
realizacja której ma służyć eliminacji wirusa HCV jako 
istotnego pod względem epidemiologicznym czynnika 
chorobotwórczego w populacji Polski (4,5). Ocena 
epidemiologiczna dostarczy więc również informacji 
do tworzonej strategii.

MATERIAŁ I METODY

Źródła danych. Ocena epidemiologiczna doty-
cząca wirusowego zapalenia wątroby typu C w Pol-
sce w 2015 r. została przeprowadzona na podstawie 
analizy danych zbiorczych o zachorowaniach, pocho-

INTRODUCTION

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

In 2014, according to the European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) data, the rate 
of new diagnoses in EU countries was 8.8 per 100,000 
population (from 0.1 per 100,000 in Italy to 74,1 per 
100,000 in Latvia) (1). The number of newly reported 
cases in individual European countries, including 
Poland, does not reflect the actual epidemiology of the 
hepatitis C and should be interpreted as an indicator of 
the detectability of this infection (2).

Based on prevalence studies of hepatitis C it is 
estimated, that in the adult population in Poland about 
165,000 people (i.e. approximately 0.5%) may be HCV 
infected, of which about 125,000 are unaware of their 
infection (3). Any change in the screening strategy, 
which results in increased availability of laboratory 
diagnosis, may therefore cause significant changes in 
the rate of new diagnoses.

This article aims are evaluating the epidemiological 
situation of HCV infection in Poland in 2015 in reference 
to the data from previous years. A national strategy for 
the prevention of HCV infections is currently being 
developed on the basis of the results from the Swiss-
Polish Cooperation Program “Prevention of hepatitis 
C virus (HCV) infections” (Project KIK/35), the 
realization of which is intended to eliminate the HCV as 
an epidemiologically important pathogen in the Polish 
population (4,5). The epidemiological assessment will 
also provide information for the development of this 
strategy.

MATERIAL AND METHODS

Data sources. Analysis of epidemiological 
situation of hepatitis C in 2015 was conducted on 
a basis of aggregated data on HCV cases from routine 
surveillance system published in annual bulletins 
“Infectious Diseases and Poisonings in Poland” for the 
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years 2009-2015 (6,7). Data on hepatitis C mortality 
from the Demographic Surveys and Labour Market 
Department of the Central Statistical Office were also 
included.

Case definition. In 2015, mandatory reporting 
included: 1) HCV infections diagnosed by physicians 
and 2) positive laboratory test results for HCV (8,9). 
Cases reported to epidemiological surveillance were 
classified according to the definition criteria used for 
surveillance in the European Union (10). In 2015, for the 
first time, only the 2014 definition was used, including 
all laboratory-confirmed cases, that met at least one of 
the following three criteria: 1) detection of hepatitis C 
virus nucleic acid in serum (HCV RNA), 2) detection 
of hepatitis C core antigen (HCV-core), 3) hepatitis C 
virus specific antibody (anti-HCV) response confirmed 
by a confirmatory (e.g. immunoblot) antibody test in 
persons older than 18 months without evidence of 
resolved infection.

The data presented for 2009-2014 were registered 
based on the 2009 definition, including either detection 
of hepatitis C virus nucleic acid in serum (HCV RNA) 
or demonstrated (confirmed by a confirmatory antibody 
test) presence of specific antibodies against hepatitis 
C. In 2015, for the first time, only the definition that 
allowed the case to be registered was based solely on 
laboratory criteria. Therefore, the obtained numbers 
should be interpreted as newly diagnosed cases (not 
incident chronic hepatitis C cases) and the indicator 
per number of population – as a diagnosis rate (not 
a incidence rate).

RESULTS

Newly diagnosed cases of hepatitis C. In 2015, 
a total of 4,285 HCV cases meeting 2014 definition 
were reported (diagnosis rate 11.14 per 100,000). The 
co-infections with HBV accounted for 0.6% of all 
reported HCV cases (24 cases). Diagnosis rate of HCV 
infections has shown a considerable upward trend in 
recent years. In 2015 it was higher by 21% than in 
2014 and when compared to the median for 2009-2013 
the rate nearly doubled (increase about 96%) (Tab. I.).

The HCV cases were diagnosed in all voivodships 
in the country, however, the diagnosis rate as in previous 
years displayed considerable territorial variation, 
ranging from 5.13 to 22.46 per 100,000. Higher 
values of the indicator were recorded in voivodships: 
kujawsko-pomorskie (22.46 per 100,000), lubuskie 
(18.05 per 100,000), łódzkie (14.73 per 100,000) and 
dolnośląskie (14.56 per 100,000) and relatively lower 
in the małopolskie (5.13 per 100,000) and podkarpackie 
(5.45 per 100,000). Compared to the previous year, 
the increase of diagnosis rate of more than 100% was 
recorded in the voivodships: zachodniopomorskie, 
małopolskie and lubelskie (Tab. I).

dzących z rutynowego nadzoru epidemiologicznego, 
opublikowanych w biuletynach rocznych „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2009-2015 (6,7). 
Dane dotyczące zgonów z powodu wzw typu C pocho-
dzą z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku 
Pracy Głównego Urzędu Statystycznego. 

Definicja przypadku. W 2015 r. obowiązkowe-
mu zgłoszeniu podlegały: 1) rozpoznania wzw C po-
stawione przez lekarza oraz 2) dodatnie wyniki badań 
laboratoryjnych w kierunku zakażenia HCV (8,9). 
Zgłoszone zakażenia HCV w ramach nadzoru epide-
miologicznego były klasyfikowane według kryteriów 
definicji stosowanych na potrzeby nadzoru w Unii Eu-
ropejskiej (10). W roku 2015 stosowano po raz pierw-
szy jedynie definicję przypadku z 2014 r., obejmują-
cą wszystkie przypadki potwierdzone laboratoryjnie, 
spełniające co najmniej jedno z następujących trzech 
kryteriów: 1) wykrycie kwasu nukleinowego wiru-
sa zapalenia wątroby typu C w surowicy krwi (HCV 
RNA), 2) wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa 
zapalenia wątroby typu C (HCV-core), 3) wykazanie 
obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi 
zapalenia wątroby typu C (anty-HCV), potwierdzone 
testem potwierdzającym na obecność przeciwciał (np. 
immunoblot) u osób starszych niż 18 miesięcy, bez do-
wodu zwalczenia zakażenia. 

Przedstawione dane z lat 2009-2014 rejestrowano 
w oparciu o definicję z 2009 r., obejmującą przypad-
ki, w których wykryto kwas nukleinowy wirusa zapa-
lenia wątroby typu C w surowicy krwi (HCV RNA) 
lub wykazano (potwierdzoną innym testem w kierun-
ku obecności przeciwciał) obecność swoistych prze-
ciwciał przeciw wzw typu C. W roku 2015 stosowa-
no po raz pierwszy jedynie definicję pozwalającą na 
rejestrację przypadku wyłącznie w oparciu o kryteria 
laboratoryjne. W związku z tym otrzymane wartości 
należy interpretować jako nowo rozpoznane zakażenia 
(a nie zachorowania), a wskaźnik w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców – jako wskaźnik rozpoznań (a nie 
zapadalność).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Nowo rozpoznane przypadki zakażenia wiruso-
wego zapalenia wątroby typu C. W 2015 r. zgłoszo-
no 4 285 przypadków zakażeń wirusowego zapalenia 
wątroby typu C (wskaźnik rozpoznań 11,14 na 100 
tys.), spełniających kryteria definicji z 2014 r. Zaka-
żenia mieszane wywołane przez wirusy HCV i HBV 
(uwzględnione w liczbie wszystkich zgłoszonych za-
każeń wzw C) stanowiły 0,6% (24 przypadki). Wskaź-
nik rozpoznań wzw C w ostatnich latach wykazuje 
znaczną tendencję wzrostową. W 2015 r. był o 21% 
wyższy niż w 2014 r., a w porównaniu do mediany za 
lata 2009-2013 wzrost jest blisko dwukrotny (wzrost 
o 96%) (Tab. I.) 
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Zakażenia wirusem HCV rozpoznano we wszystkich 
województwach na terenie kraju, jednakże współczynnik 
rozpoznań, podobnie jak w latach poprzednich, wyka-
zywał znaczne wahania terytorialne (od 5,13 do 22,46 
na 100 tys.). Wysokie wartości wskaźnika odnotowano 
w województwach: kujawsko-pomorskim (22,46 na 100 
tys.), lubuskim (18,05 na 100 tys.), łódzkim (14,73 na 
100 tys.) oraz dolnośląskim (14,56 na 100 tys.), niskie zaś 
w województwach małopolskim (5,13 na 100 tys.) i pod-
karpackim (5,45 na 100 tys.). Ponad dwukrotny wzrost 
wskaźnika rozpoznań w porównaniu do roku poprzed-
niego odnotowano na terenie województw: zachodniopo-
morskiego, małopolskiego oraz lubelskiego (Tab. I). 

W porównaniu z danymi z 2014 r., odnotowano 
wzrost współczynnika rozpoznań zarówno na obsza-
rach miejskich (o 34%), jak i wiejskich (o 57%). Od lat 
zauważalne jest zróżnicowanie współczynników rozpo-
znań pod względem środowiska zamieszkania: na tere-
nach wiejskich jest on niższy niż w miastach (w 2015 r. 
odpowiednio 7,55 i 13,51 na 100 tys.; Tab. II.), zaś na 
obszarach miejskich – wprost proporcjonalny do wiel-
kości miast pod względem liczby mieszkańców: 15,23 
na 100 tys. (miasta >100 tys. mieszkańców), 13,56 na 
100 tys. (miasta 50-99 tys. mieszkańców), 12,06 na 100 
tys. (miasta 20-49 tys. mieszkańców) oraz 10,92 na 100 
tys. (miasta <20 tys. mieszkańców). 

With respect to the 2014 data, there was an increase 
in diagnosis rate in both urban (about 34%) and rural 
areas (about 57%). The difference between rural and 
urban areas with higher incidence in the cities, has been 
observed for many years. In 2015 the respective rates 
were 7.55 and 13.51 per 100,000 (Tab. II.). In urban 
areas the rate was directly proportional to the size of 
cities in terms of population: 15.23 per 100,000 (cities 
>100 thousands inhabitants), 13.56 per 100,000 (cities 
50-99 thousands inhabitants), 12.06 per 100,000 (cities 
20-49 thousands inhabitants) and 10.92 per 100,000 
(cities <20 thousands inhabitants).

In 2015, the diagnosis rate was similar in men 
(11.10 per 100,000) and women (11.19 per 100,000). 
In men the highest frequency of diagnoses was in the 
35-39 age group (17.10 per 100,000). In contrast, older 
age groups dominated in women: 55-59 years (18.12 
per 100,000) and 60-64 years (16.62 per 100,000). The 
diagnosis rate in the 30-54 age group and ≥75 was 
higher among men than among women. However, 
in age groups 0-4 years, 15-29 and 55-74 years, the 
indicator was dominant among women (Tab. II). Sex-
specific variations are even more pronounced when the 
place of residence is taken into account – among people 
living in rural areas, the diagnosis rate in women in all 

Table I. Hepatitis C in Poland in 2009-2015. Number of cases and diagnosis rate per 100,000 population, number and  
              percentage of HCV/HBV co-infection by voivodeship
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 2009-2015. Liczba przypadków, wskaźnik rozpoznań na  
               100 000 ludności oraz liczba i procent zakażeń mieszanych HCV/HBV

Voivodeship
Median 

2009-2013**

2014** 2015**

total HCV/HBV 
co-infections total HCV/HBV 

co-infections
N inc. N inc. N % N inc. N %

1.Dolnośląskie 268 9.21 354 12.17 1 0.3 423 14.56 2 0.5
2.Kujawsko-pomorskie 190 9.18 344 16.45 4 1.5 469 22.46 2 0.4
3.Lubelskie 118 5.48 105 4.88 - - 213 9.94 - -
4.Lubuskie 140 13.68 162 15.87 2 1.5 184 18.05 2 1.1
5.Łódzkie 243 9.65 369 14.71 3 1.0 368 14.73 2 0.5
6.Małopolskie 25 0.75 72 2.14 - - 173 5.13 2 1.2
7.Mazowieckie 322 6.15 490 9.20 6 1.1 418 7.83 3 0.7
8.Opolskie 61 6.01 64 6.38 1 1.5 88 8.81 1 1.1
9.Podkarpackie 68 3.20 82 3.85 1 1.4 116 5.45 1 0.9
10.Podlaskie 37 3.09 61 5.11 - - 113 9.49 - -
11.Pomorskie 54 2.43 174 7.57 3 2.0 197 8.55 1 0.5
12.Śląskie 157 3.38 591 12.87 6 1.2 582 12.71 2 0.3
13.Świętokrzyskie 90 7.06 101 7.98 1 1.2 145 11.51 1 0.7
14.Warmińsko-mazurskie 43 2.96 104 7.19 1 1.1 174 12.06 - -
15.Wielkopolskie 364 10.51 394 11.36 7 2.4 408 11.74 2 0.5
16.Zachodniopomorskie 49 2.89 84 4.89 - - 214 12.49 3 1.4
POLAND 2189 5.68 3551 9.23 36 1.2 4285 11.14 24 0.6

*meeting 2005 definition
**meeting 2014 definition

Karolina Zakrzewska, Katarzyna Szmulik i inni
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age groups is higher than in the oldest ≥75 years – in 
this age group, infections in men were detected more 
than 2.5 times more often than in women. Figure 1 
shows curves of diagnosis rates by age group, gender 
and place of residence (urban/rural).

Fig.1.  Hepatitis C in Poland in 2015. 
Diagnosis rate per 100,000 population by age group, gender and location (urban/rural)

Ryc. 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2015 r.
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Fig.1. Hepatitis C in Poland in 2015. Diagnosis rate per  
    100,000 population by age group, gender and  
           location (urban/rural)
Ryc. 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce  
                w 2015 r. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności    
     wg. grupy wieku, płci i miejsca zamieszkania  
             (miasto/wieś)

Hospitalization and deaths due to hepatitis C. 
In 2015, a total of 1 673 persons were hospitalized 
due to hepatitis C at the time of diagnosis (39.0% 
of all reported cases, Tab. III.). The percentage of 
hospitalized cases is decreasing (by 9 percentage 
points compared to 2014) and as in previous years, there 
were significant territorial differences in proportion 
of cases receiving hospital treatment near the time of 
HCV diagnosis (from 23.3% to 66.4%). Percentage of 
hospitalizations below 50% was reported in thirteen 
voivodships (Tab. III). For comparison, in 2014 the 
percentage of hospitalization was less than 50% in 
five voivodships only. In 2015, like in 2014, relatively 
more cases of HCV infections were hospitalized in 
podkarpackie (66.4%) and łódzkie (60.6%).

From the data of the Demographic Surveys and 
Labour Market Department of the Central Statistical 
Office transpires that 239 persons died due to hepatitis 
C in 2015. Chronic stage of disease was dominant 
(98.3%). This is a comparable situation to 2014 (Fig. 2).

SUMMARY

In 2015, the diagnosis rate reached the highest value 
since the beginning of registration (i.e. in 1997) – 11.14 
per 100,000. For the first time, the rates among men 
and women were at a similar level (11.10 per 100,000 
vs. 11.19 per 100,000), and among people living in 
the rural areas, the diagnosis rate among women was 
significantly higher than among men. Compared with 
previous years, the percentage of people hospitalized 

W 2015 r. wskaźnik rozpoznań był na podobnym 
poziomie u mężczyzn (11,10 na 100 tys.) i kobiet 
(11,19 na 100 tys.). U mężczyzn najwyższa częstość 
rozpoznań występowała w grupie wieku 35-39 lat 
(17,10 na 100 tys.), natomiast u kobiet – w starszych 
grupach wieku: 55-59 lat (18,12 na 100 tys.) i 60-64 lat 
(16,62 na 100 tys.). Wskaźnik rozpoznań w grupach 
wieku 30-54 lata i ≥75 był wyższy wśród mężczyzn 
niż wśród kobiet. Natomiast w grupach wieku 0-4 lat, 
15-29 oraz 55-74 lat odwrotnie – dominował wskaź-
nik wśród kobiet (Tab. II). Różnice zapadalności w za-
leżności od płci są jeszcze głębsze po uwzględnieniu 
środowiska zamieszkania – wśród osób mieszkających 
na wsi obserwuje się przewagę wskaźnika u kobiet we 
wszystkich grupach wieku poza najstarszą ≥75 r.ż – 
w tej grupie wieku zakażenia u mężczyzn wykrywano 
ponad 2,5 razy częściej niż u kobiet. Rycina 1 przed-
stawia krzywe wskaźnika rozpoznań w podziale na 
płeć i środowisko zamieszkania (miasto/wieś) w po-
szczególnych grupach wieku.

Hospitalizacja i zgony z powodu wzw C. W 2015 r.  
z powodu wzw C hospitalizowano w Polsce 1 673 pa-
cjentów (39,0% ogółu zarejestrowanych przypadków; 
Tab. III.). Odsetek hospitalizowanych osób wyka-
zał tendencję spadkową (o 9 punktów procentowych 
w porównaniu z 2014 r.) i podobnie jak w latach po-
przednich, odnotowano znaczne wahania terytorialne 
w zakresie leczenia szpitalnego zgłoszonych zachoro-
wań na wzw typu C (od 23,3% do 66,4%).

Odsetek hospitalizacji, wynoszący poniżej 50% 
obserwowano w trzynastu województwach (Tab. III). 
Dla porównania w 2014 r. tylko w pięciu wojewódz-
twach odsetek hospitalizacji wynosił mniej niż 50%. 
Relatywnie najwięcej przypadków zakażenia HCV 
było hospitalizowanych w 2015 r. w województwach 
podkarpackim (66,4%) i łódzkim (60,6%), podobnie 
jak w 2014 r.

Według danych Departamentu Badań Demogra-
ficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycz-
nego 239 osób zmarło z powodu wzw typu C w 2015 r.  
Dominowały zgony z powodu przewlekłej postaci 
choroby (98,3%). W stosunku do 2014 r. jest to sytu-
acja porównywalna (Ryc. 2.). 

PODSUMOWANIE

W 2015 r. współczynnik rozpoznań zakażeń HCV 
osiągnął najwyższą wartość od początku rejestracji 
(tj. od 1997 r.) – 11,14 na 100 tys. Po raz pierwszy 
współczynniki wśród mężczyzn i kobiet były na zbli-
żonym poziomie (11,10 na 100 tys. vs. 11,19 na 100 
tys.), a wśród osób mieszkających na wsi wskaźnik 
rozpoznań wśród kobiet był zdecydowanie wyższy niż 
wśród mężczyzn. W porównaniu do lat poprzednich 
odnotowano obniżenie odsetka osób hospitalizowa-

Wzw typu C w Polsce w 2015 rokuHepatitis C in Poland in 2015
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nych z powodu zakażenia HCV. Liczba zgonów z po-
wodu wzw typu C była na zbliżonym do 2014 r. po-
ziomie, jednakże w latach 2014-2015 liczby zgonów 
osiągnęły najwyższy poziom od początku rejestracji. 

Odnotowany wzrost wskaźnika rozpoznań wzw 
typu C, zrównanie poziomów wskaźnika u mężczyzn 
i u kobiet, istotne różnice w jego wartościach w zależ-
ności od środowiska zamieszkania (miasto vs. wieś) 
oraz zróżnicowanie pomiędzy województwami wska-
zują raczej na zróżnicowany dostęp do diagnostyki la-
boratoryjnej, niż zwiększoną transmisję wirusa HCV. 
W ostatnich latach intensyfikowano działania w zakre-
sie wykrywania zakażeń HCV: 1) wdrożono rutynowe 
badania przesiewowe kobiet w ciąży (od 2011 r.); 2) 
prowadzono badania rozpowszechnienia HCV w du-
żych grupach populacji ogólnej oraz populacji kobiet 
w ciąży w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy „Zapobieganie zakażeniom HCV”; 3) za-
pewniano dostęp do testów laboratoryjnych w ramach 
programów polityki zdrowotnej realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego i programy orga-
nizacji pozarządowych oraz w ramach dodatkowych 
ubezpieczeń zdrowotnych (dostępne w dużych mia-
stach); 4) prowadzono ogólnopolskie kampanie edu-
kacyjne w tematyce zakażeń HCV.

Odnotowany wzrost wskaźnika rozpoznań zaka-
żeń HCV kobiet może być nie tylko związany z udo-
stępnieniem badań w ramach opieki nad ciężarną, ale 
także z udostępnianiem testów laboratoryjnych w kie-
runku zakażenia HCV w ogóle. Zróżnicowanie wskaź-
nika rozpoznań wzw typu C pomiędzy województwa-
mi może również wynikać z różnic w prowadzeniu 
nadzoru epidemiologicznego czy praktyk leczniczych 
np. testowania w kierunku zakażenia HCV pacjentów 
przed zabiegami operacyjnymi.

due HCV infection was reduced. The number of deaths 
due hepatitis C was close to the 2014 level, but in 2014-
2015 the number of deaths were the highest since the 
start the registration.

Recorded increase in hepatitis C diagnosis rate, 
leveling the rates in males and females, considerable 
disparities depending on the place of residence (urban 
vs. rural areas) and differences between voivodships, 
indicate rather diverse access to laboratory diagnostics 
than increased transmission of the HCV infections. In 
recent years, the efforts to improve HCV detection were 
intensified including: 1) routine screening for pregnant 
women was implemented in 2011; 2) HCV prevalence was 
investigated in large groups of the general population and 
pregnant women in the Swiss-Polish Cooperation Program 
“Prevention of hepatitis C virus (HCV) infections”; 3) 
access to laboratory tests within health policy programs 
carried out by local government units and NGO programs 
and supplementary health insurance increased (available 
in largest cities); 4) nationwide educational campaigns on 
HCV infections were conducted.

The reported increase in the diagnosis rate of HCV 
in women may not only be related to the screening of 
pregnant women, but also to the increased access of 
laboratory tests for HCV infection in general. Disparities 
of the hepatitis C diagnosis rate among voivodships may 
also be due to differences in surveillance or health care 
practices, e.g. testing for HCV infection before surgeries.

In addition, the improvement in the reporting of 
newly diagnosed hepatitis C occurred by imposing the 
obligation to laboratory managers to report positive 
results of diagnostic HCV tests. Temporarily this 
obligation was introduced between 2006 and 2007, and 
then from 2014. This has been resulted in improvement 
of the surveillance sensitivity and the increase in the 
number of reported cases (Fig. 2).

Fig. 2.  Hepatitis C in Poland in 1997-2015. Diagnosis rate per 100,000 population and number of deaths

Ryc. 2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 1997-2015. 
Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności oraz liczba zgonów 

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
diagnosis rate  (m   0 0 0 0 0 0 0 0 0
diagnosis rate  (m   2,75 4,42 5,14 5,40 5,05 5,17 5,90 5,65 7,85
number of deaths 23 34 41 52 73 91 116 123 114
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Fig. 2. Hepatitis C in Poland in 1997-2015. Diagnosis rate per 100,000 population and number of deaths
Ryc. 2. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 1997-2015. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności oraz  
            liczba zgonów
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Compared with previous years, there has been 
a decrease in the proportion of people who have been 
hospitalized due to hepatitis C. This may be related to 
better detection and / or reporting of asymptomatic, non-

Ponadto poprawa zgłaszalności nowo rozpozna-
nych zakażeń wzw typu C nastąpiła poprzez nałoże-
nie obowiązku zgłaszania dodatnich wyników testów 
diagnostycznych na kierowników laboratoriów. Przej-

Table II. Hepatitis C in Poland in 2015. Number of cases, diagnosis rate per 100,000 population and percentage by age,  
               gender and location (urban/rural)
Tabela II. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2015 r. Liczba przypadków, wskaźnik rozpoznań na 100 000  
                 ludności oraz odsetki według wieku, płci i środowiska zamieszkania (miasto/wieś) 

Age 
group

Gender Residence
Total

Male Female Urban area Rural area
N inc. % N inc. % N inc. % N inc. % N inc. %

0-4 5 0.51 0.2 9 0.97 0.4 7 0.63 0.2 7 0.87 0.6 14 0.73 0.3
5-9 4 0.38 0.2 4 0.40 0.2 7 0.60 0.2 1 0.11 0.1 8 0.39 0.2

10-14 6 0.65 0.3 4 0.46 0.2 6 0.61 0.2 4 0.48 0.3 10 0.55 0.2
15-19 15 1.46 0.7 17 1.74 0.8 21 1.95 0.7 11 1.18 1.0 32 1.59 0.7
20-24 107 8.51 5.2 147 12.15 6.6 173 12.96 5.5 81 7.15 7.0 254 10.30 5.9
25-29 199 13.59 9.6 217 15.31 9.8 279 16.28 8.9 137 11.73 11.9 416 14.44 9.7
30-34 256 15.54 12.4 229 14.29 10.3 359 17.62 11.5 126 10.39 10.9 485 14.92 11.3
35-39 267 17.10 12.9 191 12.55 8.6 326 17.00 10.4 132 11.32 11.5 458 14.85 10.7
40-44 181 13.36 8.8 125 9.40 5.6 224 13.97 7.1 82 7.58 7.1 306 11.40 7.1
45-49 189 16.20 9.2 154 13.27 6.9 257 18.97 8.2 86 8.84 7.5 343 14.74 8.0
50-54 202 16.68 9.8 184 14.86 8.3 271 18.64 8.6 115 11.54 10.0 386 15.76 9.0
55-59 220 15.87 10.7 270 18.12 12.2 362 19.94 11.6 128 12.07 11.1 490 17.04 11.4
60-64 162 12.90 7.8 240 16.62 10.8 299 16.77 9.5 103 11.23 8.9 402 14.89 9.4
65-74 170 11.98 8.2 290 15.56 13.1 370 16.96 11.8 90 8.17 7.8 460 14.01 10.7
≥75 82 9.13 4.0 139 7.78 6.3 173 10.27 5.5 48 4.80 4.2 221 8.23 5.2
Total 2065 11.10 100.0 2220 11.19 100.0 3134 13.51 100.0 1151 7.55 100.0 4285 11.14 100.0

Table III. Hospitalization rate among cases of hepatitis C registered in 2014-2015 by voivodeship
Tabela III. Odsetek hospitalizacji wśród przypadków wzw C w latach 2014-2015 według województwa

Voivodeship
2014 2015

Number of 
hospitalizations Percentage1 Number of 

hospitalizations Percentage1

1.Dolnośląskie 173 48.9 159 37.6
2.Kujawsko-pomorskie 209 60.8 213 45.4
3.Lubelskie 54 51.4 72 33.8
4.Lubuskie 61 37.7 51 27.7
5.Łódzkie 302 81.8 223 60.6
6.Małopolskie 29 40.3 71 41.0
7.Mazowieckie 150 30.6 124 29.7
8.Opolskie 27 42.2 38 43.2
9.Podkarpackie 69 84.1 77 66.4
10.Podlaskie 30 49.2 27 23.9
11.Pomorskie 97 55.7 108 54.8
12.Śląskie 249 42.1 207 35.6
13.Świętokrzyskie 45 44.6 62 42.8
14.Warmińsko-mazurskie 45 43.3 74 42.5
15.Wielkopolskie 138 35.0 95 23.3
16.Zachodniopomorskie 40 47.6 72 33.6
POLAND 1718 48.4 1673 39.0

1 with respect to all cases meeting the case definition

Wzw typu C w Polsce w 2015 rokuHepatitis C in Poland in 2015



370

ściowo obowiązek ten wprowadzono w latach 2006-
2007 i następnie od 2014 r. Wpłynęło to na uszczel-
nienie systemu nadzoru epidemiologicznego i wzrost 
liczby rejestrowanych przypadków (Ryc.2).

W porównaniu do lat poprzednich odnotowano 
obniżenie odsetka osób hospitalizowanych z powodu 
wzw typu C. Może być to związane z lepszym wykry-
waniem i/lub zgłaszaniem zakażeń w okresie bezobja-
wowym, niewymagającym hospitalizacji, co może być 
konsekwencją zwiększenia dostępności badań przesie-
wowych oraz obowiązkowym zgłaszaniem wyników 
dodatnich przez laboratoria. 

Wskaźniki rozpoznań, opracowane z wykorzysta-
niem danych z rutynowego nadzoru epidemiologiczne-
go, są zaledwie jednym z kilku podstawowych źródeł 
danych, które obrazują sytuację epidemiologiczną wzw 
typu C w Polsce. Pełny obraz sytuacji powinny dopeł-
niać dane z: 1) badań rozpowszechnienia, 2) rejestrów 
rozpoznań raka wątrobowokomórkowego i marskości 
wątroby, 3) statystyk dotyczących liczby wykonanych 
testów diagnostycznych w kierunku zakażenia HCV 4) 
badań dotyczących bezpieczeństwa stosowanych pro-
cedur oraz 5) modelowania matematycznego (11).

Na obserwowane wskaźniki rozpoznań może wpły-
wać wiele czynników. Sytuacja epidemiologiczna wzw 
typu C wymaga dokładnego monitorowania oraz podej-
mowania ciągłej analizy wzorców testowania, zmian le-
gislacyjnych, dostępu do diagnostyki oraz prowadzenia 
powtarzalnych badań rozpowszechnienia zakażeń HCV. 

WNIOSKI

1. Wiarygodna ocena sytuacji epidemiologicznej wzw 
C wymaga uwzględnienia, poza zgłoszeniami nowo 
rozpoznanych zakażeń, danych z badań rozpowszech-
nienia, rejestrów rozpoznań raka wątrobowokomór-
kowego i marskości wątroby, liczby wykonywanych 
testów diagnostycznych w kierunku zakażenia HCV, 
badań dotyczących bezpieczeństwa stosowanych 
procedur oraz modelowania matematycznego.

2. Odnotowany w 2015 r. wzrost wskaźnika rozpoznań 
zakażeń HCV, podobnie jak w 2014 r. może być kon-
sekwencją poprawy zgłaszalności, zmian legislacyj-
nych (zgłaszania dodatnich wyników przez laborato-
ria) oraz intensyfikacji działań w zakresie rozpozna-
nia  zakażeń HCV (w tym zwiększonej dostępności 
badań laboratoryjnych w kierunku wzw C).

3. Zróżnicowanie wskaźnika rozpoznań wzw C w za-
leżności od środowiska zamieszkania (miasto vs. 
wieś) oraz pomiędzy województwami może wskazy-
wać na doświadczanie nierówności w zdrowiu w za-
kresie dostępu do diagnostyki zakażeń HCV. Różnice 
te należałoby niwelować przy planowaniu polityki 
zdrowotnej, również lokalnej.

hospitalized infections, which may result from increased 
screening availability and mandatory reporting of positive 
results by laboratories.

The diagnosis rate, based on data from routine 
surveillance, is just one of several basic data sources 
presenting epidemiological situation in the hepatitis C 
epidemic in Poland. It should be complemented with data 
from: 1) prevalence studies, 2) numbers of new cases of 
hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis, 3) statistics on 
the number of diagnostic tests for HCV infection, 4) studies 
of safety of procedures and 5) mathematical modeling (11).

Many factors can influence the observed indicators. 
The hepatitis C epidemiological situation requires accurate 
monitoring, continuous analysis of testing patterns, 
of legislative changes, access to the diagnostics and 
conducting repeated seroprevalence studies of the HCV 
infections.

CONCLUSIONS

1. The credible assessment of the epidemiological 
situation of hepatitis C requires taking into account, in 
addition to reported newly diagnosed infections, data 
from prevalence studies, the number of hepatocellular 
carcinoma and cirrhosis cases, the number of diagnostic 
tests performed for HCV infection, the studies of safety 
of procedures and mathematical modeling.

2. The reported increase in the HCV diagnosis rate 
in 2015, like in 2014, may be a consequence of 
improved reporting, legislative changes (reporting 
positive laboratory results) and intensified activities 
about HCV infections (including increased 
availability of laboratory testing for HCV).

3. Disparities in hepatitis C diagnosis rates in terms 
of place of residence (urban vs. rural areas) and 
voivodships may indicate health inequalities in 
accessing diagnostics for HCV infections. These 
differences should be tackled in health policy 
planning, also local.
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ABSTRACT

The number of tetanus in the 21st century shows a slight declining trend, but each year there is reported fatal 
cases of this disease.
THE PURPOSE of the STUDY. The purpose of the study is to provide data on epidemiological surveillance 
of the tetanus in 2015.
MATERIAL AND METHODS. The study is based on the individual forms of tetanus cases submitted to the 
NIZP-PZH Epidemiology Department and the data of the bulletin “Infectious Diseases and Poisoning in Poland 
in 2015.
RESULTS. In 2015, 12 cases of tetanus were reported. Six men and six women became ill. 4 people died after 
69 years of age.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Tetanus is an infectious disease acquired in the environment and 
associated with wound contamination. Infections can be prevented by vaccination. Particularly threat to life and 
health carries disease in the late age.

Key words: tetanus, epidemiological surveillance, Poland, 2015

STRESZCZENIE

Liczba zachorowań na tężec w 21 wieku wykazuje nieznaczną tendencję spadkową, jednak corocznie występują 
zgony z powodu tej choroby 
CEL PRACY. Celem opracowania jest przedstawienie danych nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w Pol-
sce w 2015 r.
MATERIAŁ I METODY. Materiał opracowania stanowią formularze indywidualnych zgłoszeń zachorowań na tężec 
nadsyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH oraz dane biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 r. 
WYNIKI. W 2015 r. zarejestrowano w Polsce 12 zachorowań na tężec. Zachorowało sześciu mężczyzn i sześć 
kobiet. Zmarły 4 osoby wszystkie po 69 roku życia. 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Tężec jest chorobą zakaźną nabywaną w środowisku i powiązaną z zanie-
czyszczeniem ran. Zakażeniom i zgonom można zapobiegać przez szczepienia. Szczególnie zagrożenie dla życia 
i zdrowia niesie zachorowanie w późnym wieku.

Słowa kluczowe: tężec, nadzór epidemiologiczny, Polska, rok 2015

Andrzej Zieliński, Jolanta Rudowska
 

TETANUS IN POLAND IN 2015*

TĘŻEC W POLSCE W 2015 ROKU*

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw,
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
Zakład Epidemiologii

INTRODUCTION

Tetanus cases are associated with infection of 
anaerobic bacteria Clostridium tetani or their spores. 
These bacteria are found in the soil, especially 

WSTĘP

Zachorowania na tężec wiążą się z zanieczyszcze-
niem ran beztlenowymi laseczkami Clostridium tetani 
lub ich zarodnikami. Bakterie te występują w glebie, 

*Article was written under the task No 6/EM/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny  
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szczególnie zanieczyszczonej kałem zwierzęcym. 
Szczególnie niebezpieczną postacią tężca jest tężec 
noworodków występujący przy porodach odbieranych 
w warunkach niehigienicznych, typowo przy podwią-
zywaniu pępowiny. Ten typ zakażenia laseczkami tęż-
ca nie występuje w Polsce już od wielu lat.

Objawy kliniczne tężca są następstwem działania 
wydzielanej przez laseczki egzotoksyny – tetanospa-
sminy. Jest to silna toksyna o wielu punktach uchwytu 
w układzie nerwowym. Działa na poziomie rdzenia 
kręgowego i mózgu, ale także w układzie autono-
micznym. Toksyna ta przenoszona jest w organizmie 
w układzie krwionośnym oraz wzdłuż włókien nerwo-
wych i działa po dotarciu do synaps nerwowych lub 
nerwowo-mięśniowych. Podstawowym efektem jej 
działania jest blokowanie transmisji impulsów hamul-
cowych w wielu miejscach w układzie nerwowym, 
rdzeniu kręgowym i mózgu, a także w układzie auto-
nomicznym. W synapsach nerwowo-mięśniowych po-
woduje nagromadzenie acetylocholiny prowadząc do 
spastycznych skurczów mięśni.

Objawy kliniczne tężca mogą mieć szeroki zakres 
ciężkości. Pacjenci mogą zgłaszać wczesne objawy 
jak ból gardła z dysfagią. Może też występować efekt 
miejscowy, w którym sztywność dotyczy tylko jednej 
kończyny lub obszaru ciała, gdzie znajduje się zakażo-
na rana. Pacjenci z tężcem uogólnionym najwcześniej 
zgłaszają szczękościsk. 

Do typowych objawów tężca poza szczękości-
skiem należą: sztywność mięśni szyi, trudności z poły-
kaniem, sztywność mięśni brzucha, bolesne uogólnio-
ne skurcze mięśni trwające przez kilka minut, zwykle 
wywołane drobnymi zdarzeniami, takimi jak hałas, 
dotyk lub światło. Niekiedy występują objawy towa-
rzyszące pobudzeniu układu autonomicznego: gorącz-
ka, zlewne poty, podwyższone ciśnienie krwi, tachy-
kardia, W rozwoju choroby sztywność mięśni staje się 
wiodącym objawem. Rozprzestrzenia się w dół ciała 
od żuchwy i mięśni twarzy i w ciągu najbliższych 24-
48 godzin do mięśni kończyn z wyraźnym zaznacze-
niem skurczu zginaczy i tułowia w postaci silnego wy-
gięcia grzbietu do tyłu (opistotonus).

W ciężkich przypadkach może występować bez-
dech, a nawet złamania kości. Mogą też wystąpić na-
pady padaczkowe. 

Większość zachorowań na tężec występuje u osób 
nigdy nieszczepionych przeciw tej chorobie lub takich, 
które zaniedbały rekomendowane terminy szczepienia 
co 10 lat. Osoby, które wstrzykują narkotyki, w wielu 
krajach stanowią grupę wysokiego ryzyka zakażenia 
laseczkami tężca. Jednak w Polsce ta droga zakażenia 
nie była raportowana w systemie nadzoru epidemiolo-
gicznego. Czasami pacjenci pamiętają o rodzaju skale-
czenia, które poprzedzało zakażenie, ale często urazy 
nie są pamiętane. 

contaminated with animal faeces. A particularly 
dangerous form of tetanus is neonatal tetanus occurring 
at births delivered in unhygienic conditions. It is 
typically related to the insanitary postpartum dressing 
of the umbilical cord. This type of tetanus infection has 
not been present in Poland for many years.

Clinical manifestations of tetanus are the result of 
the action of the exotoxins named tetanospasmin. It is 
a strong toxin with multiple points of the effect in the 
nervous system. It works at the spinal cord and brain 
levels, but also in the autonomic nervous system. It is 
transmitted in the body within the bloodstream and along 
the nerve fibers and acts upon reaching the interneuronal 
or neuromuscular synapses. Its primary effect is blocking 
the transmission of the inhibitory impulses at multiple 
locations in the nervous system, spinal cord and brain, 
as well as in the autonomic system. In neuromuscular 
synapses, it causes accumulation of acetylcholine which 
leads to spastic muscle contraction.

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

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

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

Tetanus is not contagious, i.e. it is not transmitted 
from human to human. Due to the environmental 
sources of infection, herd immunity in the tetanus 
does not occur and protection is limited only to people 
vaccinated. Incubation time of the tetanus varies from 
3 to 21 days, although in some cases it may last up to 
several months. The latency time of neonatal tetanus is 
shorter. It averages about 7 days.
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Tężec w Polsce w 2015 rokuTetanus in Poland in 2015

THE PURPOSE OF THE STUDY

The purpose of the study is to provide data on 
epidemiological surveillance of the tetanus in 2015 in 
Poland.

MATERIAL AND METHODS

The source of the study is the data from the 
individual forms of tetanus cases submitted to the 
NIZP-PZH Epidemiology Unit, from the bulletins 
“Infectious Diseases and Poisoning in Poland in 2015” 
and “Vaccination in Poland in 2015 (Czarkowski MP 
et al. Warsaw 2015, NIZP-PZH and GIS) The paper 
presents the tabulation of tetanus morbidity and 
mortality based on time and geographic distribution, 
age and gender of patients and data concerning portal 
of entry for infection and incubation time.

RESULTS

In 2015, there were reported 12 cases of tetanus in 
eight provinces (Table I). Two of those cases occurred in 
2014. In the final balance, this was less than three cases 
compared to 2014. In Małopolskie Voivodeship there were 
5 cases reported, in Dolnośląskie, Lubuskie, Łódzkie, 
Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie 
one in each. All cases were classified as probable, i.e. on the 
basis of clinical symptoms without laboratory confirmation

Tężec nie jest chorobą zaraźliwą, tzn. nie przenosi 
się z człowieka na człowieka. Ze względu na środowi-
skowe źródła zakażenia odporność populacyjna w tęż-
cu nie występuje i szczepienia chronią tylko osoby 
zaszczepione.

Czas wylęgania tężca trwa od 3 do 21 dni, choć 
w niektórych wypadkach może trwać nawet kilka mie-
sięcy. Czas wylęgania tężca noworodków jest krótszy. 
Wynosi średnio około 7 dni.

CEL PRACY

Celem opracowania jest przedstawienie danych 
nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2015 r. 

MATERIAŁ I METODY
Materiał opracowania stanowią dane z: formularzy 

indywidualnych zgłoszeń zachorowań na tężec nadsy-
łanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, z biule-
tynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 
r.”(1) oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 
r.(2) Praca przedstawia zestawienia tabelaryczne za-
chorowań i zgonów z powodu tężca z uwzględnieniem 
czasu i rozkładu geograficznego zachorowań, grup 
wieku i płci osób chorych oraz danych z indywidual-
nych formularzy odnośnie wrót zakażenia oraz okresu 
wylęgania.

WYNIKI

W 2015 r. zarejestrowano 12 zachorowań na tężec 
w ośmiu województwach (Tab. I). W tej liczbie zosta-
ły zgłoszone dwa zachorowania z 2014 r. W ostatecz-
nym bilansie było to w porównaniu z 2014 r. mniej 
o trzy przypadki. W województwie małopolskim wy-
stąpiło 5 przypadków, w pozostałych, z których otrzy-
mano zgłoszenia (dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, 
mazowieckie, opolskie, pomorskie, zachodniopomor-
skie) po jednym. Zapadalność wyniosła w skali kraju 
0,031/100000 (Tab. I). Wszystkie zachorowania zosta-
ły zarejestrowane jako zachorowania prawdopodobne, 
tzn. na podstawie objawów klinicznych bez potwier-
dzenia laboratoryjnego.

 W grupie wieku 50-59 zachorowały trzy osoby, 
jedna kobieta i dwóch mężczyzn, w grupie wieku 60-
69 jedna kobieta, w grupie wieku 70-79 dwie kobiety 
i dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety w wieku 80 lat 
lub więcej. Ogółem zachorowało sześciu mężczyzn 
i sześć kobiet. Wystąpiły dwa zgony wśród mężczyzn 
i dwa wśród kobiet w wieku 70 lat lub więcej (Tab. II). 

Cztery przypadki zachorowań wystąpiły w mia-
stach, a osiem na wsi. Dwa zgony zanotowano w woje-
wództwie małopolskim, a w województwach opolskim 
i zachodniopomorskim po jednym. Osiem zachorowań 
wystąpiło na wsi, a cztery w mieście (Tab. III)

Table I. Tetanus in Poland in 2014 - 2015. Number of cases and 
              incidence per 100 000 population by voivodeship
Tabela I. Tężec w Polsce w ,latach 2014-2015. Liczba zachorowań  
               i zapadalność na 100 tys. ludności według województw

Voivodeship
2014 2015

case incidence case incidence

  Polska 13 0.034 12 0.031

  1. Dolnośląskie - - 1 0.034

  2. Kujawsko-Pomorskie - - - -

  3. Lubelskie - - - -

  4. Lubuskie - - 1 0.098

  5. Łódzkie 2 0.080 1 0.040

  6. Małopolskie 2 0.059 5 0.148

  7. Mazowieckie 4 0.075 1 0.019

  8. Opolskie - - 1 0.100

  9. Podkarpackie - - - -

10. Podlaskie - - - -

11. Pomorskie 2 0.087 1 0.043

12. Śląskie 2 0.044 - -

13. Świętokrzyskie - - - -

14. Warmińsko-Mazurskie - - - -

15. Wielkopolskie 1 0.029 - -

16. Zachodniopomorskie - - 1 0.058
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Distribution of the age of infected people was as 
follows: three people, one woman and two men in the 50-
59 age group, one woman in the 60-69 age group, two 
women and two men in the 70-79 age group, and two 
women in the age 80 or more. In total, six men and six 
women became ill. There were two deaths among men 
and two among women aged more them 69 (Tab. II).

Four cases occurred in cities, and eight in rural areas. 
Two deaths occurred in the Małopolskie voivodeship, 
and one in the Opolskie and Zachodniopomorskie 
voivodships. Eight of the cases occurred in the 
countryside and four in the cities (Table III).

One disease only occurred in February, and the 
other occurred in April, May and June one in each of 
those months. In July and September there were two in 
each. Similarly, as in previous years, tetanus infections 
occurred seasonally.

As estimated by the notifying physician, the 
incubation period was in two cases up to 7 days, in five 
in the range of 8-14 and over 21 days in one case. As 
the portal of entry of infection in 4 cases, a stab wound 
was reported, in 4 cases it was given as abrasion , in 
one bludgeoned, in two lacerated, and in one case the 
gates of infection remained unknown.

In one case, the patient received a Three people, 
one woman and two men, two men in the 50-59 age 
group, one woman in the 60-69 age group, two women 
and two men in the 70-79 age group, and two women 
aged 80 and over. In total, six men and six women 
became ill. There were two deaths among men and two 
among women aged 70 or older (Tab. II).

Four cases occurred in cities, and eight in rural areas. 
Two deaths occurred in the Małopolskie voivodeship, 
and one in the Opolskie and Zachodniopomorskie 
voivodships. Eight of the cases occurred in the 
countryside and four in the city (Tab. III)

Jedno tylko zachorowanie wystąpiło w lutym, 
a pozostałe wystąpiły po jednym w kwietniu, maju 
i czerwcu, a w lipcu sierpniu i wrześniu po dwa. Po-
dobnie więc jak w poprzednich latach zachorowania 
na tężec występują sezonowo. 

Oszacowany przez zgłaszających lekarzy okres 
wylęgania mieścił się w dwóch przypadkach do 7 
dni, w pięciu w przedziale 8-14 dni, a ponad 21 dni 
w jednym przypadku. Jako wrota zakażenia w 4 przy-
padkach podano ranę kłutą, w 4 przypadkach podano 
otarcie, w jednym ranę tłuczoną, w dwóch ranę szarpa-
ną, a w jednym przypadku wrota zakażenia pozostały 
nieznane. 

Spośród osób zgłoszonych dwie otrzymały ana-
toksynę tężcową, a w 9 przypadkach nie zastosowano 
profilaktyki poekspozycyjnej. W jednym zgłoszeniu 
nie podano informacji na temat profilaktyki.

Fig. I. Tetanus in Poland in 2014-2015. Number of cases and 
             incidence per 100 000 population by voivodeship
Ryc. I. Tężec w Polsce w latach 2014-2015. Liczba zachorowań  
             i zapadalność na 100 tyś. ludności wg województw

Table II. Tetanus in Poland in 2015. Number of cases, incidence per 100 000 and deaths by age and sex
Tabela II. Tężec w Polsce w 2015 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 tyś. ludności  i zgony wg płci i wieku

Age range
Males Females Total

case incidence deaths case incidence deaths case incidence deaths
 0-19 - - - - - - - - -
20-29 - - - - - - - - -
30-39 2 0.062 - 1 0.032 - 3 0.047 -
40-49 - - - - - - - - -
50-59 2 0.077 - - - - 2 0.038 -
60-69 - - - 1 0.039 - 1 0.021 -
70-79 2 0.216 2 2 0.140 1 4 0.170 3
80 i > - - - 2 0.187 1 2 0.130 1
Total 6 0.032 2 6 0.030 2 12 0.031 4
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One disease only occurred in February, and the 
other one occurred in April, May and June, and in July 
and September two. Similarly, as in previous years, 
tetanus infections occur seasonally.

Estimated by the notifying physician, the 
incubation period was in two cases up to 7 days, five 
in the range of 8-14 and over 21 days in one case. As 
the gates of infection in 4 cases, a stab wound was 
given, in 4 cases was given a rub, in one wounded one, 
in two lacerated wounds, and in one case the gates of 
infection remained unknown.

Two of the patients received tetanus toxoid, 
and 9 had no prophylaxis given after exposure. One 
prevention report was not provided. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Since the beginning of the present century, a mild 
downward trend of tetanus has been observed in 
Poland. The highest number: 30 cases and 11 deaths 
occurred in 2003, and in 2004 there were 25 cases and 
9 deaths. In the later years, the annual number of deaths 
did not exceed 4. The previously observed differences 
in the occurrence of tetanus from city to country may 
stiil be observed, but are no longer marked.

The age of the infected persons plays an important 
role both in the incidence of the disease and in the rate 
of fatalities. However, the low vaccination coverage 
plays a dominant role in the risk of infection. The 
percentage of adults taking the recommended buster 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Od początku obecnego stulecia obserwowana jest 
łagodna tendencja spadkowa zapadalności na tężec 
w Polsce. Najwięcej przypadków, 30 zachorowań i 11 
zgonów w tym okresie wystąpiło w 2003 r., a w 2004 
było 25 zachorowań i 9 zgonów. W późniejszych la-
tach roczne liczby zgonów nie przekraczały 4. Obser-
wowane dawniej wyraźne różnice w występowaniu 
zachorowań na tężec między miastem a wsią powta-
rzają się nadal, ale nie mają już stałego charakteru.

Ważną rolę zarówno w częstości zachorowań, jak 
i odsetka przypadków śmiertelnych odgrywa wiek 
osób chorych. Jednak dominującą rolę w ryzyku za-
każenia odgrywa stan zaszczepienia. Odsetek osób do-
rosłych korzystających z rekomendowanych szczepień 
przeciw tężcowi w cyklu dziesięcioletnim jest wysoce 
niewystarczający dla pełnego zabezpieczenia społe-
czeństwa przeciw tej chorobie. 

Obowiązkowe szczepienia pewnych grup zawodo-
wych jak policjanci, strażacy i żołnierze (3) powinny 
praktycznie wykluczać te grupy z zagrożenia zachoro-
waniem na tężec. Niestety nawet wśród funkcjonariuszy 
tych służb zdarzają się przypadki odmowy zaszczepie-
nia. Po raz kolejny warto powtórzyć, że mimo niskiego 
prawdopodobieństwa indywidualnego zachorowania 
na tężec, trwałym uzasadnieniem dla stosowania zale-
canych szczepień jest ciężkość przebiegu oraz wysoka 
śmiertelność szczególnie w starszych grupach wieku. 

Table III. Tetanus in Poland in 2015. Number of cases and incidence per 100 000 by sex in urban and rural population and  
                deaths by voivodeship
Tabela III. Tężec w Polsce w 2015 roku. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 tys.ludności według płci w mieście i na  
                  wsi według województw

Voivodeship
Males Females City Country

Deaths
case incidence case incidence case incidence case incidence

Polska 6 0.032 6 0.030 4 0.017 8 0.052 4
  1. Dolnośląskie - - 1 0.066 - - 1 0.112 -
  2. Kujawsko-Pomorskie - - - - - - - - -
  3. Lubelskie - - - - - - - - -
  4. Lubuskie - - 1 0.191 - - 1 0.280 -
  5. Łódzkie 1 0.084 - - - - 1 0.109 -
  6. Małopolskie 1 0.061 4 0.231 3 0.183 2 0.115 2
  7. Mazowieckie 1 0.039 - - - - 1 0.052 -
  8. Opolskie 1 0.207 - - - - 1 0.208 1
  9. Podkarpackie - - - - - - - - -
10. Podlaskie - - - - - - - - -
11. Pomorskie 1 0.089 - - 1 0.067 - - -
12. Śląskie - - - - - - - - -
13. Świętokrzyskie - - - - - - - - -
14. Warmińsko-Mazurskie - - - - - - - - -
15. Wielkopolskie - - - - - - - - -
16. Zachodniopomorskie 1 0.120 - - - - 1 0.186 1

Tężec w Polsce w 2015 rokuTetanus in Poland in 2015
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vaccination against tetanus is highly insufficient for 
the full protection of society against this disease.

Obligatory vaccination of certain occupational 
groups such as police officers, firefighters and soldiers 
should virtually exclude these groups from the risk 
of tetanus. Unfortunately, even among officials of 
these services, there are cases of refusal to vaccinate. 
Again, it is worthwhile to reiterate that, despite the low 
likelihood of individual tetanus, subordination to the 
recommended vaccination is highly rational.
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STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV i zachorowań AIDS w Polsce w roku 
2015 i w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo 
wykrytych przypadków HIV/AIDS i ankiety dotyczącej liczby wykonanych badań przesiewowych w kierunku 
HIV wypełnianej przez laboratoria na terenie całego kraju.
WYNIKI. W 2015 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 281 osób (wskaźnik rozpoznań 3,33 na 100 tys.), w tym 
u 23 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV wzrosła o ponad 11,4% w porównaniu z rokiem 
poprzednim oraz o prawie 15% w porównaniu z medianą w latach 2009-2013. Ogółem u 128 osób rozpoznano AIDS 
(zapadalność 0,33 na 100 tys.), a 41 osób chorych na AIDS zmarło (0,11 na 100 tys.). Zakażenia HIV wystąpiły 
głównie u mężczyzn (84,8%) oraz osób w wieku od 20 do 39 lat (71,3%). Wśród mężczyzn ze znaną drogą transmisji 
zakażenia, 67,6% nowo rozpoznanych zakażeń HIV dotyczyło mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z męż-
czyznami (MSM). Odsetek osób zakażonych w tej grupie zwiększył się z 64,5% do 67,6% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Odsetek osób zakażonych (osoby ze znaną drogą zakażenia) poprzez kontakty heteroseksualne zmniej-
szył się z 24,7% do 21,1%. Odsetek osób, u których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, 
zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2014 (z 9,2% do 6,9% nowo wykrytych zakażonych HIV). 

ABSTRACT

AIM. The aim was to describe the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and AIDS cases 
in Poland in 2015 in comparison to the previous years.
MATERIALS AND METHODS. Descriptive analysis of newly detected HIV cases and AIDS cases was 
performed based on routine notifications by clinicians and laboratories. Data on the number of HIV tests from 
annual survey among laboratories were also used.
RESULTS. In 2015 there were 1,281 HIV cases newly diagnosed in Poland (diagnosis rate 3.33 per 100,000 population), 
including 23 among non-Polish citizens. The rate of new cases rose by 15% compared to the previous year as well as to 
the  median in 2009 - 2013. The total number of AIDS cases was 128 (incidence 0.38 per 100,000) and 41 AIDS patients 
died (0.11 per 100,000). HIV infection was mainly detected among people aged from 20 to 39 years (71.3%) and among 
males (84.8%). Among men, 67.6% of newly diagnosed infections with known transmission category were acquired by 
men who have sex with men (MSM). The percentage of infected men in this group, compared to 2014, increased from 
64.5% to 67.6%. The percentage of newly diagnosed persons infected by heterosexual contact decreased from 24.1% to 
21.1% (persons with known transmission category). The percentage of people with HIV diagnosed at the same time as 
AIDS diagnosed decreased in comparison with 2014 (from 9.2% to 6.9% of newly detected HIV infections).
CONCLUSIONS. HIV epidemic continues to develop among MSM in Poland. However, assessment of 
epidemiological situation is limited by the missing data on the probable transmission route in a large percentage 
of reported newly detected HIV infection.

Key words: AIDS, HIV infection, epidemiology, Poland, 2015

*Article was written under the task No 6/EM/2016 / Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM/2016
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WNIOSKI. Najwięcej nowych rozpoznań zakażenia HIV nadal rejestrowanych jest w grupie MSM, jednak brak 
informacji o prawdopodobnej drodze transmisji w znacznym odsetku zgłoszonych nowych przypadków zakaże-
nia HIV bardzo ogranicza ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV w Polsce.

Słowa kluczowe: AIDS, zakażenie HIV, epidemiologia, Polska, rok 2015

INTRODUCTION

Despite growing knowledge of the potential for HIV 
prevention and significant efforts aimed at reducing HIV 
transmission in the European Union, the epidemic has 
not yet been reduced. The estimated annual number of 
new infections remains at 30,000, similar to the number 
of new diagnoses. The situation in Poland seems 
less favorable with the significant increase in newly 
diagnosed infections in recent years (1).

Since the implementation of epidemiological 
surveillance of HIV/AIDS in Poland in 1985 until the end 
of 2015, there were 19,870 HIV cases, 3,325 AIDS cases 
and 1,328 deaths of AIDS. In this paper we aimed to present 
developments of the epidemiological situation of HIV/
AIDS in 2015 in comparison to the preceding years (2).

MATERIALS AND METHODS

Assessment of the epidemiological situation in 2015 
was based on the analysis of the routine notifications 
of newly diagnosed HIV infections and AIDS cases, 
delivered by physicians and/or laboratories to Sanitary – 
Epidemiological Stations and verified by the end of March 
2017 Reported cases are classified according to the HIV 
and AIDS case definition for epidemiological surveillance 
established by the decision of the European Commission of 
19 March 2002 (2) (under Decision No 2119/98/EC of the 
European Parliament and the European Council).

The data on the number of HIV tests performed in 
2015, were obtained from a voluntary survey conducted 
annually among laboratories, who offer HIV screening 
tests in Poland (4). The survey collects aggregated data 
on the characteristics of the subjects (sex, age group), the 
reasons for the test, the type of medical unit requesting the 
test (eg clinic, diagnostic and counseling center), number 
of reactive screening results. In addition, the preliminary 
data about deaths due to diseases caused by HIV infection 
(ICD-10 code: B20 - B24) were used from Demographic 
Research Department in the Central Statistical Office (5).

RESULTS AND DISCUSSION 

HIV testing in 2015. In 2015, at least 1,584,675 
screening tests for HIV in Polish citizens were 
performed (Tab. I). This corresponds to the 41 tests per 
1000 residents, and excluding testing of blood donors 
- approximately 8 tests per 1000 residents. The testing 
rate increased in comparison to 2014 by 4,3%.

WSTĘP

Pomimo rosnącej wiedzy dotyczącej możliwości za-
pobiegania HIV i znaczących wysiłków ukierunkowanych 
na zmniejszenie transmisji HIV w Unii Europejskiej, jak 
dotąd nie udało się ograniczyć epidemii. Szacowana rocz-
na liczba nowych zakażeń pozostaje na poziomie 30 ty-
sięcy, podobnym do liczby nowych rozpoznań. Sytuacja 
w Polsce wydaje się mniej korzystna z istotnym wzrostem 
liczby nowo rozpoznawanych zakażeń w ostatnich latach 
(1). Od wdrożenia nadzoru epidemiologicznego nad HIV/
AIDS, w Polsce od 1985 r. do końca 2015 r. zarejestrowano 
zakażenie HIV u 19 870 osób, 3 325 zachorowań na AIDS 
oraz 1 328 zgonów osób chorych na AIDS. Celem opraco-
wania jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV 
i zachorowań AIDS w Polsce w 2015 roku w odniesieniu 
do lat poprzednich (2).

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej w 2015 r. oparto 
na wynikach analizy zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń 
HIV i zachorowań na AIDS rozpoznanych w 2015 r., 
a przekazanych przez lekarzy i/lub kierowników labo-
ratoriów do powiatowych lub wojewódzkich stacji sani-
tarno-epidemiologicznych i zweryfikowanych do końca 
marca 2017 r. Klasyfikacja zgłoszeń odbywa się według 
definicji przypadku HIV i AIDS do celów nadzoru epi-
demiologicznego zgodnie z Decyzją Komisji Europej-
skiej (3) z dnia 19 marca 2002 r. ustalającą definicje 
przypadków w celu zgłaszania chorób zakaźnych do 
sieci Wspólnoty na podstawie Decyzji No 2119/98/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. 

Wykorzystano również dane odnoszące się do liczby 
wykonanych badań przesiewowych w kierunku zakaże-
nia HIV w 2015 r., uzyskane z dobrowolnego badania an-
kietowego, przeprowadzanego corocznie wśród kierow-
ników laboratoriów w Polsce, oferujących badanie w kie-
runku HIV (4). W ankiecie tej zbierane są dane zagre-
gowane, dotyczące charakterystyki osób poddawanych 
badaniom (płeć, grupa wieku), powodów wykonania ba-
dania, rodzaju jednostek medycznych zlecających bada-
nia (np. poradnia, Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny), 
liczby wyników reaktywnych badania przesiewowego.

Ponadto korzystano z danych Departamentu Ba-
dań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycz-
nego o zgonach z powodu chorób wywoływanych 
przez HIV (kod ICD-10: B20 – B24) (dane niepełne, 
niepublikowane) (5).
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Table I. Testing for HIV in Poland in 2015
Tabela I. Badania na obecność przeciwciał anty-HIV w Polsce w 2015 r.

Tested group / location
Reported number of tests

Total HIV positive Frequency*
Primary health care 15 165 10 0.07

Specialist out-patient facilities, 20 116 31 0.15
including from sexually transmitted infections clinics 1 366 13 0.95

Adiction treatment centers 52 0 0.00
Hospitalised patients 40 684 62 0.15

Medical staff 2 079 1 0.05
Pregnant women 21 554 5 0.02

Prisoners** 930 11 1.18
Blood donors 1 276 284 47 0.004

Other / unknown 207 811 447 0.22
Polish citizens (total) 1 584 675 612 0.04

Foreigners 3 876 7 0.18
*Number of positive tests with respect to number of screening tests (per 100 tests)
**Information if the infection was diagnosed in prison is not available through surveillance

Data on the number of HIV tests performed was 
obtained from 184 laboratories, but most of them 
could only provide information about the total number 
of tests, without disaggregation by sex or reason for 
testing. In consequence, the number of infections 
diagnosed in each group may not match precisely with 
the number of newly diagnosed infections reported in 
the case-based surveillance system.

HIV infection in 2015. In total the frequency of 
detection of HIV among the Polish citizens was 0.04 
per 100 tests. This is more than twofold decline as 
compared to 2014 (0.08 out of 100 test conducted). Such 
a low indicator is influenced by the number of tests in 
blood donor candidates that exclude those at high risk 
for infection. Excluding candidate donor testing, the 
incidence of HIV infection was 0.18 per 100 studies. 
The highest frequency was noted among prisoners 
(1.18%) and those diagnosed in sexually transmitted 
diseases clinics (0.95%) (Table I). Unfortunately, only 
a small number of tests were reported to be requested 
by addiction treatment centers, so it is to be considered 
that the data for this group is incomplete.

Overall in 2015, 1,281 HIV infections were 
diagnosed (3.33 per 100,000). It was 147 more cases 
than in 2014 and 15.0% more than the median for 
the years 2009-2013. From all newly diagnosed HIV 
infections in 2015, 255 cases (19.9% of the total) were 
reported with a delay, already in 2016, and 2 cases 
(0.16% of total) in 2017.

The highest number of newly diagnosed HIV 
infections in 2015 was reported in Mazowieckie – 257 
(4.80 per 100,000 population in this voivodeship) and 
the lowest in Świętokrzyskie – 11 (0.87 per 100,000). 
In comparison to 2014 there was a significant increase 
in 5 voivodeships: Łódzkie, Małoplskie, Mazowieckie, 
Śląskie, Wielkopolskie (Tab.II).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Badania przesiewowe w kierunku HIV w 2015 
roku. W 2015 r. wykonano ogółem co najmniej 1 584 
675 testów przesiewowych w kierunku zakażenia HIV 
obywateli polskich (Tab. I), tj. 41 testów na 1000 miesz-
kańców, a po wykluczeniu testów wykonywanych ru-
tynowo u kandydatów na dawców krwi, około 8 testów 
na 1000 mieszkańców. Liczba wykonanych testów 
przesiewowych w kierunku obecności przeciwciał an-
ty-HIV była wyższa o 4,3% niż w roku ubiegłym. Dane 
o liczbie badań wykonanych w kierunku HIV pozyska-
no ze 184 laboratoriów, jednak większość z nich prze-
kazuje informacje o ogólnej liczbie wykonanych badań, 
bez podziału na płeć badanych, czy powód badania. Są 
to również dane zagregowane, więc nie ma możliwości 
wykluczenia duplikatów, co powoduje, że liczba zaka-
żonych w każdej z grup może nie do końca odpowiadać 
liczbie nowo wykrytych zakażeń, zgłoszonych w ruty-
nowym nadzorze epidemiologicznym.

Zakażenia HIV w 2015 roku. Ogółem częstość 
wykrywania HIV u obywateli polskich wyniosła 0,04 
na 100 badań. Jest to ponad dwukrotny spadek wskaź-
nika w stosunku do 2014 r. (0,08 na 100 przeprowa-
dzonych badań). Na tak niski wskaźnik ma wpływ 
liczba badań kandydatów na dawców krwi, spośród 
których wyklucza się osoby o podwyższonym ryzyku 
zakażenia. Wykluczając badania kandydatów na daw-
ców częstość wykrywania zakażeń HIV wyniosła 0,18 
na 100 badań. Najwyższą częstość dodatnich wyników 
odnotowano wśród więźniów (1,18%) oraz badanych 
w poradniach chorób przenoszonych drogą płciową 
(0,95%) (Tab. I). Niestety jedynie niewielka liczba 
badań została wykazana jako badania przeprowadzo-
ne w ośrodkach leczenia uzależnień, dlatego należy 
uznać, że dane dotyczące tej grupy są niepełne. 
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The HIV infection was most often detected in the 
age group between 20 and 39 years - 913 (71.3%). The 
highest percentage of HIV diagnoses in the age group 
of over 40 was reported in Lubelskie (34.5%), Opolskie 
(33.3%), Zachodniopomorskie (32,7%) and Pomorskie 
(31,6%) voivodeship. Among people under the age of 
20 26 HIV infection were diagnosed (2.2%), including 
6 children up to one year of age, one child aged 3, 4 
aged 6-9 years, 2 aged 14-17 and 13 people at the age 
of 18-19 (Table III). In 2015, as in previous years, the 
predominant group were men - 1087 cases (84.85% of 
the total). There were 175 HIV infections diagnosed 
(13.7%) among women. The diagnoses among women 
were relatively more common in Lubelskie (31%), 
Dolnośląskie (24,6%) and Zachodniopomorskie (24,5%) 
voivodeship. In contrast women constituted less than 
6% of all new diagnoses in voivodeships: Podlaskie 
(5.9%) and  Świętokrzyskie, where not one case of HIV 
infection was reported among women (Table III).

Table IV summarizes the newly detected HIV 
infections in different regions in Poland in 2015, 
according to the probable transmission route. As 
previously, the information on transmission route was 
not reported for the majority of cases (759 – 59.25% 
of the total) The percentage of missing data is slightly 
higher than in 2014 (56.3%). Among those with known 
transmission route the largest group were MSM - 353 
(67.6% of cases with known transmission route) and 
persons infected through heterosexual contacts - 110 
(21,1%). The third most numerous group of HIV 
infected were people who inject drugs – 51 people 
(9.8%). Compared to the previous year, there was 
a similar number of cases in groups of people taking 
risky homosexual and heterosexual contacts or injecting 
drugs. However, the number of vertically infected 
children increased by the factor of two. In 2015, HIV 
infection was diagnosed in 8 children compared to 3 
in 2014 and 4 in 2013. This is the highest number of 
vertical infections per year since 2010, the time when 
HIV testing was introduced into prenatal care standards. 

There are differences in the distribution of 
transmission routes between voivodeships, but 
in almost all of them the infections among MSM 
predominate. Heterosexual transmission was the 
most commonly reported transmission category in 
Lubuskie, while the number of infections in MSM 
and heterosexual groups was at about the same level 
in Świętokrzyskie. Vertical infections were recorded in 
the Dolnośląskie, Małopolskie, Podlaskie, Pomorskie, 
Śląskie, Warmińsko-Mazurskie voivodships (one 
case of infection in each) and two cases in Lubuskie 
voivodship. Very high percentage of cases reported 
without a probable transmission route were reported in 
the: Lubuskie (84.8%), Śląskie (80.3%) and Kujawsko-
Pomorskie (80.0%) voivodeships.

Ogółem w 2015 r. rozpoznano zakażenie HIV u 1 281 
osób (3,33 na 100 000), tj. o 147 przypadków więcej niż 
w roku 2014, oraz o prawie 15% więcej niż wyniosła 
mediana za lata 2009-2013. Spośród wszystkich nowo 
wykrytych w 2015 roku przypadków zakażenia HIV, 
255 (19,9% ogółu) zostało zgłoszonych z opóźnieniem 
w 2016 r, a 2 przypadki (0,16% ogółu) w 2017 r. 

Najwięcej nowych zakażeń HIV w 2015 r. rozpo-
znano w województwie mazowieckim – 257 (wskaźnik 
rozpoznań 4,80 na 100 tys.), a najmniej w województwie 
świętokrzyskim – 11 (0,87 na 100 tys.). W porównaniu 
z rokiem 2014 istotny wzrost odnotowano w 5 woje-
wództwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, ślą-
skim, wielkopolskim (Tab. II).

Najwięcej nowych zakażeń HIV wykryto u osób 
w grupie wieku od 20 do 39 lat – 913 (71,3%). Najwyższy 
odsetek osób zakażonych HIV w wieku powyżej 40 roku 
życia odnotowano w województwie lubelskim (34,5%), 
opolskim (33,3%), zachodniopomorskim (32,7%) i po-
morskim (31,6%). W wieku poniżej 20 lat wykryto 26 osób 
zakażonych HIV (2,02%), w tym czworo niemowląt, dwo-
je dzieci w wieku do pierwszego roku życia, jedno dziecko 
w wieku 3 lat, 4 osoby w wieku 6-9 lat, 2 osoby w wieku 
14-17 lat oraz 13 osób w wieku 18-19 lat (Tab. III). 

W 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, przewa-
żały nowe zakażenia HIV mężczyzn – 1 087 przypadków 
(84,85% ogółu). Wśród kobiet wykryto 175 nowych za-
każeń (13,7% ogółu). Największy odsetek zakażonych 
kobiet stwierdzono w woj. lubelskim (31%), dolnośląskim 
(24,6%) i zachodniopomorskim (24,5%). Udział procento-
wy kobiet w ogólnej liczbie nowo rozpoznanych zakażeń 
był mniejszy niż 6% w województwie podlaskim (5,9%). 
W województwie świętokrzyskim nie zgłoszono ani jedne-
go przypadku zakażenia HIV wśród kobiet (Tab. III).

W tabeli IV zestawiono nowo wykryte przypadki za-
każenia HIV w 2015 roku w poszczególnych wojewódz-
twach, według prawdopodobnej drogi zakażenia. Podob-
nie jak w roku ubiegłym u większości osób (759; 59,25% 
ogółu) brak jest informacji co do drogi zakażenia wirusem 
HIV (Tab. IV), jednak odsetek braku danych jest nieznacz-
nie większy niż w 2014 r. (56,3%). Wśród osób o znanej 
drodze transmisji zakażenia, najliczniejszą grupę stanowią 
mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczy-
znami (MSM) – 353 osób (67,6% przypadków o znanej 
drodze transmisji) oraz osoby zakażone poprzez kontakty 
heteroseksualne – 110 osób (21,1%). Trzecia co do liczeb-
ności grupa zakażonych to osoby, które prawdopodobnie 
zakaziły się w wyniku stosowania środków odurzających 
we wstrzyknięciach (PWID) – 51 osób (9,8%). W porów-
naniu z rokiem poprzednim, liczba zakażeń w grupach 
osób podejmujących ryzykowne kontakty homoseksu-
alne i heteroseksualne lub wstrzykujących narkotyki, 
pozostała na podobnym poziomie. Natomiast dwukrot-
nie wzrosła liczba dzieci zakażonych drogą wertykalną.  
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Table IV. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2015, by voivodeship and transmission group
Tabela IV. Nowo rozpoznane przypadki zakażenia HIV w Polsce w 2015 r. wg województwa i prawdopodobnej drogi zakażenia

Voivodeship
Transmission group* Infections 

among blood 
donorsMSM PWID Het MtC O/Unk Total Rate per 100.000

POLAND 353 51 110 8 759 1281 3.3 31

1.Dolnośląskie 35 8 12 1 74 130 4.5 3

2.Kujawsko-pomorskie 5 0 1 0 24 30 1.4 1

3.Lubelskie 8 2 6 0 13 29 1.4 0

4.Lubuskie 1 0 2 2 28 33 3.2 1

5.Łódzkie 33 7 8 0 41 89 3.6 1

6.Małopolskie 33 1 4 0 65 103 3.1 2

7.Mazowieckie 113 9 30 0 105 257 4.8 0

8.Opolskie 4 0 0 1 10 15 1.5 1

9.Podkarpackie 9 3 3 0 16 31 1.5 0

10.Podlaskie 7 2 5 1 2 17 1.4 2

11.Pomorskie 31 0 10 1 36 78 3.4 1

12.Śląskie 22 9 5 1 151 188 4.1 12

13.Świętokrzyskie 3 0 3 0 5 11 0.9 0

14.Warmińsko-mazurskie 4 3 6 1 11 25 1.7 0

15.Wielkopolskie 27 2 5 0 87 121 3.5 3

16.Zachodniopomorskie 11 3 7 0 28 49 2.9 4

Unknown 7 2 3 0 63 75  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

AIDS in 2015. In 2015, 128 AIDS cases were 
diagnosed in Poland (0.33 per 100,000). It was 20 cases 
less than in the previous year and 34 cases (14.5%) less 
than the median for the years 2009-2013. Among the 
cases diagnosed in 2015, 36 (23.6%) were reported in 
2016, as a result of the verification process according to 
the case definition. Among cases reported in 2015, there 

W 2015 r. rozpoznano zakażenie HIV u 8 dzieci w po-
równaniu do 3 w 2014 r. i 4 w 2013 r. Jest to najwyższa 
liczba zakażeń wertykalnych od 2010 r., czyli momen-
tu wprowadzenia badania w kierunku HIV do standar-
dów opieki prenatalnej. 

Uwagę zwracają różnice w drogach szerzenia się 
zakażenia w poszczególnych województwach. Jednak-
że w 2015 r. w porównaniu do roku ubiegłego domi-
nującą drogą transmisji zakażenia w większości woje-
wództw były zakażenia w grupie MSM. W przypad-
ku woj. lubuskiego dominującą grupą były zakażenia 
drogą kontaktów heteroseksualnych, natomiast w woj. 
świętokrzyskim liczba zakażeń w grupie MSM i grupie 
heteroseksualnej była na takim samym poziomie. Zaka-
żenia wśród dzieci na drodze wertykalnej (po jednym 
przypadku zakażenia) odnotowano w województwach: 
dolnośląskim, małopolskim, podlaskim, pomorskim, 
śląskim, warmińsko-mazurskim oraz dwa przypadki 
w województwie lubuskim. Bardzo wysoki odsetek 
przypadków zgłoszonych bez podania prawdopodobnej 
drogi transmisji odnotowano w woj. lubuskim (84,8%), 
śląskim (80,3%) oraz kujawsko-pomorskim (80,0%).

AIDS w 2015 roku. W 2015 r. rozpoznano 128 
zachorowań na AIDS (zapadalność 0,33 na 100 tys.). 
Było to o 20 przypadków mniej niż w roku poprzednim 

Table V. AIDS cases in Poland in 2015 by sex, age* and  
               transmission group
Tabela V. Zachorowania na AIDS w Polsce w roku 2015, wg  
                płci, wieku i drogi zakażenia

Age 
group 
(years)

Sex Transmission group Total

M F MSM PWID Het MtC O/Unk  

<20 0 1 0 0 0 1 0 1

20-29 8 4 6 1 4 0 1 12

30-39 46 11 13 19 12 0 13 57

40-49 24 9 6 10 8 0 9 33

50-59 16 5 5 3 7 0 6 21

60 i > 3 1 0 1 2 0 1 4

Total 97 31 30 34 33 1 30 128
* age at AIDS diagnosis; M - males, F - females; MSM - men who 
have sex with men, PWID - people who inject drugs, Het - hetero-
sexual contact, MtC - mother-to-child, O/Unk - other/unknown

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2015 rokuHIV and AIDS in Poland in 2015



386

was 34 case diagnosed in year 2014. The number of 
cases ranged from 0 in Świętokrzyskie voivodeship to 
25 cases (19.5% of all diagnosed cases) in Dolnośląskie 
voivodeship. In 2015, an increase in AIDS incidence, 
compared to 2014, occurred in five voivodeships, 
including a marked increase in Warmińsko-mazurskie.  

The incidence remained unchanged in the voivodships: 
Kujawsko-pomorskie (0.14 per 100,000), Podlaskie 
(0.59 per 100,000), Wielkopolskie (0.23 per 100,000) 
and Zachodniopomorskie ( 0,53 per 100,000). No AIDS 
cases were reported from the Świętokrzyskie voivodeship 
in 2015. In 6 voivodeships the decline was observed: 
Łódźkie, Mazowiecki, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie 
and Świętokrzyskie 

In 2015, AIDS was diagnosed in 97 men (75.8%) 
and in 31 women (24.2%). The highest number of 
cases was observed in people between 30 and 39 years 
of age - 57 cases (44.5% of the total) and between 40 
and 49 years (25.8%) while 9.4% of the AIDS cases 
were reported among young people between 20 and 29 
years of age (Tab. V). There was only one case among 
children, aged 4 months infected from the mother. In 
2015, there was similar number of AIDS cases in MSM 
group, heterosexual group an PWID group, ranging 
between 30-34 new cases (mean number of AIDS 
cases was 32). Among MSM and PWID, the highest 
number of cases was diagnosed in people aged 30-
39 (respectively 43.3% and 55.8%,). Among younger 

i o 34 (20,9%) mniej niż wynosiła mediana za lata 2009-
2013. Z ogółu przypadków rozpoznanych w 2015 r., 36 
(28,1%) zarejestrowano dopiero w roku 2016, co wyni-
ka z procesu weryfikacji wg kryteriów definicji. Wśród 
przypadków zarejestrowanych w roku 2015, zgłoszono 
34 zachorowania rozpoznane w roku 2014. 

Liczba zachorowań zarejestrowanych w woje-
wództwach wahała się od 0 w woj. świętokrzyskim do 
25 zachorowań (19,5% przypadków) w woj. dolnoślą-
skim. W 2015 r. wzrost zapadalności w stosunku do 
2014 r. nastąpił w 5 województwach, w tym znaczący 
w województwie warmińsko-mazurskim. Bez zmiany 
pozostała zapadalność w woj. kujawsko-pomorskim 
(0,14 na 100 tys.), podlaskim (0,59 na 100 tys.), wiel-
kopolskim (0,23 na 100 tys.) oraz zachodniopomor-
skim (0,53 na 100 tys.). W roku 2015 nie zarejestrowa-
no zachorowania na AIDS jedynie w woj. świętokrzy-
skim. W 6 województwach: łódzkim, mazowieckim, 
podkarpackim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim 
odnotowano znaczący spadek zapadalności (Tab. II). 

W 2015 r. rozpoznano AIDS u 97 mężczyzn 
(75,8%) i 31 kobiet (24,2%). Najwięcej chorych było 
w grupie wieku od 30 do 39 lat – 57 zachorowań 
(44,5% ogółu) oraz od 40 do 49 lat (25,8%). Chorzy 
w wieku 20-29 lat stanowili 9,4% zachorowań (Tab. 
V). Rozpoznano jedno zachorowanie AIDS u dziecka 
płci żeńskiej w wieku 4 miesięcy, zakażonego wer-
tykalnie. W roku 2015 liczba zachorowań na AIDS 

Table VI. AIDS cases in Poland in 1986-2015, by the year of diagnosis and time lapse between the diagnosis of HIV  
                infection and AIDS
Tabela VI. AIDS w latach 1986-2015, wg roku rozpoznania AIDS oraz czasu między stwierdzeniem zakażenia HIV a  
                  zachorowaniem na AIDS

Year of AIDS 
diagnosis

Time lapse between detection of HIV infection and AIDS diagnosis:

Total*
AIDS within 3 months of 

HIV diagnosis

3 months or more  
after HIV diagnosis,  

but no later than 1 year

between 1  
to 3 years

3 years  
or later

1986-1995 143 28 98 150 419

1996-2000 211 25 87 213 636

2001-2005 349 32 63 287 731

2006 90 5 14 55 164

2007 73 5 15 49 142

2008 104 6 12 55 177

2009 78 6 10 35 129

2010 87 6 15 60 168

2011 108 6 13 52 179

2012 87 3 12 52 154

2013 92 10 8 52 163

2014 107 3 5 32 147

2015 80 5 12 31 128

Total 1609 140 364 1123 3337
* excludes 26 cases with missing date of HIV diagnosis
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w grupach narażonych tj. w grupie MSM, heterosek-
sualnej, jak i PWID była dość zbliżona i wahała się 
pomiędzy 30-34 nowych zachorowań (średnia liczba 
zachorowań wynosiła 32 przypadki). W grupie MSM 
oraz w grupie osób wstrzykujących narkotyki najwię-
cej zachorowań zanotowano u osób w wieku 30-39 lat 
(odpowiednio: 43,3% i 55,8%). Wśród najmłodszych 
osób tj. w wieku 20-29 lat, dominującą drogą trans-
misji zakażenia były ryzykowne zachowania w grupie 
MSM i wśród osób heteroseksualnych, odpowiednio 6 
i 4 przypadki zachorowań (Tab. V).

W 2015 r. u wszystkich 128 chorych określono 
co najmniej jedną chorobę wskaźnikową AIDS, u 32 
(25,0%) zdiagnozowano 2 choroby, u 6 (4,7%) – trzy, 
a u 1 osoby (0,8%) – 4 choroby wskaźnikowe. Licz-
bę osób, u których rozpoznano określone choroby 
wskaźnikowe w momencie rozpoznania AIDS przed-
stawia rycina 1. Najwięcej było osób, u których roz-
poznano zespół wyniszczenia w przebiegu AIDS (31 
przypadków; 24,2%) oraz kandydozę przełyku (30 
przypadków; 23,4%). Zapalenie płuc wywołane przez 
Pneumocystis carinii rozpoznano u 25 chorych (19,5% 
wszystkich zachorowań). 

Dla 78 chorych na AIDS (60,9% ogółu), podano 
liczbę komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS, w grani-
cach od 1 do 819 komórek na mikrolitr (średnia liczba 
komórek wynosiła 116 komórek na mikrolitr). W 36 
przypadkach (28,1%) była ona niższa od 50 komórek 
na mikrolitr, w 33 zgłoszeniach (25,8%) mieściła się 
w przedziale od 50 do 199 komórek na mikrolitr, a u 9 
osób (7,1%) przekraczała 200 komórek CD4 na mi-
krolitr.

Z grupy 128 chorych, u których rozpoznano AIDS 
w 2015 roku, tylko 28 osób (21,9% chorych) było 
leczonych antyretrowirusowo (jakakolwiek próba le-
czenia) przed rozwinięciem się pełnoobjawowego 
AIDS. W 17 przypadkach (13,3%) brak jest informacji 
o podjęciu leczenia. U ponad 70% przypadków AIDS 
(72,9%, 107 osób) zakażenie HIV rozpoznano równo-
cześnie z AIDS. Należy podkreślić, że liczba późnych 
rozpoznań od wielu lat waha się w granicach 70 – 110, 
podczas, gdy liczba zachorowań osób, które wcześniej 
znały swój serostatus wykazuje tendencję spadkową 
(Tab. VI).

Zgony i umieralność. Według zgłoszeń, które wpły-
nęły do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH do końca 
31.03.2017 r., w 2015 r. zmarło 41 chorych na AIDS – 
umieralność 0,11 na 100 tys. mieszkańców. Zgonów nie 
odnotowano w trzech województwach: kujawsko-po-
morskim, lubelskim i świętokrzyskim. W pozostałych 
województwach liczba zgonów wahała się w granicach 
od 1 do 11, a umieralność w tych województwach wy-
nosiła od 0,01 na 100 tys. mieszkańców w woj. lubuskim 
oraz opolskim do 0,38 na 100 tys. w woj. dolnośląskim 
(Tab. II). Wśród zmarłych przeważały osoby zakażone 

people, in the age group 20-29 years, the predominant 
HIV transmission route were the infections among in 
MSM and heterosexual group, respectively 6 and 4 
AIDS cases (Table V).

In 2015 all 128 AIDS cases were diagnosed 
based on at least one AIDS indicator diseases, 32 
patients (25.0%) were diagnosed with 2 diseases, 6 
(4.7%) with three and 1 patient (0.8%) with 4 AIDS 
indicator diseases. The number of people with specific 
AIDS indicator diseases is presented in Figure 1. 
Notably there was a large number of patients who 
were diagnosed with HIV wasting syndrome - 31 
cases (24.2%) and Esophageal candidiasis – 30 cases 
(23.4%). Pneumocystis pneumonia was observed 
among 25 cases (19.5 % of all cases).

The number of CD4 cells at time of AIDS 
diagnosis was reported for 78 patients (60.9% of the 
total). The range of CD4 cells was 1 to 819 cells per 
microliter (average number of the cells was 116 cells 
per microliter). For 36 cases (28.1%) it was lower than 
50 cells per microliter. Among 33 persons (25.8%) the 
number of CD4 cells ranged from 50 to 199 cells. For 9 
patients (7.1%) the level of CD4 cells was higher than 
200 per microliter.

Of the 128 patients who were diagnosed with 
AIDS in 2015, only 28 persons (21.9%) were treated 
with antiretroviral therapy (any attempt) before AIDS 
was diagnosed and for 17 cases (13.3%) there were no 
information about treatment. More than 70% of AIDS 
cases (72.9%, 107 people) were diagnosed with HIV 
at the same time as AIDS. It should be stressed that 
the number of late diagnoses range between 70 and 
110 for many years, while the number of people who 
previously knew serostatus is declining (Table VI). 

Deaths and mortality. According to reports 
received by the Department of Epidemiology NIPH - 
NIH by the end of 31/03/2017 there were 41 deaths of 
AIDS patients in 2015- mortality rate 0.11 per 100,000. 
There were no deaths in 3 voivodeships: Kujawsko 
Pomorskie, Lubelskie and Świętokrzyskie. The 
number of deaths in other voivodeships ranged from 
1 to 11, and the mortality rate in these voivodeships 
ranged from 0.01 per 100,000 in Lubuskie or Opolskie 
to 0.38 in Dolnośląskie (Tab. II). Among the death 
cases the predominant transmission route were people 
who injected drugs  – 12 cases (29.3% of all deaths). 

The deaths of persons infected through heterosexual 
and homosexual contacts accounted respectively for 
19.5% and 17.1% of all deaths. There were 33 deaths 
among males (80.5%) and 8 among women (19.5%). 
Over 70 % patients died at the age of 30 to 49 years – 
29 patients (70.7%).

Deaths from AIDS-related causes accounted for 
73.1% all deaths (30 people). Among 128 AIDS cases 
diagnosed in 2015, 32 deaths (25.0%) were reported 
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until the end of 2015 including 33 patients who died 
within six months from AIDS diagnosis (early fatality 
in AIDS – 25.7%). According to the preliminary data 
from the Central Statistical Office, 286 people died due 
to illness caused by HIV (B20 - B24 according to ICD-
10) in 2015. If we assume that these data is complete, 
the proportion of deaths due to HIV/AIDS reported to 
the State Sanitary Inspection is 10.5% (30/286). By 
accepting similar underestimation of other causes, the 
total number of deaths of infected persons may reach 
about 390.

SUMMARY

In 2015, there was an increase in the number of 
newly detected HIV infections (1,281) as compared to 
the year 2014 (1,134). The number of new diagnoses 
in 2015 can still be higher, as due to a reporting delay 
some cases may be registered in the following years.

In comparison to 2014, the number of newly 
diagnosed infections due to drug-injecting (51 vs 
50) and heterosexual contacts (110 vs 107) remained 
at a similar level. However, once more there was an 
increase in the MSM cases (353 vs. 336, an increase of 
5%), though it was less severe than before.

Several elements can play a role in the spread of 
HIV / AIDS among MSM in Poland. One of them is a 
high proportion of unrecognized infections, estimated 
in 2010 at over 50% (6), as confirmed by the SIALON 
II (7) study in Warsaw in 2013. Rapid identification 
and immediate coverage of antiretroviral therapy 
effectively limits further transmission of the virus and 
is one of the key preventative measures in this group.

In addition, MSM is a mobile group, both nationally 
and across Europe. This promotes the relatively rapid 
spread of infection among regions and the introduction 
of the virus among MSM in previously uninfected 
regions.

Lastly, the effective reduction of the incidence of 
HIV among MSM requires the adoption of broad and 
diverse preventive measures. The prevention offer for 
MSM in Poland includes providing free HIV testing at 
Voluntary Counseling and Testing Sites (PKD), as well 
as several outreach programs, with limited condom 
distribution, without pre-exposure prophylaxis (PreP). 
(8,9). The activity that is conducted on a broader scale 
and can contribute to the improvement of the situation 
in recent years is the promotion of HIV testing and the 
provision of the possibility of conducting free testing 
in the PKD network. Over the last few years there has 
been a significant increase in MSM clients in PKD 
(9). However, in order to reduce MSM epidemics, 
diagnosis and linkage to care, as well as programs 
targeting behavioral changes (condom use), including 
work in the target population and with those already 

poprzez przyjmowanie narkotyków drogą iniekcji – 12 
osób (29,3% ogółu zgonów). Zgony osób zakażonych 
drogą kontaktów heteroseksualnych i homoseksualnych 
stanowiły odpowiednio 19,5% i 17,1% wszystkich zgo-
nów. Zmarło 33 mężczyzn (80,5%) i 8 kobiet (19,5%). 
Ponad 70% osób, które zmarły, było w wieku od 30 do 49 
lat – 29 osoby (70,7%).

Osoby chore na AIDS, u których przyczyny zgo-
nu były związane z AIDS stanowiły 73,1% ogółu (30 
osób). Do końca 2015 roku otrzymano zgłoszenia 32 
zgonów spośród 128 chorych, u których AIDS rozpo-
znano w 2015 roku (25,0%). W okresie pół roku od 
rozpoznania AIDS zmarły 33 osóby (wczesna śmier-
telność AIDS – 25,7%).

Według wstępnych danych GUS z powodu chorób 
wywoływanej przez wirus HIV (ICD-10: B20 – B24) 
w 2015 r. zmarło w Polsce 286 osób. Jeśli przyjąć dane 
GUS za kompletne, odsetek zgonów z powodu HIV/
AIDS zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej wynosi 10,5% (30/286). Przyjmując podobne nie-
doszacowanie zgonów z innych przyczyn, łączna licz-
ba zgonów osób zakażonych może sięgać około 390.

PODSUMOWANIE

W 2015 r. odnotowano wzrost liczby nowo wykrytych 
zakażeń HIV (1 281) w porównaniu do roku 2014 (1 134). 
Liczba ta może być jeszcze większa, na skutek możliwych 
opóźnień w zgłaszaniu nowych zakażeń i konieczności re-
jestracji nowych przypadków w kolejnych latach. 

W porównaniu do 2014 r. liczba nowo rozpozna-
nych zakażeń drogą iniekcji narkotyków (51 vs 50) 
oraz drogą heteroseksualną (110 vs 107) pozostała 
na podobnym poziomie. Odnotowano jednak kolejny 
wzrost w populacji MSM (353 vs 336, wzrost o 5%), 
choć był on mniej nasilony niż poprzednio. 

Kilka elementów może odgrywać rolę w szerzeniu 
się HIV/AIDS wśród MSM w Polsce. Jednym z nich 
jest duży odsetek nierozpoznanych zakażeń, w 2010 r.  
oszacowany na ponad 50% (6), co potwierdziło się 
w badaniach obserwacyjnych przeprowadzonych 
w Warszawie w 2013 r. w ramach projektu SIALON II 
(7). Szybkie rozpoznanie oraz natychmiastowe objęcie 
leczeniem antyretrowirusowym skutecznie ogranicza 
dalszą transmisję wirusa i jest jednym z kluczowych 
działań prewencyjnych w tej grupie. 

Ponadto MSM są grupą mobilną i to zarówno na 
poziomie kraju, jak i całej Europy. Sprzyja to stosun-
kowo szybkiemu szerzeniu się zakażeń pomiędzy re-
gionami i wprowadzania wirusa wśród MSM w regio-
nach wcześniej nie objętych zakażeniami.

W końcu, skuteczna redukcja zapadalności HIV 
wśród MSM wymaga podjęcia szerokich i zróżnico-
wanych działań profilaktycznych. Oferta prewencyjna 
skierowana do MSM w Polsce obejmuje udostępnianie 
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infected, should be widened and the availability of 
PreP assured (10). 

There is an increase in the number of new vertical 
infections. This is a disturbing trend, and may indicate 
low coverage of pregnant women screening. This issue 
requires further research to find out why the HIV tests 
are not being performed.

In 2015, the downward trend in AIDS morbidity 
persisted, unfortunately excluding the  late presenters 
(AIDS diagnosed with HIV). Most of the AIDS cases 
diagnosed in 2015 were reported simultaneously with 
detection of HIV infection (almost 70%), indicating a 
significant problem of unrecognized HIV infection. At 
the same time, the number of people who tested for 
HIV in 2015 remained at a similar level as in previous 
years. This suggests a constant need to improve the 
strategies to efficiently test and link to care the people 
with newly diagnosed HIV.

Finally, attention should be drawn to the significant 
lack of data on the transmission route that affects most 
of the newly registered HIV cases. This limits the 
possibility of thorough analysis and evaluation of the 
epidemiological situation of HIV infection in Poland.

CONCLUSIONS

1. There is an urgent need for broader prevention of 
HIV infection among MSM

2. Promotion of HIV testing and efficient linkage 
to care for newly diagnosed HIV cases remains 
a priority to avoid development of AIDS and 
AIDS related deaths and transmission of vertical 
infection.

3. Integration of different data sources on HIV/AIDS 
and improving completentess of surveillance data 
would allow better assessment of the HIV/ AIDS 
epidemic in Poland.
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bezpłatnego testowania w kierunku HIV w Punktach 
Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD), a także nielicz-
ne programy typu ‘outreach’, z ograniczoną możliwością 
dystrybucji prezerwatyw, bez możliwości zastosowania 
profilaktyki przed-ekspozycyjnej (PreP) (8,9). Działa-
niem, które prowadzone jest na szerszą skalę i może 
przyczyniać się do poprawy sytuacji w ostatnich latach 
jest promocja testowania w kierunku HIV oraz dostarcze-
nie możliwości wykonania bezpłatnego badania w sieci 
PKD. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano istotny 
wzrost klientów MSM w Punktach (9). Mając na uwadze 
ograniczenie epidemii wśród MSM, należy jednak posze-
rzyć zarówno możliwości diagnostyki i skierowania do 
leczenia, jak również programy ukierunkowane na zmia-
ny behawioralne (stosowanie prezerwatyw) z uwzględ-
nieniem pracy w środowisku grupy docelowej oraz z oso-
bami już zakażonymi oraz dostępność PreP (10).

Zwraca uwagę wzrost liczby nowych zakażeń wer-
tykalnych. Jest to tendencja niepokojąca i może świad-
czyć o wciąż niedostatecznym pokryciu badaniami 
w kierunku HIV kobiet w ciąży. Kwestia ta wymaga 
dalszych badań w celu ustalenia powodów, dla których 
testy w kierunku HIV nie są wykonywane. 

W 2015 r. utrzymała się tendencja spadkowa zacho-
rowalności AIDS. Niestety, nie dotyczyła ona późnych 
rozpoznań (AIDS rozpoznawany jednocześnie z HIV). 
Większość zachorowań na AIDS rozpoznanych w 2015 
r. zgłoszono jednocześnie z wykryciem zakażenia HIV 
(prawie 70%), co wskazuje na istotny problem nieroz-
poznanych zakażeń HIV. Jednocześnie liczba osób, które 
wykonały badanie w kierunku HIV w roku 2015 w po-
równaniu do roku ubiegłego pozostała na podobnym po-
ziomie. Sugeruje to stałą koniczność usprawniania stra-
tegii testowania i obejmowania opieką medyczną osób 
z nowo rozpoznanym zakażeniem HIV. 

Na koniec należy zwrócić uwagę na znaczny brak 
danych na temat drogi zakażenia, który dotyczy więk-
szości rejestrowanych nowo rozpoznanych przypadków 
HIV. Ogranicza to możliwość dokładnej analizy i ocenę 
sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV w Polsce. 

WNIOSKI

1. Istnieje pilna konieczność podjęcia szerszej profi-
laktyki zakażeń HIV wśród MSM.

2. Propagowanie testowania w kierunku HIV i objęcie 
opieką medyczną osób, u których rozpoznaje się za-
każenie HIV, pozostaje zagadnieniem priorytetowym 
w celu zmniejszenia zachorowań i zgonów związa-
nych z AIDS, a także transmisji wertykalnej zakażenia.

3. Integracja różnych źródeł danych na temat HIV/
AIDS oraz pozyskiwanie kompletnych danych 
w ramach nadzoru epidemiologicznego, pozwoli-
łaby na pełniejszą ocenę sytuacji epidemiologicz-
nej HIV/AIDS w Polsce. 
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ABSTRACT

AIM OF THE STUDY. To evaluate the main features of TB epidemiology in 2015 in Poland and to compare with 
the data on the same phenomena 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 2015, data from National Institute of Public Health- National Institute 
of Hygiene on cases of tuberculosis as AIDS-defining disease, data from Central Statistical Office on deaths from 
tuberculosis based on death certificates, data from ECDC report „ European Centre for Disease Prevention and 
Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2017. Stockholm: 
European Centre for Disease Prevention and Control, 2017”. 
RESULTS. 6430 TB cases were reported in Poland in 2015. The incidence rate was 16.7 cases per 100 000, with 
large variability between voivodeships from 8.3 to 26.5 per 100 000. The mean annual decrease of TB incidence 
in 2011- 2015 was 5.5%. 5757 cases were new, never treated i.e. 15.0 per 100 000. 673 cases i.e. 1.8 per 100 000 – 
10.5% of all registered subjects were previously treated.
The number of all notified pulmonary tuberculosis cases in 2015 was 6078 i.e. 15.8 per 100 000. Pulmonary cases 
represented 94.5% of all TB cases. The number of pulmonary TB cases with bacteriological confirmation was 4472 
i.e. 11,6 per 100 000. In 2015, only 352 extrapulmonary TB cases were reported. Children accounted for 1.3% of 
all TB cases in Poland; 81 pediatric cases were notified. The incidence of tuberculosis has been growing along with 
the age group from 1.4 per 100 000 among children to 28.1 per 100 000 among patients aged 45 to 64 years. In the 
age group 65 years old and older the incidence was 26.9 per 100 000. 
The incidence among men i.e. 24.0 per 100 000 was >2 times higher than among women i.e. 9.9 per 100 000. The 
biggest difference in the TB incidence between the two sex groups occurred in persons aged 50 to 54 years – 45.6 
vs. 12.4 and in subjects aged 55 to 59 years (53.3 vs. 12.8). The TB incidence in rural population was lower than in 
urban, respectively 16.5 per 100 000 and 16.9 per 100 000. 
The number of all registered culture positive TB cases, including cases previously treated, was 4630. Culture-
confirmed cases constituted 72.0% of all TB cases; culture-confirmed pulmonary TB – 73.6% of all pulmonary TB 
cases. The number of smear-positive/culture positive pulmonary TB cases reported in 2015 was 2714 i.e. 7.1 per 
100 000 respectively what constituted 44.7% of all pulmonary TB cases. 
TB was initial AIDS indicative disease in 20 persons. In Poland in 2015 there were 35 cases with MDR-TB (among 
them 5 foreigners) and 95 patients with resistance solely to isoniazid, constituting respectively 0.8% and 2.3% of 
cases with known DST results (DSTs were done in 91.6% of all culture-confirmed TB cases). There were 52 cases 
of tuberculosis registered among foreigners in 2015.
There were 526 deaths due to tuberculosis reported in 2014 – 1.4 per 100 000; 504 people died from pulmonary 
and 22 from extrapulmonary tuberculosis. Mortality among males – 2.2 per 100 000 – was 3.6 x higher than among 
females – 0.6. The highest mortality rate was in subjects 65 years old and older – 3.8 per 100 000. There were no 
deaths from tuberculosis in children. TB was cause of death in one adolescent. TB mortality in 2014 constituted 
0.14% of total mortality in Poland and 27.4% of mortality from infectious diseases.
CONCLUSIONS. In Poland in 2015 the incidence of tuberculosis was lower than in the past but higher than the 
average in the EU/EEA countries. The highest incidence rates occurred in older age groups. The incidence in men 
was more than 2 times higher than in women. In Poland, tuberculosis in children, tuberculosis in persons infected 
with HIV and MDR-TB are less common than in the EU/EEA countries.

Key words: tuberculosis (TB), TB cases, incidence, new cases, previously treated cases, pulmonary TB, extrapulmonary 
TB, TB confirmed by culture, TB in children and adolescents, foreign-origin TB cases, TB in prisons, TB/HIV co-
infection, drug susceptibility, multi-drug resistant TB, mortality, Poland, the National Tuberculosis Register, 2015
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STRESZCZENIE

CEL PRACY. Przedstawienie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce w 2015 roku przez porównanie ze 
stanem w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
MATERIAŁ I METODY. Analiza danych zebranych w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę, doty-
czących przypadków zarejestrowanych w 2015 roku, wyników lekowrażliwości prątków z rejestrów laborato-
ryjnych, danych Głównego Urzędu Statystycznego o zgonach z przyczyny gruźlicy, danych Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby wskaźnikowej 
AIDS oraz raportu ECDC o gruźlicy w krajach UE/EOG w 2015 roku. 
WYNIKI. W 2015 roku zarejestrowano w Polsce 6 430 przypadków gruźlicy, 268 zachorowań mniej niż w roku 
2014. Współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wynosił 16,7 (2014 rok- 17,4). 89,5% wszyst-
kich przypadków stanowiły nowe zachorowania (5 757 chorych, współczynnik 15,0). 6 078 osób (94,5% ogółu) 
miało gruźlicę płuc – współczynnik 15,8. Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną w liczbie 352, stanowili 
5,5% wszystkich zachorowań. U 11 chorych, wśród których nie było nikogo w wieku od 0 do 19 lat, stwierdzono 
gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W 2015 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę 
był tym wyższy, im starsza była grupa wieku, ale tylko do wieku 45-64 lata. Współczynnik zapadalności w naj-
starszej grupie wieku, tzn. u osób w wieku 65 lat i starszych, wynosił 26,9 i był niższy niż w grupie wieku od 
45 do 64 lat (28,1). 
Zgłoszono 81 zachorowań na gruźlicę u dzieci do 14 roku życia i 83 przypadki gruźlicy u młodzieży w wieku 
od 15 do 19 lat – współczynniki odpowiednio 1,4 i 4,1. W znaczącym odsetku młodocianych chorych (54,2%- 
45 osób) gruźlica została potwierdzona bakteriologicznie; u dzieci odsetek chorych z pewnym rozpoznaniem 
gruźlicy wynosił tylko 22,2% (18 chorych). 23 nastolatków i 4 dzieci miało dodatnie także wyniki bakterioskopii 
plwociny.
Jak w latach wcześniejszych, zapadalność na gruźlicę u mężczyzn była ponad dwukrotnie wyższa niż u kobiet. 
Zarejestrowano 4 457 zachorowań u mężczyzn – współczynnik zapadalności 24,0 i 1 973 zachorowania u kobiet 
– współczynnik 9,9. Największa różnica zapadalności w grupach płci występowała u osób w wieku od 50 do 54 
lat (45,6 vs.12,4), i 55 do 59 lat (53,3 vs. 12,8). 
Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci zarejestrowano w województwie śląskim 
– 26,5 i lubelskim – 22,7; najniższy- w województwie wielkopolskim – 8,3. W 9 województwach zapadalność 
na gruźlicę spadła w porównaniu z rokiem 2014. 
W 4 472 przypadkach gruźlicy płuc (73,6%) rozpoznanie choroby było potwierdzone bakteriologicznie (współ-
czynnik zapadalności– 11,6). U 2 714 chorych na gruźlicę płuc prątki stwierdzono także w bakterioskopii, sta-
nowili 44,7% wszystkich przypadków gruźlicy płuc. 
Cudzoziemcy (52) stanowili 0,8% ogółu chorych. Gruźlica była chorobą wskaźnikową u 20 chorych na HIV/
AIDS. Areszty śledcze i zakłady karne zgłosiły w 2015 roku 172 przypadki gruźlicy wykrytej u osób tam osa-
dzonych (współczynnik zapadalności 229,9 na 100 000 osadzonych).
Gruźlicę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis-MDR-TB) stwierdzono u 35 chorych (0,8% przy-
padków ze znanymi wynikami lekowrażliwości), w tym u 5 cudzoziemców. 
W 2014 roku gruźlica była przyczyną zgonu 526 osób. Współczynnik umieralności – 1,4 – był jak w roku po-
przednim. Najwyższy współczynnik umieralności z powodu gruźlicy stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 lat – 3,8. 
Nie odnotowano zgonu na gruźlicę u dzieci do lat 14; w grupie młodzieży w wieku od 15 do 19 lat nastąpił z tej 
przyczyny jeden zgon, jak w roku 2013. Liczba zgonów z powodu gruźlicy u mężczyzn była 3,6 razy wyższa 
niż kobiet.
WNIOSKI. Zapadalność na gruźlicę w Polsce zmniejsza się z każdym rokiem. Najwyższe współczynniki za-
padalności stwierdza się w starszych grupach wieku. Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wciąż wyższa niż 
średnia w krajach UE/EOG, ale odsetki dzieci wśród chorych na gruźlicę, przypadków MDR-TB i gruźlicy 
współwystępującej z HIV są niższe niż w całej UE/EOC. W odróżnieniu od wielu krajów europejskich odsetek 
cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę w Polsce pozostaje jeszcze niski. 

Słowa kluczowe: gruźlica, przypadki, zapadalność, nowe zachorowania, przypadki leczone w przeszłości, gruź-
lica płuc, gruźlica pozapłucna, potwierdzenie bakteriologiczne, gruźlica u dzieci i młodzieży, gruźlica u imigran-
tów, gruźlica u więźniów, współwystępowanie gruźlicy i HIV, wyniki lekowrażliwości, gruźlica wielolekooporna, 
umieralność, Polska, Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę, rok 2015

WPROWADZENIE

Obowiązek zgłaszania zachorowań na gruźlicę ure-
gulowany jest w Polsce prawnie. Ustawa z dnia 5 grudnia 
2008 r., określająca zasady i tryb zapobiegania oraz zwal-

INTRODUCTION

Since 1957, the National Tuberculosis and Lung 
Diseases Research Institute has been collecting and 
analysing epidemiological data on tuberculosis in 
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Poland. The duty to report cases of tuberculosis is 
imposed by the Polish law. According to the Act on 
the prevention and control of infections and infectious 
diseases in humans of 5 December 2008 and the Act 
amending the above Act and Act on State Sanitary 
Inspection of 13 July 2012 doctors and feldshers 
should submit the form with data on the particular case 
of tuberculosis to the poviat state sanitary inspector or 
the border state sanitary inspector, who are competent 
in respect for the location of diagnosis 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 are 
subsequently forwarded to the National Tuberculosis 
and Lung Diseases Research Institute. The Institute, 
that was designated by Chief Sanitary Inspectorate as 
the body competent in the field of tuberculosis, keeps 
the National Tuberculosis Register (Register). 

AIM OF THE STUDY

Assessment of the epidemiological situation of 
tuberculosis in Poland in 2015 by comparison with the 
countries of the European Union (EU) and European 
Economic Area (EEA) with regard to: 
• the TB incidence in several population groups (in 

various age groups, in males and females),
• the participation of extrapulmonary TB,
• the participation of new and previously treated cases
• the participation of cases with bacteriological confir-

mation and cases with positive sputum bacterioscopy ,
• the occurrence of drug- resistance including multid-

rug- resistant TB (MDR-TB),
• TB in foreign-origin TB cases, 
• TB in prisoners,
• TB in HIV infected subjects
• mortality from tuberculosis 

MATERIAL AND METHODS

Analysis of the data on TB cases reported in 2015 
to the Register, on anti-TB drug susceptibility testing 
results (DST), on deaths from TB (data obtained 
from the Central Statistical Office), on cases in which 
tuberculosis was the AIDS defining illness (data 
provided by the National Institute of Public Health-
National Institute of Hygiene) and analysis of the data 
from the report of the European Centre for Disease 
Prevention and Control/WHO Regional Office for 
Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in 
Europe 2017. Stockholm: European Centre for Disease 
Prevention and Control, 2017.

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

czania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dz.U. z 2016 r. 
poz. 1866 z późn. zm.). oraz ustawa z dnia 13 lipca 2012 
r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (dz.U. z dnia 03.08.2012 r.) nakładają 
na lekarzy i felczerów obowiązek zgłaszania zachorowań 
na gruźlicę. Przypadki zgłaszane są państwowemu po-
wiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu 
granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla 
miejsca rozpoznania lub państwowemu wojewódzkiemu 
inspektorowi sanitarnemu lub innym podmiotom właści-
wym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia 
lub zgonu z powodu choroby zakaźnej. Formularze zgło-
szeń trafiają do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie od 
1957 roku prowadzony jest Krajowy Rejestr Zachorowań 
na Gruźlicę. 

CEL PRACY

Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemio-
logicznej gruźlicy w Polsce w 2015 roku uwzględniająca: 
• zapadalność w grupach wieku i płci, 
• udział nowych przypadków gruźlicy i wznów
• udział gruźlicy płuc i pozapłucnej, 
• udział gruźlicy z potwierdzeniem bakteriologicz-

nym i gruźlicy płuc z dodatnimi wynikiem badania 
bakterioskopowego plwociny 

• gruźlicę wywołaną przez prątki oporne na leki, 
w tym MDR-TB 

• gruźlicę u migrantów i więźniów, 
• współwystępowanie gruźlicy i HIV, 
• umieralność z powodu gruźlicy i 
• porównanie występujących zjawisk z sytuacją 

w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. 

MATERIAŁ I METODY

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

wań na Gruźlicę, uzyskane z formularzy zgłoszenia 
podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy (ZLK-2) doty-
czące przypadków zarejestrowanych w 2015 roku; 

• wyniki lekowrażliwości prątków z rejestrów labo-
ratoryjnych; 

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

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

• raport European Centre for Disease Prevention 
and Control/WHO Regional Office for Europe. Tu-
berculosis surveillance and monitoring in Europe 
2017. Stockholm: European Centre for Disease 
Prevention and Control, 2017. 
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Współczynniki zapadalności/umieralności obli-
czono na 100 000 osób badanej populacji. W tekście 
mianownika współczynników nie podawano.

WYNIKI

W 2015 roku zarejestrowano 6 430 zachorowań na 
gruźlicę, tj. 268 zachorowań mniej niż w roku 2014 i 2 
157 mniej niż w roku 2006. 

W 2015 roku współczynnik zapadalności na gruź-
licę wynosił w Polsce 16,7. Był niższy o 4,0% w po-
równaniu z rokiem 2014 (17,4) i o 25,8% niższy niż 10 
lat wcześniej (2006 rok-22,5) (Tab. I).

Zjawiskiem obserwowanym w Polsce od lat są 
znaczne regionalne różnice zapadalności na gruźlicę, 
stale o podobnym obrazie. W 2015 roku najwyższe 
współczynniki zapadalności na gruźlicę wszystkich 
postaci zarejestrowano w województwie śląskim – 

RESULTS

In 2015, 6430 cases of tuberculosis were reported 
in Poland. This number means 268 cases less than in 
the year before and 2157 cases less than in 2006. The 
incidence rate of all forms of tuberculosis in 2015 
was 16.7 per 100 000 population (later in the text, the 
denominator in rates is skipped) and was lower by 
4.0% as compared with 2014 and lower by 25.8% than 
a decade ago in 2006 (22.5)(Tab. I). 

In 2015, as in previous years, considerable 
differences in the incidence of tuberculosis between 
the voivodships were observed (Tab. II). For years, 
the differences of similar type have occurred 
between regions of Poland. The highest incidence of 
tuberculosis was recorded in the voivodship Śląskie 
– rate 26.5; Lubelskie – 22.7; Łódzkie – 22.2 and 
Świętokrzyskie – 22.0. The lowest incidence of 
tuberculosis in the country was recorded in voivodship 

Table I.  Tuberculosis cases and tuberculosis incidence rates by age groups. Poland 1957-2015. Rates per 100 000  
                  population. Data from National TB Register. 
Tabela I. Gruźlica – liczba przypadków i współczynniki zapadalności w grupach wieku. Polska, lata 1957-2015.  
                  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 (years) Rates per 100 000 population

All forms of tuberculosis
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

Maria Korzeniewska-Koseła



395

Wielkopolskie – 8.3; Warmińsko-mazurskie – 9.2 
and Podlaskie – 10.5. The increase of TB incidence 
in comparison with the previous year was noted in 7 
voivodships: Śląskie (from 25.1 to 26.5); Opolskie 
(from 13.2 to 16.5); Małopolskie (from 16.0 to 16.5); 
Podkarpackie (from 15.8 to 16.4); Pomorskie (from 
14.4 to 15.7); Kujawsko-pomorskie (from 13.7 to 
14.2) and Zachodnio-pomorskie (from 11.6 to 13.7). 

In 2015, 5 757 patients (89.5% of all TB cases in Poland; 
rate 15.0) 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. 673 patients (10.5% of all cases; rate 
1.8) had anti-TB treatment in the past (previously-treated).

 6 078 patients (94.5% of all TB cases in 2015) 
were diagnosed with pulmonary tuberculosis; rate 
15.8. The most common form of pulmonary TB 
was infiltrative TB (93.3% of cases). Subjects with 
diagnosis of caseous pneumonia and miliary TB 
accounted for 0.4% of all TB cases, with fibrous-
cavernous tuberculosis for 0.3%. It is much lower than 
even ten years ago. In 2006 the proportion of cases 
of caseous pneumonia and miliary TB was 1.8%; of 
fibrous-cavernous tuberculosis – 1.4%. 

Purely extrapulmonary tuberculosis was diagnosed 
in 352 patients (5.5% of all registered cases – rate 
0.9). Most patients had pleural TB (118 cases), the 
next in respect to number of patients was peripheral 
lymph node TB (55 cases), urogenital TB (43 cases) 

26,5; lubelskim – 22,7; łódzkim – 22,2; świętokrzy-
skim – 22,0 zaś najniższe w województwach: wielko-
polskim – 8,3; warmińsko-mazurskim – 9,2 i podla-
skim – 10,5 (Tab. II). 

W 2015 roku w 9 województwach wystąpił spa-
dek zapadalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Wzrost zapadalności stwierdzono w woj. 
śląskim (wzrost z 25,1 na 26,5), opolskim (wzrost 
z 13,2 na 16,5); małopolskim (wzrost z 16,0 na 16,5); 
podkarpackim (wzrost z 15,8 na 16,4); pomorskim 
(wzrost z 14,4 na 15,7); kujawsko-pomorskim (wzrost 
z 13,7 na 14,2) i zachodnio-pomorskim (wzrost z 11,6 
na 13,7). 

W 2015 roku nowe zachorowania – 5 757 – stano-
wiły 89,5% wszystkich przypadków gruźlicy w Polsce, 
ze współczynnikiem zapadalności 15,0. 673 chorych 
było leczonych z powodu gruźlicy w przeszłości. Ko-
lejne zachorowania stanowiły 10,5% ogółu zgłoszo-
nych przypadków (współczynnik zapadalności 1,8). 

Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc. 
W 2015 roku odnotowano 6 078 przypadków gruźlicy 
płuc, które stanowiły 94,5% wszystkich zachorowań 
(współczynnik 15,8). W 2015 roku większość chorych 
(93,3%) miała gruźlicę naciekową płuc. Gruźlicę włók-
nisto-jamistą płuc stwierdzono jedynie u 0,3% chorych; 
serowate zapalenie płuc i prosówkę gruźliczą rozpozna-
no u 0,4% przypadków. Przed dziesięcioma laty odsetek 
chorych na serowate zapalenie płuc i prosówkę gruźli-
czą wynosił 1,8%; na gruźlicę włóknisto- jamistą 1,4%. 

Table II. Tuberculosis cases (all forms) and incidence rates by age groups and voivodships. Poland 2015 Rates per 100 000  
               population. Data from National TB Register
Tabela II. Gruźlica- liczba przypadków i współczynniki zapadalności w grupach wieku i województwach. Polska, 2015 rok.  
                Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę   

Voivodships 
Numbers Rates

Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+
POLAND 6430 81 83 1752 2909 1605 16.7 1.4 4.1 12.2 28.1 26.9

1. Dolnośląskie 484 2 7 138 240 97 16.7 0.5 5.0 12.6 29.7 21.1
2. Kujawsko-pomorskie 297 9 7 82 126 73 14.2 2.9 6.1 10.5 22.2 23.3
3. Lubelskie 486 5 3 130 184 164 22.7 1.6 2.5 16.4 32.3 47.5
4. Lubuskie 115 - 4 35 51 25 11.3 - 7.4 9.1 18.2 17.0
5. Łódzkie 554 2 7 151 256 138 22.2 0.6 5.7 16.8 36.8 31.8
6. Małopolskie 555 2 4 146 219 184 16.5 0.4 2.1 11.4 25.4 36.3
7. Mazowieckie 794 34 20 220 323 197 14.9 4.1 7.6 11.0 23.4 23.0
8. Opolskie 165 - - 32 89 44 16.5 - - 8.7 31.1 27.3
9. Podkarpackie 348 1 5 95 142 105 16.4 0.3 4.0 11.7 25.7 33.7
10. Podlaskie 125 2 1 39 52 31 10.5 1.2 1.5 8.8 16.2 16.4
11. Pomorskie 361 2 6 103 178 72 15.7 0.5 4.8 11.8 29.6 21.7
12. Śląskie 1.213 6 11 350 619 227 26.5 0.9 5.0 21.0 47.7 30.3
13. Świętokrzyskie 277 11 3 59 116 88 22.0 6.3 4.4 12.9 33.4 41.4
14. Warmińsko-mazurskie 132 1 1 28 65 37 9.2 0.4 1.2 5.1 16.4 18.7
15. Wielkopolskie 289 1 4 86 146 52 8.3 0.2 2.1 6.5 16.2 10.4
16. Zachodnio-pomorskie 235 3 - 58 103 71 13.7 1.2 - 9.1 21.3 27.6
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Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną – 352 
przypadki (współczynnik 0,9), stanowili 5,5% ogółu 
chorych zarejestrowanych w 2015 roku. Najczęstszą 
postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie 
opłucnej – 118 zachorowań – 33,5% wszystkich przy-
padków o lokalizacji pozapłucnej. Kolejne postacie ze 
względu na liczbę chorych to gruźlica obwodowych 
węzłów chłonnych – 55 chorych, gruźlica narządów 
moczowo-płciowych – 43 chorych, w tym 38 przy-
padków gruźlicy układu moczowego i 5 przypadków 
gruźlicy narządów płciowych, gruźlica kości i stawów 
– 39 chorych, w tym 16 przypadków gruźlicy kręgo-
słupa. Jedenaście osób, wśród których nie było niko-
go w wieku od 0 do 19 lat, zachorowało na gruźlicze 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W 35 
przypadkach gruźlica pozapłucna współwystępowała 
z gruźlicą płuc. Tacy chorzy są rejestrowani jako przy-
padki gruźlicy płuc.

W 2015 roku u 4 630 chorych (72,0% wszystkich 
przypadków), w tym w 4 472 przypadkach gruźlicy płuc 
(73,6% chorych na gruźlicę płuc), uzyskano definityw-
ne potwierdzenie gruźlicy. Współczynnik zapadalności 
na całą gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie wyniósł 
12,0; na gruźlicę płuc – 11,6. Najwyższa zapadalność na 
gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem posiewu plwociny 
stwierdzono w grupie wieku od 45 do 64 lat (Tab. III).  
 

Chorzy na gruźlicę płuc ze znacznym prątkowaniem, 
u których prątki stwierdzono także w bakterioskopii, 
stanowili 44,7% wszystkich chorych na gruźlicę płuc. 
Zarejestrowano 2 714 takich chorych – współczynnik 
zapadalności 7,1. W 2015 roku, podobnie jak w całym 
ostatnim dziesięcioleciu, współczynnik zapadalności 
na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii 
był najwyższy w grupie wieku od 45 do 64 lat. Wcze-
śniej, z wyjątkami, najwyższa zapadalność na gruźlicę 

and bone and joint TB (39 cases, including 16 with 
spinal manifestation). Eleven subjects suffered from 
tuberculous meningitis and other central nervous 
system manifestation of TB. There were no children 
and no teenagers diagnosed with TB meningitis in 
2015. In Poland, the extrapulmonary TB rate has been 
low for years.

Bacteriological (culture) confirmation was obtained 
in 4 630 TB patients (72.0% of all TB cases) and in 4 
472 cases with pulmonary TB (73.6% of all pulmonary 
TB cases). Incidence rate of all bacteriologically 
confirmed TB was 12.0; of pulmonary tuberculosis – 
11.6 (Tab. III).

Sputum smears were positive in 2714 subjects 
(44.7% of all patients with pulmonary tuberculosis; 
rate 7.1). In 2015, as earlier, there were differences 
between voivodships relating the proportion of TB 
cases with bacteriological confirmation. The percentage 
of cases with bacteriological confirmation among all 
pulmonary cases ranged from 65.7% in voivodship 
Łódzkie to 85.5% in voivodship Podlaskie. The highest 
incidence rates of bacteriologically confirmed TB were 
found in voivodship Śląskie – 17.4; Lubelskie – 15.7 
and Łódzkie – 14.5 while the lowest in voivodships 
Wielkopolskie – 6.9; Warmińsko-mazurskie – 7.0 and 
Lubuskie – 7.7. 

Extrapulmonary localization of TB was confirmed 
by culture in 44.9% of cases (158 patients). 

In 2015, as in earlier years, the highest incidence 
rates of TB were in older age groups. The rates grew 
from 1.4 in children (age from 0 to 14 years) up to 28.1 
in subjects aged 45-64 years. In the age group 65 years 
and older the incidence rate was 26.9 (Tab. I). The 
patients aged 45-64 years accounted for 45.2% of all 
new cases and were the biggest group. The mean age of 

Table III. Pulmonary tuberculosis with bacteriological confirmation. Cases and incidence rates by age groups. Poland 2006- 
               2015. Rates per 100 000. Data from National TB Register
Tabela III. Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie. Liczba przypadków i współczynniki zapadalności w grupach  
                  wieku. Polska, lata 2006- 2015. 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+
2006 4989 9 75 1668 2103 1134 13.1 0.2 2.7 11.9 21.0 22.3
2007 5200 20 78 1686 2261 1155 13.7 0.3 2.8 11.9 22.3 22.6
2008 4892 19 71 1505 2238 1059 12.8 0.3 2.7 10.6 21.8 20.6
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
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new cases of tuberculosis was 53.7 years. The highest 
incidence rates in the age group 45-64 were found also 
in respect to culture confirmed pulmonary TB and to 
culture confirmed pulmonary TB with positive sputum 
smears. The phenomenon of the highest incidence rates 
in subjects aged 45-64 has lasted for the longest time 
i.e. since 2006, regarding TB with positive sputum 
smears (Tab. III, IV). 

Children with tuberculosis accounted for 1.3% of 
the total number of cases (81 pediatric cases, 51 with 
pulmonary and 30 with extrapulmonary TB). The most 
common site of TB in children were intrathoracic 
lymph nodes (23 cases). 

Tuberculosis was confirmed by culture in 18 
(22.2%) pediatric TB cases; pulmonary TB in 12. In 
four children sputum smears were also positive (Tab. 
III, IV). 

The highest incidence rates of tuberculosis in 
children were recorded in voivodship Świętokrzyskie 
– 6.3 and Mazowieckie – 4.1. In voivodships: Lubuskie 
and Opolskie there were no children with TB. In 9 

płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii dotyczyła 
osób w wieku 65 lat i więcej (Tab.IV). Odsetek przy-
padków gruźlicy płuc potwierdzonej bakteriologicznie 
był, jak w latach ubiegłych, różny w poszczególnych 
województwach: od 65,7% w woj. łódzkim do 85,5% 
w woj. podlaskim.

W grupie 352 chorych na gruźlicę pozapłucną roz-
poznanie potwierdzono bakteriologicznie u 158 osób 
– 44,9%.

Najwyższą w kraju zapadalność na gruźlicę po-
twierdzoną bakteriologicznie stwierdzono w woje-
wództwach: śląskim  – 17,4; lubelskim – 15,7; łódzkim 
14,5. Najniższą zapadalność na gruźlicę potwierdzoną 
w posiewach odnotowano województwie wielkopol-
skim – 6,9; warmińsko-mazurskim – 7,0 i lubuskim 
– 7,7. 

W 2015 roku współczynnik zapadalności na gruź-
licę był tym wyższy, im starsza była grupa wieku, ale 
tylko do wieku 45-64 lata. Współczynniki wynosiły od 
1,4 wśród dzieci do 14 roku życia do 28,1 w grupie 

Table IV. Pulmonary tuberculosis with bacteriological confirmation (positive culture) and with positive sputum smear (bac- 
        terioscopy). Cases and incidence rates by age groups. Poland 1994-2015.  Rates per 100 000 population.  
               Data from National TB Register
Tabela IV. Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie, z dodatnim wynikiem bakterioskopii. Liczba przypadków i współ- 
       czynniki zapadalności w grupach wieku. Polska, lata 1994-2015. 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+
1994 4603 5 64 2053 1579 902 11.9 0.1 2.0 14.3 20.2 21.6
1995 4273 6 77 1910 1453 827 11.1 0.1 2.4 13.3 18.2 19.4
1996 4137 11 51 1807 1393 875 10.7 0.1 1.6 12.6 17.2 20.0
1997 4054 10 60 1747 1424 813 10.5 0.1 1.8 12.2 17.1 18.2
1998 4049 9 44 1728 1430 838 10.5 0.1 1.3 12.1 16.8 18.4
1999 3711 10 69 1471 1434 727 9.6 0.1 2.1 10.3 16.4 15.7
2000 3713 2 54 1525 1321 811 9.6 0.0 1.6 10.7 14.8 17.3
2001 3636 9 55 1442 1347 783 9.4 0.1 1.6 10.2 14.7 16.4
2002 3432 6 58 1228 1394 746 9.0 0.1 1.8 8.9 15.0 15.3
2003 3501 5 66 1235 1391 804 9.2 0.1 2.1 8.9 14.6 16.4
2004 3219 3 37 1166 1355 658 8.4 0.0 1.2 8.4 13.9 13.9
2005 3253 6 53 1115 1361 718 8.5 0.1 1.8 8.0 13.8 14.4
2006 3307 2 44 1125 1463 673 8.7 0.0 1.6 8.0 14.6 11.3
2007 3291 4 30 1026 1481 640 8.6 0.1 1.1 7.3 14.6 12.5
2008 3047 9 36 981 1477 544 8.0 0.2 1.4 6.9 14.4 10.6
2009 3063 6 36 974 1458 589 8.0 0.1 1.4 6.9 14.0 11.4
2010 2803 5 36 895 1351 516 7.3 0.1 1.5 6.3 12.9 10.0
2011 2916 6 36 878 1434 562 7.6 0.1 1.5 6.1 13.6 10.8
2012 2778 2 45 901 1307 523 7.2 0.0 2.0 6.2 12.3 9.7
2013 2859 5 31 889 1368 566 7.4 0.1 1.4 6.2 13.0 10.2
2014 2800 6 34 874 1345 541 7.3 0.1 1.6 6.1 12.9 9.4
2015 2714 4 23 826 1375 486 7.1 0.1 1.1 5.7 13.3 8.1
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voivodships there were one or two cases of pediatric 
TB (Tab. II). 

In 2015 there were 83 cases of tuberculosis in the 
group of adolescents aged from 15 to 19 years (rate 
4.1). 84.3% of all teenagers with TB had pulmonary 
TB. In 45 patients (54.2 % of all adolescent cases) the 
disease was bacteriologically confirmed, including 
41 adolescents with pulmonary TB. 23 teenagers 
had positive sputum smears. The highest numbers 
of teenagers with TB were found in voivodship 
Mazowieckie – 20 and Śląskie – 11. The highest 
incidence rate of tuberculosis in the age group from 
15 to 19 years was in voivodship Mazowieckie – 7.6; 
in voivodships Opolskie and Zachodnio-pomorskie 
there were no TB cases in adolescents (Table II). In 
8 voivodships TB incidence rates in adolescents were 
lower than in 2014. The highest incidence of culture 
confirmed pulmonary TB and of sputum smear 
positive pulmonary TB was found in the youth from 
voivodship Lubuskie (rate 7.5; 4 cases and rate 5.6; 3 
cases). The largest number of teenagers with sputum 
smear positive pulmonary tuberculosis was diagnosed 
in Silesia – 4 cases (Tab. III I IV). 

In 2015, as in previous years, the male-to-female 
ratio in all TB cases was >2. The proportion of men 
among all TB cases was 69.3%. There were 4 457 
cases registered in men – rate 24.0 and 1973 cases in 
women – rate 9.9. The biggest differences in incidence 
between males and females were observed in age 
group 50-54 (45.6 vs. 12.4) and in age group 55-59 
(53.3 vs. 12.8)(Figure 1). The lowest incidence rate of 
tuberculosis in Poland was in women in voivodship 
Warmińsko-Mazurskie (4.5); the highest – in men in 
the voivodship Śląskie (39.3).

 3 911 cases of TB in urban areas (rate 16.9) and 2 519 
cases among the rural population (rate 16.5) were registered. 
In the past the epidemiological situation of tuberculosis in 
Poland was worse in rural than in urban areas. In 2015, the 
sixth time in the history of Register, the incidence of TB in 
rural areas was lower than in urban population.

Among cases registered with tuberculosis in 2015, 
there were 52 foreign-born patients (0.8% of all TB 
cases) including 7 children and 3 teenagers. The mean 
age of cases with foreign citizenship was 31.0 years. 
In 2015, according to the data obtained from the 
National Institute of Public Health - National Institute 
of Hygiene, in 20 patients tuberculosis was AIDS 
indicative disease. In Poland, HIV serostatus of TB 
patients has not been routinely tested.

Tuberculosis was diagnosed in 172 prisoners 
(incidence rate was 229.9 per 100 000 inmates). 

35 patients with MDR-TB were registered in 2015, 
including 4 cases with extremely drug-resistant TB 
(XDR-TB). 5 MDR-TB cases were of foreign origin. 
Subjects with MDR-TB constituted 0.8% of cases 

osób w wieku od 45 do 64 lat. Chorzy w wieku od 
45 do 64 lat tworzyli łącznie najwyższy odsetek ogółu 
chorych (45,2%). W latach wcześniejszych najwyższe 
współczynniki zapadalności stwierdzano w najstarszej 
grupie wieku, u osób ≥65 lat. W 2015 roku współ-
czynnik zapadalności w najstarszej grupie wieku, tzn. 
u osób w wieku 65 lat i starszych, wynosił 26,9 i był 
niższy niż w grupie wieku od 45 do 64 lat (Tab. I). 
Średnia wieku nowych chorych na gruźlicę wynosiła 
53,7 roku. 

Zgłoszono 81 przypadków gruźlicy u dzieci do 
14 roku życia, co stanowiło 1,3% ogółu zachorowań. 
W grupie dzieci stwierdzono 51 przypadków gruźlicy 
płuc i 30 przypadków gruźlicy pozapłucnej. Najczęst-
szą postacią gruźlicy pozapłucnej u dzieci była gruź-
lica węzłów chłonnych klatki piersiowej – 23 przy-
padki. Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano w 18 
przypadkach dziecięcych, czyli w 22,2% zachorowań 
w tej grupie wieku. U czworga dzieci dodatni był także 
wynik badania bakterioskopowego plwociny (Tab. III 
i IV). Na liczbę potwierdzonych przypadków składało 
się 12 przypadków gruźlicy płuc, czyli 23,5% wszyst-
kich zachorowań na gruźlicę płuc u dzieci oraz 6 przy-
padków gruźlicy pozapłucnej, tzn. 20,0% tej postaci 
choroby u dzieci. U pozostałych 63 dzieci rozpoznanie 
gruźlicy wynikało wyłącznie z przesłanek klinicznych. 
W 2015 roku większą niż w roku poprzednim liczbę 
przypadków pediatrycznych zarejestrowano w 6 woje-
wództwach: świętokrzyskim (11 vs. 0); kujawsko-po-
morskim (9 vs. 2); mazowieckim (34 vs. 28); lubelskim 
(5 vs. 2); zachodnio-pomorskim (3 vs. 0) i pomorskim 
(2 vs. 1). W województwie lubuskim i opolskim nie 
stwierdzono żadnego przypadku gruźlicy u dzieci do 
lat 14. W 4 województwach odnotowano po 1 przypad-
ku gruźlicy w tej grupie wieku; w 5 województwach 
stwierdzano po 2 zachorowania na gruźlicę u dzieci. 
Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę 
u dzieci stwierdzono w województwie świętokrzyskim 
– 6,3 i mazowieckim – 4,1 (Tab. II). 

W 2015 roku zarejestrowano 83 przypadki gruź-
licy u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współ-
czynnik 4,1. Większość nastoletnich chorych – 84,3% 
– miała gruźlicę płuc. W odróżnieniu od dzieci, roz-
poznanie wszystkich postaci gruźlicy zostało potwier-
dzone bakteriologicznie u znaczącego odsetka młodo-
cianych chorych (54,2%- 45 osób); gruźlicy płuc w 41 
przypadkach. Dodatni wynik bakterioskopii plwociny 
miało 23 nastolatków (Tab. III i IV). Najwyższą liczbę 
nastolatków chorych na gruźlicę odnotowano w woj. 
mazowieckim – 20 i śląskim – 11. Najwyższą zapadal-
ność na gruźlicę w tej grupie wieku – współczynnik 
7,6 – stwierdzono w woj. mazowieckim. W 8 woje-
wództwach stwierdzono spadek zapadalności na gruź-
licę u młodzieży w porównaniu z rokiem 2014. W woj. 
opolskim i zachodnio-pomorskim nie odnotowano 
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with known drug susceptibility testing results (DST 
results were available in 91.6% of all TB cases with 
positive cultures- in 4 242 cases). Of 4 242 TB cases 
with known DST results, 95 (2.3%) were resistant to 
isoniazid (to rifampicin sensitive). 

Mortality from tuberculosis has been calculated 
from death certificates gathered by the Central Statistical 
Office. Tuberculosis was considered the underlying cause 
of death in 526 of the deceased in 2014 (1.4 deaths per 100 
000 population). 504 subjects died because pulmonary 
tuberculosis. Extrapulmonary tuberculosis was cause 
of death in 22 persons. Deaths from tuberculosis were 
0.14% of all deaths and 27.4% of deaths due to infectious 
and parasitic diseases in Poland in 2014.

The highest mortality rate (3.8) was in the age 
group of 65 years and more. People aged 45- 64 
made up the largest group among those who died of 
tuberculosis (252); rate 2.4. In 2014, there was no TB 
death from TB in children and one death in adolescent. 
Mortality due to TB was more than 3.6 times higher in 
men – 413 death – than in women – 113 death; rates 
respectively – 2.2 and 0.6. Similar differences were 
observed also in the previous years.

The highest death rates from tuberculosis were 
registered in voivodship Warmińsko-Mazurskie and 
Śląskie (2.2), the lowest – in voivodship Kujawsko-
Pomorskie (0.5) and Lubuskie (0.6). The highest 
mortality rate in Poland in 2014 was found in men in 
voivodship Warmińsko-Mazurskie (4.2); the lowest 
(0.2) – in women in voivodships Kujawsko-Pomorskie, 
Lubuskie and Podlaskie. 

DISCUSSION

In 2015, the incidence rate of tuberculosis in 
Poland was lower compared to the previous year (16.7 

żadnego zachorowania (Tab.II). Najwyższy w Polsce 
współczynnik zapadalności na gruźlicę płuc potwier-
dzoną bakteriologicznie miała młodzież woj. lubuskie-
go – 7,4 (cztery przypadki). Najwyższą zapadalność 
na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii 
plwociny stwierdzono u młodzieży w Lubuskiem – 
współczynnik 5,6; było tam 3 takie przypadki. Naj-
większą liczbę nastolatków chorych na gruźlicę płuc 
z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny wykry-
to w woj. śląskim – 4 przypadki. 

W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
zapadalność na gruźlicę w grupie mężczyzn była po-
nad dwukrotnie wyższa niż u kobiet. Zarejestrowano 
4 457 zachorowań w grupie mężczyzn – współczyn-
nik zapadalności 24,0 i 1 973 zachorowania u kobiet – 
współczynnik 9,9. Zachorowania u mężczyzn stanowi-
ły 69,3% ogółu zachorowań. Największa różnica zapa-
dalności w grupach płci występowała u osób w wieku 
od 50 do 54 lat (45,6 vs. 12,4) oraz w wieku od 55 
do 59 lat (53,3 vs. 12,8). (Ryc.1). Najwyższy współ-
czynnik zapadalności na gruźlicę w Polsce stwierdzo-
no wśród mężczyzn w woj. śląskim – 39,3; najniższy- 
u kobiet w woj. warmińsko- mazurskim – 4,5. 

W 2015 roku zapadalność na gruźlicę mieszkań-
ców miast była wyższa w porównaniu z ludnością 
wiejską – 16,9 vs. 16,5. Przewaga miast utrzymuje się 
od 6 lat. Zarejestrowano 3 911 przypadków gruźlicy 
w miastach i 2 595 na wsi. 

Wśród chorych na gruźlicę w 2015 roku było 52 
cudzoziemców – 0,8% wszystkich przypadków, w tym 
siedmioro dzieci i troje nastolatków. Średnia wieku cu-
dzoziemców chorych na gruźlicę wynosiła 31,0 roku. 
Współwystępowanie gruźlicy i HIV jest w Polsce zja-
wiskiem rzadkim. Wg danych Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, 
gruźlica była chorobą wskaźnikową u 20 chorych na 

          Fig.1. Tuberculosis incidence rates by sex and age. Poland in 2015. Rates per 100000 population. Data from National TB Register 
        Ryc.1.  Zapadalność na gruźlicę według płci i wieku w Polsce w 2015 roku. Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru 
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vs. 17.4). The overall annual decrease in TB incidence 
rates in the last five years was 5.5% and was higher 
than that in the previous five-year period, between 
2006 and 2010 (2.5%).

In 2015, 60 195 cases of TB were reported in 30 
EU and EEA Member States; the overall incidence rate 
was 11.7 (lower than in previous years). In Cyprus, 
Germany, Greece, Luxemburg and Sweden increasing 
rates were observed.

In 22 EU/EEA countries the incidence rates were 
less than 10; in Romania, Lithuania, Latvia, Bulgaria, 
Portugal and Estonia the incidence rates were above 
20.To the group of European countries with the lowest 
incidence rates belong Iceland – 2.1; Greece – 4.4; 
Czech Republic – 4.9; Finland – 5.0. The incidence rate 
in Germany was – 5.6; in Slovakia – 6.2. The highest 
TB incidence rate in 2015 was recorded in Romania – 
76.5; the lowest in Iceland – 2.1. 

Half of all TB cases in the EU/EEA occurred in 
the three countries – Romania, the UK and Poland. 
Romania alone accounted for 25.2% of all cases. 

29.8% (17 913) of all TB patients in the EU/EEA 
in 2015 were born outside the reporting country or they 
were no citizens of this country. 46% of all foreign-
origin TB patients registered in the EU/EEA (8281 
persons) stayed at the time of diagnosis of the disease 
in Germany and the UK. The highest percentage of 
foreign-origin TB cases was reported by Sweden 
(89.5%), Norway (88.7%), Iceland (85.7%) and 
Cyprus (82.5%). TB incidence rates among foreign-
born populations are several times higher than among 
natives. The lowest percentage of foreign origin 
persons in the group of patients with tuberculosis was 
in Poland, Bulgaria and Romania (<1%). 

The previously untreated new cases represented 
73.2% of all cases of tuberculosis in the EU/EEA. 
In 10 countries, including Poland, the proportion of 
patients treated in the past exceed 10%.

Culture confirmation of TB diagnosis among all 
TB cases was higher in Poland than in the EU/EEA 
countries (72.0 % vs. 66.9%). The highest proportion 
of cases with bacteriological confirmation was found 
in Slovenia (91.5); the lowest in Iceland (42.9%). 

In Poland, for almost 50 years the incidence rates 
of TB has been growing along with the age group. In 
2015, the highest incidence rate – 28.1 – was in the 
age group 45-64. Patients in this age group accounted 
for the largest proportion among all TB cases (45.2%). 
The highest incidence rates in the age group 45-64 
referred also to pulmonary TB with bacteriological 
confirmation and to TB with positive sputum cultures 
and smears. In the EU/EEC countries with the high 
proportion of foreign-origin TB cases there is a 
preponderance of younger adults (in 2015, the highest 
incidence rate – 14.4 – was in the age group 25-44 

HIV/AIDS. Areszty śledcze i zakłady karne zgłosiły 
w 2015 roku 172 przypadki gruźlicy wykrytej u osób 
tam osadzonych (współczynnik zapadalności 229,9 na 
100 000 osadzonych). 

W 2015 roku zarejestrowano 35 chorych, u których 
rozpoznano MDR-TB, w tym 4 przypadki gruźlicy wie-
lolekoopornej o rozszerzonej oporności (extremly drug 
resistant tuberculosis – XDR-TB). Pięcioro chorych 
na MDR-TB było cudzoziemcami (14,3%). MDR-TB 
stanowiła 0,8% przypadków ze znanymi wynikami le-
kowrażliwości (w 2015 roku dane o lekowrażliwości 
dostępne były u 91,6% chorych z dodatnimi wynika-
mi posiewów – 4 242 osób). Stwierdzono ponadto 95 
chorych z opornością wyłącznie na izoniazyd (2,3% 
przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości). 

W 2014 roku gruźlica była przyczyną zgonu 526 
osób. Współczynnik umieralności – 1,4 – był jak 
w roku poprzednim. Podobnie jak w latach poprzed-
nich główną przyczyną zgonów z powodu gruźlicy 
była gruźlica płuc – zmarło na nią 504 chorych. Naj-
większa liczba zmarłych na gruźlicę to osoby w wieku 
od 45 do 64 lat (252 osoby; współczynnik umieralności 
2,4). Najwyższy współczynnik umieralności z powodu 
gruźlicy stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 lat – 3,8. 
Nie odnotowano żadnego zgonu na gruźlicę u dzieci 
do lat 14; w grupie młodzieży w wieku od 15 do 19 lat 
nastąpił z tej przyczyny jeden zgon, jak rok wcześniej. 
Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,14% ogółu zgo-
nów w 2014 roku w Polsce i 27,4% zgonów z powodu 
wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Liczba zgonów z powodu gruźlicy u mężczyzn – 
413 – była 3,6 razy wyższa niż u kobiet – 113; współ-
czynniki odpowiednio – 2,2 i 0,6. Podobne różnice 
stwierdzano także w ubiegłych latach. 

Najwyższe w Polsce współczynniki umieralności 
z powodu gruźlicy wszystkich postaci zarejestrowano 
w województwach warmińsko-mazurskim i śląskim 
– 2,2; najniższe w woj. kujawsko-pomorskim – 0,5; 
lubuskim – 0,6 i wielkopolskim – 0,7.

Najwyższy współczynnik umieralności z powodu 
gruźlicy w Polsce zarejestrowano w 2014 roku u męż-
czyzn w woj. warmińsko-mazurskim – 4,2 i śląskim – 
4,1; najniższy – u kobiet w woj. kujawsko-pomorskim, 
lubuskim i podlaskim – 0,2.

Umieralność z powodu gruźlicy mieszkańców 
miast była nieco wyższa niż mieszkańców wsi – 1,4 
vs. 1,3.

DYSKUSJA

W 2015 roku w 30 krajach UE/EOG zarejestrowa-
no 60 195 przypadków gruźlicy. Współczynnik zapa-
dalności na gruźlicę obliczony na 100 000 wszystkich 
mieszkańców wyniósł 11,7 (w Polsce – 16,7). Podob-
nie jak w Polsce, zapadalność na gruźlicę w krajach 
UE/EOG systematycznie spada (od 2002 roku). W 22 
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krajach UE/EOG współczynniki zapadalności były 
niższe niż 10 na 100 000. Na Cyprze, w Niemczech, 
Grecji, Luksemburgu i Szwecji nastąpił wzrost zacho-
rowań. Do krajów o najniższej zapadalności należą: Is-
landia – współczynnik 2,1; Grecja – 4,4; Czechy – 4,9; 
Finlandia – 5,0. Współczynnik zapadalności w Niem-
czech wynosił – 5,6; na Słowacji – 6,2. Pięć krajów UE 
(Rumunia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Portugalia i Esto-
nia) miało współczynniki zapadalności wyższe niż 
20. Krajem o najwyższej w UE zapadalności była, jak 
w latach poprzednich, Rumunia (współczynnik 76,5); 
najniższej- Islandia (2,1). Połowa chorych na gruźlicę 
w UE/EOG pochodziła z 3 krajów- Rumunii, Wielkiej 
Brytanii i Polski. Chorzy zarejestrowani w Rumu-
nii stanowili 25,2% wszystkich przypadków gruźlicy 
w krajach UE/EOG. 

W 2015 roku 29,8% wszystkich przypadków gruź-
licy w UE/EOG (17 913 chorych) stanowiły osoby uro-
dzone w innym kraju niż kraj zgłaszający zachorowa-
nie lub bez obywatelstwa tego kraju. 46% wszystkich 
cudzoziemców chorych na gruźlicę zarejestrowanych 
w UE/EOG (8281 osób) zgłosiły Niemcy i Wielka 
Brytania. Do grupy krajów o najwyższym odsetku imi-
grantów wśród chorych na gruźlicę należały Szwecja 
(89,5%), Norwegia (88,7%), Islandia (85,7%) i Cypr 
(82,5%). Odsetek cudzoziemców wśród chorych na 
gruźlicę był najniższy w Bułgarii, Rumunii i Polsce 
(<1%). 

W krajach UE/EOG nowe przypadki gruźlicy, nie-
leczone wcześniej, stanowiły 73,2% wszystkich zacho-
rowań. Odsetek chorych poprzednio leczonych prze-
kraczał 10% w 10 krajach, w tym w Polsce. W Polsce 
odsetek chorych na gruźlicę potwierdzoną bakteriolo-
gicznie był większy niż w krajach UE/EOG (72,0% 
vs. 66,9%). Największy odsetek pewnych przypadków 
gruźlicy stwierdzono w Słowenii (91,5%), najniższy- 
w Islandii (42,9%). 

W Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku 
współczynniki zapadalności na gruźlicę były tym 
większe, im starsza była grupa wieku, do której się 
odnosiły. W 2015 roku było inaczej. Najwyższą za-
padalność stwierdzono nie u w grupie wieku ≥65 lat 
a u osób mających od 45 do 64 lat. Chorzy w tym 
wieku stanowili najwyższy odsetek ogółu chorych 
(45,2%). Najwyższą zapadalność u osób w wieku od 
45 do 64 lat stwierdzano także w odniesieniu do gruź-
licy płuc potwierdzonej bakteriologicznie oraz do po-
twierdzonej bakteriologicznie z dodatnimi wynikami 
bakterioskopii plwociny. W krajach zachodniej Euro-
py chorzy na gruźlicę, głównie imigranci, są młodsi. 
Najwyższa zapadalność w krajach UE/EOG występuje 
w grupie wieku od 25 do 44 lat – współczynnik 14,4. 
Osoby > 64 lat stanowiły mniej niż 20% przypadków. 
Także w Polsce średnia wieku imigrantów chorych na 
gruźlicę była w 2015 roku niższa niż chorych wywo-

years). Immigrants with TB are overall younger than 
native cases (in Poland 31.0 vs. 53.7 years). Patients 
older than 64 years were less than 20% of cases; the 
largest proportion of TB patients older than 64 years 
was notified in Finland, Croatia and in Slovenia (about 
40.0%). 

In 2015, as in previous years in Poland, the 
proportion of purely extrapulmonary tuberculosis in the 
total number of cases was low (5.5%). In the EU/EEA 
countries the overall proportion of extrapulmonary TB 
was 22.2%. The highest proportion of extrapulmonary 
cases occurred in United Kingdom (46.4%) and 
Netherlands (43.1%); the lowest in Hungary (2.8%). 

In Poland, the proportion of children under 15 
years of age among all patients with tuberculosis has 
been constantly low. In 2015, pediatric TB accounted 
for 1.3% of all TB cases. The low incidence of pediatric 
TB suggest that the impact of recent transmission on 
the current TB dynamics is small. 

Children under 15 years accounted for 4.2% of all 
TB cases (with available information on age) in the EU/
EEA countries. The average incidence rate in pediatric 
age group was higher in all EU/EEA countries than in 
Poland (1.9 vs. 1.4). The highest incidence rates of TB 
in children were reported in Romania (13.4), Bulgaria 
(7.4), Latvia and Lithuania (5.3). 

In 2015, the male-to-female ratio in new cases 
and relapses in the EU/EEA countries was 1.5:1. The 
predominance of men was the biggest in older age 
groups, like in Poland. 

In 2015, HIV status was reported in 20 720 TB 
patients in the EU/EEA countries; in 958 (4,6%) 
positive result was found. HIV status was tested 
routinely in 19 countries. The highest percentage of 
TB patients with HIV infection was found in Latvia 
(17.4%), Malta (15.4%) and Portugal (14.5%). The 
proportion of HIV-infected tuberculosis patients in 
the EU/EEA countries has not changed since 2013. In 
Poland TB/HIV co-infection was rare. 

TB cases in prisons accounted for 1.6% of new 
cases notified overall in the EU/EEA countries. The 
highest proportion of prisoners among all TB patients 
was in Latvia, Slovakia and Estonia (>4%). The 
average incidence rate of TB in prisons in the EU/EEA 
countries was lower than in Poland (158.0 per 100 000 
inmates; in Poland – 229.9). 

In Poland the proportion of cases with MDR-TB in 
patients with known drug susceptibility testing results 
was lower than average in the EU/EEA countries 
(0.8% vs. 4.1%). The good situation in this aspect in 
Poland may change due to the arrival of migrants from 
countries with a high prevalence of MDR-TB. In 2015, 
MDR-TB was found in 1 339 patients in the EU/EEA 
countries. As in previous years, MDR-TB was most 
prevalent in three Baltic countries. This form of TB 
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was reported for 11-23% of cases tested in Estonia, 
Latvia and Lithuania. Results of treatment of MDR-
TB patients were poor. In the group of 1 301 MDR-TB 
patients registered in 2013 in the EU/EEA countries, 
after 24 months the success of treatment reached 
40.4%.

Mortality due to tuberculosis (calculated from 
death certificates), decreased in Poland over the past 
five years (in 2009 the ratio was 2.0; in 2014 – 1.4).
In the EU/EEA, the estimated mortality rate was 0.9. 
The highest rates of case fatality were estimated for 
Lithuania (7.9) and Romania (5.5).

CONCLUSIONS

In 2015, the incidence rate of tuberculosis in 
Poland continued its decline but it was still higher than 
overall incidence in the EU/EEA countries (16.7 vs. 
11.7). The mortality rate from TB (data from 2014) 
did not change from the previous year and was lower 
than earlier. In 2015, as in previous years, there were in 
Poland large geographical differences in the incidence 
of TB. In four Polish voivodships the incidence rates 
were lower than the average in the EU/EEA countries, 
in four other exceeded 20 per 100 000 population.

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

In Poland, undesirable phenomena in TB 
epidemiology as tuberculosis in children, tuberculosis 
in persons infected with HIV and MDR-TB were less 
common than in the EU/EEA countries. 
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dzących się ze społeczności autochtonicznej (31,0 vs. 
53,7 roku). Największy odsetek chorych na gruźlicę 
w wieku > 64 lat – około 40% – stwierdzono w Chor-
wacji, Finlandii i na Słowenii. 

W 2015 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, od-
setek przypadków gruźlicy pozapłucnej (5,5% ogółu 
zachorowań) był w Polsce niski; w UE/EOG wynosił 
22,2%. Najwyższy odsetek chorych na gruźlicę poza-
płucną stwierdzono w Wielkiej Brytanii (46,4%) i Ho-
landii (43,1%); najniższy- na Węgrzech (2,8%).

W Polsce odsetek dzieci chorych na gruźlicę jest 
mały (1,3% ogółu chorych), co można tłumaczyć niską 
transmisją zakażenia prątkiem gruźlicy w społeczeń-
stwie 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 wynosił 4,2%; współczyn-
nik zapadalności w grupie pediatrycznej (1,9) był 
wyższy niż w Polsce (1,4). Najwyższe wskaźniki zapa-
dalności na gruźlicę u dzieci odnotowano w Rumunii 
(13,4), Bułgarii (7,4) i na Łotwie i Litwie (5,3). 

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

W 2015 roku wynik badania HIV był znany  
w 20 720 przypadkach w UE/EOG. Powszechne ba-
dania chorych na gruźlicę na obecność zakażenia HIV 
wykonywane są w 19 krajach tego obszaru. Plusowy 
wynik stwierdzono u 4,6% (958) badanych osób. Naj-
wyższe odsetki osób chorych na gruźlicę zakażonych 
HIV wśród krajów ze znanym statusem HIV u naj-
mniej połowy chorych na gruźlicę wykazano na Ło-
twie (17,4%), Malcie (15,4%) i w Portugalii (14,5%). 
Zakażenie HIV stwierdzano w największym odsetku 
u chorych wywodzących się z Afryki. Odsetek cho-
rych na gruźlicę zakażonych HIV w krajach UE/EOG 
nie zmienia się od 2013 roku. W Polsce liczba osób za-
każonych HIV, u których gruźlica była chorobą wskaź-
nikową dla AIDS, jest od lat niska. 

Odsetek przypadków MDR-TB był w Polsce niż-
szy niż w UE/EOG (0,8% vs. 4,1% wszystkich chorych 
ze znanymi wynikami lekowrażliwości – 1339 osób). 
Kraje o największym rozpowszechnieniu MDR-TB 
w 2015 roku, gdzie ta postać stanowiła od 11 do 23% 
przypadków gruźlicy, to Estonia, Łotwa i Litwa. Wy-
niki leczenia MDR-TB są złe. W grupie 1 301 chorych 
na MDR-TB zarejestrowanych w 2013 roku, po 24 
mies. sukces leczenia osiągnęło 40,4%. 

Zachorowania na gruźlicę wśród więźniów w 2015 
roku stanowiły 1,6% wszystkich przypadków w kra-
jach UE/EOG z zapadalnością niższą od polskiej – 
158,0 na 100 000 osadzonych w zakładach karnych. 
Najwyższy odsetek więźniów w całej grupie chorych 
na gruźlicę stwierdzono w Estonii, na Łotwie i w Sło-
wacji (>4%). 
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Umieralność z powodu gruźlicy zmniejszyła się 
w Polsce w ostatnim pięcioleciu od 2,0 w 2009 roku 
do 1,4 w roku 2014. W UE/EOG szacunkowa umieral-
ność wynosiła 0,9; najwyższe współczynniki oszaco-
wano dla Litwy (7,9) i Rumunii (5,5).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2015 roku zapadalność na gruźlicę w Polsce 
była niższa niż rok wcześniej. Współczynnik umieral-
ności z powodu gruźlicy nie zmienił się w 2014 roku 
w porównaniu z rokiem 2013. Utrzymywały się znacz-
ne różnice współczynników zapadalności w poszcze-
gólnych województwach; w woj. śląskim wymieniony 
współczynnik był ponad 3 razy wyższy niż w Wiel-
kopolsce. W trzech województwach współczynni-
ki zapadalności (8,3 – 10,5) były niższe niż średnio 
w krajach UE/EOG. W Polsce wśród chorych na gruź-
licę dominowali mężczyźni, w stopniu większym, niż 
w przeważającej liczbie krajów UE i EOG. W Polsce, 
co nie jest w Europie zjawiskiem typowym, najwyższe 
współczynniki zapadalności stwierdza się od lat u star-
szych osób. W Polsce odsetki: dzieci w całej zbiorowo-
ści chorych na gruźlicę, osób zakażonych HIV i przy-
padków MDR-TB były niższe niż przeciętne w krajach 
UE i EOG. W odróżnieniu od wielu krajów UE i EOG 
udział imigrantów w zbiorowości chorych na gruźlicę 
był w Polsce niewielki (wyższy w grupie chorych na 
MDR-TB). 
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PRZEGL EPIDEMIOL 2017;71(3): 405-415      Problems of infections / Problemy zakażeń 

ABSTRACT

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common malignancy and the third leading cause of cancer-
related mortality worldwide. Risk factors for this malignancy include liver cirrhosis, HBV or HCV infection, 
fatty liver disease. 
THE AIM OF STUDY. This study aims to assess the occurrence and clinical characteristics of HCC in the 
Northeastern Poland between 2011 and 2015. The number of primary lesions, their size and location within the 
liver were analysed. The risk factors for this cancer in studied population have been identified. The usefulness 
of AFP screening and imaging studies for the diagnosis of HCC were assessed. A preliminary analysis of the 
efficacy of anti-tumour therapy was performed.
RESULTS. Sixty-seven patients (28% female and 72% male) with diagnosed HCC were enrolled. HCC diagnosis 
was established according to the criteria proposed by the International Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia. 
Of the 67 patients in the study, 7 (10%) were aged 30 to 50 years and 60 patients (90%) were aged 51 years and older. 
During the period 2011-2015, an increase in HCC incidence was observed. In studied group the most prevalent (31%) 
were patients with 2 tumours localised in the 6th, 7th or 8th segments of the liver. Metastatic tumours were present 
in 15% and portal vein thrombosis in 9% of patients. Risk factors assessment revealed that in 72% of patients HCC 
coexisted with cirrhosis, 33% of patients were HCV-infected, 30% had HBV infection, and 15% were diagnosed 
with NASH. Elevated serum AFP level was observed in 83% of patients with liver cirrhosis, and in 58% of patients 
without cirrhosis (p <0.05). Liver transplantation was the best therapeutic option. The efficacy of ablation/resection in 
combination with sorafenib vs. ablation/partial resection was comparable.
CONCLUSION. There has been an increase in the number of HCC cases in North-eastern Poland in last few 
years. HCC is more common in men aged 50 years and older. Increased serum AFP level is a useful marker for 
the diagnosis and monitoring of HCC treatment in patients with liver cirrhosis.

Key words: hepatocellular carcinoma (HCC), liver cirrhosis, HCV or HBV infection 
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OCCURRENCE AND CLINICAL CHARACTERISTICS 
 OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN THE NORTH-EASTERN POLAND
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STRESZCZENIE

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) to piąty, co do częstości występowania nowotwór złośliwy i trzeci, będący 
przyczyną śmierci wśród pacjentów z wszystkimi chorobami nowotworowymi. Czynnikami ryzyka jest mar-
skość wątroby, zakażenia HBV lub HCV, stłuszczenie wątroby. 
CEL. Podjęto badania oceniające występowanie HCC wśród pacjentów z regionu północno-wschodniej Polski 
w okresie od 2011 do 2015 roku. Przeanalizowano ilość zmian pierwotnych, ich wielkość i lokalizację w od-
niesieniu do segmentów wątroby. Określono czynniki ryzyka występowania tego nowotworu. Oceniono przy-
datność AFP (alfa fetoproteiny) oraz badań obrazowych w diagnostyce HCC. Przeprowadzono wstępną analizę 
skuteczności stosowanej terapii przeciwnowotworowej.
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INTRODUCTION

There is a growing incidence of HCC in Europe 
and worldwide. Liver cancer is the fifth most common 
malignancy and the third leading cause of cancer-
related mortality (1). Early HCC diagnosis is crucial 
for the application of adequate treatment that can 
significantly reduce the mortality.

 The presence of HCC is closely related to risk 
factors such as liver cirrhosis, HBV or HCV infection, 
alcoholic/non-alcoholic fatty liver disease. The 
highest prevalence of HCC is reported in developing 
countries. However, there is a rapidly growing 
incidence of HCC in the developed regions of the 
world. Hepatocellular carcinoma is a heterogeneous 
tumour which development results from genetic 
and epigenetic factors, activation of cellular proto-
oncogenes and inhibition of tumour suppressor genes 
(2). Activation of stellate liver cells (HSC) is the first 
step in the development of liver fibrosis. HSC secrete 
transforming growth factor α (TGFα) and epidermal 
growth factor (EGF) which results in paracrine 
stimulation of the proliferation of hepatocytes in 
liver regeneration. HSC release cytokines that trigger 
hepatic fibrogenesis, which eventually results in liver 
cirrhosis. These processes are responsible for the 
formation of HCC in cirrhotic liver. 

 Following HBV infection, the genome of 
the virus (partially double-stranded, circular but 
not covalently closed DNA) is transported to the 
nucleus of hepatocytes where it converts to a 
plasmid-like structure of covalently closed circular 
DNA (cccDNA). Linear forms of relaxed circular 
genome of HBV in the nucleus are precursors for the 
integration. There is accumulating data showing that 
HBV DNA sequences can integrate with host DNA 
across all human chromosomes. The integration of 
HBV DNA sequences at the genes connected to the 
carcinogenesis in host DNA drives the development 

WYNIKI. Badaniami objęto 67 chorych (28% kobiet i 72% mężczyzn) z HCC, u których rozpoznanie ustalono 
stosując kryteria International Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia. Nowotwór rozpoznano u 10% 
badanych chorych w wieku od 30 do 50 lat i u 90% powyżej 51 roku życia. W latach 2011-2015 obserwowano 
wzrost wykrywania HCC. Najczęściej (31%) obserwowano chorych z dwiema zmianami ogniskowymi zlokali-
zowanymi w segmentach 6, 7 lub 8 wątroby. U 15% chorych stwierdzono przerzuty nowotworu, a u 9% zakrze-
picę żyły wrotnej. U 72% chorych HCC współistniał z marskością wątroby, u 33% z zakażeniem HCV, u 30% 
z HBV i u 15% z NASH. Wśród chorych z marskością wątroby podwyższone AFP stwierdzano u 83%, a wśród 
chorych bez marskości u 58% (p<0.05). Najlepsze efekty terapeutyczne obserwowano po przeszczepieniu wą-
troby. Skuteczność ablacji w połączeniu z sorafenibem lub częściową resekcją była porównywalna. 
PODSUMOWANIE. HCC występuje częściej u mężczyzn, głównie po 50. roku życia. W ostatnich latach ob-
serwuje się wzrost rozpoznania HCC. AFP (alfa-fetoproteina) jest przydatnym markerem w diagnostyce i moni-
torowaniu leczenia HCC u osób z marskością wątroby. 

Słowa kluczowe: rak wątrobowokomórkowy (HCC), marskość wątroby, HCV, HBV 

WSTĘP

W ostatnich latach w Europie obserwuje się wzrost 
częstości występowania raka wątrobowokomórkowe-
go (HCC). Na świecie jest to piąty, co do częstości 
występowania nowotwór złośliwy i trzeci, jako przy-
czyna śmierci pacjentów z różnymi chorobami nowo-
tworowymi (1). Wczesna diagnostyka tego nowotworu 
jest kluczowa w rozpoczęciu terapii mogącej istotnie 
zmniejszyć śmiertelność pacjentów.

Występowanie HCC wykazuje ścisły związek 
z czynnikami ryzyka, takimi jak marskość wątroby, za-
każenia HBV lub HCV, stłuszczenie wątroby. HCC wy-
stępuje najczęściej w krajach rozwijających się, jednak 
w krajach rozwiniętych obserwuje się aktualnie szybki 
trend wzrostowy występowania tego nowotworu. Rak 
wątrobowokomórkowy jest guzem niejednorodnym, 
a procesy jego powstawania związane są z uwarunko-
waniami genetycznymi, epigenetycznymi, aktywacją 
onkogenów komórkowych, jak i inaktywacją genów 
supresorowych nowotworu (2). Aktywacja komórek 
gwiaździstych wątroby (HSC) jest pierwszym etapem 
w włóknieniu wątroby. HSC nasilają zmiany rozrosto-
we, aktywują cytokiny i procesy fibrynogenezy prowa-
dzące do włóknienia, a następnie marskości wątroby. 
To głównie te procesy są odpowiedzialne za powsta-
wanie HCC wśród chorych z marskością wątroby (3).

U pacjentów zakażonych HBV, DNA wirusa wni-
ka do jądra hepatocytów, w którym ulega replikacji. 
Powstające tam nowe cząstki DNA mogą tworzyć 
zamknięte kowalencyjnie koliste formy DNA (cccD-
NA) oraz integrować się z DNA gospodarza. Wiruso-
we DNA wykazuje bardzo niewielkie możliwości na-
prawcze. Integracja zmienionego DNA wirusa z kwa-
sem deoksycholowym gospodarza stymuluje syntezę 
pierwotnych komórek nowotworowych oraz hamuje 
w nich procesy apoptozy. Integrację DNA wirusa 
z ludzkim DNA stwierdza się u 85-90% pacjentów 
zakażonych HBV z rozpoznanym HCC. Przedłużają-
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of the cancer. This process results in upregulation 
of host genes responsible for the cell proliferation 
or downregulation of tumour suppressor genes thus 
altering apoptotic cell death. The integration of HBV 
DNA sequences into human DNA is observed in 85-
90% of HCC occurring in HBV- infected patients. The 
persistent HBV infection significantly increases the 
probability of the integration of viral DNA into the 
host deoxyribonucleic acid (4). There is an evidence 
for the carcinogenic effects exerted by HBx and HBs 
proteins of the pre-S mutants (5). HBx protein affects 
the stability of human genomic DNA by upregulating 
DNA methyltransferases. HBV X-protein can also 
inhibit tumour suppressor protein p53 thus disabling 
controlled apoptotic cell death (6). HBx protein 
induces the hepatic steatosis, which is considered as 
a detrimental predictive factor for HCC development 
(7). There is growing evidence that mutations within 
various HBV DNA genes (including mutations in the 
viral polymerase gene) may initiate the development 
of HCC. The mutations at the region A1762T/G1764A 
encoding HBV core protein seem to have an impact on 
hepatic carcinogenesis (8). 

 Hepatocellular carcinoma in chronic HCV 
infection occurs almost exclusively in patients 
with advanced cirrhosis (9). There is incomplete 
data on how the HCV infection promotes liver 
carcinogenesis. In contrast to HBV infection, HCV 
RNA does not integrate with the host genome. Viral 
proteins encoded by HCV RNA influence cell cycle by 
augementing proliferation and suppressing apoptosis 
thus promoting HCC development. Viral core 
protein modulate the activity of p53 and p73 tumour 
suppressor cellular proteins which are responsible 
for activation of apoptotic cell death, growth arrest 
by holding the cell cycle, activation of DNA repair 
proteins and stabilization of gene structures, as well 
as inhibition of angiogenesis (10). Viral core protein 
can also downregulate E-cadherin expression at the 
transcriptional level. E-cadherin molecule regulates 
cell activity and adherence to neighbouring cells, it is 
responsible for the maintenance of tissue architecture, 
is it also considered a potent tumour suppressor as it 
can inhibit the growth of abnormal cells (11). HCV 
core protein modulate the activity of the transforming 
growth factor beta (TGF-β) which regulates the 
proliferation, differentiation and apoptosis of 
hepatocytes. There is an evidence that HCV core 
protein may switch TGF-β responses toward tumour 
promotion (12). HCV non-structural NS3 protein 
indirectly activates carcinogenesis by transcriptional 
suppression of p21(WAF1) promoter, inhibition of p53 
protein function and upregulation of TNF-α expression 
(13, 14). Carcinogenic effects exerted by NS5A HCV 
protein include suppression of p53 and inhibition 

cy się czas zakażenia HBV w sposób istotny zwiększa 
prawdopodobieństwo integracji DNA wirusa z DNA 
gospodarza (4). Jednym z najistotniejszych procesów 
stymulacji powstawania HCC jest integracja sekwen-
cji kodujących białko X i pre-S2 z DNA gospodarza 
(5). Proteiny HBx wpływają na nasilenie niestabil-
ności genetycznej wirusowego DNA, a ponadto sty-
mulując p53 hamują procesy apoptozy (6). Proteina X 
stymuluje również procesy stłuszczenia wątroby, które 
uznawane są za czynnik sprzyjający rozwojowi HCC 
(7). Również mutacje w obrębie różnych fragmentów 
DNA HBV (w tym mutacje syntezy polimerazy) mogą 
inicjować powstawanie pierwotnych zmian nowotwo-
rowych. Wśród ważniejszych są mutacje w obrębie re-
gionu A1762T/G1764A kodującego rdzeń wirusa (8).

Rak wątrobowokomórkowy w zakażeniu HCV 
występuje prawie wyłącznie u chorych z rozwiniętą 
marskością wątroby (9). Wiedza na temat wpływu za-
każenia HCV na rozwój raka wątrobowokomórkowego 
jest niepełna. W odróżnieniu do zakażenia HBV, RNA 
tego wirusa nie integruje się z genomem gospodarza. 
Zakażenie HCV predysponuje do powstawania HCC 
głównie na drodze stymulacji syntezy specyficznych 
białek wykazujących zdolność przekształceń komór-
kowych, jak i hamowanie apoptozy. Białka rdzeniowe 
wirusa modulują aktywność komórkowych białek p53 
i p73. Białka te są odpowiedzialne za mechanizmy 
przeciwnowotworowe, aktywację apoptozy, stabiliza-
cję struktur genowych oraz hamowanie angiogenezy 
(10). Proteiny rdzeniowe wirusa mogą hamować spe-
cyficzne proteiny E-cadherin, które są odpowiedzialne 
za regulację aktywności komórki, przyleganie do ko-
mórek sąsiednich oraz hamowanie rozwoju i wzrostu 
nieprawidłowych komórek (11). 

Białka rdzeniowe HCV stymulują syntezę, 
a w konsekwencji wzrost stężenia transformującego 
czynnika wzrostu beta (TGF-β). TGF-β kontroluje 
proliferację oraz różnicowanie w większości typów 
komórek. Dysregulacja syntezy tej proteiny może ini-
cjować wystąpienie zmian nowotworowych (12). Biał-
ko NS3 HCV aktywuje pośrednio wzrost nowotworów 
poprzez hamowanie promotora p21WAF1, hamowanie 
funkcji białka p53 oraz indukcję syntezy TNF-α (13, 
14). Białko NS5A bierze czynny udział w mechani-
zmach hamowania apoptozy na drodze blokady akty-
wacji p53, kaspazy-3, Bax i Bcl-2 co również sprzyja 
rozwojowi zmian nowotworowych (15, 16). 

Efekt wewnątrzkomórkowego stresu oksydacyj-
nego wśród chorych z przewlekłym zakażeniem HCV 
pośrednio nasila powstawanie komórek inicjujących 
pojawienie się HCC. Powoduje również modulację, 
a w efekcie deregulację wytwarzania w komórkach 
gospodarza różnych cytokin i enzymów. Skutkiem 
tego może dochodzić do uszkodzenia DNA gospoda-
rza i jego mutacji (17). Ponadto, wśród zakażonych 
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of apoptotic cell death, blockade of downstream 
caspase-3, inactivation of proapoptotic Bax protein 
and Bcl-2, which also favours the development of 
neoplastic lesions (15, 16). Moreover, intracellular 
oxidative stress accompanying HCV infection favours 
the malignant transformation of hepatocytes. It can 
also modulate the function of cellular enzymes and 
various cytokines which eventually results in damage 
and accumulation of mutation in cellular (nuclear, 
mitochondrial) DNA (17). Additionally, induced 
autophagy in HCV infection leads to survival of 
malignant cells in hypoxic, with low energy supply 
conditions (18). The epidemiological data shows that 
hepatic steatosis is more prevalent in G3 HCV-infection 
compared to other HCV genotypes. It seems that 
G3 HCV-infection is liked with the higher incidence 
of HCC (19). There is cumulating data showing 
that incorrect lipid biosynthesis processes (de novo 
lipogenesis) stimulates the neoplastic transformation 
of hepatocytes. There are studies suggesting that the 
inhibition of fatty acid synthase (FASN) by targeting 
the upstream regulatory factors and enzymes involved 
in de novo lipogenesis inhibits the growth of HCC. 
However, the data is debatable as other studies suggest 
that the formation of HCC can be independent of 
lipogenesis processes (20).

AIM OF STUDY

This study aims to assess the occurrence and 
clinical characteristics of HCC in the North-eastern 
Poland between 2011 and 2015. The number of primary 
lesions, their size and location within the liver were 
analysed. The risk factors for this cancer in studied 
population have been identified. The usefulness of 
AFP screening and imaging studies for the diagnosis 
of HCC were assessed. A preliminary analysis of the 
efficacy of anti-tumour therapy was performed. 

MATERIALS AND METHODS

Sixty-seven patients diagnosed with HCC were 
enrolled in this study. The HCC diagnosis was 
established by the imaging studies, mainly a four-
phased CT scans. The biopsy (fine needle aspiration 
biopsy or core needle biopsy) of liver focal lesions 
was done for the confirmation of the diagnosis in 
58 (87%) patients. The obtained samples were sent 
for cytological or histopathological evaluation. The 
criteria of the International Consensus Group for 
Hepatocellular Neoplasia (21) and the Barcelona 
Clinic Liver Cancer (BCLC) algorithm (22) were used 
for diagnosis, clinical staging and selection of the 
treatment method. 

HCV występują silne procesy autofagii prowadzące 
(wbrew swoim zamiarom) do przeżycia komórek no-
wotworowych w autofagosomach (18). Wśród zaka-
żonych HCV genotypem 3 (G3) znacznie częściej niż 
u pacjentów zakażonych innymi genotypami dochodzi 
do stłuszczenia wątroby. W tej samej grupie chorych 
częściej obserwuje się pojawianie HCC (19). Niepra-
widłowa biosynteza lipidów (de novo lipogeneza) po-
budza nowotworzenie. W badaniach doświadczalnych 
wykazano, że zahamowanie syntetazy kwasów tłusz-
czowych (FASN) poprzez wpływ na enzymy odpowie-
dzialne za de novo lipogenezę, hamuje wzrost HCC. 
Jednak inne badania sugerują, że powstawanie HCC 
może być niezależne od de novo lipogenezy (20). 

Celem podjętych badań była ocena występowania 
HCC wśród pacjentów z regionu północno-wschodniej 
Polski w okresie od 2011 do 2015 roku. Przeanalizo-
wano lokalizację zmian pierwotnych, ich wielkość, 
obecność zmian przerzutowych. Określono korelację 
pomiędzy czynnikami ryzyka a występowaniem HCC. 
Oceniono przydatność AFP w diagnostyce HCC. Prze-
prowadzono wstępną analizę skuteczności stosowanej 
terapii przeciwnowotworowej.

BADANI CHORZY I METODY BADAŃ

Badaniami objęto 67 chorych z HCC. Rozpoznanie 
ustalono głównie na podstawie wyniku czterofazowej 
tomografii komputerowej wątroby. U 58/67 wykonano 
biopsję cienko- lub gruboigłową zmiany ogniskowej 
oceniając zmiany cytologiczne lub histopatologiczne 
w uzyskanym bioptacie.

U chorych określono stężenie AFP w surowicy me-
todą elektrochemioluminescencyjną przy wykorzysta-
niu odczynników ROCHE (Niemcy) i aparatu COBAS 
e 601. Ponadto przeprowadzono badania określające 
zakażenie HBV lub HCV. Wśród zakażonych HBV 
określano wiremię HBV-DNA. U pacjentów zakażo-
nym HCV określono genotyp wirusa. 

Podjęto próbę oceny stosowanej terapii określając 
okres przeżycia chorych bez leczenia oraz przy zasto-
sowaniu różnych metod terapeutycznych. 

WYNIKI

Rozpoznanie raka wątrobowokomórkowego ustalono 
na podstawie spełnienia u pacjentów kryteriów zalecanych 
przez International Consensus Group for Hepatocellu-
lar Neoplasia (21) oraz Barcelona Clinic Liver Cancer 
(BCLC) (22). U wszystkich chorych wykazano obecność 
zmian nowotworowych o wielkości powyżej 10 mm, które 
w wykonanej tomografii komputerowej po podaniu środka 
kontrastowego silnie wzmacniały się w fazie tętniczej oraz 
ulegały wypłukiwaniu kontrastu w fazie żylnej. U 58/67 
(87%) chorych rozpoznanie potwierdzono badaniem cyto-
logicznym lub histopatologicznym. 
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Serum AFP levels were routinely assessed by 
electrochemiluminescence sandwich immunoassays 
(ECLIA) with COBAS e 601 diagnostic platform 
(Roche Diagnostics, Germany).

Patients were tested for factors, including HBV or 
HCV infection. In HBV-infection the viral load was 
assessed. In HCV infection viral load and genotype 
were determined. 

The time of survival was determined to evaluate 
the applied treatment methods with comparison to the 
group without any specific treatment. 

W grupie 67 pacjentów z HCC było 28% (19) 
kobiet i 72% (48) mężczyzn w średnim wieku 64,6 
roku (od 30 do 82 roku życia). Nowotwór rozpoznano 
u 90% (60) chorych w wieku powyżej 51 roku życiu. 
HCC wystąpił u 10% (7) w wieku od 30 do 50 roku. 
U 48/67 (72%) chorych rak wątrobowokomórkowy 
współistniał z marskością wątroby, a średni czas jej 
trwania wynosił 3,2 roku (od 1 do 10 lat). 

W latach od 2011 do 2015 roku obserwowano sys-
tematyczny wzrost liczby pacjentów z HCC (Ryc. 1). 
W grupie leczonych chorych, najczęściej obserwowano 

Fig. 1. Number of patients diagnosed with HCC in 2011-2015
Ryc. 1. Liczba chorych z rozpoznanym HCC w latach 2011-2015

Fig. 2. Number of primary HCC focal lesions in patients’ liver. 
Ryc. 2. Liczba zmian ogniskowych HCC w wątrobie badanych chorych
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RESULTS

All patients had liver tumour lesions over 10 mm 
in diameter at the time of diagnosis. The characteristic 
radiological features, hyperenhamncement in the late 
arterial phase and hypoattenuation (rapid contrast 
“washout”) in portal venous phase were observed in 
imaging studies, mainly a four-phased CT scans. In 
58/67 (87%) patients the diagnosis was confirmed by 
cytological or histopathological examination of liver 
biopsy samples.

Among 67 patients diagnosed with HCC, 28% (19 
pts) were female and 72% (48 pts) were male, mean age 
64.6 yrs (range: 30 - 82 yrs). Of the 67 patients in the 
study, 7 (10%) were aged 30 to 50 years and 60 patients 
(90%) were aged 51 years and older. In 48/67 (72%) of 
patients HCC coexisted with liver cirrhosis. The average 
time of follow up since the established diagnosis of liver 
cirrhosis was 3.2 years (range: 1 - 10 yrs). A gradual 
increase in the number of patients diagnosed with HCC 
was observed in period 2011 - 2015 (Fig. 1).

In studied group the most prevalent (31%) were 
patients with 2 tumours (Fig. 2). The most frequent 
localisation of malignant lesions were 6th, 7th or 8th 
segments of the liver, 39%, 34% and 33% of liver 
lesions consecutively. The lowest frequency of HCC 
lesions was reported in liver segment 1 (3%) (Fig.3).

Metastatic tumours, localised in lymph nodes and 

dwie zmiany ogniskowe w wątrobie (31%), (Ryc. 2). 
Najczęściej, u ponad 30% chorych zmiany ogniskowe 
lokalizowały się w segmentach 6, 7 lub 8 wątroby (39%; 
34%; 33%), najrzadziej w segmencie 1 (3%), (Ryc. 3). 

U 10 z 67 leczonych pacjentów (15%) stwierdzo-
no przerzuty nowotworu do węzłów chłonnych i płuc, 
a u 6 (9%) pacjentów chorobie towarzyszyła zakrzepi-
ca żyły wrotnej. 

Najważniejszym czynnikiem ryzyka HCC była 
marskość wątroby, którą stwierdzono u 48 (72%) pa-
cjentów. Zakażenie HCV było kolejnym czynnikiem 
współwystępującym z HCC (33%). U 5 chorych za-
każonych HCV i 4 HBV z współistniejącym HCC nie 
stwierdzono marskości wątroby (Tab.1). 

U 4 (18%) chorych z przewlekłym zapaleniem 
wątroby typu C I HCC stwierdzono zakażenie HCV 
genotypem 3a, u 2 (9%) genotypem 4, a u 16 (73%) 
genotypem 1b. 

Wśród 20 pacjentów zakażonych HBV u 7 (35%) 
nie stwierdzano wiremii we krwi. Chorzy ci byli lecze-
ni przeciwwirusowo. U 5 z tych pacjentów rozpoznano 
marskość wątroby, a u 2 pozostałych, włóknienie było 
na poziomie F3 w skali Metavir. 

W grupie chorych z marskością wątroby podwyż-
szone AFP stwierdzano u 83%, a u pacjentów bez mar-
skości znamiennie rzadziej bo u 58% (p<0.05). 

Do terapii przeciwnowotworowej nie zakwalifiko-
wano 17 z 67 (25%) chorych. Powodem dyskwalifi-
kacji były przeciwwskazania do zabiegów chirurgicz-
nych, ablacji lub brak kryteriów pozwalających rozpo-
cząć chemioterapię. Przebieg choroby wśród tej grupy 

Fig. 3. Frequency of focal lesions in relation to liver segments
Ryc. 3. Częstość występowania zmian ogniskowych HCC w poszczególnych segmentach wątroby

Paweł Kozłowski, Anna Parfieniuk-Kowerda i inni
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lungs, were present in 10/67 (15%) and portal vein 
thrombosis in 6/67 (9%) of patients. 

Risk factors assessment revealed that most 
important risk factor for HCC development was liver 
cirrhosis, which was diagnosed in 48 (72%) patients. 
The second underlying condition coexisting with HCC 
was HCV infection affecting 22/67 (33%) patients. 
In HCV or HBV infected group, only 5 patients with 
HCV and 4 patients with HBV infection had excluded 
the diagnosis of liver cirrhosis (Tab.1).

The most prevalent HCV genotype in was G1b 
detected in 16/22 (73%) patients, followed by G3a in 
4/22 (18%) patients and G4 in 2/22 (9%) patients.

In group of 20 HBV-infected patients, only 7/20 
(35%) had undetectable HBV DNA in blood serum 
due to antiviral treatment with nucleotide/nucleoside 
analogues. However, fibrosis assessment confirmed 
liver cirrhosis in 5 patients with undetectable viremia, 
while the other two had F3 fibrosis according to 
Metavir staging classification.

Elevated serum AFP level was observed in 83% of 
patients with liver cirrhosis, and it was significantly less 
frequent in patients without cirrhosis - 58% (p <0.05).

Liver transplantation was the best therapeutic option 
for HCC. The efficacy of ablation/resection in combination 
with sorafenib vs. ablation/partial resection was comparable 
(Tab. 2). In studied group 17/67 (25%) patients were not 
eligible for specific anti-cancer therapy. The reasons for 
the disqualification were the contraindications to surgical 
procedures, ablation or failure to meet the criteria for starting 
chemotherapy. The course of the disease in these patients 
was rapid and dramatic. The average life expectancy was 
twice as short as the patients treated for HCC. 

DISCUSSION

In studied group we reported higher incidence of HCC 
in male vs. female patients, which is in accordance with the 
current epidemiological data. Additionally, HCC was more 
common in patients aged 50 years and older (23).

Liver cirrhosis, irrespective of the aetiology, is the most 
important risk factor for HCC development. Predominant 
data report that liver cirrhosis affects 80-90% of patients 
with HCC (9, 24). In our studied population this proportion 
was slightly lower and pertained to 72% of the patients.

HBV and HCV infections are important risk factors 
for primary liver cancer. In developing countries HBV 
infection accounts for 60% of primary liver cancers. On the 
other hand, in developed countries, HCV infection is more 
common underlying risk factor for HCC (25). We have 
found HCV infection in 33% of the studied population, 
whereas HBV infection was confirmed in 30% of patients 
with HCC. Higher incidence of HCC with underlying 
HBV infection can be explained by the persistently high 
incidence of chronic HBV infection in Poland (26).  

pacjentów był szybki i dramatyczny. Średni czas życia 
był dwukrotnie krótszy w porównaniu do chorych le-
czonych. Najlepsze efekty terapeutyczne obserwowa-
no po przeszczepieniu wątroby. Skuteczność pozosta-
łych metod leczenia była porównywalna (Tab.2). 

Table I. Prevalence of selected risk factors among HCC  
              patients
Tabela I. Częstość występowania czynników ryzyka HCC  
              wśród badanych chorych 

Risk factor n (%)

HCV infection 22 (33%)
M+17 (77%)

HBV infection 20 (30%)
M+16 (80%)

Alcoholic liver cirrhosis 15 (22%)

NASH 10 (15%)

All patients with liver cirrosis 48 (72%)

M+ - patients with liver cirrhosis

DYSKUSJA

Wyniki badań własnych, podobnie jak obserwacje 
innych badaczy wskazują na zdecydowanie częstsze 
występowanie HCC wśród mężczyzn w porównaniu 
do kobiet. Ponadto, rak wątrobowokomórkowy wystę-
puje najczęściej u pacjentów po 50 roku życia (23). 

Marskość wątroby, niezależnie od jej etiologii jest 
najpoważniejszym czynnikiem ryzyka powstawania 
HCC. Większość autorów stwierdza obecność mar-
skości wątroby u 80-90% pacjentów z HCC (9, 24). 
W naszych badaniach odsetek ten był nieco mniejszy 
i wynosił 72% chorych.

Zakażenia HBV i HCV to istotne czynniki ryzyka 
raka pierwotnego wątroby. W krajach rozwijających 
się zakażenie HBV współistnieje u 60% chorych z ra-
kiem pierwotnym wątroby. Jednak w krajach rozwi-
niętych znacznie częściej zakażenie HCV występuje 
u pacjentów z HCC (25). W naszych badaniach współ-
istnienie HCC z zakażeniem HCV stwierdzono u 33%, 
zaś HBV u 30% chorych. 

Częste zakażenie HBV współistniejące z HCC 
w Polsce można tłumaczyć utrzymującą się wysoką 
liczbą chorych przewlekle zakażonych tym wirusem 
(26). Wyniki wskazujące, że wśród zakażonych HCV 
u 73% stwierdzano zakażenie genotypem 1b, a u 18% 
genotypem 3a, korelują z porównywalną częstością 
zakażenia wymienionymi genotypami wśród całej po-
pulacji zakażonych. Wprawdzie ocenia się, że HCC 
występuje częściej wśród zakażonych genotypem 3 
HCV, jednak nasze obserwacje tego nie potwierdzają 
(jakkolwiek grupa pacjentów nie jest duża). 

Rak wątrobowokomórkowy w północno-wschodniej PolsceHepatocellular carcinoma in the north-eastern Poland
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The frequency of HCV genotypes in our study, i.e. 73% 
of G1b and 18% of G3a infections, reflect the distribution 
of HCV genotypes in north-eastern Poland. Although 
it is estimated that HCC is more common in G3 HCV 
infection, we did not observed such associations in studied 
population. However, our results may be biased by the 
limited number of patients with G3 HCV infection. 

Increased serum AFP level can be found in 80% 
children and 70% adults diagnosed with HCC. The 
absence of AFP synthesis is probably related to the 
deficiencies of tissue-specific transcriptional regulators 
in tumour cells (27). Clear cell HCC (CC-HCC) is a 
histopathological variant of HCC, which accounts for up 
to 37% of all HCC. Clear cells (CC) may compose over 
50% of tumour mass. Their histopathological features may 
result from the presence of glycogen or lipid droplets in the 
cytoplasm. These tumour cells escape from the systemic 
immune responses. Tumour markers such as panCK, 
MOC31, pCEA (polyclonal carcinoembryonic antigen), 
synaptophysin, chromogranin, EMA (epithelial membrane 
antigen), vimentin, S-100, HMB-45 (Human melanoma 
black-45), CD10, CK7 (Cytokeratin 7), CK20 (Cytokeratin 
20), ubiquitin and AFP are often negative in CC-HCC (28). 
Another variant of primary liver cancer is fibrolamellar 
liver cancer (FLC). This tumour usually emerge in patients 
without underlying liver cirrhosis. Low serum tumour 
markers, including AFP are characteristic for this type of 
HCC. Immunohistochemical staining cannot differentiate 
FLC from typical HCC. Highly differentiated FLC cells 
express hepatocellular differentiation markers and biliary 
differentiation markers (cytokeratin 7), as well as CD99 
(29). Considering low serum AFP often confirmed among 
patients without cirrhosis, the question then arises as to 
how often CC-HCC or FLC occurred among the analysed 
patients. At present, electron microscopy evaluation of 
the tumour samples can ascertain a diagnosis of CC-HCC 
and FLC (30). Therefore, there is obvious need for the 

Wysokie stężenie AFP występuje u około 80% 
dzieci i 70% dorosłych chorych z HCC. Brak synte-
zy AFP w komórkach nowotworowych jest prawdo-
podobnie związane z niedoborami w tych komórkach 
tkankowo specyficznych regulatorów transkrypcji 
(27). 

Jednym z wariantów HCC jest CC-HCC występu-
jący do 37% wszystkich raków wątrobowokomórko-
wych. Komórki jasne (CC) często stanowią powyżej 
50% masy guza, a ich zmieniona budowa może wyni-
kać z obecności glikogenu lub lipidu w cytoplazmie. 
Guzy te są niereaktywne immunologicznie. Ocenia-
ne w tych guzach markery nowotworowe, takie jak 
panCK, MOC31, pCEA (polyclonal carcinoembryonic 
antigen), synaptophysin, chromogranin, EMA (epithe-
lial membrane antigen), vimentin, S-100, HMB-45 
(Human melanoma black-45), CD10, CK7 (cytokera-
tin 7), CK20, ubiquitin oraz AFP są ujemne (28). 

Innym wariantem raka pierwotnego wątroby jest 
rak włóknisto-blaszkowy (FLC). Nowotwór ten wy-
stępuje zazwyczaj u pacjentów bez marskości wątro-
by, charakteryzuje się również brakiem wzrostu mar-
kerów nowotworowych, w tym AFP (29). Biorąc pod 
uwagę często występujący ujemny AFP wśród bada-
nych chorych bez marskości wątroby nasuwa się pyta-
nie, jak często CC-HCC lub FLC występowały wśród 
analizowanych pacjentów. Aktualnie jedyną możliwo-
ścią pewnego rozpoznania CC-HCC FLC jest ocena 
morfologiczna guza z wykorzystaniem mikroskopii 
elektronowej (30). 

Coraz częściej poszukuje się nowych, nieinwazyj-
nych wskaźników rozwoju HCC. Yamaguchi i wsp. 
podjęli próbę rozdziału elektroforetycznego białek 
występujących w HCC. Zidentyfikowali 1 623 białka, 
z czego za najbardziej istotne w diagnostyce wcze-
snych zmian uznali TGM2 (Transglutaminazę 2) (31). 

Table II. Efficacy of anti-cancer management
Tabela II. Skuteczność leczenia przeciwnowotworowego

type of therapy n deaths
(%)

follow up 
(months)

mean ± SD

number of focal 
lesions in the liver 

(mean)

the diameter of a single 
focal change 

(mm)

no specific treatment 17 12
(71%) 9 ± 5

2,5
in 5 patients numerous 

focal lesions
35±21

thermoablation or 
chemoablation 9 1

(11%) 20 ± 7 2 20±17

thermoablation or 
chemoablation and sorafenib 5 1

(20%) 21 ± 8 2 44±21

sorafenib 22 15
(68%) 17 ± 6

2,8
in 2 patients numerous 

focal lesions 
31±12

partial resection of the liver 12 1
(8%) 22 ± 14 1,6 28±10

liver transplantation 2 0 14 and 36 1 32±15

Paweł Kozłowski, Anna Parfieniuk-Kowerda i inni
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new, non-invasive tumour markers for HCC. Yamaguchi 
et al. attempted to identified proteins present in HCC. 
They performed electrophoretic separation of 1623 HCC 
proteins, of which TGM2 (Transglutaminase 2) was 
the most relevant for early diagnosis (31). The dynamic 
development of diagnostic technique, for instance the 
Raman spectroscopy technique (based on the phenomenon 
of inelastic scattering of photons), enables the identification 
of the characteristic peaks in metabolic spectra thus allowing 
to predict the development of HCC (32). However these 
brand new methods are not widely available and there is 
obvious need for further development these techniques 
before application in the field of medical science. 
Perhaps identification of new tumour marker proteins or 
application of Raman spectroscopy will allow in the future 
to differentiate between various histopathological types of 
HCC. 

About 10% of HCC tumours develop in non-cirrhotic 
livers. There are reports showing that malignant lesions 
emerging in non-cirrhotic livers are typically larger in 
size comparing to malignant tumours in cirrhotic livers 
(33). We have not found any significant differences in 
radiological appearance of malignant lesions in patients 
with and without liver cirrhosis. However, this could be 
attributed to the limited number of HCC patients without 
liver cirrhosis in our study.

Hepatocellular carcinoma was most common in the 
liver in segments 6, 7 or 8, the least in 1 and 3. The cause 
of this distribution is not understood. These observations 
indicate the need for special attention in case of focal 
lesions occurring in the segments in which the tumor most 
often occurs.

 There are constant difficulties in application of the 
revised in 2016 standards and results of clinical trials 
on management of HCC in clinical practice. The main 
factors limiting their usage are capabilities to perform liver 
transplantation, resection or tumour ablation, as well as 
the funding of therapeutic options by the Polish National 
Health Fund. The international guidelines and studies have 
established the liver transplantation as a best therapeutic 
option for HCC in cirrhotic liver. Observation in our study 
are in accordance with this opinion (21). We have not 
observed any significant side effects of sorafenib in our 
studied population. Our results suggested a longer life span 
of patients with HCC who had received sorafenib. This 
might suggest revision of indications for wider use of this 
drug in HCC.

The incidence of HCC in north-eastern Poland is 
gradually increasing and most frequently affects men 
aged 50 years and older. AFP is still a useful marker 
for the diagnosis and monitoring of HCC developed 
in the cirrhotic liver. It seems beneficial to broaden 
the indications for the HCC chemotherapy with 
sorafenib. 

Dynamiczny rozwój diagnostyki, technika spek-
troskopowa polegająca na pomiarze promieniowania 
rozproszenia Ramana, (nieelastycznego rozprasza-
nia fotonów) umożliwia zidentyfikowanie charakte-
rystycznych, szczytowych metabolicznych spektrów 
niezbędnych w celu przewidzenia powstania HCC 
(32). Badania te nie są jeszcze powszechnie dostępne, 
a być może diagnostyka białek wskaźnikowych proce-
su nowotworowego lub zastosowanie promieniowania 
rozproszenia będzie charakterystyczne dla różniących 
się histopatologicznie HCC. 

Około 10% HCC rozwija się w niezmienionej mar-
sko tkance wątrobowej. U takich chorych najczęściej 
stwierdza się zmiany nowotworowe większe w po-
równaniu do chorych ze zmianami nowotworowymi 
występującymi w wątrobie o przebudowie marskiej 
(33). W naszych badaniach nie stwierdzono istotnych 
różnic w nowotworach występujących u pacjentów 
z marskością i bez marskości wątroby. Wpływ na to 
mogła mieć niezbyt duża liczba obserwowanych przez 
nas pacjentów z HCC bez marskości wątroby. 

Rak wątrobowokomórkowy występował najczę-
ściej w wątrobie w segmentach 6, 7 lub 8, najrzadziej 
w 1 i 3. Przyczyna takiego rozkładu nie jest zrozumia-
ła. Obserwacje te wskazują na konieczność szczegól-
nej uwagi w przypadku zmian ogniskowych występu-
jących w segmentach, w których nowotwór najczęściej 
występuje.

Ustalone w roku 2016 standardy postępowania 
terapeutycznego u chorych z rakiem wątrobowoko-
mórkowym w praktyce nie zawsze są możliwe do zre-
alizowania. Spośród wielu czynników najważniejsze 
znaczenie mają możliwości wykonania transplantacji, 
resekcji lub ablacji, jak również stopień finansowania 
leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trudno 
jest zatem porównywać stosowane terapie. Jednak wy-
niki badań międzynarodowych i nasze badania wska-
zują jednoznacznie na największe korzyści w przy-
padku przeszczepienia wątroby (21). 

W naszych badaniach nie zaobserwowano istot-
nych działań niepożądanych sorafenibu. Ponadto, ob-
serwacje nasze wskazują na dłuższy czas życia cho-
rych z HCC, u których stosowano sorafenib, a to wska-
zuje na celowość zrewidowania możliwości szerszego 
zastosowania tego leku.

PODSUMOWANIE

Częstość występowania HCC w Polsce systema-
tycznie wzrasta i dotyczy najczęściej mężczyzn po 50 
roku życia. AFP jest przydatnym markerem w diagno-
styce i monitorowaniu leczenia HCC u osób z marsko-
ścią wątroby. Wydaje się celowe poszerzenie możliwo-
ści terapii chorych z HCC sorafenibem. 
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ABSTRACT

Inflammation of the pulp and periapical tissues is the main cause of tooth loss in patients worldwide, therefore 
endodontics is one of the most rapidly developing specialties in dentistry. Despite proper endodontic treatment, 
in many cases it is not possible to determine the etiology of infection or the reason for its relapse.
Many research studies indicate that infections of the periapical tissues are mainly caused by strictly anaerobic 
bacteria. At present, more and more often the composition of the microflora within the inflammatory lesions is 
being evaluated with the use of molecular techniques, which showed that classical culture methods are not able to 
determine the etiology of infections of the periapical tissues. The results of these studies contributed to the major 
changes in our understanding of the microbiome composition in the endodontium. Purulent endodontic lesions 
are particularly important, as they may lead to many severe – even life-threatening – systemic complications.

Key words: periapical abscess, endodontics, pulp necrosis, oral microflora

STRESZCZENIE

Stany zapalne miazgi i tkanek okołowierzchołkowych są główną przyczyną utraty zębów pacjentów na całym 
świecie, toteż endodoncja jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Mimo prawidłowego 
leczenia kanałowego nadal w wielu przypadkach nie można ustalić etiologii oraz przyczyny wznowy infekcji.
Wiele badań wskazuje, że zakażenia tkanek okołowierzchołkowych zęba są głównie spowodowane rozwojem 
bakterii beztlenowych. Obecnie do określenia składu mikroflory w obrębie zmian zapalnych coraz częściej wy-
korzystuje się metody genetyczne, które wykazały, że klasyczne metody hodowlane są niewystarczające do 
ustalenia czynnika etiologicznego infekcji tkanek okołowierzchołkowych. Dzięki tym badaniom poglądy na 
temat składu mikrobiomu endodontium w stanie zapalnym ulegają diametralnym zmianom. Szczególnym przy-
padkiem są zmiany ropne w obrębie endodontium, które mogą prowadzić do wielu groźnych powikłań ogólno-
ustrojowych, włącznie z zagrożeniem życia pacjenta.

Słowa kluczowe: ropień tkanek okołowierzchołkowych, endodoncja, martwica miazgi, mikroflora jamy ustnej

WSTĘP

Choroby miazgi zęba (pulpopatie) są najczęściej 
występującym powikłaniem nieleczonej próchnicy 
zębów, która nadal stanowi poważny problem epide-
miologiczny w wielu regionach świata (1, 2). Kon-

INTRODUCTION

Diseases of the dental pulp (pulpopathies) are 
the most common complications of untreated dental 
caries, which still constitutes a serious epidemiological 
problem in many regions in the world (1, 2). As 
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sekwencją procesów patologicznych toczących się 
w miazdze zęba może być ostre ropne zapalenie tka-
nek okołowierzchołkowych zęba (łac. periodontitis 
periapicalis). Przyczyny i zapobieganie tej chorobie są 
przedmiotem nieustannych badań naukowych i dysku-
sji wśród badaczy (3–7).

Choroby miazgi w większości przypadków rozwi-
jają się na tle przewlekłego procesu próchnicowego, 
lecz często występują również w zębach z uszkodze-
niami niepróchnicowego pochodzenia. Największą 
grupę czynników etiologicznych tych schorzeń stano-
wią bakterie i produkty ich metabolizmu (5, 8) Drogi 
wnikania tych czynników mogą być różne: od strony 
ubytku próchnicowego, przez obnażoną zębinę, bez-
pośrednio do miazgi po jej urazowym obnażeniu, 
przez kieszonkę patologiczną lub drogą krwi (5, 8). 
Przyczyną tego procesu zwykle jest namnożenie się 
bakterii chorobotwórczych znajdujących się w kana-
le korzeniowym zęba. W niektórych przypadkach do 
zapalenia tkanek okołowierzchołkowych może dojść 
bez udziału infekcji bakteryjnej, np. na skutek prze-
pchnięcia leków lub narzędzi stosowanych w leczeniu 
kanałowym poza wierzchołek korzenia – wówczas za-
palenie tkanek okołowierzchołkowych ma charakter 
schorzenia jatrogennego (9).

Bakterie oraz produkty ich metabolizmu stymulują 
wytwarzanie cytokin i powstanie odczynu zapalnego 
w tkankach okołowierzchołkowych zęba (10). Jest to 
pierwsza faza ostrego ropnego zapalenia tych tkanek. 
W odpowiedzi na infekcję bakteryjną do ozębnej mi-
grują granulocyty obojętnochłonne. Jednym z podsta-
wowych składników gromadzącej się ropy są neutro-
file masowo ginące w procesach fagocytozy patogen-
nych mikrobów. Powoduje to resorpcję blaszki kostnej 
zębodołu z jednej strony, a cementu korzeniowego 
z drugiej (11). Wysięk ropny przebija się najczęściej: 
1) przez komorę zęba, 2) przez kość wyrostka zębodo-
łowego, 3) przez kieszonkę patologiczną.

W przebiegu ostrego ropnego zapalenia tkanek 
okołowierzchołkowych ze względu na stopień nasile-
nia objawów chorobowych wyróżnia się trzy fazy: ro-
pień okołowierzchołkowy, ropień podokostnowy oraz 
ropień podśluzówkowy.

Ropień okołowierzchołkowy (łac. abscessus pe-
riapicalis) jest ropnym procesem zapalnym ograniczo-
nym do okolicy wierzchołka zęba. Nieleczony ropień 
okołowierzchołkowy często przechodzi w ropień po-
dokostnowy. Wówczas wysięk ropny toruje sobie dro-
gę przez kość wyrostka zębodołowego doprowadzając 
do odwarstwienia się okostnej. W tej fazie, dochodzi 
do powstania najostrzejszej fazy zapalenia – ropnia po-
dokostnowego (łac. abscessus subperiostalis). W dal-
szym etapie powstaje ropień podśluzówkowy (łac. 
abscessus submucosus), gdy wysięk ropny przebija 
się przez kość wyrostka zębodołowego i okostną pod 

a consequence of the pathological processes in the 
dental pulp may be acute purulent inflammation of 
the periapical tissues. Causes of this disease and its 
prophylaxis are a subject of unceasing scientific studies 
and discussion among the researchers (3–7).

In most cases diseases of the pulp result from the 
chronic carious process, but often are also present in the 
teeth with non-carious lesions. Bacteria and the products 
of their metabolism constitute the largest group of 
etiological agents of these diseases (5, 8). They may enter 
the periapical tissues by several routes: from the carious 
lesion, through the  exposed dentine, directly into the pulp 
after its traumatic denudation, through the pathological 
pocket or by bloodborne route (5, 8). The reason for 
this process is usually replication of pathogenic bacteria 
which are present in the dental root canal. In some cases, 
inflammation of the periapical tissues may not be linked 
to bacterial infection, e.g. as a result of pushing of the 
medicines or tools used in endodontic treatment beyond 
the apex of the dental root – in this case the inflammation 
of the periapical tissues is iatrogenic (9).

Bacteria and the products of their metabolism 
stimulate the production of cytokines and setting-up of 
the inflammatory reaction in the periapical tissues of the 
tooth (10). This is the first stage of the acute purulent 
inflammation of these tissues. In response to bacterial 
infection, neutrophils are migrating to the periodontium. 
These cells are the basic constituents of the accumulating 
pus, dying in mass as a result of phagocytosis of 
pathogenic microorganisms. It causes on one side the 
resorption of the alveolar bone plate, and on the other 
– of the root cementum (11). The purulent discharge 
most often breaks through: 1) the pulp chamber, 2) the 
alveolar bone, 3) the pathological periodontal pocket.

In the course of acute purulent inflammation of 
the periapical tissues, depending on the intensity 
of the disease symptoms three phases are being 
recognised: periapical abscess, subperiosteal abscess 
and submucosal abscess.

Periapical abscess is a purulent inflammatory 
process limited to the area of the tooth apex. Untreated 
periapical abscess often progresses to subperiosteal 
abscess. In this case purulent discharge paves its 
way through the alveolar bone, leading to periosteal  
detachment. In this stage, the most acute phase 
of inflammation occurs – subperiosteal abscess, 
followed by submucosal abscess, which is formed 
in the next stage, when purulent exudate breaks 
through the alveolar bone and periosteum under the 
mucous membrane. Sometimes – depending on the 
direction in which the inflammatory process spreads – 
a subcutaneous abscess may form. Abscesses may be 
located in the vestibule of the oral cavity, on the palate 
or  at the lingual side, depending on which tooth is the 
cause of the disease (11).
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ETIOLOGY OD PERIAPICAL ABSCESSES

For many years research is ongoing aimed at 
establishing the composition of the microbiome causing 
endodontic infections. Classical microbiological 
studies and molecular methods allowed to identify the 
microorganisms present in the infected root canals (5, 12).

In advanced carious lesions, in teeth with dental 
pulp prone to exacerbation of the acute inflammation 
to the purulent phase, bacteria classified in different 
taxonomic groups are present. Microorganisms most 
commonly present in these infections belong to the 
genera Fusobacterium, Parvimonas, Prevotella, 
Porphyromonas, Dialister, Streptococcus and 
Treponema (5, 12–19) (Tab. 1). In about 15 – 30% of 
cases, the cause of the purulent infection cannot be 
established (3).

The metagenomic analyses provided surprising 
results. It appears that – in contrast to the views 
prevailing so far – streptococci and the strains of 
Lactobacillus spp. comprised as little as 0.09% and 2% 
of the whole bacterial population, respectively (15). It 

błonę śluzową. Niekiedy – w zależności od kierunku 
szerzenia się procesu zapalnego – może wytworzyć się 
ropień podskórny (lac. abscessus subcutaneus). Zale-
żnie od lokalizacji zęba przyczynowego ropnie mogą 
umiejscawiać się w przedsionku jamy ustnej, na pod-
niebieniu lub od strony językowej (11).

ETIOLOGIA ROPNI TKANEK  
OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH

Od wielu lat trwają badania nad ustaleniem składu 
mikrobiomu infekcji endodontium. Klasyczne badania 
mikrobiologiczne oraz metody molekularne pozwoliły 
zidentyfikować drobnoustroje występujące w zakażo-
nych kanałach korzeniowych (5, 12).

W zaawansowanych zmianach próchniczych w zę-
bach z miazgą narażoną na zaostrzenie stanu zapalne-
go do ropnego wykazano obecność bakterii należących 
do różnych grup taksonomicznych. Bakterie występu-
jące najczęściej w tych infekcjach należą do rodzajów 
Fusobacterium, Parvimonas, Prevotella, Porphyromo-
nas, Dialister, Streptococcus i Treponema (5, 12–19) 

Table I. Etiological agents of endodontic infections (according to ref. 5, with updated nomenclature of bacteria)
Tabela I. Czynniki etiologiczne zakażeń endodontium (według 5, z aktualizacją nazewnictwa bakterii)
Bakterie Gram-dodatnie Tlenowe pałeczki: Corynebacterium spp.

Względnie 
beztlenowe

ziarenkowce: Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus epidermidis, 
Staphyloccocus auricularis, Staphyloccocus capitis, Staphyloccocus 
warneri, Streptoccocus mitis, Streptoccocus mutans, Streptoccocus 
sanguinis, Streptoccocus oralis, Streptoccocus intermedius, Streptoccocus 
anginosus, Streptoccocus constellatus, Streptoccocus salivarius, 
Enteroccocus faecalis, Enteroccocus faecium, Gemella morbillorum 
pałeczki: Actinomyces naeslundii, Actinomyces viscosus, 
Corynebacterium xerosis, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus 
fermentum

Bezwzględnie 
beztlenowe

ziarenkowce: Parvimonas micra, Finegoldia magna, Peptoniphilus 
asaccharolyticus, Peptostreptoccocus anaerobius, Anaerococcus prevotii
pałeczki: Actinomyces israelii, Actinomyces meyeri, Actinomyces 
odontolyticus, Propionibacterium propionicus, Propionibacterium 
acnes, Pseudoramibacter alactolyticus, Eubacterium brachy, 
Eubacterium nodatum, Eggerthella lenta, Mogibacterium timidum, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Eggerthia catenaformis, 
Atopobium minutum, Bifidobacterium spp.

Bakterie Gram-ujemne Tlenowe ziarenkowce: Moraxella osloensis
Względne 
beztlenowe

ziarenkowce: Neisseria spp.*
pałeczki: Capnocytophaga ochracea, Eikenella corrodens, 
Campylobacter sputorum**

Bezwzględnie 
beztlenowe

ziarenkowce: Veillonella parvula
pałeczki: Prevotella buccae, Prevotella denticola, Prevotella 
intermedia, Prevotella loescheii, Prevotella oralis, Prevotella oris, 
Prevotella melaninogenica, Parabacteroides distasonis, Porphyromonas 
endodontalis Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, 
Fusobacterium necrophorum, Selenomonas sputigena, Wolinella recta, 
Wolinella curva, Treponema spp., Mitsuokella dentalis

* Neisseria spp. są drobnoustrojami kapnofilnymi
** Camphylobacter spp. są to bakterie mikroaerofilne 
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should be emphasized, that the etiology of endodontic 
infections is not uniform and may be caused by many 
bacterial species at the same time, in the form of 
polybacterial infections (5).

The introduction of the molecular techniques has 
helped to understand a biodiversity of microorganisms 
occurring in the odontogenic abscesses (15, 16, 20, 
21). Thanks to the molecular techniques, the list of 
pathogens causing these disorders is being expanded 
by rare or totally novel species, which have not been 
described so far in the periapical abscess and carious 
lesions while using the standard methods of culture 
(13–16).

PATHOGENESIS OF ABSCESSES 
OF PERIAPICAL TISSUES

Most often microorganisms and toxins produced 
by them reach the pulp from the carious lesion. The 
presence of single microorganisms in the tubules of 
the healthy dentine rarely leads to pulpitis because 
of the presence of dentinal fluid, which constitutes 
a protective barrier, among others thanks to the activity 
of odontoblasts (22). Diseases of the pulp may result 
from penetration of bacterial toxins into the dental 
cavity, which – as small molecule compounds – have 
a greater ability to permeate through the dentinal 
tubules.

As the dental caries involves deeper layers of 
dentine, the risk of microbial passage into the pulp 
increases, because these layers are not resistant to the 
destructive activity of cariogenic (acid-producing and 
proteolytic) microorganisms. It leads to the irreversible 
diseases of the pulp (12).

Infection of the pulp by a direct route may take 
place during its exposure caused by treatment of 
a carious lesion or by a broken crown of the tooth. 
Another reason for microbial penetration is lack of 
marginal seal of the tooth fillings, i.e. the presence 
of a crevice between the filling and the tooth’s wall 
(called a marginal crevice), which leads to the 
marginal leakage (so called microleakage). Pulpitis 
from the periodontal pocket results from the marginal 
periodontitis, spreading by continuity into the deeper 
layers of periodontium, forming a pocket – these are 
so called ascending diseases of the pulp.

Bloodborne pulp diseases constitute a rare form 
of pulpitis. In the course of infectious diseases, such 
as malaria, sepsis, typhoid fever or scarlet fever, 
a phenomenon of anachoresis takes place (5). If there 
is already an inflammatory focus in the pulp, caused by 
other stimuli occurring earlier, then blood vessels are 
already damaged and more permeable, which makes it 
easier for microorganisms to penetrate into the inflamed 
tissues, where they find favourable conditions for growth.

(Tab. 1). W około 15 – 30% przypadków nie udaje się 
ustalić przyczyny powstania infekcji ropnej (3).

Badania metagenomiczne przyniosły zaskakujące 
wyniki. Okazało się, że wbrew dotychczas panującym 
poglądom paciorkowce i szczepy Lactobacillus spp. 
stanowiły – odpowiednio – zaledwie 0,09% i 2% całej 
populacji bakterii (15). Należy podkreślić, że etiologia 
infekcji endodontycznych jest niejednorodna i może 
być wywoływana jednocześnie przez wiele gatunków 
bakterii, w postaci zakażeń mieszanych (5). 

Wprowadzenie technik molekularnych pomogło 
zrozumieć bioróżnorodność drobnoustrojów wystę-
pujących w przypadkach ropni zębopochodnych (15, 
16, 20, 21). Dzięki badaniom molekularnym lista pa-
togenów wywołujących te schorzenia jest rozszerzana 
o gatunki rzadko występujące lub całkiem nowe, któ-
rych dotychczas nie opisano w ropniu okołowierzchoł-
kowym i zmianach próchnicowych przy użyciu stan-
dardowych metod hodowli (13–16).

PATOGENEZA ROPNI TKANEK 
OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH

Najczęściej drobnoustroje i wytwarzane przez nie 
toksyny dostają się do miazgi z ogniska próchnico-
wego. Obecność nielicznych drobnoustrojów w ka-
nalikach zdrowej zębiny rzadko prowadzi do zapaleń 
miazgi ze względu na obecność płynu zębinowego sta-
nowiącego barierę ochronną, m.in. dzięki aktywności 
odontoblastów (22). Choroby miazgi mogą powstawać 
w przypadku przedostania się do jamy zębowej toksyn 
bakteryjnych, które jako związki drobnocząsteczkowe 
mają większą zdolność przenikania przez kanaliki zę-
binowe.

W miarę jak próchnica obejmuje coraz głębsze 
warstwy zębiny, wzrasta możliwość przechodzenia 
drobnoustrojów do miazgi, gdyż wspomniane warstwy 
nie są odporne na niszczące działanie próchnicotwór-
czych (kwasotwórczych i proteolitycznych) drobno-
ustrojów. Prowadzi to do powstania pulpopatii nieod-
wracalnych (12).

Bezpośrednie zakażenie miazgi może mieć miej-
sce podczas jej obnażenia spowodowanego opracowa-
niem ubytku próchnicowego lub złamaniem korony 
zęba. Innym powodem do przenikania drobnoustrojów 
jest brak szczelności wypełnień, czyli występowanie 
szpary pomiędzy wypełnieniem a ścianą zęba, zwa-
nej szczeliną brzeżną, która prowadzi do przenikania 
brzeżnego (tzw. mikroprzecieku). Zapalenie miazgi od 
strony kieszonki przyzębnej jest następstwem zapaleń 
przyzębia brzeżnego, szerzącego się przez ciągłość na 
coraz głębsze warstwy ozębnej tworząc kieszonkę – są 
to tzw. pulpopatie wstępujące.

Rzadką postacią zapaleń miazgi są pulpopatie 
krwiopochodne. W przebiegu takich chorób zakaź-
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nych, jak malaria, sepsa, dur brzuszny lub płonica, 
dochodzi do zjawiska anachorezy (5). Jeżeli w miaz-
dze istnieje już ognisko zapalne, wywołane wcześniej 
działaniem innych bodźców, to naczynia krwionośne 
są już uszkodzone i wykazują większą przepuszczal-
ność, co sprawia, że drobnoustroje z łatwością prze-
nikają do zapalnie zmienionych tkanek i znajdują tam 
dobre warunki rozwoju.

NIEODWRACALNE ZAPALENIA MIAZGI 
(MARTWICA/ZGORZEL)

Bakterie i ich toksyny wnikają do miazgi zęba prowa-
dząc do nieodwracalnych stanów zapalnych – martwicy 
(łac. necrosis pulpae) i zgorzeli miazgi (łac. gangraena 
pulpae) Niektórzy badacze uważają, że są to synonimy, 
należy jednak przyjąć, że zgorzel miazgi jest szczegól-
ną odmianą martwicy, polegającą na jej gnilnym rozpa-
dzie. Istotą procesów chemicznych w powstaniu zgorzeli 
miazgi jest fermentacja związków bezazotowych, szcze-
gólnie węglowodanów, doprowadzająca do powstania 
kwaśnego środowiska warunkującego rozpad gnilny. 
W wyniku proteolitycznego rozkładu tkanek powstają 
silnie toksyczne substancje – ptomainy (neurydyna, ka-
daweryna, putrescyna, muskaryna, cholina) i inne me-
diatory (10). Gnilny zapach jest jedynym wskaźnikiem 
klinicznym odróżniającym zgorzel od martwicy.

W następstwie złożonych procesów chemicznych 
powstają ostateczne produkty zgorzeli, takie jak: woda, 
kwas węglowy, kwas octowy, kwasy tłuszczowe, amo-
niak, parakrezol, fenol, indol, skatol, indoksyl i siarko-
wodór. Wytwarzające się gazy (amoniak, siarkowodór) 
przy braku ujścia w zamkniętej komorze zęba powo-
dują zwiększone ciśnienie w jej wnętrzu, co prowadzi 
do silnego bólu. Może to również spowodować prze-
pchnięcie produktów rozpadu zgorzelinowego przez 
otwór wierzchołkowy do tkanek otaczających korzeń 
zęba (23, 24). Bakterie mogą też działać alergizują-
co i wywoływać odczyny immunologiczne w tkan-
kach okołowierzchołkowych i odległych narządach. 
Ze względu na bezpośredni kontakt głównego kana-
łu korzeniowego z tkankami okołowierzchołkowymi 
(przez otwór fizjologiczny i anatomiczny), zakażenie 
szerzy się w kierunku ozębnej i kości wyrostka zębo-
dołowego. W przypadku zmian chorobowych w przy-
zębiu brzeżnym drobnoustroje mogą przedostawać 
się do tkanek okołowierzchołkowych przez kieszonkę 
przyzębną, a także przez kanały dodatkowe – komo-
rowo-ozębnowe oraz korzeniowo-ozębnowe (25, 26). 
Ogniska zapalne sąsiednich korzeni mogą zainfeko-
wać blisko znajdujący się korzeń zęba. Teoretycznie 
możliwe jest również przechodzenie drobnoustrojów 
lub ich toksyn do ozębnej przez naczynia krwionośne 
wnikające od strony kości wyrostka zębodołowego, 
jednak ten rodzaj zakażenia ma miejsce bardzo rzadko.

IRREVERSIBLE PULPITIS 
(NECROSIS/GANGRENE)

Bacteria and their toxins penetrate into the pulp 
of the tooth leading to irreversible inflammatory 
conditions – necrosis of the pulp and its gangrene. 
Some researchers believe that these terms are 
synonyms, however it should be acknowledged that 
gangrene of the pulp represents a particular form of 
necrosis, which involves a putrid disintegration of 
the pulp. The basis of the chemical processes which 
lead to the necrosis of the pulp is fermentation of 
nitrogen-free compounds, particularly carbohydrates. 
It creates an acidic environment, which enables 
putrid disintegration. As a consequence of proteolytic 
decomposition of the tissues,  highly toxic substances 
are produced – ptomaines (neuridine, cadaverine, 
putrescine, muscarine, choline) and other compounds 
(10). Putrid smell is the only clinical indicator which 
distinguishes gangrene from necrosis.

As a result of complex chemical reactions, final 
products of gangrenous process are formed, such as: 
water, carbonic acid, acetic acid, fatty acids, ammonia, 
para-cresol, phenol, indole, skatole, indoxyl and 
hydrogen sulphide. Gaseous products of these reactions 
(ammonia, hydrogen sulphide), with no vent in the 
closed chamber of the tooth, cause an increased pressure 
inside it, which results in a severe pain. It may also 
force the products of putrid decomposition through the 
apex of the tooth into the tissues surrounding the root 
(23, 24). Bacteria may also have an allergic effect and 
cause immunological reactions in the periapical tissues 
and in anatomically distant organs. Because of a direct 
contact of the main root canal with the periapical tissues 
(through a physiological and anatomical opening), 
infection spreads in the direction of periodontium and 
the alveolar bone. In case of pathological processes in 
the marginal periodontium, microorganisms may reach 
the periapical tissues through the periodontal pocket, 
as well as through the lateral or accessory canals (25, 
26). Inflammatory foci in the neighbouring roots may 
cause an infection of a dental root located nearby. It 
is also possible that microorganisms and their toxins 
may reach the periodontium via blood vessels entering 
from the alveolar bone, however this type of infection 
is very rare. 

The most advanced changes in the periapical 
tissues, such as acute and chronic purulent 
inflammation with accompanying bone resorption, 
result from the total necrosis of the pulp, which 
comprises a habitat for bacteria and the products of 
their metabolism, directly  adjoining the periodontium 
(24). The condition of the tooth after failed endodontic 
treatment, with bacteria in its canals, may also be 
a source of microorganisms penetrating from the root 
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Najbardziej zaawansowane zmiany w tkankach 
okołowierzchołkowych typu ostrych i przewlekłych za-
paleń ropnych, z towarzyszącą im resorpcją kości, po-
wstają w przypadku całkowitej martwicy miazgi, która 
stanowi siedlisko bakterii i produktów ich metabolizmu 
bezpośrednio sąsiadujących z ozębną (24). Stan zęba po 
nieudanym leczeniu endodontycznym, gdy w jego ka-
nałach znajdują się bakterie, również może być źródłem 
drobnoustrojów przenikających z kanałów zębowych 
(27–30) (Tab. 2). Skutek szkodliwego działania bodź-
ców bakteryjnych zależny jest od rodzaju, czasu i inten-
sywności ich trwania oraz odporności ogólnoustrojowej 
i miejscowej tkanek okołowierzchołkowych.

W ciągu ostatnich 20 lat poglądy na temat rodzajów 
bakterii odgrywających rolę w etiologii procesów zapal-
nych tkanek okołowierzchołkowych zmieniały się. Ko-
lejne badania naukowe przedstawiały opracowania składu 
bakterii wyizolowanych ze zmian zapalnych w tkankach 
okołowierzchołkowych (5, 9, 27–30). Co prawda w tym 
okresie liczba niepowodzeń leczenia endodontycznego 
uległa obniżeniu, m.in. dzięki dostępności na rynku no-
wych materiałów i sprzętu do leczenia kanałowego zębów 
(mikroskop, koferdam, ćwieki gutaperkowe), to jednak na-
dal obserwuje się wznowy procesu zapalnego, które mogą 
wymagać ekstrakcji zęba objętego tym procesem chorobo-
wym. Trwa dyskusja na temat przyczyn zaburzeń procesu 
gojenia się tkanek po leczeniu endodontycznym.

EPIDEMIOLOGIA ROPNI TKANEK 
OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH

Ropnie tkanek okołowierzchołkowych są następ-
stwem infekcyjnych schorzeń jamy ustnej, głównie 
próchnicy zębów i zapalenia przyzębia, toteż wskaźniki 
dotyczące występowania tych schorzeń odzwierciedlają 
ryzyko powstania ropni zębopochodnych (6, 7). W tym 
kontekście należy podkreślić, że możliwe jest zdiagno-
zowanie i leczenie obu tych grup schorzeń – próchnicy 
zębów i zapalenia przyzębia – a także zapobieganie im 
poprzez ograniczenie czynników ryzyka. Ropnie te mogą 
też być następstwem urazu lub powikłaniem leczenia 
endodontycznego (31, 32). Należy pamiętać, że ropnie 
zębopochodne mogą prowadzić do szerzenia się zakaże-
nia na okoliczne tkanki, a także do miejsc anatomicznie 
odległych – może dojść do powikłań okulistycznych lub 
zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, a niekiedy na-
wet do infekcji zagrażających życiu pacjenta.

Ropnie tkanek okołowierzchołkowych są u dzieci 
najczęstszą postacią ropni zębopochodnych (6). Jest to 
spowodowane kilkoma czynnikami – m.in. cieńszą war-
stwą szkliwa zębów u dzieci oraz bogatszym ukrwieniem 
miazgi zębów mlecznych, a także niedostateczną higieną 
jamy ustnej (6). U dorosłych natomiast częściej stwierdza 
się ropnie tkanek przyzębia niż okołowierzchołkowych. 
W żadnej grupie wiekowej nie zaobserwowano związku 
między częstością występowania ropni zębopochodnych 
a płcią pacjenta (33).

canals (27–30) (Tab. 2). The harmful effect of bacterial 
stimuli depends on their type, intensity and duration as 
well as on the systemic immunity of the host and local 
resistance of the periapical tissues.

In the past 20 years the views on the role of 
different groups of bacteria in etiology of inflammatory 
processes of the periapical tissues have been changing. 
Consecutive research studies have showed the results 
of analyses of the composition of bacteria isolated 
from the inflammatory lesions in the periapical tissues 
(5, 9, 27–30). Although the number of endodontic 
treatment failures is declining, among others due 
to the availability of new materials and equipment 
for endodontic treatment of the teeth (microscope, 
cofferdam, gutta-percha points), however relapses of 
the inflammation are still being observed, which may 
require extraction of the involved tooth. There is an 
ongoing discussion regarding the causes of the healing 
processes of the tissues after endodontic therapy.

EPIDEMIOLOGY OF THE PERIAPICAL 
TISSUE ABSCESSES

Periapical abscesses are the result of the oral cavity 
infections, mainly dental caries and periodontitis, 
therefore the indices showing their frequency illustrate 
the risk of odontogenic abscesses (6, 7). In this context 
it should be underlined that both groups of diseases – 
dental caries and periodontitis – can be diagnosed and 
treated as well as prevented by limiting risk factors. 
These abscesses may also be the result of trauma or 
endodontic treatment complication (31, 32). It should 

Table II. Bacteria isolated from the root canals after  
             endodontic treatment (according to ref. 5, with  
                   updated nomenclature of bacteria)
Tabela II. Bakterie izolowane z kanałów korzeniowych po  
           leczeniu endodontycznym (według 5, z aktuali- 
                 zacją nazewnictwa bakterii)
Bakterie 
Gram-
dodatnie

Streptococcus mitis, Streptococcus gordonii, 
Streptococcus anginosus
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
acidophilus
Staphylococcus spp. 
Enterococcus faecalis
Olsenella uli
Parvimonas micra
Pseudoramibacter alactolyticus
Propionibacterium spp.
Actinomyces spp.
Bifidobacterium spp.
Eubacterium spp.

Bakterie 
Gram-
ujemne

Fusobacterium nucleatum
Prevotella spp. 
Campylobacter rectus
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be remembered that odontogenic infections may lead 
to the spread of infection into the surrounding tissues, 
and also to the anatomically distant sites – there might 
be ophthalmic complications or the involvement of 
the central nervous system, and sometimes even life-
threatening infections.

Abscesses of the periapical tissues in children 
are the most common form of odontogenic abscesses 
(6). It is caused by several factors – among others by 
a thinner layer of tooth enamel in children and more 
rich blood supply in the dental pulp of the milk teeth, 
as well as inadequate hygiene of the oral cavity (6). 
On the other hand, in adults periodontal abscesses are 
more common than periapical abscesses. No link has 
been observed in any age group between the frequency 
of odontogenic abscesses and the patient’s gender (33).

The marker of the rate of periapical abscesses 
in a population – apart from the frequency of dental 
caries and periodontitis – may also be the data on the 
patients reporting with an acute odontogenic pain. 
Ottaviani et al. in a study comprising >24,000 patients 
reporting to the emergency room with an acute pain, 
noted 688 patients with an odontogenic abscess (34). 
Lopez-Piriz et al. emphasise that periapical abscesses 
constitute even 25% of all odontogenic infections 
requiring emergency dental treatment (35). Bascones 
Martínez et al. estimated that in Spain as many as 
10% of prescribed antibiotic therapies pertain to the 
treatment of odontogenic infections (36).

According to the data of the World Health 
Organization, worldwide even 15 – 20% of adults 
aged 35 – 44 suffer from an advanced form of chronic 
periodontitis, while dental caries affects 60 – 90% of 
school age children and almost 100% adults (37). In 
the USA in 1980s it was estimated that 25% of persons 
aged >60 years were totally toothless, half of whom – 
because of periodontitis, and the other half – due to the 
advanced dental caries (7). In 1990s these data improved 
– a decrease of 6 – 10% was noted in the frequency of 
dental caries in children and adults, as well as a decrease 
of 6% in the frequency of total toothlessness in persons 
aged >60 years. However, in a study performed in 
USA comprising the period 2000 – 2008 it was shown 
that there were >61,000 hospitalisations due to the 
periapical abscess, and an increase by 41,4% in the 
number of patients hospitalised with this condition – 
from 5,757 cases in 2000 to 8,141 persons in 2008, by 
4.6% annually (33). In this study the mean patient’s age 
was 39 years, and 89% of hospitalisations were at the 
emergency department (33). In this period there were 
66 deaths reported as a result of periapical abscess. It 
was also estimated that the cost of treatment of patients 
with an odontogenic abscess was almost 860 mln USD 
at that time. In another report from the USA involving 
the period 2009 – 2010, periodontitis was diagnosed 

Wskaźnikiem częstości występowania ropni oko-
łowierzchołkowych w populacji – oprócz częstości 
występowania próchnicy zębów i zapalenia przyzębia 
– mogą być też dane dotyczące pacjentów zgłaszają-
cych się z ostrym bólem zębopochodnym. Ottaviani 
i wsp. w badaniu obejmującym >24 000 pacjentów 
zgłaszających się z ostrym bólem na dyżur, zanotowali 
688 osób z ropniem zębopochodnym (34). Lopez-Pi-
riz i  wsp. podkreślają, że ropnie okołowierzchołkowe 
stanowią nawet 25% wszystkich zakażeń zębopochod-
nych wymagających doraźnej pomocy stomatologa 
(35). Bascones Martínez i wsp. oszacowali, że w Hisz-
panii aż 10% przepisanych kuracji antybiotykowych 
dotyczy leczenia zakażeń zębopochodnych (36).

Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że 
na świecie nawet 15 – 20% dorosłych w wieku 35 – 44 
lat cierpi na zaawansowaną postać zapalenia przyzębia, 
a próchnica dotyczy 60 – 90% dzieci w wieku szkolnym 
oraz prawie 100% osób dorosłych (37). W USA w la-
tach 80. XX wieku oszacowano, że 25% osób > 60 r.ż. 
całkowicie utraciło zęby, z czego połowa – z powodu 
zapalenia przyzębia, a druga połowa – wskutek zaawan-
sowanej próchnicy zębów (7). W latach 90. ubiegłego 
wieku te dane uległy poprawie – zanotowano zmniej-
szenie się o 6 – 10% częstości próchnicy u dzieci i osób 
dorosłych, a także spadek o 6% częstości całkowitego 
bezzębia u osób > 60 lat. Mimo to w badaniu obejmują-
cym lata 2000 – 2008 wykazano, że w USA w tym okre-
sie było > 61 000 hospitalizacji z powodu ropnia około-
wierzchołkowego, a także zanotowano wzrost o 41,4% 
liczby pacjentów hospitalizowanych z tego powodu – 
z 5 757 przypadków w 2000 r. do 8 141 osób w 2008 r., 
rocznie o 4,6% (33). Średni wiek pacjentów w tym 
badaniu wyniósł 39 lat, a 89% hospitalizacji nastąpiło 
w ramach ostrego dyżuru (33). Zanotowano w tym okre-
sie 66 zgonów jako następstwo ropnia okołowierzchoł-
kowego. Oszacowano także, że koszt leczenia pacjen-
tów z ropniem zębopochodnym wyniósł w tym okresie 
prawie 860 mln USD. W raporcie z USA obejmującym 
dane z lat 2009 – 2010, zapalenie przyzębia stwierdzo-
no u prawie 65 mln osób w wieku > 30 lat (38). Liczba 
osób hospitalizowanych w tym kraju z powodu ropni 
zębopochodnych wyniosła w 2007 r. aż 7 886, a średni 
wiek tych pacjentów wyniósł 37,5 roku (39).

Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych 
w Polsce w ramach Ogólnopolskiego Monitoringu Zdro-
wia Jamy Ustnej (lata 2008 – 2016) są bardzo niepokojące 
(40). W naszym kraju częstość występowania próchnicy 
u dzieci 3-letnich z uzębieniem mlecznym przekroczyła 
w 2016 roku 53,8%, u 5,9% badanych istniała koniecz-
ność leczenia chorób miazgi (które mogą być przyczyną 
powstania ropnia okołowierzchołkowego), a u 1,2% – usu-
nięcia zęba. Natomiast w grupie dzieci 7-letnich aż 37% 
dzieci wymagało usunięcia zeba, a 29,7% leczenia endo-
dontycznego z powodu chorób miazgi. Jak wynika z ob-
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in almost 65 mln persons aged >30 years (38). The 
number of patients hospitalised because of odontogenic 
abscesses in 2007 was 7,886, and the mean patient’s age 
was 37.5 years (39).

The results of epidemiological studies conducted 
in Poland within the National Monitoring of the Oral 
Cavity Health in the period 2008 – 2016 are very 
worrisome (40). In our country the frequency of 
dental caries in 3-year-old children with milk teeth in 
2016 exceeded 53.8%, in 5.9% of the participants it 
was necessary to treat the pulp diseases (which may 
cause periapical abscess), and in 1.2% – required tooth 
extraction. On the other hand in a group of 7-year-old 
children as much as 37% of children needed tooth 
extraction, while 29.7% – endodontic therapy due to 
the pulp disease. Examination of 12-year-old children 
showed that 3.2% of them required the pulp treatment, 
and 88% – lost at least 1 permanent tooth. Among the 
adolescents aged 15 years, this value reached 91.8% 
(40). A study comprising a group of 1,887 persons aged 
18 years showed that among young adults only about 
4% did not have dental caries, while >50% needed 
the treatment of periodontitis (41). Moreover, during 
5 years since the previous study in 2008, these data 
did not improve. Dental caries affects practically all 
(99.9%) adults aged 35 – 44 years, while the number 
of the teeth with dental caries is 12, and extracted – as 
many as 8. Alarming are also the data about a rising 
number of toothless persons in a group of elderly. The 
results of analyses conducted in Poland in patients 
aged 66 – 74 years showed as many as 44% of 
toothless individuals in this group of respondents (42). 
The programme presently carried out – “Monitoring 
of the health status of the Polish population in 2016 
– 2020” – envisages an examination of about 2,000 
persons in different age groups (40). In 2017, the 
study will comprise adults aged 35 – 44 years, and in 
2018 – children aged 6, 10 and 15 years. It will allow 
monitoring of the epidemiological situation regarding 
dental caries and periodontitis in the population and 
coverage of as many persons as possible with dental 
care and caries prophylaxis. Undoubtedly, this should 
lead to a decrease in the number of people with this 
disorder, and subsequently – patients with periapical 
abscesses, which result from these diseases. Further 
efforts are necessary to improve radically this 
epidemiological situation.

COMPLICATIONS OF INFECTIONS 
OF THE PERIAPICAL TISSUES

Abscesses of the oral cavity are a common source 
of many local and systemic complications, which 
may be even life-threatening (4, 26). It should be 
emphasised, that in the course of a periapical abscess 

serwacji dzieci 12-letnich, 3,2% wymagało leczenia mia-
zgi, a 88% – utraciło już co najmniej jeden ząb stały. Wśród 
młodzieży w wieku 15 lat odsetek ten wynosił 91,8% (40). 
Badania obejmujące grupę 1 887 osób w wieku 18 lat wy-
kazały, że wśród młodych osób dorosłych tylko ok. 4% nie 
miało próchnicy, a >50% wymagało leczenia zapalenia 
przyzębia (41). Co więcej, w ciągu 5 lat od poprzedniego 
badania w 2008 r. dane te nie uległy poprawie. Próchnica 
zębów dotyka praktycznie wszystkie (99,9%) osoby doro-
słe w grupie wiekowej 35 – 44 lat, a średnia liczba zębów 
zniszczonych próchnicą wynosi u nich 12, natomiast usu-
niętych – aż 8. Alarmujące są też dane o rosnącej liczbie 
osób z bezzębiem w grupie osób starszych. Wyniki badań 
osób w wieku od 66 do 74 lat w Polsce wykazały aż 44% 
osób bezzębnych w tej grupie ankietowanych (42). Aktu-
alnie realizowany program „Monitorowanie stanu zdrowia 
populacji polskiej w latach 2016 – 2020” zakłada zbada-
nie ok. 2 000 osób w różnych grupach wiekowych (40). 
W 2017 r. badaniem objęci będą dorośli w wieku 35 – 44 
lat, a w 2018 r. – dzieci w wieku 6, 10 i 15 lat. Pozwoli to 
na monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie 
próchnicy zębów i zapalenia przyzębia w populacji oraz 
objęcie jak największej liczby osób leczeniem stomato-
logicznym i profilaktyką próchnicy zębów. Niewątpliwie 
powinno to prowadzić do zmniejszenia się liczby osób 
z tymi schorzeniami, a tym samym pacjentów z ropnia-
mi okołowierzchołkowymi, będącymi następstwem tych 
chorób. Konieczne są więc dalsze wysiłki zmierzające do 
radykalnej poprawy tego stanu epidemiologicznego.

POWIKŁANIA ZAKAŻEŃ TKANEK 
OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH

Ropnie jamy ustnej nierzadko są źródłem licz-
nych miejscowych i ogólnych powikłań, groźnych dla 
zdrowia i życia chorego (4, 26). Należy podkreślić, że 
w przebiegu ropnia okołowierzchołkowego potencjal-
nie możliwe jest wystąpienie wszystkich powikłań za-
palenia tkanek okołowierzchołkowych.

W krajach rozwiniętych powikłania zapalenia tka-
nek okołowierzchołkowych są coraz rzadziej spotykane, 
choć najprawdopodobniej ich całkowite wyeliminowanie 
nie będzie nigdy możliwe. W krajach rozwijających się 
powikłania zakażeń zębopochodnych są nadal przyczyną 
ostrych powikłań, ze śmiercią pacjenta włącznie. Stan za-
palny może rozprzestrzeniać się przez ciągłość na drodze 
najmniejszego oporu tkanek lub drogą naczyń krwiono-
śnych i chłonnych do okolicznych i odległych narządów 
obejmując kolejno: ozębną, kość gąbczastą, kość zbitą, 
okostną, zatoki przynosowe, śluzówkę jamy ustnej lub 
tkanki miękkie, przestrzenie powięziowe, tkankę podskór-
ną i skórę (4, 8, 43). Proces ten jest szczególnie niebez-
pieczny w obrębie twarzoczaszki, gdzie warunki anato-
miczne sprzyjają powstawaniu rozległych zapaleń tkanek 
miękkich, ropowicy, zapaleń kości szczęk i żuchwy, oczo-
dołów (4, 44). W skrajnych przypadkach może dojść do 
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any of the possible complications of the periapical 
tissue inflammation may develop.

In developed countries, the rate of complications 
of periapical tissue inflammatory conditions is 
decreasing, however their total elimination is rather 
not possible. In developing countries, the odontogenic 
infections are still a cause of acute, and even fatal 
complications. Inflammation may spread by continuity 
along locus minoris resistentiae or through the blood 
and lymphatic vessels to the local or distant organs, 
involving sequentially: periodontium, cancellous 
bone, compact bone, periosteum, paranasal sinuses, 
mucous membrane or the soft tissues of the oral cavity, 
fascial spaces, subcutaneous tissue and the skin (4, 
8, 43). This process is particularly dangerous within 
the craniofacial area, where the anatomical conditions 
favour the formation of large areas of cellulitis, 
phlegmon, inflammation of the maxilla and mandible, 
orbital cavities (4, 44). In extreme cases it may lead 
to mediastinitis, generalised sepsis, thrombosis of the 
cavernous sinuses, purulent meningitis or infection of 
the spinal canal (4, 45, 46).

The following disorders are listed among the 
systemic complications of purulent odontogenic 
inflammatory conditions within the craniofacial area: 
inflammation of the cranial nerves, metastatic abscesses 
(brain, liver, kidneys, lungs, cardiac muscle, bones), 
facial vein thromophlebitis, disseminated intravascular 
coagulation, sepsis and septic shock (47–49).

Odontogenic abscess may appear at any of the 
teeth. As the observations indicate, in children the 
most prevalent are odontogenic abscesses, while in 
adults both periodontal as well as periapical abscesses 
are commonly seen (Fig. 1 and 2).

zapalenia śródpiersia, uogólnionej sepsy, zakrzepowego 
zapalenia zatok jamistych, ropnego zapalenia opon mó-
zgowo-rdzeniowych lub kanału kręgowego (4, 45, 46).

Wśród układowych powikłań ropnych zapaleń zębo-
pochodnych twarzoczaszki wymienia się także: zapalenie 
nerwów czaszkowych, ropnie przerzutowe (mózgu, wą-
troby, nerek, płuc, mięśnia sercowego, kości), zapalenie 
zakrzepowe żył twarzy, zespół rozsianego wykrzepia-
nia śródnaczyniowego (ang. disseminated intravascular 
coagulation, DIC), sepsę i wstrząs septyczny (47–49).

Ropień zębopochodny może pojawiać się przy 
każdym zębie. Jak wykazują obserwacje, u dzieci wy-
stępują głównie ropnie zębopochodne, natomiast u do-
rosłych zarówno ropnie tkanek przyzębia, jak i ropnie 
okołowierzchołkowe (Ryc. 1 i 2).

Przewlekłe stany zapalne jamy ustnej i utrata zę-
bów mogą zwiększać ryzyko wystąpienia chorób ser-
cowo-naczyniowych, nawet po uwzględnieniu innych 
znanych czynników ryzyka tych chorób (7, 50, 51). 
Skala tego zjawiska została zilustrowana w badaniu, 
w którym 1 203 mężczyzn obserwowano przez średnio 
24 lata, przyjmując stopień utraty kości w obrazie rtg 
za marker nasilenia przewlekłego zapalenia przyzębia 
(51). Wśród mężczyzn w wieku <60 lat zaobserwowano 
korelację między utratą masy (gęstości) utkania kostne-
go i znacznym wzrostem ryzyka wystąpienia choroby 
niedokrwiennej serca (ang. hazard ratio – HR 2,12) (51).

Dzieci w wieku szkolnym często skarżą się na ból zę-
bów mlecznych z powodu głębokiej próchnicy. W zębach 

Fig. 1. Patient with a periapical abscess spreading to the  
             neighbouring tissues (courtesy of dr Błażej Betkowski).
Ryc. 1. Pacjent z ropniem okołowierzchołkowym szerzą- 
            cym się na okoliczne tkanki (dzięki uprzejmości dr  
              Błażeja Betkowskiego).

Fig. 2. Extra-oral drainage of the abscess (courtesy of dr Błażej  
            Betkowski).
Ryc. 2. Zewnątrzustny drenaż ropnia (dzięki uprzejmości  
                dr Błażeja Betkowskiego).
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Chronic inflammatory changes in the oral cavity 
and loss of teeth may increase the risk of cardiovascular 
disorders, even after taking into account other known 
risk factors for these diseases (7, 50, 51). The scale of 
this risk was presented in a study, in which 1,203 men 
had been observed on average for 24 years, accepting 
the degree of bone loss on the X-ray as a marker of 
the intensity of chronic periodontitis (51). Among 
men aged <60 years, a correlation has been observed 
between loss of density of the bone texture and 
a significant increase in the risk of the ischaemic heart 
disease (hazard ratio – HR 2,12) (51).

School-age children often complain of toothache 
of milk teeth caused by a deep dental caries. In milk 
teeth, pulp necrosis is a common complication. It 
should be emphasised that in these patients even 
symptomless tooth necrosis may cause bloodborne 
infection and sepsis, however when the abscess is 
drained (fistula) and the pain ceases, the parents do 
not report with the child to the dentist, ignoring the 
problem. The presence of abnormal neurological 
symptoms may indicate the formation of the brain 
abscess. Hibberd and Nguyen described a case of an 
11-year-old boy, in whom an abscess derived from 
the milk molar tooth caused a complication in the 
form of the brain abscess (52). This is a very rare, but 
exceptionally dangerous life-threatening complication. 
It may result from a direct spread of the infection from 
a nearby focus of inflammation, extension of infection 
by a bloodborne route from a distant focus, or it may 
follow a neurosurgical procedure or trauma of the 
brain (4).

CONCLUSIONS

Classical methods of culturing microorganisms 
used for evaluation of the etiology of periapical 
abscesses provided basic information about the causes 
of this disorder and the species of bacteria which cause it. 
However, the procedures of isolation of microorganisms 
in culture and their identification are time- and labour-
consuming, and many bacterial species (even 50% of 
the oral microbiome composition) cannot be grown in 
the laboratory conditions. This is due to the specific 
growth requirements of bacteria which constitute the 
human microbiome. These significant limitations are 
the reason why it is not possible to obtain a complete 
analysis of the oral microflora in the health and disease 
conditions with the use of classical microbiological 
methods.

At present metagenomic methods enable to a large 
extent the detection of the microbial genetic material, 
including the pathogens (bacteria and fungi), for which 
culture methods have not been developed yet. These 
molecular methods are based on the use of appropriate 

mlecznych często dochodzi do martwicy miazgi. Należy 
pamiętać, że nawet bezobjawowa martwica zębów może 
u tych pacjentów spowodować sepsę drogą krwi, jednak 
kiedy dochodzi do opróżnienia ropnia (przetoka), a ból 
mija, rodzice nie zgłaszają się na wizytę z dzieckiem do 
dentysty, bagatelizując problem. Obecność nieprawidło-
wych objawów neurologicznych może wskazywać na 
rozwój ropnia mózgu. Hibberd i Nguyen opisali przypa-
dek 11-letniego chłopca, u którego ropień pochodzący 
z trzonowego zęba mlecznego spowodował powikłanie 
w postaci ropnia mózgu (52). Jest to powikłanie bardzo 
rzadkie, jednak wyjątkowo poważne, gdyż stanowi za-
grożenie życia pacjenta. Przyczyną może być przejście 
infekcji bezpośrednio z przyległego ogniska zapalnego, 
rozszerzenie się zakażenia drogą krwi z oddalonego ogni-
ska zapalnego, lub może być wynikiem zabiegu neuro-
chirurgicznego lub urazu mózgu (4).

WNIOSKI

Klasyczne metody hodowli drobnoustrojów uży-
wane do badania etiologii ropni okołowierzchołko-
wych dostarczyły podstawowych informacji o przy-
czynach tego schorzenia i gatunkach bakterii, które je 
wywołują. Jednak procedury izolacji drobnoustrojów 
w hodowli i ich identyfikacji są czaso- i pracochłonne, 
a w przypadku wielu gatunków bakterii (nawet 50% 
składu mikrobiomu jamy ustnej) nie można uzyskać 
ich wzrostu w warunkach laboratoryjnych. Wynika to 
ze specyficznych wymagań co do warunków i sposo-
bu hodowli bakterii wchodzących w skład mikrobomu 
człowieka. Te istotne ograniczenia sprawiają, że przy 
użyciu klasycznych metod mikrobiologicznych nie 
jest możliwe uzyskanie kompleksowej analizy składu 
mikroflory w zdrowiu i stanach chorobowych jamy 
ustnej.

Obecnie metody metagenomiczne w znacznym 
stopniu umożliwiają wykrycie materiału genetycz-
nego także tych patogenów (bakterii i grzybów), dla 
których metody hodowlane nie są jeszcze opracowane. 
Metody te bazują przede wszystkim na wykorzystaniu 
odpowiednich genów markerowych (np. 16S rRNA, 
recA, rpoB) w celu identyfikacji taksonomicznej drob-
noustrojów tworzących mikrobiocenozę zasiedlającą 
daną niszę ekologiczną. Od niedawna metody te zna-
lazły również zastosowanie w stomatologii. Rozwój 
technologii sekwencjonowania DNA (w tym technik 
sekwencjonowania nowej generacji, tj. technologii 
Illumina czy też Ion Torrent) i biologii obliczeniowej 
(oraz mocy obliczeniowej komputerów) znacząco 
poszerzyły wiedzę na temat mikroflory występującej 
w ropniu okołowierzchołkowym oraz etiopatogenezy 
tej choroby, co może przyczynić się do udoskonalenia 
metod leczenia i profilaktyki tego nadal często wystę-
pującego schorzenia.

Aleksandra Burczyńska, Izabela Strużycka i inni
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marker genes (e.g. 16S rRNA, recA, rpoB) in order 
to obtain taxonomic identification of microorganisms 
which constitute the microbiota inhabitating the 
specific ecological niche. Recently, these methods 
have also been used in dentistry. Development of DNA 
sequencing methods (including the new generation 
sequencing techniques, i.e. Illumina technology or 
Ion Torrent) and computational biology (and the 
processing power of the computers) have significantly 
broadened the knowledge on the microflora present 
in the periapical abscess and pathogenesis of this 
disease, which may contribute to the improvement 
of the treatment methods and prophylaxis of this still 
common disorder.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Melanoma malignum is a relatively rare neoplasm, among all skin neoplasms, but its relat-
ed mortality is high. Diagnosis and removal of the lesion at an early stage are crucial for significant increase in 
chances of survival andis highly determined by patients’ awareness in terms of melanoma risk factors.
AIM. The aim of the study was to determine the level of patients’ knowledge and awareness in terms of skin 
melanoma, its risk factors, health promoting behaviors, as well as learning about the sources of this knowledge.
MATERIAL AND METHODS. Study group included 142 patients from the Department of Dermatology at the 
University Hospital in Kraków. Patients were divided into two groups: 88 people from the Videodermatoscopy 
Office (VDO), 53 people from other offices (OO). A questionnaire including 40 questions was used as a research 
tool for the studied group. It applied to data obtained from demographic data, determination of skin phototype 
according to Fitzpatrick scale, history of possible suspicious or removed skin lesions, awareness in terms of 
skin neoplasm prevention, patients’ knowledge about skin melanoma, and its source. Collected data were then 
subjected to statistical analysis.
RESULTS: VDO patients provided more accurate answers to questions regarding melanoma, prognosis, risk factors, 
possible melanoma sites, and treatment. Melanoma was correctly described as a malignant neoplasm by 92% people 
from the VDO group, and 65% of the OO group, surgical melanoma removal as the correct method was indicated by 
84% vs. 68% and excessive exposure to sunlight 88.2% vs. 74%, sunbathing without use of skin sunscreen lotions 
92.1% vs. 84%, melanoma in the family 75% vs. 66%, use of tanning salons 80.3% vs. 66%, exposure to excessive sun 
effect during childhood 67.1% vs. 34%, previously removed melanoma 44.7% vs. 24%, use of tanning beds 80.3% vs. 
66%, high number of nevi 68.4% vs. 38% as melanoma risk factors, features of alarming nevi (multiple colors 77.3% 
vs. 56.6%, growth over time 75% vs. 50.9%, irregular borders 72.7% vs. 45.3%, diameter >5 mm 72.7% vs. 45.3%, 
asymmetrical shape 61.4% vs. 67.9%). 51.3% of patients of the VDO vs. 8% of the OO group indicated physician as 
the source of knowledge and 79,1% vs. 61% of them perform regular self-examination. 
CONCLUSION. Crucial links in the process of melanoma diagnostics include: health awareness of patients, 
involvement of physicians, both dermatologists, and primary healthcare physicians, as well as appropriately 
prepared and comprehensive information and education provided by media. According to the foregoing infor-
mation, physicians have to be ready not only to diagnose the problem reported by a patient, but also to take the 
initiative and educate patients in terms of disease character, risk factors and motivating to perform self-examina-
tion of the skin, as this provides the most measurable results.

Key words: melanoma, prevention, risk factors, health awareness

STRESZCZENIE

WSTĘP. Czerniak złośliwy jest stosunkowo rzadko występującym nowotworem, spośród wszystkich nowo-
tworów skóry, jednak śmiertelność z jego powodu jest wysoka. Świadomość pacjentów w zakresie czynników 
ryzyka czerniaka ma istotne znaczenie dla szybszego rozpoznania i leczenia. 
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INTRODUCTION

Melanoma is a relatively rare malignancy, among 
all skin cancers but its related mortality is high. 
Diagnosis and removal of the lesion at an early stage 
are crucial for significant increase in chances of 
survival. Early diagnosis is determined by patients’ 
awareness in terms of melanoma risk factors. 
Campaigns popularizing knowledge about melanoma - 
being a part of primary prevention, aimed at spreading 
the knowledge and increasing society’s awareness with 
regard to melanoma and its risk factors - are currently 
more widely propagate. 

AIM

The aim of the study was to determine the level 
of patients’ knowledge and awareness regarding 
melanoma, its risk factors, health promoting behaviors, 
as well as learning about the sources of this knowledge.

MATERIALS AND METHODS.

Study group included 142 patients from 
Dermatological Outpatient Clinic of University Hospital 
in Cracow. The study was conducted from January to May 
2015. Patients were divided into two groups: 88 people 
from the Videodermatoscopy Office (VDO), 53 people 

CEL PRACY. Określenie poziomu wiedzy i świadomości pacjentów w zakresie czerniaka skóry, jego czynni-
ków ryzyka, zachowań prozdrowotnych, a także poznanie źródeł pochodzenia tej wiedzy.
MATERIAŁ I METODY. Przebadano 142 pacjentów Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie. Pacjentów podzielono na dwie grupy: 88 osób z Gabinetu Wideodermatoskopii (GVD) oraz 53 osoby 
z pozostałych gabinetów (PG). Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz składający się z 40 pytań 
obejmujących dane demograficzne, fototyp skóry wg skali Fitzpatricka, świadomość w zakresie profilaktyki 
nowotworów skóry, wiedzę pacjentów na temat czerniaka skóry oraz jej źródła. Zebrane wyniki zostały poddane 
analizie statystycznej.
WYNIKI. Większy poziom wiedzy pacjenci z GVD prezentowali w kwestiach wiedzy, czym jest czerniak (czer-
niak to nowotwór złośliwy prawidłowo określiło 92% osób z GVD vs. 65% z PG), sposobach leczenia (chirur-
giczne usunięcie odpowiednio 84% vs. 68%), czynnikach ryzyka (nadmierna ekspozycja na światło słoneczne 
88,2% vs.74%, opalanie bez stosowania kremów z filtrem na skórę 92,1% vs. 84%, czerniak w rodzinie75% vs. 
66%, korzystanie z solarium 80,3% vs. 66%, narażenie na nadmierne działanie słońca w dzieciństwie 67,1% vs. 
34%, wcześniej usunięty czerniak 44,7% vs. 24%, i dużą liczbę znamion 68,4% vs. 38%, cechach niepokojących 
(wielobarwność 77,3% vs.56,6%, powiększanie się w czasie 75% vs. 50,9%, nierówne brzegi 72,7% vs. 45,3%, 
średnica >5mm 72,7% vs. 45,3%, asymetryczny kształt 61,4% vs. 67,9%). 51,3% pacjentów GVD vs. 8% PG 
czerpało wiedzęod lekarzy, a 79,1% z GVD vs. 61% z PG wykonywało samobadanie skóry. 
WNIOSKI. Kluczowymi ogniwami w procesie diagnostyki czerniaka są: świadomość zdrowotna pacjentów, 
zaangażowanie lekarzy, zarówno dermatologów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także odpo-
wiednio przygotowana i rzetelna informacja i edukacja przekazywana przez media. Lekarze muszą być gotowi 
nie tylko na diagnozowanie problemu, z którym zgłasza się pacjent, ale również na wyjście z inicjatywą i edu-
kowanie pacjentów w zakresie charakteru choroby, czynników ryzyka i motywowaniu do samobadania skóry, 
gdyż przynosi to najbardziej wymierne rezultaty. 

Słowa kluczowe: czerniak złośliwy, prewencja, czynniki ryzyka, świadomość zdrowotna

WPROWADZENIE 

Czerniak skóry jest stosunkowo rzadko występującym 
nowotworem, spośród wszystkich nowotworów skóry, 
jednak śmiertelność z jego powodu jest wysoka. Kluczo-
we dla znaczącego zwiększenia szans przeżycia jest roz-
poznanie oraz usunięcie zmiany we wczesnym stadium. 
Natomiast wczesna diagnoza warunkowana jest świado-
mością pacjentów w zakresie czynników ryzyka czernia-
ka. Aktualnie coraz bardziej widoczne są kampanie popu-
laryzujące wiedzę o czerniaku będące częścią profilaktyki 
pierwszorzędowej mające na celu rozpowszechnienie wie-
dzy i zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
czerniaka i jego czynników ryzyka (1,2). 

CEL 

Celem badania było określenie poziomu wiedzy 
i świadomości pacjentów w zakresie czerniaka skóry, 
jego czynników ryzyka, zachowań prozdrowotnych, 
a także poznanie źródeł pochodzenia tej wiedzy.

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 142 pacjentów Kliniki Dermato-
logii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w okre-
sie od stycznia do maja 2015 roku. Pacjentów podzie-
lono na dwie grupy: 88 osób z Gabinetu Wideoderma-
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from other offices (OO), i.e. Male Office, Female Office, 
Connective Tissue Disease Office. The group included 71 
women and 70 men (1 – no data). The youngest patient 
was 18 years old, the oldest - 87 years old, mean patient 
age - 45 years, median of age - 42 years.  A questionnaire 
including 40 questions was used as a research tool for the 
studied group. Patients were asked about demographic 
data, skin phototype according to Fitzpatrick scale, 
awareness regarding skin neoplasm prevention. Patients’ 
knowledge about skin melanoma and its source were also 
checked. Collected data were statisticaly analysed.

RESULTS

In the VDO group, patients up to 30 years of age 
constituted 6,8%, patients aged 31-50 – 60,2%, and 
patients above the age of 50 years -  33% In the OO 
group, patients below 30 years of age constituted 
24,5%, patients aged 31-50 - 34%, and patients above 
50 years - 41.5%. Significant dominance of Fitzpatricks 
phototypes II and III was noted (VDO - 84% and OO 
- 75%). Patients of the VDO group had significantly 
more nevi on the body, compared to patients from OO. 
Only 5,7% of patients of the VDO group had less than 
5 nevi, whereas in the OO group – 28,3% of patients, 
26,1% of VDO patients had from 5 to 50 nevi, with 
62,3% of patients in the OO group, whereas 30,7% of 
VDO patients had 50-100, compared to only 3,8% in 
the OO group. Patients with the nevi number above 
100 constituted 37,5% in the VDO group, compared to 
5,7% in the OO group.

toskopii (dalej jako GVD) oraz 53 osoby z pozostałych 
gabinetów tj. Gabinetu Męskiego, Kobiecego, Chorób 
Tkanki Łącznej (dalej jako PG). Grupę stanowiło 71 
kobiet i 70 mężczyzn (1 b/d). Najmłodszy pacjent – 18 
lat, najstarszy- 87 lat, średnia wieku pacjentów – 45 
lat, mediana - 42 lata. Jako narzędzie badawcze za-
stosowano kwestionariusz składający się z 40 pytań 
obejmujących dane demograficzne, fototyp skóry wg 
skali Fitzpatricka,  świadomość w zakresie profilaktyki 
nowotworów skóry, wiedzę pacjentów na temat czer-
niaka skóry oraz jej źródła. Zebrane wyniki zostały 
poddane analizie statystycznej.

WYNIKI

W grupie GVD pacjenci do 30 r.ż. stanowili 6,8%, 
pacjenci w wieku 31-50 lat 60,2%, a pacjenci powyżej 
50 r.ż. 33%. W grupie PG pacjenci do 30 r.ż. stanowi-
li 24,5%, pacjenci w wieku 31-50 lat 34%, a pacjen-
ci powyżej 50 r.ż. 41.5%. Stwierdzono zdecydowaną 
przewagę fototypu II i III  wg. klasyfikacji Fitzpatricka 
(GVD-84% i PG-75%). Natomiast pacjenci z grupy 
GVD posiadali istotnie więcej znamion na ciele niż pa-
cjenci z pozostałych gabinetów. Tylko 5,7% pacjentów 
z GVD posiadało mniej niż 5 znamion podczas gdy 
w grupie PG 28,3% pacjentów, od 5 do 50 znamion 
posiadało 26,1% pacjentów GVD a 62,3% pacjentów 
z grupy PG, natomiast 30,7% pacjentów GVD posia-
dało 50-100 znamion, podczas gdy w grupie PG było 
to jedynie 3,8%. Pacjentów z liczbą powyżej 100 zna-
mion było w grupie GVD 37,5%, a w grupie PG 5,7%.
Poddano analizie wiedzę pacjentów w zakresie barw-
nikowych zmian skórnych. 

Fig. 1. Do patients know what melanoma is?
Ryc. 1. Czy pacjenci wiedzą co to jest czerniak?
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Czy pacjenci wiedzą, co to jest czerniak oraz 
w jakich grupach wiekowych, w jakich lokalizacjach 
może się on rozwinąć?

Czerniaka jako nowotwór złośliwy prawidłowo 
określiło 92% osób z grupy GVD, natomiast 65% osób 
z grupy PG. Pacjenci mieli też określić prawdziwość 
nw. stwierdzeń: pojawia się u osób często opalają-
cych się (prawidłowej odpowiedzi udzieliło 89% osób 
z GVD i 82% z PG), rozwija się na skórze nieeks-
ponowanej na światło słoneczne (odpowiednio 51% 
vs. 37%), rozwija się w miejscach eksponowanych 
na światło słoneczne (88% vs. 63%), jest to znamię 
koloru czarnego (36% vs. 51%), może także pojawić 
się w oku lub jamie ustnej (72% vs. 35%). Na pyta-
nie czy czerniak pojawia się tylko u osób korzystają-
cych z solarium i czy można zachorować tylko, jeśli 
ktoś w rodzinie miał już czerniaka, ponownie więcej 
pacjentów z grupy GVD udzieliło prawidłowej odpo-
wiedzi w porównaniu do grupy PG (odpowiednio 74% 
vs. 63% oraz 82% vs. 73%). W grupie pacjentów z PG 
wielokrotnie częściej padała odpowiedź „nie wiem” 
(21% vs. 5,25% w grupie GVD). Pacjenci z grupy 
GVD istotnie częściej udzielali prawidłowej odpowie-
dzi, że czerniak może wystąpić w każdym wieku 31% 
vs. 17%; (p=0,045) i w każdej lokalizacji na ciele 30% 
vs. 8%; (p=0,004).

Czy pacjenci znają czynniki ryzyka wystąpienia 
czerniaka?

Ponad połowa pacjentów z obydwu gabinetów 
poprawnie wskazywała następujące czynniki ryzyka: 
nadmierna ekspozycja na światło słoneczne (GVD 
88,2% vs. PG 74%), opalanie bez stosowania kremów 
z filtrem na skórę (92,1% vs. 84%), czerniak w rodzi-
nie (75% vs. 66%), korzystanie z solarium (80,3% vs. 
66%). Istotnie częściej pacjenci z grupy GVD poda-
wali prawidłowo jako czynnik ryzyka narażenie na 
nadmierne działanie słońca w dzieciństwie (67,1% 
vs. 34%; p=0,002), wcześniej usuniętego czernia-
ka (44,7% vs 24%; p=0,009), korzystanie z solarium 
(80,3% vs. 66%; p=0,037) i dużą liczbę znamion 
(68,4% vs. 38%; p=0,005). Ryc. 1

Czy pacjenci znają zasady leczenia i rokowanie 
w czerniaku?

Chirurgiczne usunięcie czerniaka jako właściwą 
metodę wskazało 84% pacjentów z grupy GVD i 68% 
z PG. Natomiast niemal co trzecia osoba z grupy PG 
wskazała, że czerniaka można usunąć laserowo (28% 
PG vs. 9% GVD). 70% pacjentów z grupy GVD wie-
działo, że wcześnie wykryty czerniak w dużej więk-
szości jest wyleczalny, natomiast takiej odpowiedzi 
udzieliła zaledwie co druga osoba z grupy PG.

Do patients know risk factors of melanoma 
development? 

Over half of patients from both offices correctly 
indicated the following risk factors: excessive exposure 
to sunlight (VDO – 88,2% vs. OO - 74%), sunbathing 
without use of sunscreens (92,1% vs. 84%), family 
history of melanoma (75% vs. 66%), use of tanning 
beds (80,3% vs. 66%; p=0,037). Significantly more 
often people from the VDO group listed exposure to 
excessive sun exposure in childhood (67,1% vs. 34%; 
p=0,002), previously removed melanoma (44,7% vs. 
24%; p=0,009) and high number of nevi (68,4% vs. 
38%; p=0.005) as risk factors. Fig 1.

Do patients know the treatment and prognosis 
in melanoma?

Surgical melanoma removal as the correct method 
was indicated by 84% of patients from the VDO group 
and 68% from the OO group. On the other hand, nearly 
every third person from the OO group indicated that 
melanoma can be removed using laser (28% of OO vs. 
9% of VDO). 70% of patients from the VDO group 
knew that melanoma detected earlier is curable in vast 
majority of cases, whereas such answer was provided 
by merely every second person from the OO group. 

What sources do patients use to obtain information 
about melanoma?

It turned out that main sources used by patients 
to obtain knowledge about melanoma were media, 
particularly the Internet 69,7% of VDO vs. 36% of 
OO. However 51,3% of patients of the VDO group, 
and just 8% of the OO group indicated physician as the 
source of their knowledge. 

Do patients perform skin self-examination?
Patients from the VDO group, compared to 

those from the OO group, perform regular skin self-
examination significantly more often (79,1% vs. 
61,5%; p=0,013). Whereas 17,4% of patients from t he 
VDO group and 32,7% from the OO group admitted 
they do not perform skin self-examination. 3,5% of 
patients from the VDO group, 5,8% from the OO 
group admitted they did not know that they should 
have performed such examination.

What features of nevi appearance would alarm the 
patients

Patients from the VDO group, compared to OO 
group, were able to determine features of suspicious 
nevi more accurately: multiple colors (VDO – 77,3% 
vs. OO – 56,6%), growth over time (75% vs. 50,9%), 
irregular borders (72,7% vs. 45,3%), diameter >5 mm 
(72,7% vs. 45,3%), asymmetry in shape (61,4% vs. 
67,9%), respectively.
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Further proceedings after finding a suspicious lesion.
Patients from the OO group more often did not 

contact a doctor, instead they observed whether the 
nevus would change, on their own (OO – 21,9% vs. 
VDO – 1,2%; p=0,001). In order to seek further help, 
patients from the OO group selected visit at a general 
practitioner’s office (OO - 37,5% vs. VDO - 24,4%; 
p=0,161). On the other hand, patients from the VDO 
group mostly decided to seek dermatologist’s advice 
who recommended surgical lesion removal (VDO – 
41,9% vs. OO – 18,8%; p=0,022) or follow-up (VDO 
– 23,3% vs. OO – 3,1%; p=0,012). 

Who did notice suspicious lesion?
In the VDO group, in most cases the suspicious 

lesion was noticed by the patient him-/herself (VDO - 
59,1% vs. OO - 38%; p=0,018), and then secondarily 
by a dermatologist (VDO - 25% vs. OO - 4%; p=0,022). 
In the OO group, the majority (42%) of patients pointed 
they do not have any suspicious lesion (OO 42% vs. 
VDO 4,5%; p=0,000). Moreover, in the OO group not 
a single person selected family physician as the person 
who indicated suspicious lesion (OO - 0% vs. VDO – 
2,3%; p=0,139).

Has the family physician or dermatologist ever 
examined the body in terms of nevi presence? 

Just a small percentage of patients from the VDO, 
as well as the OO group stated that during visit the 
family physician examined their bodies for presence of 
suspicious pigmented lesions (6,9% of patients in the 
VDO group and 12,25% in the OO group had all nevi 
examined, and 18,4% from the VDO group, as well 
as 10,2% from the OO group - some nevi). 74,7% of 
patients from the VDO group, as well as 77,6% from 
the OO group denied skin examination performed by 
doctor. When asked if during the visit dermatologist 
examined the body with regard to presence of 
suspicious pigmented lesions, 65,1% of patients in 
the VDO group and 36,7% from the OO group had all 
nevi examined, whereas 26,7% from the VDO group 
and 18,4% from the OO group - some lesions. 8,1% of 
patients from the VDO group and 44,9% from the OO 
group denied such examination. Differences between 
offices were statistically significant (p=0.0001). 
Furthermore, patients were asked if the doctors took 
notice of nevi presence in atypical sites, such as palms 
and foot soles. 22,7% of patients from the VDO group, 
and 45,5% from the OO group stated that family 
physicians looked at those sites. However, 67,1% of 
patients from the VDO group, and 48,1% in the OO 
group declared that those sites were inspected when 
being examined by a dermatologist. There are no 
statistically significant differences between the offices. 

Z jakich źródeł pacjenci czerpią informacje o czer-
niaku?

Głównymi źródłami, z jakich pacjenci czerpa-
li wiedzę na temat czerniaka okazały się być media 
(szczególnie internet 69,7% pacjentów z GVD i 36% 
z PG). Natomiast lekarza jako źródło wiedzy o czer-
niaku wskazało 51,3% pacjentów z GVD, a tylko 8% 
z PG.

Czy pacjenci wykonują samobadanie skóry?
Pacjenci z GVD w porównaniu do PG istotnie czę-

ściej wykonują regularnie samobadanie skóry (79,1% 
vs. 61,5%; p=0,013). Natomiast 17,4% pacjentów 
z grupy GVD i 32,7% z PG przyznało, że nie wykonu-
je samobadania skóry, a 3,5% pacjentów z grupy GVD 
oraz 5,8% z PG zaznaczyło, że nie wiedzieli, że coś 
takiego się wykonuje.

Jakie cechy wyglądu znamion budziłyby niepokój 
pacjentów?

Pacjenci z grupy GVD w porównaniu do grupy PG 
trafniej umieli określić cechy znamion niepokojących, 
kolejno: wielobarwność (GVD 77,3% vs. PG 56,6%), 
powiększanie się w czasie (75% vs. 50,9%), nierówne 
brzegi (72,7% vs. 45,3%), średnica >5mm ( 72,7% vs. 
45,3%), asymetryczny kształt (61,4% vs. 67,9%). 

Dalsze postępowanie po stwierdzeniu niepokojącej 
zmiany

Pacjenci z grupy PG w dużej mierze nie zgłosili się 
do lekarza, lecz na własną rękę obserwowali, czy zna-
mię się zmienia (PG 21,9% vs. GVD 1,2%; p=0,001). 
Pacjenci z PG w celu szukania dalszej pomocy naj-
częściej wybierali wizytę u lekarza rodzinnego (PG 
37,5% vs. GVD 24,4%; p=0,161). Podczas gdy pa-
cjenci z GVD częściej decydowali się na poradę der-
matologa, który zalecał chirurgiczne usunięcie zmiany 
(GVD 41,9% vs PG 18,8%; p=0,022) lub obserwację 
(GVD 23,3% vs. PG 3,1%; p=0,012). 

Kto zauważył niepokojącą zmianę?
W grupie GVD w większości niepokojąca zmia-

na została zauważona przez samego pacjenta (GVD 
59,1% vs. PG 38%; p=0,018), a w drugiej kolejności 
przez lekarza dermatologa (GVD 25% vs. PG 4%; 
p=0,022). W grupie PG większość pacjentów wskaza-
ła, że nie ma żadnych niepokojących zmian (PG 42% 
vs. GVD 4,5%; p=0,000). Ponadto w grupie PG ani 
jedna osoba nie zaznaczyła lekarza rodzinnego jako 
osobę, która wytypowała niepokojącą zmianę (PG 0% 
vs. GVD 2,3%; p=0,139).
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Correlations between subgroups. 
Patients with higher education gave more correct 

answers than those with elementary and vocational 
education. Patients with higher education knew that 
melanoma may be located on foot soles (69,5% gave 
correct answer, whereas in the elementary and vocational 
education group, only 33,3%, and in secondary education 
group – 46,2%; p=0,01). People with elementary and 
vocational education correctly selected excessive sun 
exposure as a risk factor 58,3%, compared to people 
with secondary 84,6% and higher education 86,4%; 
p=0,01. Excessive sun exposure in childhood as a risk 
factor of melanoma, correct answer was provided by 
only 33,3% of patients with elementary and vocational 
education, 46,2% of those with secondary education, and 
by 66,1% of those with higher education; p=0,02. 33,3% 
of patients with elementary and vocational education, 
50% with secondary education, and 67,8% with higher 
education answered that presence of large number of nevi 
is a risk factor; p=0,013. Previously removed melanoma 
was correctly indicated as a risk factor by only 8,3% of 
patients with elementary and vocational education, 30,8% 
of those with secondary education, and 47,5% of patients 
with higher education; p=0,007. 

62% of patients with secondary and 54,4% with higher 
education correctly assumed that people with light-colored 
hair and blue eyes are more prone to developing melanoma 
than people with dark hair and brown eyes (p=0,037). 
66,7% of patients with elementary and vocational education 
indicated that hair and eye color did not have importance as 
a melanoma risk factor. 

The correlation between age and correct indication 
of melanoma risk factors was analyzed. Younger patients 
provided better knowledge regarding risk factors. Family 
history of melanoma was correctly pointed as a risk factor 
by 84,5% of patients up to 40 years of age, 68,9% of people 
aged 41-60, and 42,9% of people above 60 years of age 
(p=0,0002). Previously removed melanoma was correctly 
selected as a risk factor by 43,1% of patients up to 40 years 
of age, 35,6% in the group aged 41-60, and only 19% of 
patients older than 60 (p=0,027). Using tanning beds was 
correctly indicated as a risk factor by 82,8% of patients 
up to 40 years of age, 75,6% of patients aged 41-60, and 
52,.4% of patients above 60 years of age (p=0,004). 

Comparison of correct answers given by patients 
with I and II skin phototype according to Fitzpatrick 
and patients with other skin phototypes was done, but 
no statistically significant differences were found. 

It was also noted that patients who declared they sunbath 
a lot, have sunburns or use tanning beds, paradoxically 
more often selected correct answers regarding melanoma 
risk factors such as: excessive exposure to sunlight (86,7% 
vs. 66,7%; p=0,008) and sunbathing without sunscreens 
(91,8% vs. 77,8%; p=0,02), than patients who do not 
sunbath and do not experience sunburns.

Czy lekarz rodzinny lub dermatolog oglądał ciało 
pod kątem obecności znamion?

Zaledwie niewielki odsetek pacjentów z GVD jak 
i PG podał, że lekarz rodzinny w czasie wizyty badał 
ich ciało pod kątem obecności podejrzanych zmian 
barwnikowych (6,9% z GVD i 12,25% z PG miało 
zbadane wszystkie znamiona, a 18,4% z GVD i 10,2% 
z PG niektóre znamiona. Natomiast aż 74,7% pacjen-
tów z GVD oraz 77,6% z PG negowało badanie w tym 
kierunku. Na pytanie czy lekarz dermatolog w czasie 
wizyty badał ciało pod kątem obecności podejrzanych 
zmian barwnikowych (65,1% z GVD i 36,7% z PG 
miało zbadane wszystkie znamiona, a 26,7% z GVD 
i 18,4% z PG niektóre znamiona. Natomiast 8,1% 
z GVD i 44,9% z PG negowało badanie w tym kie-
runku. Różnice między gabinetami były istotne staty-
stycznie (p=0,0001). Ponadto zapytano pacjentów, czy 
lekarze zwracali uwagę na obecność znamion w oko-
licach nietypowych jak na przykład dłonie i podeszwy 
stóp. 22,7% pacjentów z GVD i 45,5% z PG podało, 
że lekarze rodzinni oglądali te lokalizacje. Natomiast 
67,1% pacjentów z GVD i 48,1% z PG deklarowało 
badanie tych lokalizacji w przypadku wykonywania 
badania przez lekarza dermatologa. Brak istotnych sta-
tystycznie różnic między gabinetami.

Zależności między podgrupami
Osoby z wyższym wykształceniem udzielały wię-

cej prawidłowych odpowiedzi niż osoby z wykształ-
ceniem podstawowym i zawodowym. Osoby z wyż-
szym wykształceniem wiedziały, że czerniak może 
lokalizować się na podeszwach stóp (69,5% udzieliło 
prawidłowej odpowiedzi, podczas gdy w grupie z wy-
kształceniem podstawowym i zawodowym jedynie 
33,3%, a w grupie badanych z wykształceniem śred-
nim 46,2%; p=0,01). Osoby z podstawowym i zawo-
dowym wykształceniem rzadziej 58,3% prawidłowo 
zaznaczały jako czynnik ryzyka czerniaka nadmierną 
ekspozycje na światło słoneczne w porównaniu z oso-
bami ze średnim 84,6% i wyższym wykształceniem 
86,4%; p=0,01. Podobnie w przypadku nadmiernej 
ekspozycji na promieniowanie słoneczne w dzieciń-
stwie, którą jako czynnik ryzyka uznało 33,3% pacjen-
tów z wykształceniem podstawowym i zawodowym, 
46,2% ze średnim, 66,1% z wyższym; p=0,02. 33,3% 
osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym, 
50% z wykształceniem średnim i 67,8% z wykształce-
niem wyższym podało jako czynnik ryzyka obecność 
dużej liczby znamion; p=0,013. Wcześniej usunięty 
czerniak jako czynnik ryzyka wskazało prawidłowo 
jedynie 8,3% pacjentów z wykształceniem podsta-
wowym i zawodowym, 30,8% ze średnim i 47,5% 
z wyższym wykształceniem; p=0,007. Osoby ze śred-
nim 62% i wyższym 54,4% wykształceniem prawidło-
wo uznały, że osoby z jasnymi włosami niebieskimi 
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DISCUSSION

Early diagnosis remains crucial in preventing 
development, as well as decreasing mortality caused by 
melanoma. However, early diagnosis depends on the 
patients knowledge and awareness of melanoma, and its 
risk factors (3). When building patients’ health awareness 
about melanoma, the highest emphasis should be put 
on both education and promotion of health behaviors 
which together can be described as preventive actions 
(2). Melanoma prevention is divided into three levels 
of actions. Primary prevention includes preventing 
melanoma development through reduction of risk factors 
in high-risk population, education of negative UV-
exposure effect and presenting the rules of sunprotection 
(1). Secondary prevention includes diagnosis and 
treatment of early-stage melanoma, screening of high-
risk patients, and promotion of skin self-examination. 
At this stage it is important to identify and select high-
risk patients. They should receive complete baseline and 
periodic follow-up examinations by physician (1). Such 
observation results in lower cost than future possible 
oncological treatment (4). Moreover, patients should 
be educated and motivated to perform regular skin self-
examination, learn about basic rules, such as the ABCD 
rule, allowing them to quickly detect suspicious lesions. 
What is more, patients after melanoma excision, should 
remain under regular observation in case of detection new 
malignant lesions or metastases (5,6). Tertiary prevention 
focuses on providing appropriate treatment to patients at 
advanced disease stages, limiting mortality and extending 
survival length in patients with advanced disease (1). In 
2015 the results of EDIFICE MELANOMA SURVEY 
study conducted in France in 2011 were published. The 
study involved 1500 participants. French population, 
when compared to OO group studied by us, presented 
better knowledge regarding melanoma risk factors. 
Higher percentage of people listed the following risk 
factors: exposure to sunlight (93% vs. 74%), sunburns 
in childhood (74% vs. 34%), use of tanning beds (74% 
vs. 66%), history of melanoma (70% vs. 24%), numerous 
nevi (64% vs. 38%). 41% of studied French people 
indicated physician as a source of knowledge. However, 
just 25% of subjects in French population declared 
performing regular skin self-examination (8). In a Polish 
survey conducted between 2004 and 2006, including 60 
patients of the Regional Oncology Center in Lodz and 
384 patients of family physician practices in Lodz, poor 
knowledge about features of suspicious lesions among 
family physician’s patients (bleeding – 73,2%, reddening 
– 53,4%, pain – 53,4%, irregular shape - 19%, irregular 
pigmentation – 15,1%) was proved. Furthermore, it was 
showed that patients used media as a source of knowledge, 
instead of healthcare professionals (8).

Based on the study we conducted, it is possible to 
characterize the analyzed population in terms of knowledge, 
risk factor awareness, health behaviors, and to design possible 

oczami są bardziej narażone na wystąpienie czerniaka 
niż osoby z ciemnymi włosami i brązowymi oczami, 
66,7% pacjentów z wykształceniem podstawowym 
i zawodowym uznało, że kolor włosów i oczu nie ma 
znaczenia jako czynnik ryzyka; p=0,037.

Poddano analizie zależność wieku od prawidłowe-
go wskazania czynników ryzyka czerniaka i ustalono, 
że osoby młodsze lepiej zaznaczały czynniki ryzyka. 
Czerniaka w rodzinie jako czynnik ryzyka prawidło-
wo wskazało 84,5% osób w wieko do 40 r.ż., 68,9% 
osób w wieku 41-60 lat i 42,9% osób powyżej 60 r.ż.; 
p= 0,0002. Wcześniej usunięty czerniak jako czynnik 
ryzyka prawidłowo wskazało 43,1% osób do 40 r.ż., 
35,6% w grupie 41-60 lat i tylko 19% osób powyżej 
60 r.ż.; p= 0,027. Korzystanie z solarium jako czynnik 
ryzyka prawidłowo wskazało 82,8% osób do 40 r.ż., 
75,6% osób w wieku 41-60 lat i 52,4% osób w wieku 
powyżej 60 r.ż.; p= 0,004. 

Przeanalizowano odpowiedzi osób z fototypem 
skóry I i II wg skali Fitzpatricka w porównaniu z oso-
bami z pozostałymi fototypami. Nie wykazano zna-
czących statystycznie różnic w ilości udzielonych po-
prawnych odpowiedzi miedzy tymi grupami. 

Po analizie odpowiedzi stwierdzono również, że 
osoby które zadeklarowały, że dużo się opalają, mają 
oparzenia słoneczne lub korzystają z solarium pa-
radoksalnie częściej, niż osoby które się nie opalają 
i nie mają oparzeń słonecznych, zaznaczali prawidło-
wo czynniki ryzyka czerniaka takie jak: nadmierna 
ekspozycja na światło słoneczne (86,7% vs. 66,7%; 
p=0,008) i opalanie bez kremów z filtrem (91,8% vs. 
77,8%; p=0,02).

DYSKUSJA

Wczesna diagnoza pozostaje kluczowa dla zapobie-
gania zachorowalności jak i zmniejszenia śmiertelno-
ści z powodu czerniaka. Jednak wczesne rozpoznanie 
zależne jest od świadomości samych pacjentów na te-
mat choroby i jej czynników ryzyka (3). W budowaniu 
świadomości zdrowotnej pacjentów na temat czernia-
ka największy nacisk powinno się kłaść zarówno na 
przekazywanie wiedzy, jak i wzmacnianie zachowań 
prozdrowotnych pacjentów, co łącznie można określić 
jako działania profilaktyczne (2). Profilaktykę czernia-
ka można podzielić na trzy poziomy działań. Prewencja 
pierwszorzędowa polega na zapobieganiu wystąpieniu 
czerniaka poprzez redukcję czynników ryzyka w popu-
lacji z czynnikami ryzyka, edukacji w zakresie negatyw-
nego wpływu UV i przedstawienia zasad fotoprotekcji 
(1). Prewencja drugorzędowa stanowi natomiast kolej-
ny etap obejmujący diagnozę i leczenie wczesnych sta-
diów czerniaka, screening pacjentów wysokiego ryzyka 
i promowanie wykonywania przez pacjentów samoba-
dania skóry. Na tym etapie należy odnaleźć i wyselek-
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direction of future preventive actions. When analyzing the 
study results, one should note that younger patients, as 
well as better educated ones, showed greater knowledge 
and awareness regarding risk factors. They provided 
more accurate answers to questions about melanoma, 
prognosis, risk factors, possible melanoma locations, and 
treatment. Older people, and those with elementary and 
vocational education there were significant knowledge 
deficits with regard to disease, risk factors, melanoma 
location or treatment methods. What is important, patients 
from all groups presented high awareness of melanoma 
development in relation to sun exposure, particularly 
without using sunscreens. However, insufficient patients’ 
knowledge about excessive sun exposure in childhood as 
a risk factor was demonstrated in all study groups. The 
group of patients remaining under Videodermatoscopy 
Office’s care also presented significantly better knowledge 
about nevi and melanoma. Higher level of knowledge was 
demonstrated by VDO patients in terms of what melanoma 
is, methods of treatment, risk factors, and alarming features. 
In 51,3%, they obtained their knowledge from physicians. 
They knew what skin self-examination is, and in 79,1% 
of cases they performed it. In majority of cases they were 
able to list suspicious nevi on their own, subsequently 
reporting them to the dermatologist. In vast majority of 
cases dermatologists then decided to remove suspicious 
nevi indicated by patients themselves which constitutes 
a confirmation of high awareness and knowledge in this 
group. 

Patients from OO group did not have sufficient 
knowledge about characteristic melanoma features 
according to ABCD rule. Such features as presence 
of multiple colors, diameter above 5 mm, irregular 
borders and growth over time were indicated by only 
50% of respondents. They did not know that melanoma 
may develop in any location and at any age. 35% of 
patients from OO group did not know that melanoma 
is a malignant neoplasm. Patients from this group had 
insufficient knowledge about melanoma prognosis and 
treatment. 50% of patients from OO group did not know 
that excision of melanoma at early stage provides better 
prognosis, and 28% of people from this group thought 
that suspicious nevus can be removed with laser. Patients 
from this group gained their knowledge mostly from 
media, from family or friends, and in only 8% of cases 
from physicians. 38.5% of patients from this group never 
performed skin self-examination. In case of detecting an 
suspicious nevus they mostly consulted it with a family 
physician or observed the nevus on their own.

SUMMARY

Crucial elements in the process of melanoma 
diagnostics include: patients’ health awareness, 
involvement of dermatologists, as well as primary 
healthcare physicians, appropriately prepared and 

cjonować pacjentów z grup wysokiego ryzyka i objąć 
ich obowiązkową okresową kontrolą (screening) (1). 
Taka obserwacja niesie mniejszy koszt niż późniejsze 
ewentualne leczenie onkologiczne (4). Ponadto pacjen-
ci powinni być edukowani i motywowani do regularnej 
samoobserwacji/samobadania skóry, poznając podsta-
wowe reguły jak np. metoda ABCD, umożliwiająca im 
szybkie wykrycie niepokojących zmian. Ponadto pa-
cjenci po usunięciu czerniaka winni pozostać w stałej 
obserwacji pod kątem wykrycia nowych zmian lub prze-
rzutów (5,6). Prewencja trzeciorzędowa skupia się na 
zapewnieniu odpowiedniego leczenia pacjentom w za-
awansowanych stadiach choroby, ograniczaniu śmier-
telności i wydłużeniu długości przeżycia u pacjentów 
w zaawansowanym stadium choroby (1). W 2015 roku 
opublikowano wyniki badania EDIFICE MELANOMA 
SURVEY przeprowadzonego we Francji w 2011r. Ba-
daniem objęto 1500 uczestników. Populacja francuska 
w porównaniu z badaną przez nas grupą PG wykazała 
się lepszą znajomością czynników ryzyka czerniaka. 
Większy odsetek jako czynnik wymienił: ekspozycję na 
światło słoneczne (93% vs. 74%), oparzenia słoneczne 
w dzieciństwie (74% vs. 34%), korzystanie z solarium 
(74% vs. 66%), czerniak w przeszłości (70% vs. 24%), 
liczne znamiona (64% vs. 38%). 41% badanych Fran-
cuzów wskazało lekarza jako źródło wiedzy. Jednak tyl-
ko 25% badanych w populacji francuskiej deklarowało 
regularne wykonywanie samobadania skóry (7). W pol-
skim badaniu ankietowym prowadzonym w latach 
2004 i 2006, obejmującym 60 pacjentów Regionalnego 
Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz 384 pacjentów 
łódzkich praktyk lekarza rodzinnego udowodniono sła-
bą znajomość niepokojących cech znamienia barwniko-
wego wśród pacjentów lekarza rodzinnego (krwawienie 
73,2%, zaczerwienienie 53,4%, ból 53,4%, nieregular-
ny kształt znamienia 19%, nieregularne zabarwienie 
15,1%) Ponadto wykazano, że pacjenci wiedzę czerpali 
z mediów, a nie od służby zdrowia (8).

W oparciu o przeprowadzone przez nas badanie 
można dokonać charakterystyki badanej populacji pod 
kątem wiedzy, świadomości czynników ryzyka, po-
dejmowanych zachowań oraz zaprojektować możliwy 
kierunek działań profilaktycznych. Analizując wyni-
ki badania należy stwierdzić, że zdecydowanie lepszą 
wiedzą i świadomością czynników ryzyka wykazywali 
się pacjenci młodsi oraz lepiej wykształceni. Odpowia-
dali trafniej na pytania dotyczące czerniaka, rokowania, 
czynników ryzyka, możliwych lokalizacji czerniaka, 
leczenia. U osób starszych oraz tych z wykształceniem 
podstawowym i zawodowym występowały znaczące 
deficyty wiedzy na temat choroby, czynników ryzyka, 
lokalizacji znamienia, czy metod leczenia. Co istotne 
pacjenci ze wszystkich grup mieli wysoką świadomość 
ryzyka wystąpienia czerniaka w związku z ekspozycją 
na promieniowanie słoneczne, zwłaszcza bez stosowa-
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reliable information and education provided by the 
media (9,10,11). 

Patient education about melanoma risk factors and 
health promoting behaviors should be conducted with 
higher intensity, using media: press, radio, television, 
websites or social media, as well as through social 
campaigns and information leaflets. Unfortunately, 
in the Internet there are dishonest or even false 
information about melanoma, risk factors, as well as 
correct health promoting behaviors. 

It is important to involve in diagnostic process 
physicians, especially family doctors and dermatologists. 
It was proved that undressing and performing complete 
skin examination takes approx. 3 minutes of additional 
appointment time, and should be included into general 
medical examination (12). 

Reliable education of the society, as well as general 
practitioners, may increase chances of detecting 
melanoma at early stage and allow excise it when it is 
still curable (13). 

The study showed higher level of knowledge 
in patients who obtained it directly from doctors. 
Results of our study revealed that vast majority of 
doctors, especially family doctors, very rarely initiate 
examination of nevi. Moreover nearly 80% family 
doctors never check nevi. Among dermatologists the 
situation is better, yet not completely satisfactory, as 
nearly half of patients of the OO group denied having 
any skin examination performed by a dermatologist.

Family physicians mainly refer patients who 
found suspicious pigmented lesions themselves to 
dermatologist or a surgeon. On the other hand, when 
patient does not report his/her own concern, they do 
not show sufficient initiative in examining the patient 
to find any suspicious skin lesions. 

According to study results, there were no patients 
from the OO group, and only 2% of patients from 
VDO group in case of which the family physician 
selected suspicious lesion on his/her own. Taking 
into consideration, physicians have to be ready not 
only to diagnose the problem reported by a patient, 
but also to take the initiative and educate patients in 
terms of disease character, risk factors and motivating 
to perform skin self-examination, as this provides the 
most measurable results. 

The study confirmed necessity of creating separate 
offices dealing with patients with numerous risk 
factors, as the element of secondary prevention. 
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nia kremów z filtrem. Natomiast we wszystkich bada-
nych grupach wykazano niedostateczną wiedzę pacjen-
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WNIOSKI

Kluczowymi ogniwami w procesie diagnostyki 
czerniaka są: świadomość zdrowotna pacjentów, zaan-
gażowanie lekarzy, zarówno dermatologów, jak i leka-
rzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także odpowied-
nio przygotowana i rzetelna informacja i edukacja prze-
kazywana przez media. (9,10,11) Edukacja pacjentów 
w zakresie czerniaka, czynników ryzyka czy zachowań 
prozdrowotnych powinna być prowadzona z większą 
intensywnością z wykorzystaniem mediów: prasy, radia 
i telewizji portali internetowych, czy mediów społecz-
nościowych, ale także przy pomocy kampanii społecz-
nych i ulotek informacyjnych. Niestety często w tak 
dużej bazie informacji, jaką jest internet pojawiają się 
nierzetelne lub wręcz nieprawdziwe informacje doty-
czące czerniaka, czynników ryzyka, a także właściwych 
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zachowań prozdrowotnych. Równie istotne jest zaan-
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które czerpały ją właśnie od lekarzy. Niestety jednocze-
śnie wyniki badania wskazują, że duża część lekarzy, 
w szczególności lekarzy rodzinnych, bardzo rzadko 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. A growing number of parents refuse childhood vaccination. This situation may be caused 
by many reasons, but surely the lack of parental knowledge is one of them. A physician, as the most reliable 
source of information about vaccination, plays an important role in parental education. How can we successfully 
inform parents about vaccinations, when faced with primary care visit being too short? The aim of this study 
was to assess the impact of three types of information about pneumococcal vaccine on parental decision-making.
MATERIAL AND METHODS. The children were enrolled based on the inclusion and exclusion criteria. The 
parents received one of three types of vaccination information: simple oral, extent oral and written one. The end-
point of the study was the length of time between the day parents were informed by physician and the day first 
dose of vaccine was administered. 
RESULTS. The percentage of vaccinated children was: 12.8% for written information, 14.7% for extended and 
20.8% for simple one. The simple information was significantly associated with increased chances for vaccina-
tion in the following groups: children with a birth weight <3355 g (p<0.025), born with a gestational age <40 
weeks (p<0.015) and in the group with lower healthcare utilization (p<0.020). The extended information was 
significantly associated with increased chances for vaccination in the group of chronically ill mothers (p<0.045). 
CONCLUSIONS. Physicians should provide parents with personalized immunization information. One minute 
may be sufficient to convince parents to vaccinate their child, especially if healthcare utilization of family is low. 
Chronically ill parents should be given extended information. Discussion about vaccinations with parents should 
not be replaced by written vaccination information.

Key words: parental decision-making, immunization information, vaccination compliance, health status, pa-
rental education

STRESZCZENIE  

WSTĘP. Coraz więcej rodziców rezygnuje z wykonywania szczepień swoich dzieci, a jednym z czynników 
odpowiedzialnych za tę sytuację jest niewiedza. Bardzo dużą rolę w edukacji rodziców na temat szczepień 
odgrywa lekarz, który jest uznany za najwiarygodniejsze źródło wiedzy w tym zakresie. Jak zatem skutecznie 
informować rodziców na temat szczepień w obliczu krótkiego czasu wizyty lekarskiej? Celem badania była 
ocena wpływu trzech wybranych sposobów poinformowania rodziców przez lekarza o szczepieniu przeciwko 
pneumokokom na ich decyzję dotyczącą zaszczepienia dziecka.
MATERIAŁ I METODY. Dzieci rekrutowano do badania w oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia. Rodzice 
otrzymywali od lekarza jedną z 3 informacji na temat szczepienia: ustną lakoniczną, ustną rozbudowaną lub pisem-
ną. Punktem końcowym był czas, który upłynął od dnia poinformowania rodzica do dnia zaszczepienia dziecka.
WYNIKI. Odsetek zaszczepionych dzieci wyniósł odpowiednio: 12,8% dla informacji pisemnej, 14,7% dla 
rozbudowanej i 20,8% dla lakonicznej. Lakoniczny sposób wiązał się z istotnie częściej wykonywanymi szcze-
pieniami w podgrupach dzieci z masą urodzeniową poniżej 3355g (p<0,025), urodzonych przed ukończeniem 
40. tyg ciąży (p<0,015) oraz w grupie z mniejszym kontaktem ze służbą zdrowia (p<0,020). Rozbudowany był 
najskuteczniejszy w podgrupie przewlekle chorych matek (p<0,045). 
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WNIOSKI. Informacja lekarska o szczepieniach powinna być zindywidualizowana. 1-minutowa informacja na 
temat szczepienia może być wystarczająca, zwłaszcza gdy rodzice mają mniejszy kontakt ze służbą zdrowia. 
Rodzicom obciążonym chorobami przewlekłymi należy udzielać rozbudowanej, wyczerpującej informacji na 
temat szczepienia. Pisemna informacja na temat szczepień nie powinna być stosowana przez lekarza zamiast 
rozmowy z rodzicami.

Słowa kluczowe: szczepienia, informacja o szczepieniu, decyzje o szczepieniach, stan zdrowia, edukacja rodziców

WSTĘP

Szczepienia są ciągle najskuteczniejszą metodą 
zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Mimo róż-
nic w narodowych programach szczepień różnych kra-
jów, cel jest wspólny – uzyskanie wysokiego pokrycia 
szczepionkowego, a dzięki temu zapewnienie odpor-
ności populacyjnej (1). 

W Polsce, poza szczepieniami obowiązkowymi, 
wykonuje się także płatne szczepienia zalecane. Odse-
tek dzieci szczepionych preparatami obowiązkowymi 
przeciwko BCG, DTP, polio, WZW typu B czy odrze, 
śwince i różyczce jest w Polsce na wysokim pozio-
mie, przekraczającym 90%, co świadczy o tym, że 
nasz kraj prawidłowo realizuje plan dotyczący szcze-
pień WHO dla Europy na lata 2015-2020 (2-4). Jed-
nak w naszym kraju znacznie rzadziej wykonywane są 
zalecane szczepienia np. przeciwko ospie wietrznej, 
meningokokom, rotawirusom czy pneumokokom (3). 
Powodów tego zjawiska może być wiele, a jednym 
z nich jest niewiedza rodziców (5-8). Lekarze, uzna-
wani przez rodziców za najważniejsze i najbardziej 
wiarygodne źródło wiedzy na temat szczepień (6,9-
10), są zobowiązani dostarczać rodzicom informacji 
w tym zakresie, ale wypełnienie tego obowiązku może 
być trudne z powodu 15-, czy 20-minutowej wizyty 
pacjenta w gabinecie lekarskim (5,11). Dlatego ko-
nieczne staje się poszukiwanie skutecznych sposobów 
przekazywania lekarskiej informacji rodzicom na te-
mat szczepień, które mogłyby być zastosowane w wa-
runkach podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ).

CEL

Celem badania była ocena wpływu na decyzję ro-
dziców o szczepieniu ich dzieci trzech wybranych spo-
sobów informowania przez lekarza o płatnym szcze-
pieniu przeciwko pneumokokom. 

MATERIAŁ I METODY

Rekrutacja: Rekrutację prowadzono w czasie 
wizyt pediatrycznych w poradni Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (dalej: POZ) w województwie mazowiec-
kim od października 2013 roku do lutego 2015 roku. 
W dniu rozpoczęcia badania przychodnia obejmowa-
ła opieką 1 667 dzieci. Proces kwalifikacji dzieci do 

INTRODUCTION

Vaccination is still the most effective method 
of preventing life-threating diseases.  Despite 
differences between national vaccine schedules, all 
share a common goal – high vaccination coverage and 
therefore herd immunity (1).

In Poland, in addition to mandatory - free of 
charge vaccines, voluntary self-paid vaccines are also 
recommended. The uptake of mandatory BCG, DTP3, 
polio, hepatitis B, measles, mumps and rubella vaccines 
in Poland is high (more than 90%), which proves that 
our country correctly fulfils European Vaccination 
Action Plan 2015-2020 of the WHO (2-4). However, the 
voluntary self-paid vaccinations, such as pneumococcal, 
meningococcal, rotavirus or varicella vaccines, are less 
frequently administered in Poland (3). There are many 
possible reasons for this situation, and surely the lack 
of parental education is one of them (5-8). Physicians, 
regarded as the most important and reliable source of 
information about immunisation for parents (6,9-10), 
are obliged to inform them about vaccinations, however 
fulfilling that duty during 15- or 20- minute primary care 
visit may be difficult (5,11). That is why it is necessary 
to seek effective vaccination educational tools that may 
be applicable in a primary care setting.

AIM

The aim of this study was to evaluate the impact 
of three chosen types of physician’s information 
about self-paid pneumococcal vaccine on the parental 
decision-making.

MATERIAL AND METHODS

Enrollment: Enrollment was conducted in 
a primary care clinic in Masovian Voivodship between 
October 1, 2013 and February 26, 2015 at primary care 
visits. At the time the study begun, the clinic provided 
paediatric care to 1667 children. The qualification 
flowchart based on inclusion and exclusion criteria, 
is presented in Figure 1. Eligible children were 
divided into 5 age groups, determined by the number 
of doses of pneumococcal vaccine necessary for full 
immunisation*.
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*Until December 2016 pneumococcal vaccines 
were voluntary and self-paid for the majority of Polish 
children <5 y/o. Some of them qualified to free-of-
charge administration, i.e. premature infants, children 
with birth weight <2500g and those suffering from 
particular chronic diseases (12). Since January 2017 
pneumococcal vaccination is mandatory and free of 
charge for all Polish children <5 y/o.

Intervention: The intervention was designed to 
be easily administered in a primary care setting. The 
parents of eligible children were informed about self-
paid pneumococcal vaccination by physician with the 
aid of one of three standardized protocols: (1) simple 
oral information (simple information) presented in 
Appendix 1, (2) extended oral information (extended 
information) or (3) written information. The content of 
both extended and written information was similar due 
to evaluate the impact of the method of delivery on 
parental decision-making (Appendix 2).

Each parent was informed about the threat of 
invasive pneumococcal disease and provided with 
reliable medical information about pneumococcal 
vaccination. Each type of information was neutral, 
lacking any encouragements, and prepared in 
accordance with polish law.

The simple information consisted of the most 
important facts based on the most frequent parental 
questions about pneumococcal vaccines. This intervention 
typically took physician about 1 minute to administer. The 
extended information was used based on scientifically 
proven vaccine-related parental educational needs (6-
8,13). This information consisted of more detailed facts 
about pneumococcal disease, immunisation mechanisms, 
its efficacy, safety and side effects. This intervention 
typically took physician about 3 minutes to administer. 
Abovementioned short interventions were used in the 
study for several reasons. Firstly, it is scientifically proven 
that too much information causes anxiety, which was 
intended to be avoided (14). Secondly, excessively long 
information (eg. 10-minutes-long) administered during 
15- or 20- minute primary care visit could disorganise 
the primary care clinic. Finally, the longer time of the 
paediatrician visit, the higher risk of child getting bored 
and drawing parents’ attention away from the physician. 

Written information was used despite its low 
effectiveness proven by scientists (15-17), mainly because 
the influence of such intervention on parental decision-
making, has not yet been assessed in Poland. The written 
information was printed black and white on an A4-format 
sheet (1,5 page), stamped and signed by the physician. It 
was prepared without external help (e.g. graphic) using the 
MS Word text processor, if successful, it could be easily 
used by physicians in practice. Intervention status was 
systematically determined by a blocked randomisation 
method considering children’s age.

badania, w oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia, 
został zaprezentowany na Ryc. 1. Zakwalifikowane 
do badania dzieci przydzielane były do 5. grup wie-
kowych ustalonych w oparciu o liczbę dawek szcze-
pionki niezbędnej do pełnego uodpornienia przeciwko 
pneumokokom*.

Interwencja: Badanie zaprojektowano tak, aby 
było możliwe do przeprowadzenia w warunkach POZ. 
Rodzice zrekrutowanych dzieci otrzymywali od leka-
rza jedną z trzech wystandaryzowanych informacji na 
temat zalecanego szczepienia przeciwko pneumoko-
kom: 1)  informację ustną lakoniczną (dalej: lakonicz-
na) zaprezentowaną w Załączniku 1, 2) informację ust-
ną rozbudowaną (dalej: rozbudowana) albo 3) infor-
mację pisemną zawierającą takie same treści jak roz-
budowana, dzięki czemu możliwa była ocena wpływu 
formy wypowiedzi na decyzje rodziców (Załącznik 2).

Każdy rodzic został poinformowany o zagrożeniu 
związanym z inwazyjną chorobą pneumokokową  oraz 
przedstawiono mu rzetelną wiedzę medyczną na temat 
szczepienia przeciwko niej. Każdy rodzaj informacji 
miał neutralne brzmienie, nie zawierał elementów za-
chęty i był przygotowany zgodnie z polskim prawem.

*Do grudnia 2016 roku szczepienia przeciwko 
pneumokokom były płatne dla większości polskich 
dzieci. Bezpłatnie przysługiwały tylko nielicznym, 
m.in. wcześniakom, dzieciom z masą urodzeniową po-
niżej 2500g, a także chorującym przewlekle (12). Od 
stycznia 2017 roku wszystkie polskie dzieci otrzymują 
szczepienie przeciwko pneumokokom bezpłatnie.

Informacja lakoniczna zaprezentowana  zawierała 
najważniejsze fakty, o które najczęściej pytali rodzice, 
a jej przekazanie zajmowało ok. 1-minuty. Zastosowa-
nie 3-minutowej informacji rozbudowanej odpowiada-
ło na potrzeby edukacyjne rodziców na temat szcze-
pień, wykazywane w badaniach (6-8,13). Informacja ta 
zawierała bardziej szczegółowe fakty, które dotyczyły 
choroby pneumokokowej, mechanizmów działania 
szczepionki, jej skuteczności i działań niepożądanych 
szczepionek. W badaniu zastosowano krótkie komu-
nikaty z wielu powodów. Po pierwsze, udowodniono 
naukowo, że zbyt dużo informacji może powodować 
niepokój, czego chciano uniknąć (14). Po drugie, zbyt 
długi komunikat (np. 10-minutowy) w trakcie 15- czy 
20-minutowej wizyty lekarskiej dezorganizowałby 
pracę przychodni. Wreszcie wraz z wydłużającym się 
czasem wizyty rosło ryzyko, że dziecko zacznie się 
nudzić i odciągać uwagę rodzica od rozmowy z leka-
rzem. 

Informację pisemną zdecydowano się zastosować 
pomimo udowodnionej niskiej skuteczności tego typu 
interwencji edukacyjnych (15-17), głównie dlatego, 
że w polskiej nauce brakowało badań na ten temat. 
Tekst informacji pisemnej był wydrukowany czarno-
-białym atramentem na kartce formatu A4 (1,5 stro-
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ny), opatrzony pieczątką i podpisem lekarza. Został 
sporządzony bez pomocy osób trzecich (np. grafika) 
w programie MS Word, tak, aby w razie wykazania 
jego skuteczności był łatwy do zastosowania w prakty-
ce. Kwalifikacja do otrzymania danego rodzaju infor-
macji odbywała się za pomocą randomizacji blokowej 
z uwzględnieniem wieku danego dziecka.

Pilotaż: Przeprowadzony na 15. osobach pilotaż 
potwierdził możliwość wykonania badania w warun-
kach POZ, a przekazywane treści okazały się zrozu-
miałe dla rodziców. Na podstawie wyników pilotażu 
zmodyfikowano układ ankiety oraz usunięto pytanie 
o dochód miesięczny na rodzinę, ponieważ rodzice 
odmawiali na nie odpowiedzi. W związku z tym do 
oceny sytuacji materialnej rodziny użyto danych do-
tyczących wykonywania płatnych szczepień wyso-
koskojarzonych.

Punkt końcowy: Punktem końcowym badania był 
czas, który upłynął od dnia udzielenia rodzicowi informa-
cji o zalecanym szczepieniu przeciwko pneumokokom 
do dnia podania dziecku pierwszej dawki tej szczepion-
ki. W analizie uwzględniono zdarzenia skracające czas 
obserwacji, tj.: (1) dzień ukończenia 5. roku życia, (2) 
dzień urodzenia się rodzeństwa, (3) 15. dzień miesiąca, 
w którym dziecko przestało być pacjentem przychodni, 
(4) dzień wykonania u dziecka zalecanego szczepienia 
z wyłączeniem tego przeciwko rotawirusom. 

Gromadzenie danych: Po udzieleniu informa-
cji rodzicom gromadzono dane zarówno przy pomocy 
kwestionariusza wywiadu wypełnianego przez lekarza 
w trakcie wizyty lekarskiej, jak i w oparciu o dostępną 
dokumentację medyczną. Dane te stanowiły jednocze-
śnie potencjalne czynniki warunkujące decyzję rodzi-
ców o wykonaniu szczepienia przeciwko pneumokokom 
u ich dziecka. Dane dotyczące wykonania szczepienia 
gromadzono po upływie 7. miesięcy od dnia włączenia 
ostatniego dziecka do badania (27 sierpień, 2015).

Stan zdrowia: W trakcie analizy danych konieczne 
było wyodrębnienie dwóch grup różniących się między 
sobą stopniem kontaktu ze służbą zdrowia. Do gru-
py o mniejszym kontakcie (grupa MK) kwalifikowały 
wszystkie negatywne odpowiedzi na pytania dotyczące 
następujących zagadnień: (1) choroba przewlekła dziec-
ka, matki lub ojca, (2) co najmniej jedno OZUŚ lub za-
palenie płuc u dziecka w wywiadzie, (3) infekcja jako 
powód wizyty z dzieckiem u lekarza, (4) zaszczepienie 
dziecka przeciwko rotawirusom. Do grupy o większym 
kontakcie (grupa WK) kwalifikowała pozytywna odpo-
wiedź na co najmniej jedno z tych pytań.

Analiza statystyczna: Analizę wykonano przy 
pomocy Systemu SAS w wersji 9.4 z modułem ana-
litycznym 14.1 zgodnie z regułami zaprezentowanymi 
w podręczniku van Belle i wsp. oraz dokumentacją 
Systemu SAS.

Pilot study: A pilot study was conducted on 15 
subjects and confirmed that the intervention was 
applicable in primary care settings and information 
comprehensible to parents. Based on the results of the 
pilot study, the structure of the survey was modified 
and a question on monthly income per family removed, 
as the parents declined to answer it. The data on self-
paid combined vaccine uptake was used to evaluate the 
economic status of the family.

Endpoint: The endpoint of the study was the length 
of time between the day of intervention and the day the 
first dose of pneumococcal vaccine was administered. 
Events shortening the duration of observation period 
were as follows: (1) the day of the 5th birthday, (2) the 
day of sibling’s birth, (3) the 15th day of the month the 
child was no longer a patient of the clinic, (4) the day 
the child received recommended vaccination except 
for the rotavirus vaccine.

Data collection: A specially created questionnaire 
was completed by the physician at the enrollment and 
available medical records were analysed to collect data 
about potential factors influencing parental decision-
making. Outcomes data were collected after 7-month 
observation period of the last enrolled child (August 
27, 2015).

Health status: Analysing data required the studied 
population to be divided into two groups using health 
related data. Qualification to the group with lower 
healthcare utilization (LU group) required all negative 
answers to the following issues: (1) chronic illness 
of child, mother or father (2) at least one episode of 
acute otitis media or pneumonia in the child’s medical 
history, (3) child’s infection as a reason for primary 
care visit, (4) rotavirus vaccine administered to the 
child. Subjects with at least one positive answer to 
abovementioned issues were qualified to the group 
with higher healthcare utilization (HU group).

Statistical analysis: The analysis was performed 
with version 9.4 of the SAS System with analytical 
module 14.1 according to the principles published in 
van Belle’s text-book and documentation for the SAS 
System.

RESULTS

The final population included 204 children. 
Quantitative representation in each age group is 
presented in Fig. 1. Participant characteristics, based on 
collected data, are shown in Table I. Mean observation 
period was 11.9±2.57 months. The number of 142 
children were followed until the end of the observation 
period and 36 must have their observation period 
shortened.

The percentage of vaccinated children after 
18-month observation period was 16.2% (26 children). 
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Table I. Characteristics of the studied population
Tabela I. Charakterystyka badanej grupy

X±SD or percentage [%] range
Child’s sex:                              male 57,8% (n=118)

                                            female 42,2% (n=86)
Child’s age (months): 15,2±15,1 (0,2-59,5)
Birth weight (g): 3385,8±437,5 (2530,0-4860,0) mediana=3355
Duration of pregnancy (weeks): 39,5±1,1 (38,0-42,0)
Vaccine schedule implementation:                 
self-paid 80,4% (n=164) partially 72,6% completely 27,4%

free of charge 19,6% (n=40)
Rotavirus vaccine:      administered 20,6% (n=42)

not administered 79,4% (n=162)
Mother’s age (years): 30,4±3,8 (21,0-40,0)
Mother’s education:                 high 73,0% (n=149)

secondary 26,0% (n=53)
technical 1,0% (n=2)

Father’s age (years): 32,2±4,3 (22,0-50,0)
Father’s education:                  high 52,5% (n=107)

secondary 41,7% (n=85)
technical 5,9% (n=12)

Informed at the visit:            mother 57,8% (n=118)
father 13,2% (n=27)

both 28,9% (n=59)
Source of information:            none 19,6% (n=40)

media 36,3% (n=74) internet 63,5% edu. mat.a 5,4%
media 
31,1%

other people 44,1% (n=90) midwife 63,3% nurse 6,7% friends 30%

Reason for  visit:

first well-child 27,0% (n=55)

vaccination 17,2% (n=35) 

other 18,6% (n=38) healthy 3,9% other 14,7%

infection 37,4% (n=76) AOMb 5,9% URTIc 27,5% LRTId 2,5% pneumonia 1,5%

History of AOM:                           ≥1 17,6% (n=36)

none 82,4% (n=168)

History of pneumonia:                ≥1 4,9% (n=10)

none 95,1% (n=194)

Chronically ill child:                   yes 8,8% (n=18)

no 91,2% (n=186)

Chronically ill mother:               yes 19,1% (n=39)

no 80,9% (n=165)

Chronically ill father:                 yes 15,2% (n=31)

no 84,8% (n=173)

Healthcare utilization:                HU 71,6% (n=146)

                                          LU 28,4% (n=58)
a  educational materials
b acute otitis media
c upper respiratory tract infection
d lower respiratory tract infection
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WYNIKI

Do badania ostatecznie zakwalifikowano 204 oso-
by, a liczbę osób w danej grupie wiekowej przedstawio-
no na Ryc. 1. Charakterystykę grupy badanej w opar-
ciu o analizowane czynniki zaprezentowano w Tabeli 
I. Średni czas obserwacji dzieci wyniósł 11,9±2,57 
miesiąca. Do końca trwania badania w obserwacji po-
zostawało 142 dzieci, zaś 36 dzieci wymagało skróce-
nia obserwacji. Odsetek wykonanych szczepień po 18. 
miesiącach obserwacji wyniósł 16,2% (26 dzieci). 
Odsetek zaszczepionych dzieci wyniósł odpowiednio: 
20,8% dla informacji lakonicznej, 14,7% dla rozbudo-
wanej i 12,8% dla pisemnej.

The percentage of vaccinated children whose parents 
received simple information was 20,8%, extended - 
14,7% and written - 12,8%.

There was no statistically significant difference, 
using Kaplan-Meier method, in frequency of 
vaccination for the three used interventions (p<0,497), 
as presented in Figure 2. To evaluate the impact of each 
type of information, multivariate regression model 
was constructed using potential variables influencing 
parental decision-making (Table II). The simple 
information was significantly associated with increased 
chances for vaccination in two groups: children born 
with a gestational age of less than 40 weeks (p<0,015) 
and children with a birth weight <3355g (p<0,025). 
The extended information was significantly associated 
with higher pneumococcal vaccine uptake among 
children with chronically ill mothers (p<0,045).
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Figure 1. The children qualification flowchart based on inclusion and exclusion criteria. 

Total: 204 

Fig. 1. The children qualification flowchart based on inclusion and exclusion criteria. 
Ryc. 1. Schemat kwalifikacji dzieci do badania (w nawiasach umieszczono liczbę dzieci).
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Table II. Child vaccination frequency depending on the type of information in multivariate logistic regression model (the highest  
          percentage of vaccinated children after providing parents with simple information – blue, extended – green and  
            written – red).
Tabela II. Częstość wykonywania szczepień w zależności od rodzaju informacji lekarskiej udzielonej rodzicom – seria  
              analiz w podgrupach. (kolorem niebieskim zaznaczono podgrupy, w których zaszczepiono najwięcej dzieci po  
                  uzyskaniu informacji lakonicznej, zielonym po rozbudowanej, a czerwonym po pisemnej)

Information type p RR
Groups Simple Extended Written S vs W E vs W S vs E

Female 14,6 % 11,3 % 5,9 % 0,378 2,47 1,92 1,29
Male 26,1 % 16,9 % 16,1 % 0,740 1,62 1,05 1,54

Child’s age ≤ 12 m 26,2 % 28,2 % 13,1 % 0,334 2,00 2,15 0,93
Child’s age > 12 m 12,5 % 3,0 % 11,9 % 0,435 1,05 0,25 4,17

Birth weight < 3355g 28,6 % 0,0 % 13,8 % 0,025 2,07 0,00 -
Birth weight ≥ 3355g 11,1 % 27,0 % 12,2 % 0,204 0,91 2,21 0,41

Pregnancy ended with CC 16,7 % 11,1 % 14,2 % 0,594 1,18 0,78 1,50
Pregnancy not ended with CC 23,2 % 15,2 % 11,1 % 0,500 2,09 1,37 1,53

Duration of pregnancy < 40 weeks 29,4 % 0,0 % 14,0 % 0,015 2,10 0,00 -
Duration of pregnancy ≥ 40 weeks 11,3 % 25,7 % 11,7 % 0,235 0,97 2,20 0,44

Mother’s age < 30years 22,1 % 10,3 % 10,9 % 0,548 2,03 0,94 2,15
Mother’s age ≥ 30years 17,1 % 19,4 % 14,7 % 0,740 1,16 1,32 0,88
Father’s age < 30years 20,4 % 13,8 % 10,1 % 0,761 2,02 1,37 1,48
Father’s age ≥ 30years 21,2 % 14,9 % 14,4 % 0,524 1,47 1,03 1,42

Mother’s high education 23,8 % 19,3 % 16,1 % 0,580 1,48 1,20 1,23
Mother’s secondary/technical education 8,3 % 0,0 % 4,6 % 0,534 1,80 0,00 -

Father’s high education 32,2 % 25,7 % 10,7 % 0,171 3,01 2,40 1,25
Father’s secondary/technical education 10,7 % 0,0 % 14,7 % 0,230 0,73 0,00 -

Mother informed 24,2 % 18,9 % 17,3 % 0,669 1,40 1,09 1,28
Father informed 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,522 0,00 0,00 -

Both informed 16,7 % 11,9 % 5,0 % 0,609 3,34 2,38 1,40
Chronically ill child Itaa

Healthy child 23,5 % 16,3 % 13,4 % 0,367 1,75 1,22 1,44
No history of AOMb 21,2 % 16,8 % 12,7 % 0,406 1,67 1,32 1,26
History of ≥1 AOM 16,7 % 0,0 % 15,6 % 0,530 1,07 0,00 -

No history of pneumonia 22,1 % 15,5 % 10,5 % 0,317 2,10 1,48 1,43
History of ≥1 pneumonia 0,0 % 0,0 % 100 % 0,223 0,00 0,00 -

First consultation with the providerc 15,8 % 10,3 % 8,4 % 0,631 1,88 1,23 1,53
≥ 2 consultation with the provider 26,8 % 15,3 % 19,7 % 0,691 1,36 0,78 1,75

Infection as a reason for visit 14,8 % 5,6 % 16,5 % 0,349 0,90 0,34 2,64
Vaccination as a reason for visit 12,5 % 28,0 % 10,0 % 0,496 1,25 2,80 0,45
Home visit as a reason for visit 20,5 % 16,7 % 5,0 % 0,429 4,10 3,34 1,23

Other reasons for visit 24,2 % 15,2 % 26,7 % 0,733 0,91 0,57 1,59
Chronically ill mother 12,5 % 33,3 % 22,4 % 0,045 0,56 1,49 0,38

Healthy mother 22,7 % 11,4 % 9,0 % 0,131 2,52 1,27 1,99
Chronically ill father 11,1 % 29,3 % 10,0 % 0,571 1,11 2,93 0,38

Healthy father 22,2 % 11,4 % 13,7 % 0,376 1,62 0,83 1,95
Home as the environment 18,3 % 17,9 % 13,2 % 0,500 1,39 1,36 1,02

Preschool as the environment 30,0 % 0,0 % 14,1 % 0,241 2,13 0,00 -
Daycare as the environment 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,752 - - -

Media as information source 19,1 % 19,0 % 12,6 % 0,517 1,52 1,51 1,01
People as information source 10,3 % 10,6 % 11,8 % 0,996 0,87 0,90 0,97

No source of information 34,8 % 16,7 % 0,0 % 0,087 - - 2,08
Vaccine schedule self-paid 22,5 % 17,8 % 13,7 % 0,599 1,64 1,30 1,26

Vaccine schedule free of charge 0,0 % 5,9 % 9,1 % 0,751 0,00 0,65 0,00
Vaccinated against rotavirus 20,6 % 13,3 % 10,0 % 0,885 2,06 1,33 1,55

Not vaccinated against rotavirus 20,8 % 15,1 % 13,6 % 0,476 1,53 1,11 1,38
LU 39,4 % 24,3 % 4,2 % 0,020 9,38 5,79 1,62
HU 13,0 % 12,3 % 16,4 % 0,977 0,79 0,75 1,06

a result impossible to assess due to low quantity of group 
b acute otitis media
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Table III. Chances for child vaccination depending on the type of information – two-factor analyses. (HR field is empty if   
                 the factor was used to define the analysed group)
Tabela III. Szanse na zaszczepienie dziecka w zależności od rodzaju informacji lekarskiej po wykluczeniu wpływu  
                    czynników towarzyszących w podgrupie MK. (puste pola w HR wynikają z użycia odpowiednich czynników do  
                   definiowania podzbioru, na którym była wykonana analiza)
Information type Accompanying variable

S vs W E vs W S vs E Variable variable levelsa

HR p HR p HR p HR p
10,60 0,032  4,10 0,226 2,59 0,211  Child’s sex: male 1,00

female 1,42 0,615
12,80 0,020 5,89 0,135 2,17 0,315 Child’s age: 1 year 0,85 0,098
12,68 0,021  3,72 0,259 3,41 0,112  Birth weight: 100 g 1,09 0,310
12,18 0,023 4,17 0,219 2,92 0,147 Birth weight<median: < 3355g 0,60 0,445
11,02 0,029 4,01 0,233 2,75 0,175 Duration of pregnancy: 1 week 0,92 0,810
10,45 0,033  2,71 0,402 3,86 0,080  End of pregnancy: cc 1,00

other 2,45 0,230
10,19 0,035 4,15 0,220 2,45 0,231 Mandatory vaccine: Free of charge 1,00

self-paid 3,75 0,215
11,08 0,028  3,92 0,239 2,83 0,159  Vaccine against rotavirus: not administered 1,00

administered
11,49 0,026 3,77 0,252 3,05 0,132 Environment: home 1,00

daycare/preschool v.l.b 0,995
11,05 0,028  4,13 0,226 2,68 0,194  Mother’s age: 1 year 0,97 0,746
6,93 0,077 2,30 0,472 3,02 0,131 Mother’s education: secondary/technical 1,00

higher v.h.c 0,993
10,54 0,033  4,01 0,231 2,63 0,202  Father’s age: 1 year 0,96 0,622
10,35 0,033 4,50 0,196 2,30 0,266 Father’s education: secondary/technical 1,00

higher 3,77 0,101
14,93 0,026  3,64 0,266 4,11 0,119  Informed at the visit: both 1,00

mother 0,49 0,429
father v.l. 0,995

11,43 0,029 4,02 0,231 2,84 0,174 Source of information: media 1,00
none 0,83 0,829
other people 0,65 0,604

11,52 0,026  4,19 0,222 2,75 0,173  Number of consultationsd: first 1,00
at least second 0,73 0,672

13,28 0,020 5,43 0,155 2,45 0,243 Reason for visit: first well-child 1,00
vaccination 0,29 0,151
other 0,41 0,301
infection

11,08 0,028  3,92 0,239 2,83 0,159  History of AOMe: no 1,00
≥1

11,08 0,028 3,92 0,239 2,83 0,159 History of pneumonia: no
≥ 1

11,08 0,028  3,92 0,239 2,83 0,159  Chronically ill child: no
yes

11,08 0,028 3,92 0,239 2,83 0,159 Chronically ill mother: no
yes

11,08 0,028  3,92 0,239 2,83 0,159  Chronically ill father: ojca: no
yes

a values of factors for which the probability for vaccination was assessed(one of them was assumed as reference value)
b v.l..−very low, impossible to precisely measure, 
c v.h.− very high, impossible to precisely measure
d number of consultations in the authors clinic prior to inclusion to the study
e acute otitis media
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Figure 2. Percentage of vaccinated children depending on the type of information 
(simple, extended,  written) given to parents. 
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Figure 2. The children qualification flowchart based on in- 
                clusion and exclusion criteria. 
Rycina 2. Odsetek wykonanych szczepień u dzieci w zależ- 
             ności od rodzaju informacji lekarskiej udzielonej  
                rodzicom (lakoniczna, rozbudowana, pisemna).

Due to the observed relationship between the 
type of intervention and the parental health status, the 
LU and HU groups were created and then analyzed. 
Firstly, multivariate regression analyses were repeated. 
The simple information revealed to be significantly 
associated with increased chances for vaccination in 
the group with lower healthcare utilization (p<0,020) 
(Table II). Secondly, two-factor analysis were performed.  

Przy użyciu krzywych Kaplan-Meiera nie wykaza-
no istotnych statystycznie różnic w częstości zaszcze-
pienia dla trzech zastosowanych sposobów informo-
wania (p<0,497), co zobrazowano na Ryc. 2. Do oceny 
wpływu każdego z rodzajów informacji na decyzję ro-
dziców zastosowano analizy wieloczynnikowe wyko-
rzystując potencjalne czynniki wpływające na decyzje 
rodziców do wyznaczenia warstw co zaprezentowano 
w Tabeli II. Lakoniczny sposób poinformowania ro-
dziców był istotnie powiązany z częstością wykona-
nych szczepień w podgrupie dzieci urodzonych przed 
ukończeniem 40. tygodnia ciąży (p<0,015) oraz tych 
z masą urodzeniową <3355g (p<0,025). Informacja 
rozbudowana była istotnie powiązana z częstością wy-
konywania szczepień u dzieci matek obciążonych cho-
robą przewlekłą (p<0,045).

Z uwagi na zaobserwowany związek sposobu po-
informowania rodziców ze stanem zdrowia dokonano 
analiz w podgrupach o mniejszym i większym kon-
takcie ze służbą zdrowia. Po pierwsze powtórzono 
analizy wieloczynnikowe. Okazało się, że po udziele-
niu rodzicom informacji lakonicznej istotnie częściej 
szczepiono dzieci w podgrupie MK (p<0,020) (Tabela 
II). Po drugie, przeprowadzono analizy dwuczynni-
kowe. Po wykluczeniu czynników towarzyszących, 
szanse na zaszczepienie dziecka po uzyskaniu przez 
rodziców informacji lakonicznej były w tej podgru-
pie istotnie, prawie 11-krotnie (pierwsza i druga ko-
lumna tabeli III) większe niż w przypadku pisemnej.  

Przekonanie rodziców do zaszczepienia ich dzieckaConvince parents to vaccinate their child

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Determinants influencing pneumococcal vaccination irrespective of the type of information. 

 

Fig. 3. Determinants influencing pneumococcal vaccination irrespective of the type of information.
Ryc. 3. Czynniki warunkujące zaszczepienie dziecka niezależnie od sposobu poinformowania rodziców.
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Simple information increased chances for vaccination 
compared to written information and extended one 
(significantly 11-fold and not significantly almost 4-fold, 
respectively) as shown in Table III. In comparison, the 
chances for vaccination in the HU group did not change.

Regardless of the type of information, a chance for 
vaccination was significantly higher among children 
with highly educated parents (mothers 4,28-fold 
(p<0,045) and fathers 1,15-fold (p<0,023)) compared 
to low educated ones (Fig. 3).

DISCUSSION

Due to growing number of parents with doubts 
about vaccines, searching for effective methods of 
providing parents with information arises as a new 
challenge for physicians (18). The studies of parental 
vaccine decision-making are sophisticated, but 
possible, as it was proved by scientists worldwide 
(7,8,10,19). There are many factors associated with 
parental vaccine decision-making. Physicians have no 
direct impact on most of them, except for physicians’ 
behaviour and providing education (8,20). Therefore 
elimination of all factors other than information was 
necessary, due to evaluate the impact of physician’s 
information on parental decision-making. That is why  
inclusion and exclusion criteria have been carefully 
chosen and the study have been conducted by one 
physician using standardized information sheets. 
Therefore the analysis of the information impact on the 
parental decision-making was as precise as possible 
and the results of the present study worth presenting.

The analysis of the collected data was possible 
taking the characteristics of the studied population into 
account (Table I). The enrolled parents were young, 
mostly well educated. The observed greater number 
of highly educated women than men corresponds 
with both demographic data and the results of 
Polish sociological studies, thus confirming such 
a phenomenon in Poland (21,22). Mean children’s age 
was 15 months, and the higher percentage of boys in 
the study is consistent with Central Statistical Office 
data, which show, continuing for many years, a higher 
birth ratio in favour of boys (21). The findings that high 
parental education was associated with immunisation 
compliance, mothers more likely than fathers visited 
paediatrician, and upper airways infections were the 
most common reason for primary care visits, are 
consistent with previous studies (23-25).

Trying to assess the obtained percentage of 
16,2% vaccinated children, opposing conclusions 
can be drawn.  It may be regarded as low while it 
doesn’t’ provide herd immunity. That may be due to 
immunisation non-compliance which fits with the 
results of recent survey study conducted on American 

Z kolei w przypadku informacji rozbudowanej 
szanse na zaszczepienie dziecka co prawda nieistotnie, 
ale były prawie 4-krotnie większe (trzecia i czwarta 
kolumna tabeli III) niż w przypadku pisemnej. Dla 
porównania w podgrupie WK zarówno w przypadku 
informacji lakonicznej, jak i rozbudowanej szanse na 
zaszczepienie dziecka nie uległy zmianie.

Niezależnie od sposobu poinformowania rodzi-
ców istotnie częściej szczepione były dzieci rodziców 
z wyższym wykształceniem (ponad 4-krotnie w przy-
padku matek i ponad 2-krotnie w przypadku ojców), co 
zaprezentowano na rycinie 3.

DYSKUSJA

W związku z rosnącą liczbą rodziców mających wąt-
pliwości dotyczące szczepień, poszukiwanie skutecznych 
sposobów informowania rodziców o szczepieniach sta-
je się nowym wyzwaniem dla lekarzy (18). Badania nad 
podejmowaniem decyzji dotyczących wykonywania 
szczepień są trudne, ale nie niemożliwe, co nie raz udo-
wodnili naukowcy na całym świecie (7,8,10,19). Czynni-
ków wpływających na decyzje rodziców jest wiele, przy 
czym na większość z nich lekarze nie mają bezpośrednie-
go wpływu. Mogą oni natomiast oddziaływać na rodziców 
poprzez swoje zachowanie i prowadzenie edukacji (8,20). 
Chcąc ocenić wpływ informacji na decyzje rodziców na-
leżało zatem wyeliminować wpływ innych niż informacja 
lekarska czynników wpływających na decyzję rodziców. 
W związku z tym planując prezentowane badanie bar-
dzo starannie dobrano kryteria włączenia i wyłączenia, 
a badanie przeprowadzone zostało przez jednego lekarza 
przy użyciu wystandaryzowanych kwestionariuszy. Dzię-
ki takiej konstrukcji ocena wpływu informacji lekarskiej 
na decyzje rodziców mogła być jak najbardziej rzetelna, 
a wyniki stać się cennym źródłem wiedzy na ten temat.

Analiza uzyskanych wyników badania nie byłaby 
możliwa bez uwzględnienia charakterystyki badanej po-
pulacji zaprezentowanej w Tabeli I w oparciu o dane gro-
madzone w trakcie badania. Rodzice badanych dzieci byli 
młodzi, w większości dobrze wykształceni. Zaobserwo-
wana większa liczba kobiet z wyższym wykształceniem 
niż mężczyzn była zgodna zarówno z danymi demogra-
ficznymi, jak i wynikami polskich badań socjologicznych 
potwierdzających występowanie takiego zjawiska w na-
szym kraju (21,22). Średni wiek dziecka wyniósł zaled-
wie 15 miesięcy, a uzyskany większy odsetek chłopców 
był zgodny z danymi GUS, wykazującymi od wielu lat 
większą liczbę urodzeń chłopców w Polsce niż dziew-
czynek (21). W pracach innych autorów potwierdzono 
nie tylko zaobserwowany w prezentowanym badaniu 
związek wyższego wykształcenia rodziców z częstszym 
wykonywaniem szczepień u dzieci, ale także fakt częst-
szego zgłaszania się matek na wizyty lekarskie z dziećmi, 
jak i to, że infekcje górnych dróg oddechowych mogą być 
najczęstszą przyczyną takich wizyt (23-25).

Justyna Tymińska, Jacek Wysocki
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paediatricians (26). However, the authors regard it 
as high, because only 5% of children, whose parents 
were informed by other physicians, were vaccinated 
after the same observation period, which is 3 times less 
than in present study. Irrespectively of the assessment 
of obtained percentage of vaccinated children, it was 
surely sufficient to perform all necessary statistical 
analyses.

Obviously it would be difficult to find the one and 
the most effective educational tool to inform parents 
about vaccination, irrespectively of their e.g. education 
or age. Therefore it is not surprising that there were 
no statistically significant differences in frequency of 
vaccination for the three used interventions (Fig. 2), 
probably due to high parental education variable (Fig. 
3). Thus multivariate regression model was used to 
assess the effectiveness of each type of information 
(Table II). 

The simple information about self-paid 
pneumococcal vaccine proved to be the most effective. 
Not only the highest number of vaccinated children was 
revealed (Fig. 2), but also 32 groups with the highest 
percentage of vaccinated children were found (Table II). 
This finding was surprising due to many survey studies 
suggesting that detailed immunisation information may 
be associated with childhood immunisation compliance 
(6,7,13). These data provide evidence about vital role 
of the physician in educating parents about vaccination. 
Since one minute was enough for the physician to 
convince parents to vaccinate their child, physicians 
should not avoid providing parents with immunisation 
information exclusively due to the primary care visit 
being too short (27). Another interesting finding was 
that simple information proved to be most effective 
in families with lower healthcare utilization. Firstly, 
it may be related to the fact that, the fewer negative 
experiences with health service, the more trust in 
physician (28). Secondly, it may be associated with the 
healthy lifestyle trend started in the 1990s by Burrows 
and Bunton and still ongoing, when health started to be 
perceived as a value by itself and something that should 
be maintained and cared for, as it may provide higher 
income and social position (29). The parents with lower 
healthcare utilization, may vaccinate their children 
in order to maintain their good health, therefore, one 
minute information was enough to convince them.

The extended information proved to be the most 
effective in the group of chronically ill mothers. It was 
also the most effective method in the group of chronically 
ill fathers, as the percentage of vaccinated children – 
although statistically insignificant – was comparable 
to that of the mothers (Table II). It has been proven 
that chronically ill patients are more often dissatisfied 
with medical care service than healthy ones,  mainly 
because they become, over time, more educated. They 

Przekonanie rodziców do zaszczepienia ich dzieckaConvince parents to vaccinate their child

Próba oceny uzyskanego odsetka 16,2% zaszczepio-
nych dzieci może prowadzić do przeciwstawnych wnio-
sków. Przez jednych może on być uznany za niski, gdyż 
nie zapewnia odporności zbiorowiskowej. Wytłumacze-
niem tej sytuacji może być występowanie zjawiska nie-
stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących szcze-
pień, zasygnalizowanego także w najnowszych badaniach 
ankietowych z udziałem amerykańskich pediatrów (26). 

Autorzy badania przychylają się jednak do stwierdzenia, 
że uzyskany odsetek zaszczepionych dzieci był wysoki, 
ponieważ poinformowanie rodziców o szczepieniu przez 
innych lekarzy skutkowało zaszczepieniem zaledwie 5% 
dzieci po analogicznym czasie obserwacji, czyli trzykrot-
nie mniejszym odsetkiem. Niezależnie od oceny wielko-
ści tego odsetka, niewątpliwie był on wystarczający do 
przeprowadzenia wszystkich niezbędnych analiz.

Wiadomo było, że trudno będzie znaleźć jeden naj-
właściwszy i najbardziej skuteczny sposób informowania 
rodziców niezależnie np. od ich wykształcenia, czy wieku. 
Nie dziwi zatem fakt, że różnice w częstości zaszczepienia 
dla wszystkich trzech zastosowanych rodzajów informa-
cji nie były istotne statystycznie (p<0,497) (Ryc. 2), przy 
czym czynnikiem utrudniającym wykazanie istotnych róż-
nic mogło być wyższe wykształcenie rodziców (Ryc. 3). 
Ocena skuteczności każdego z rodzajów informacji, była 
możliwa po przeprowadzeniu analiz wieloczynnikowych 
wyniki których umieszczono w Tabeli II. 

Najskuteczniejsza okazała się krótka ustna informa-
cja na temat płatnego szczepienia przeciwko pneumoko-
kom. Nie dość, że w wyniku jej przekazania zaszczepio-
no najwięcej dzieci (Ryc. 2), to jeszcze znaleziono aż 32 
podgrupy, w których odsetek tych dzieci był największy  
(Tab. II). Taki wynik był zaskakujący z uwagi na wyniki 
badań ankietowych, w świetle których rodzice do podjęcia 
decyzji o zaszczepieniu dziecka wymagają szczegółowych 
informacji (6,7,13). Uzyskany wynik potwierdza ogromną 
rolę lekarza w edukowaniu rodziców na temat szczepień. 
Skoro 1 minuta wystarczyła lekarzowi do tego, aby prze-
konać rodziców do konieczności zaszczepienia dziecka, to 
nie należy rezygnować z informowania rodziców o szcze-
pieniach tylko z uwagi na zbyt krótki czas wizyty lekarskiej 
(27). Warto także zauważyć, że krótka informacja okazała 
się skuteczna w przypadku rodzin o mniejszym kontakcie 
ze służbą zdrowia. Po pierwsze, może to wynikać z faktu, 
że im mniej negatywnych doświadczeń ze służbą zdrowia, 
tym większe zaufanie do lekarza (28). Po drugie, może to 
być związane z trwającą po dziś dzień, a zapoczątkowa-
ną w latach 90. przez Burrowsa i Buntona modą na proz-
drowotny styl życia, gdy zdrowie zaczęto traktować jako 
wartość, o którą należy dbać, gdyż może zapewnić wyższe 
zarobki i pozycję społeczną (29). W związku z tym oso-
by niewymagające częstych kontaktów ze służbą zdrowia, 
wykonując szczepienia, mogą chcieć utrzymać zdrowie 
swoich dzieci w dobrej kondycji, skoro jedna minuta wy-
starczyła, aby ich przekonać.
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find out that accuracy of some diagnostic tests is low, 
that drug therapeutic failures occur and finally they cope 
with the side effects of treatment (30,31). According to 
that, it is not surprising that chronically ill parents were 
cautious and needed more detailed information about 
pneumococcal vaccine to decide to vaccinate their child. 

As expected, the written information proved to be 
the least effective since the lowest number of vaccinated 
children was revealed (Fig. 2). Although 7 groups with the 
highest percentage of vaccinated children were found, none 
was statistically significant (Table II). This finding provided 
the first evidence in Poland that written immunisation 
information is not effective. Such perceptions were also 
observed in the U.S. In a Californian study hardly 38% out 
of 307 people read thoroughly the supplied materials (15). 

In a study conducted in Connecticut, an interactive and 
coloured graphic card was given to parents at the first well-
child care visit, but still this intervention didn’t improve 
infant immunisation rates (16). Finally Dempsey et al. 
(17) proved that HPV information sheet given to parents 
increased their knowledge about it, but it didn’t raise HPV 
vaccine acceptability among them. It appears, that talking 
to a physician about vaccinations cannot be replaced by 
written materials which supports the previous findings 
on polish parental educational needs in the field of self-
paid vaccines. Over 90% of surveyed parents preferred 
individual conversation with a physician rather than 
brochures or leaflets (32). It seems that written vaccination 
information just like written medication information should 
be used during discussion rather than instead of it (33).

STUDY LIMITATIONS

This study has some limitations. Generalizability 
of findings might be limited since the study was 
conducted in one primary care practice. More research 
in different regions of the country would be of value. 
On the other hand, as the study was conducted by 
one physician, standardization of his behaviour was 
possible due to exclude its impact on parental decision-
making.

Studied sample might not be representative 
of polish population, however it has many similar 
characteristics to polish population. It is important 
to note that participants were randomly selected and 
the sample size may be regarded as quite big since 
determined by the restrictive inclusion and exclusion 
criteria .

Another limitation of the study is a high cost of 
a single dose of pneumococcal vaccine in Poland. 
However, conducting that study was possible in this 
primary care clinic, while economic status of parents 
was high - the total uptake of self-paid combined 
vaccines in this clinic was 84.2% (5).

Z kolei informacja rozbudowana okazała się najbar-
dziej skuteczna w przypadku matek obciążonych chorobą 
przewlekłą. Podobny wniosek można wysnuć odnośnie  
chorych przewlekle ojców, ponieważ odsetek zaszczepio-
nych dzieci – choć nieistotny - był zbliżony do tego dla 
matek (Tab. II). Udowodniono, że przewlekle chorzy pa-
cjenci są znacznie częściej niezadowoleni ze służby zdro-
wia niż osoby zdrowe, głównie dlatego, że z biegiem cza-
su wiedzą coraz więcej na temat własnej choroby. Takie 
osoby doświadczają niedoskonałości diagnostycznych 
i terapeutycznych, a także działań niepożądanych leków 
(30,31). W związku z tym nie dziwi fakt, że chorzy rodzi-
ce byli ostrożni w podejmowaniu decyzji o  szczepieniu 
dzieci i potrzebowali więcej szczegółowych informacji, 
aby podjąć decyzję o zaszczepieniu dziecka. 

Zgodnie z przewidywaniami najmniej skuteczna oka-
zała się informacja pisemna. Po pierwsze, najmniej dzieci 
zaszczepiono w wyniku jej udzielenia rodzicom (Ryc. 2). 
Mimo, że znaleziono 7 podgrup z największym odsetkiem 
zaszczepionych dzieci, wartości uzyskane we wszystkich 
tych grupach były nieistotne statystycznie (Tab. II). Tym 
samym wyniki prezentowanego badania potwierdziły po 
raz pierwszy nieskuteczność informacji pisemnej na te-
mat szczepień w polskich warunkach. Podobne wnioski 
wyciągnięto w Stanach Zjednoczonych. W badaniu kali-
fornijskim zaledwie 38% z 307 osobowej grupy badanej 
przeczytało dokładnie te materiały (15). Nawet interaktyw-
na, kolorowa karta wręczana rodzicom na wizycie patro-
nażowej, w badaniu przeprowadzonym w Connecticut, nie 
zwiększyła odsetka zaszczepionych dzieci (16). Wreszcie 
Dempsey i wsp. udowodnili, że pisemna informacja na 
temat szczepienia przeciwko HPV co prawda podniosła 
poziom wiedzy rodziców na ten temat, ale nie zwiększyła 
akceptacji tych szczepień (17). W związku z tym okazuje 
się, że pisemne materiały dotyczące szczepień nie zastąpią 
rozmowy z lekarzem na ten temat, co potwierdziły także 
wyniki polskiego badania ankietowego na temat płatnych 
szczepionek. Aż 90,4% respondentów zamiast broszur, czy 
ulotek wolało te same informacje uzyskać w drodze indy-
widualnej rozmowy z lekarzem (32). Wydaje się zatem, że 
w przypadku zaleceń lekarskich dotyczących szczepień 
podobnie jak w przypadku tych dotyczących stosowania 
leków, pisemna informacja powinna być stosowane raczej 
jako uzupełnienie rozmowy niż zamiast niej (33).

OGRANICZENIA BADANIA

Prezentowane badanie ma pewne ograniczenia. 
Z pewnością, aby móc w pełni ekstrapolować uzyska-
ne wyniki badania, należałoby przeprowadzić analo-
giczne badania w poradniach na terenie innych woje-
wództw. Jednak przeprowadzenie badania na terenie 
jednej przychodni przez jednego lekarza umożliwiło 
standaryzację udzielanej informacji, pozwoliło niejako 
wystandaryzować zachowanie lekarza, a także umożli-
wiło długofalową obserwację badanej populacji.
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SUMMARY

The results of the present study suggest that 
immunisation information strategies should be 
individualized based on parental education and family 
health status, thus far ignored in studies. The data about 
parental health status are essential for paediatricians 
to take proper medical care of their small patients. 
Health related data proved to be also an important 
factor in physician decision-making about the type 
of vaccination information provided to parents. 
Immunisation non-compliance revealed in this study 
should not be underestimated. As growing number of 
parents refuse childhood vaccinations, the outbreaks of 
life-threating vaccine-preventable diseases will more 
often occur.

CONCLUSIONS

1. Immunisation information should be individualised 
based on parental education and family health 
status. Due to effectively inform parents about 
vaccinations physicians’ knowledge about family 
health status should be up to date.

2. One minute immunisation information may be 
sufficient to convince parents, especially those with 
lower healthcare utilization. Lack of time should 
not be a barrier to provide parents vaccination 
information effectively.

3. Chronically ill parents should be provided with 
detailed immunisation information. Parental 
chronic disease should be a sign for physician to 
extend vaccination information.

4. Written immunisation information should be used 
by physician during discussion about vaccination 
with parents rather than instead of it.

REFERENCES

1. World Health Organization: 2016 Midterm Review 
of the Global Vaccination Action Plan http://
www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/
october/1_Draft_GVAP_Assessment_report_2016_
for_Yellow_Book_28_Sep_2016.pdf.[data 
odwiedzin luty 2017]

2. Poland: WHO and UNICEF estimates of 
immunization coverage: 2015 revision http://
apps .who. in t / immuniza t ion_moni tor ing /
globalsummary/wucoveragecountrylist.html [data 
odwiedzin luty 2017]

3. Państwowy Zakład Higieny: “Szczepienia ochronne 
w Polsce” biuletyny roczne 2012-2015 http://wwwold.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05 [data 
odwiedzin luty 2017]

Populacja badana na terenie jednej przychodni 
może nie być reprezentatywna dla populacji Polski, 
ale pewne cechy populacji mogą świadczyć o jej re-
prezentatywności. Należy także zaznaczyć, że badanie 
było randomizowane i przeprowadzone na dość dużej 
liczbie osób determinowanej rygorystycznymi kryte-
riami włączenia i wyłączenia.

Kolejnym ograniczeniem był wysoki koszt szcze-
pionki przeciwko pneumokokom. Jednak  znaczna 
większość rodziców (84,2%) wszystkich dzieci zare-
jestrowanych  w poradni wykonywała wysokoskoja-
rzone szczepienia obowiązkowe na własny koszt, co 
świadczyło o ich dobrej sytuacji materialnej i tym sa-
mym umożliwiało przeprowadzenie badania (5).

PODSUMOWANIE

Wyniki prezentowanego badania dowodzą koniecz-
ności indywidualizacji strategii informacyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem wykształcenia rodziców 
oraz pomijanego dotychczas w badaniach stanu zdro-
wia. Wiedza pediatry na temat stanu zdrowia rodziców 
jest niezbędna zarówno w sprawowaniu właściwej opie-
ki nad dzieckiem, jak i we właściwym doborze infor-
macji udzielanej rodzicom na temat szczepienia dziec-
ka. Nie bez znaczenia jest też potwierdzone w badaniu 
zjawisko niestosowania się do zaleceń lekarskich w za-
kresie szczepienia dzieci, którego nie należy bagateli-
zować. Wraz z rosnącą liczbą rodziców, rezygnujących 
z wykonywania szczepień, możemy mieć w przyszło-
ści do czynienia z sytuacją, w której powrócą epidemie 
dawno zapomnianych, groźnych chorób zakaźnych.

WNIOSKI

1. Informacja lekarska o szczepieniach powinna być 
zindywidualizowana z uwzględnieniem poziomu 
wykształcenia rodziców oraz stanu zdrowia rodzi-
ny. W celu skutecznego informowania rodziców 
o szczepieniach lekarz musi stale aktualizować 
swoją wiedzę dotyczącą zdrowia rodziny. 

2. 1-minutowa informacja lekarska na temat szcze-
pienia zalecanego może być wystarczająca, 
zwłaszcza gdy rodzice mają mniejszy kontakt ze 
służbą zdrowia. Brak czasu nie powinien być prze-
szkodą do skutecznego udzielania rodzicom infor-
macji o szczepieniu.

3. Rodzicom obciążonym chorobami przewlekłymi na-
leży udzielić rozbudowanej, wyczerpującej informacji 
na temat szczepienia zalecanego. Choroba przewlekła 
rodzica powinna być dla lekarza sygnałem o koniecz-
ności rozszerzenia informacji lekarskiej o szczepieniu.

4. Pisemna informacja na temat szczepień nie powin-
na być stosowana przez lekarza zamiast rozmowy 
z rodzicami, ale może stanowić jej uzupełnienie.

Przekonanie rodziców do zaszczepienia ich dzieckaConvince parents to vaccinate their child



452

4. World Health Organization Regional Office for 
Europe: European Vaccine Action Plan 2015-
2020 http://www.euro.who.int/en/health-topics/
disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2014/european-vaccine-action-
plan-20152020-2014 [data odwiedzin luty 2017]

5. Tymińska J, Wysocki J. Oszacowanie potrzeb 
edukacyjnych rodziców w zakresie szczepienia 
przeciwko pneumokokom na przykładzie wybranego 
gabinetu lekarza POZ. N Ped 2015;19(3):1-107

6. Gust DA, Kennedy A, Shui I, et al. Parent attitudes 
torward immunizations and health providers. 
The role of information. Am J Prev Med. 
2005;29(2):105-112

7. Salmon DA, Moulton LH, Omer SB, et al. 
Factors associated with refusal of childhood 
vaccines among parents of school-aged children. 
A case-control study. Arch Pediatr Adolesc Med. 
2005;159:470-476

8. Hak E, Schönbeck Y, De Melker H, et al. Negative 
attitude of highly educated parents and health 
care workers towards future vaccinationsin the 
Dutch childhood vaccination program. Vaccine 
2005;23(24):3103-3107

9. Rogalska J, Augustynowicz E, Gzyl A, et al. 
Źródła informacji oraz wiedza rodziców na temat 
szczepień ochronnych w Polsce. Przegl Epidemiol 
2010;64(1):83-90

10. Heininger U: An internet-based survey on 
parental attitudes towards immunization. Vaccine 
2006;24(37-39):6351-6355

11. Mechanic D, McAlpine DD, Rosenthal M. Are 
patients’ office visits with physicians getting 
shorter? N Engl J Med 2001;344(3):198-204

12. European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC). Vaccine scheduler. http://vaccine-
schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx 
[data odwiedzin luty 2017]

13. Lipska E, Lewińska M, Górnicka G. Realizacja 
szczepień zalecanych u dzieci i opinie rodziców na 
temat tych szczepień.  Nowa Medycyna 2013;2:64-
69

14. Lilja Y, Rydén S, Fridlund B. Effects of extended 
preoperative information on preoperative stress: 
an anesthetic nurse intervention for patients with 
breast cancer and total hip replacement. Intensive 
Crit Care Nurs 1998;14(6):276-82

15. Lieu TA, Glauber JH, Fuentes-Afflick E, et al.. 
Effects of vaccine information pamphlets on 
parents’ attitudes. Arch Pediatr Adolesc Med. 
1994;148(9):921-925

16. Stille ChJ, Christison-Lagay J, Bernstein BA, et al.. 
A simple provider-based educational intervention 
to boost infant immunization rates: a controlled 
trial. Clin Pediatr. 2001;40(7):365-373

17. Dempsey AF, Zimet GD, Davis RL, et al. Factors 
That Are Associated With Parental Acceptance of 
Human Papillomavirus Vaccines: A Randomized 
Intervention Study of Written Information About 
HPV. Pediatrics 2006;117(5):1486-93

18. Leask J, Kinnersley P, Jackson C, et al. 
Communicating with parents about vaccination: 
a framework for health professionals. Pediatrics 
2012;12:154

19. Danis K, Georgakopoulou T, Stavrou T, et al. 
Socioeconomic factors play a more important role 
in childhood vaccination coverage than parental 
perceptions: a cross-sectional study in Greece. 
Vaccine 2010;28(7):1861-1869

20. Zucs AP, Crispin A, Eckl E, et al. Risk factors for 
undervaccination against measles in a large sample 
of preschool children from rural Bavaria. Infection 
2004;32(3):127-133

21. Roczniki demograficzne GUS Warszawa lata 
2008-2016

22. Ostrowska A, Skrzypek M. Socjologia medycyny 
w Polsce z perspektywy półwiecza. Wydawnictwo 
IFiS PAN; 2015:170

23. Danis K, Georgakopoulou T, Stavrou T, et al. 
Socioeconomic factors play a more important role 
in childhood vaccination coverage than parental 
perceptions: a cross-sectional study in Greece. 
Vaccine 2010;28(7):1861-1869

24. Grzesiak I, Kaczmarek U. Pierwsza wizyta dziecka 
w gabinecie stomatologicznym. Dent Med Probl 
2006;43:433-437

25. Bujnowska-Fedak MM, Sapilak BJ, Steciwko A. 
Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań 
w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim 
Care Rev 2011;13:135-139

26. Hough-Telford C, Kimberlin DW, Aban I, et al. 
Vaccine delays, refusals, and patient dismissals: 
a survey of pediatricians. Pediatrics 2016;138(3):1-9

27. Davis T, Fredrickson D, Arnold CL, et al. 
Childhood vaccine risk/benefit communication in 
private office settings: a national survey. Pediatrics 
2001;107(2):17

28. Thom DH, Hall MA, Pawlson LG. Measuring 
patients’ trust in physicians when assessing quality 
of care. Health Aff 2004;23(4):124–132

29. Burrows R, Bunton R. Consumption and health 
in the „epidemiological” clinic of late modern 
medicine. W: R Bunton, S Nettleton I R Burrows. 
The sociology of health promotion. New York – 
London 1995

30. Druss BG, Schlesinger M, Thomas T, et al. Chronic 
illness and plan satisfaction under managed care. 
Health Aff  2000;19(1):203-209

Justyna Tymińska, Jacek Wysocki



453

31. Franceschi A, Tuccori M, Bocci G, et al. Drug 
therapeutic failures in emergency department 
patients: A university hospital experience. 
Pharmacol Res 2004;49(1):85-91

32. Gańczak M, Dmytrzyk-Daniłów G, Karakiewicz 
B, et al. Determinants influencing self-paid 
vaccination coverage, in 0-5 years old Polish 
children. Vaccine 2013;31(48):5687-5692

33. Kardas P. Interwencje poprawiające przestrzeganie 
zaleceń terapeutycznych. W:  Gaciong Z, Kardas 
P, red. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. 
Od przyczyn do praktycznych rozwiązań. Warsza-
wa: Naukowa Fundacja Polfarmy; 2015: 55

Received: 8.03.2017 
Accepted for publication: 20.04.2017 
Otrzymano: 8.03.2017 r.
Zaakceptowano do publikacji: 20.04.2017 r.
Address for correspondence:
Adres do korespondencji: 
Justyna Tymińska
ul. Łukowska 9/126
04-133 Warszawa
e-mail: justyminska@gmail.com

Przekonanie rodziców do zaszczepienia ich dzieckaConvince parents to vaccinate their child

APPENDIX 1.

SIMPLE INFORMATION SHEET

Your child may be vaccinated against pneumococcal 
disease.

Bacteria called Streptococcus pneumonia can cause 
acute otitis media, pneumonia, sinusitis or sepsis.

Vaccination against pneumococcal disease for 
Your child is not mandatory but recommended which 
means You have to pay for it.

The price of a single dose of vaccine varies from 
250 to 350 zł.

The number of vaccine doses necessary for full 
protection depends on child’s age.

At the moment it would be:
Group A: 4 doses, the first dose may be administered in  
                  infants over 6 weeks of age
Group B: 4 doses
Group C: 3 doses
Group D: 2 doses
Group E: 1 or 2 doses depending on the sort of vaccine,  
                until 5 years of age

To get your child immunized, you need to make 
a vaccination appointment. Your child must be 
healthy while visiting doctor. The vaccination will be 
administered after doctor’s examination, if qualified.

Do you have any questions about this vaccination?
Administration time: about 1 minute.
Minor differences in time depended on the age 

group.

ZAŁĄCZNIK 1.

KWESTIONARIUSZ INFORMACJI USTNEJ 
LAKONICZNEJ

U Pani/Pana/Państwa dziecka możliwe jest wyko-
nanie szczepienia przeciwko pneumokokom.

Pneumokoki to bakterie wywołujące m. in. zapa-
lenia uszu, płuc, zatok, mogące także prowadzić do 
wystąpienia sepsy.

Szczepienia przeciwko pneumokokom dla Pani/
Pana/Państwa dziecka są zalecane, czyli odbywają się 
na koszt rodziców.

Cena jednej dawki szczepionki zależy od preparatu 
i waha się od 250 do 330 zł.

Liczba dawek szczepionki zależy od wieku dziec-
ka i na chwilę obecną, aby dziecko było w pełni chro-
nione potrzebne będą w sumie:
Grupa A: 4 dawki, a pierwszą dawkę można podać już  
                   po ukończeniu 6. tygodnia życia. 
Grupa B: 4 dawki.
Grupa C: 3 dawki.
Grupa D: 2 dawki.
Grupa E: w zależności od preparatu 1 lub 2 dawki  
                  szczepionki, ale nie później niż po ukończe- 
                 niu 5. roku życia.

Aby zaszczepić dziecko, trzeba ustalić termin wi-
zyty w gabinecie szczepień. W dniu szczepienia dziec-
ko musi być zdrowe. Tak jak przed każdym szcze-
pieniem będzie zbadane przez lekarza i ostatecznie 
zakwalifikowane do szczepienia.

Czy mają Państwo do mnie pytania w związku 
z tym szczepieniem?

Czas trwania: ok. 1 minuta.
Niewielkie różnice czasowe zależały od grupy 

wiekowej dziecka.
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APPENDIX 2.

WRITTEN INFORMATION SHEET
INFORMATION ABOUT VACCINATION 

AGAINST STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Dear Parent,
bacteria called Streptococcus pneumoniae can 

cause acute otitis media, pneumoniae and sinusitis, but 
can be also responsible for severe infections such as: 
meningitidis, pneumonia and bacteriemia or sepsis. Those 
severe infections are called: invasive pneumococcal 
disease, that ineffectively treated may be life-threatening 
and in case of 10-25% of patients even cause death.

There has been a growing number of severe 
pneumococcal infections in Poland last years. 
Moreover, as antibiotic-resistant invasive strains 
of Streptococcus pneumoniae are becoming more 
prevalent, such infections are becoming more difficult 
to treat.  That fact is surely alarming.

Pneumococcal infection occurs in people at all 
ages, but is more common in children under 2 years of 
age, due to immaturity of their immune system.

Pre-school children are also at higher risk of 
pneumococcal disease, due to high pneumococcal 
carriage among them. Nasopharyngeal pneumococcal 
carriage is a necessary step along the path to invasive 
pneumococcal disease.

Pneumococcal vaccination is an important and 
effective tool to prevent pneumococcal infections. 
The vaccines stimulate the body to produce antibodies 
against Streptococcus pneumoniae and in case of 
pneumococcal exposure enable fast and effective 
protection against this pathogen. Moreover the 
vaccines reduce nasopharygeal pneumococcal carriage 
and thereby the risk of pneumococcal disease.

There are two kinds of pneumococcal vaccines 
available. They contain fragments of 10 or 13 types of 
pneumococcal bacteria.

Both vaccines are safe, but sometimes adverse 
reactions may occur. The most common are: pain and 
redness at the injection site, fever, irritability, increased 
sleep and decreased appetite. Allergic reactions such 
as urticaria, swelling, faint, convulsion or collapse, are 
also possible but very rare.

Vaccination against pneumococcal disease for 
Your child is not mandatory but recommended which 
means You have to pay for it.

The price of a single dose of vaccine varies from 
250 to 350 zł.

The number of vaccine doses necessary for full 
protection depends on child’s age.

ZAŁĄCZNIK 2.

KWESTIONARIUSZ INFORMACJI PISEMNEJ
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA 

PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Drogi Rodzicu,
pneumokoki to bakterie wywołujące m.in. zapale-

nia uszu, płuc i zatok, które mogą także powodować 
ciężkie infekcje takie jak: zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych, zapalenie płuc z przedostaniem się bak-
terii do krwi oraz posocznicę (inaczej: sepsa). Te cięż-
kie infekcje określa się wspólnym mianem inwazyjnej 
choroby pneumokowej  (dalej IChP), które nieskutecz-
nie leczone mogą doprowadzić do wielu groźnych po-
wikłań, a u 10-25% chorych nawet do zgonu.

W Polsce w ostatnich latach rośnie ilość ciężkich 
zakażeń pneumokokowych. Dodatkowo niepokojący 
jest także fakt narastania oporności inwazyjnych szcze-
pów pneumokoków na antybiotyki, co powoduje coraz 
większe trudności w leczeniu tego rodzaju infekcji.

Zakażenie pneumokokiem może dotknąć każdego, 
ale szczególnie często występuje u dzieci poniżej 2. rż 
z uwagi na niedojrzałość ich układu immunologicznego.

Wyższe ryzyko wystąpienia choroby pneumoko-
kowej jest także u dzieci przebywających w żłobkach 
i przedszkolach. Wynika to z faktu, że większość uczęsz-
czających tam dzieci jest nosicielami pneumokoka, 
a obecność tej bakterii w nosogardle jest warunkiem 
koniecznym do wystąpienia choroby pneumokokowej.

Ważnym i skutecznym narzędziem do walki z za-
każeniami pneumokokowymi są szczepienia przeciwko 
tym bakteriom. Szczepienia takie powodują wytworze-
nie przeciwciał do walki z infekcją i w razie wniknię-
cia pneumokoka do organizmu, umożliwiają mu szyb-
ką i skuteczną obronę. Ponadto redukują nosicielstwo 
pneumokoka w nosogardle i tym samym obniżają ryzy-
ko zachorowania na chorobę pneumokokową.

Na rynku dostępne są 2 szczepionki. Jedna zawiera 
fragmenty 10, a druga 13 rodzajów pneumokoka.

Obie szczepionki są bezpieczne, ale czasami po ich 
podaniu mogą wystąpić działania niepożądane. Najczę-
ściej może wystąpić ból i zaczerwienienie w miejscu 
podania, gorączka, drażliwość, senność oraz pogorsze-
nie apetytu. Mogą pojawić się także reakcje alergiczne 
takie jak pokrzywka, obrzęk, omdlenie, drgawki czy 
nawet zapaść, ale one obserwowane są  bardzo rzadko.

Szczepienia przeciwko pneumokokom dla Pani/
Pana/Państwa dziecka są zalecane, czyli odbywają się 
na koszt rodziców.

Cena jednej dawki szczepionki zależy od preparatu 
i waha się od 250 do 330 zł.
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To get your child immunized, you need to make 
a vaccination appointment. Your child must be 
healthy while visiting doctor. The vaccination will be 
administered after doctor’s examination, if qualified.

If You have any further questions do not hesitate to 
ask me at the forthcoming visit for example.

Liczba dawek szczepionki potrzebnych, aby dziec-
ko było w pełni chronione zależy od wieku dziecka.

Aby zaszczepić dziecko, trzeba ustalić termin wi-
zyty w gabinecie szczepień. W dniu szczepienia dziec-
ko musi być zdrowe. Tak jak przed każdym szcze-
pieniem będzie zbadane przez lekarza i ostatecznie 
zakwalifikowane do szczepienia.

W razie pojawienia się pytań zapraszam do zada-
nia mi ich np. przy najbliższej wizycie.

Table 1. Pneumococcal vaccination schedule depending on the type of vaccine.
Tabela 1. Schemat szczepienia przeciwko pneumokokom w zależności od preparatu 

Vaccine against the 10 types of pneumococcal bacteria Vaccine against the 13 types of pneumococcal bacteria

child’s age at 1st dose administration
pierwszej dawki

required No.
of doses

liczba dawek

child’s age at 1st dose administration
pierwszej dawki

required No.  
of doses

6 weeks - 6 months 4 6 weeks - 6 months 4
7 - 11 months 3 7 - 11 months 3

12 months - 5 years 2 12 - 23 months 2
2 years - 5 years 1
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ABSTRACT
The use of repellents is the most important in the tick-bite protection. The tests of repellents efficiency shall 
give strict answer whether ticks are repelled effectively or not by a given agent. Methods of testing repellent 
efficiency can be divided in in three groups: experiments without tick host and host stimuli; studies simulating 
host stimuli, methods of testing repellents on animals or human volunteers. Studies on protected human volunteers 
are the nearest practical conditions of repellent use. However, there is sometimes a need of testing products with 
unknown toxicity to man; in such circumstances their efficiency should be evaluated in experiments in simulated 
human body conditions but without a person.

Key words: repellents, ticks, tick- bite protection

STRESZCZENIE
Podstawą profilaktyki antykleszczowej jest stosowanie środków odstraszających (repelentów). Badania repelen-
tów powinny jednoznacznie odpowiadać na pytanie, czy kleszcze są odstraszane przez dany preparat.
Aktualnie stosowane metody badań można podzielić następująco: metody stosowane w nieobecności żywicieli 
i ich bodźców, metody wykorzystujące symulacje bodźców  żywicieli, metody, w których wykorzystywani są 
żywiciele kleszczy. Badania z wykorzystaniem odpowiednio zabezpieczonego człowieka jako przynęty są naj-
bardziej odpowiadające praktycznym warunkom stosowania repelentów. Często zachodzi jednak potrzeba bada-
nia produktów o nieznanej toksyczności dla człowieka i wtedy ich aktywność powinna być oceniana w układach 
doświadczalnych symulujących warunki ciała człowieka, ale bez jego udziału.

Słowa kluczowe: repelenty, kleszcze, ochrona przed ukłuciem kleszczy 

WSTĘP

Wszystkie kleszcze żyjące na świecie, a jest ich po-
nad 900 gatunków (1) są obligatoryjnymi, czasowymi 
ektopasożytami zwierząt i ludzi. Ponieważ są one rezer-
wuarami i wektorami groźnych i nierzadko śmiertelnych 
chorób, uważa się je za poważne zagrożenie dla zdrowia 
i życia człowieka, zwierząt domowych i hodowlanych 
(2). Choroby odkleszczowe występujące w Europie to 
m.in. borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu, ludz-
ka anaplazmoza granulocytarna – przenoszone przez 
kleszcze z gatunku Ixodes ricinus.  Kleszcze z rodzajów  
Haemophysalis spp. i Hyalomma spp. mogą przenosić 
gorączkę krymsko-kongijską; Ripicephalus sanguine-
us boreliozę, gorączkę śródziemnomorską, ludzką ba-
beszjozę; kleszcze Dermacentor spp. mogą być prze-
nosicielami boreliozy, gorączki kleszczowej, ludzkiej 
babeszjozy, odkleszczowego zapalenia mózgu.

INTRODUCTION

All ticks around the world, which consist of over 
900 species, (1) are obligatory, temporary ectoparasites 
of animals and humans. Since they are reservoirs and 
vectors for dangerous and often fatal diseases, they are 
considered a serious threat to the health and life of hu-
mans, pets and farm animals (2). Tick-borne diseases 
present in Europe include amongst others borreliosis, 
tick-borne encephalitis, human granulocytic anaplas-
mosis and they are transmitted by ticks of the Ixodes 
ricinus species. Ticks of the Haemophysalis spp. and 
Hyalomma spp. species can transmit Crimean–Con-
go hemorrhagic fever; Ripicephalus sanguineus can 
transmit borreliosis, Mediterranean fever, human 
babesiosis; Dermacentor spp. ticks can be carriers of 
borreliosis, tick fever, human babesiosis, tick-borne 
encephalitis.
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Niektóre z wymienionych chorób mogą być w ob-
rębie populacji kleszczy przenoszone transstadialnie, 
a więc młodociane stadia kleszczy również mogą za-
każać, gdyż aby przejść kolejny etap rozwoju, kleszcz 
w każdym ze stadiów musi napić się krwi żywiciela. 
Ważne jest wobec tego, aby nie dopuścić do zaatako-
wania człowieka (lub zwierzęcia) przez kleszcza. 

Zasięg występowania kleszczy z roku na rok roz-
szerza się na nowe tereny. Za to zjawisko odpowie-
dzialny jest efekt synchroniczny całego zespołu sprzy-
jających czynników – zmiany globalne w postaci ocie-
plenia klimatu, zmiany krajobrazowo-gospodarcze 
(gospodarowanie terenem i ograniczenie stosowania 
pestycydów i innych środków chemicznych), wzrost 
liczebności dzikich zwierząt, jako rezultat ich ochrony 
oraz zawlekanie kleszczy na nowe tereny w związku 
z turystyką i rozwojem środków transportu (3). Nie-
pokojący jest fakt, że obecnie kleszcze są często spo-
tykanie na terenach zurbanizowanych: w parkach, na 
skwerach, ogródkach działkowych i przydomowych 
oraz lasach miejskich, gdzie bytują  na roślinach (tra-
wy, niskie krzewy) rosnących przy ścieżkach, którymi 
uczęszczają zwierzęta i ludzie udający się na spacery. 
Szacuje się, że na terenach miejskich zagrożenie zaka-
żenia ludzi patogenami przenoszonymi przez kleszcze 
jest tak samo wysokie jak na obszarach leśnych (4). 

Zwalczanie występowania kleszczy w naturalnym 
środowisku jest wyjątkowo trudne, a ponieważ często 
oparte jest na wykorzystaniu wyłącznie metod chemicz-
nych, nie jest obojętne dla tego środowiska (5, 6, 7).

W związku z ograniczoną skutecznością i ujemny-
mi skutkami dla środowiska, stosowanie chemicznych 
insektycydów do zwalczania kleszczy jest drugorzędne 
w stosunku do profilaktyki polegającej na odpowied-
nim zachowaniu, stosowaniu impregnowanej odzieży 
oraz preparatów odstraszających te stawonogi zwanych  
repelentami. Podstawą profilaktyki antykleszczowej 
jest stosowanie przebadanych i dostępnych w sprzedaży  
repelentów (8).

SUBSTANCJE CZYNNE STOSOWANE 
W ŚRODKACH ODSTRASZAJĄCYCH KLESZCZE

Repelenty to środki lub substancje odstraszające 
stosowane na powierzchnię skóry lub inne powierzch-
nie np. odzież, które powodują zniechęcenie stawo-
nogów do wchodzenia i wspinania się na ciało czło-
wieka lub zwierzęcia. W preparatach do odstraszania 
kleszczy, w różnych stężeniach, stosowane są nastę-
pujące substancje aktywne: N-N-dietylo-m-toluamid 
(DEET); ester etylowy kwasu 3-(N-n-butylo-N-ace-
tylo)aminopropionowego (IR3535); kwas 1-piperydy-
nokarboksylowy KBR3023 (ikarydyna) oraz substan-
cje naturalne pochodzenia roślinnego, np. geraniol, 
citriodiol, olejek eukaliptusowy (2).

Some of the mentioned diseases can be transmitted 
transstadially within the population, which means that 
immature ticks can also infect, because in order to go 
through the next stage of development, the tick has to 
drink the blood of the host in each stage. Hence, it is 
important to prevent a human (or an animal) from the 
tick attack.

The range of ticks extends annually to new areas. 
The simultaneous effect of all favourable factors is 
responsible for this phenomenon i.e.: global change 
in the form of global warming, environmental and 
economic impact (spatial management and reduction 
of pesticides and other chemicals), increase of wild-
life as a result of its protection and relocation of ticks 
to new areas due to tourism and the development of 
means of transport (3). It is worrying that ticks are of-
ten found in urban areas: parks, squares, allotments, 
kitchen gardens and urban forests where they live on 
plants (grasses, low bushes) growing along the paths 
attended by animals and people. It is estimated that in 
urban areas the risk of human infection with tick-borne 
pathogens is as high as in forest areas (4).

The eradication of ticks in their natural habitat is 
extremely difficult. As it is often based on the use of 
only chemical methods, it is not inert to the environ-
ment (5, 6, 7).

Due to limited effectiveness and negative impact 
on the environment, the use of chemical insecticides 
to eradicate ticks is secondary to the prevention con-
sisting of appropriate behavior, the use of impregnated 
clothing, and repellents against these arthropods. The 
use of tested repellents present on the market are fun-
damental in tick prevention (8).

ACTIVE SUBSTANCES 
USED IN TICK REPELLENTS

Repellents are chemicals applied to the surface of 
the skin or other surfaces (such as clothing) which dis-
courage arthropods from entering or climbing on the 
human or animal body. The following active substanc-
es are used in the ticks’ repellents: N-N-diethyl-m-tol-
uamide (DEET); 3- (N-n-Butyl-N-acetyl) aminopropi-
onic acid ethyl ester (IR3535); KBR3023 (icaridine) 
and natural substances of plant origin, e.g. geraniol, 
citriodiol, eucalyptus oil (2).

DEET is an active ingredient most commonly used 
as a repellent substance. In repellents it is most com-
monly used in concentrations ranging from 7 to 31.6%. 
It is considered a “gold standard” for other repellents. 
Out of the 20,000 compounds tested so far, none has 
been as versatile as DEET.

IR3535 is another active ingredient often used in 
repellents. It has been available in Europe since 1970 
while in the USA since 1999. When it comes to prod-
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DEET jest substancją aktywną najczęściej stoso-
waną jako składnik repelentów. W repelentach najczę-
ściej stosowany jest w stężeniach od 7 do 31,6%. Uwa-
żany jest za „złoty standard” dla innych repelentów. 
Na 20 000 przebadanych do tej pory związków żaden 
nie okazał się tak uniwersalny jak DEET.

Kolejną często wykorzystywaną w repelentach 
substancją aktywną jest IR3535. W Europie dostępny 
jest od 1970 r., w USA od 1999 r. W preparatach za-
rejestrowanych w Polsce występuje najczęściej w stę-
żeniu 7-20%. Jest skuteczny nie tylko w stosunku do 
kleszczy, ale także komarów,  much tse-tse (Glossi-
nae), much końskich (Tabanidae) i meszek (Simulli-
dae) oraz os (Vespula).

Często spotykanym składnikiem repelentów jest 
też ikarydyna,  zsyntetyzowana w 1980 r., dostępna na 
rynku od 2000 r. W preparatach najczęściej spotykana 
w stężeniu 10-20 %.  

Współcześnie uważa się, że właściwości repelentów 
mają również także substancje naturalne. Wśród nich 
wymienia się olejki: anyżkowy, bergamotowy, kamforę, 
olejek cynamonowy, goździkowy, kokosowy, eukalip-
tusowy, geraniowy, lawendowy, cytrynowy, muszkato-
łowy, z kwiatów pomarańczy, mięty polnej, sosnowy, 
tymiankowy, a także olejek cytonellowy z eukaliptusa 
cytrynowego. Olejki roślinne są ogólnie mniej skutecz-
ne i zapewniają akceptowalny stopień ochrony przez 
krótszy okres czasu niż np. DEET. Popularne jest prze-
konanie, że związki pochodzenia roślinnego są bardziej 
przyjazne i nieszkodliwe dla użytkownika. Zwiększenie 
stężenia olejków może zwiększać skuteczność, ale wy-
sokie ich stężenia mogą powodować podrażnienia skóry. 
Wiele produktów roślinnych wykazuje także właściwości 
toksyczne dla kręgowców, np. eugenol jest substancją po-
drażniająca oczy oraz skórę i okazał się mutagenem; ci-
tronellol podrażnia oczy i również jest mutagenem, wpły-
wa też negatywnie na rozrodczość i układ nerwowy. (8).

W latach siedemdziesiątych zsyntetyzowano pierw-
sze pyretroidy – związki o podobnej do pyretrum bu-
dowie chemicznej i właściwościach owadobójczych, 
ale charakteryzujące się większą trwałością. Obecnie 
wchodzą one w skład wielu preparatów owadobójczych. 
Przykładem takiego związku jest permetryna, stosowa-
na do impregnacji odzieży (mundury wojskowe, odzież 
służbowa pracowników lasu, myśliwych) przeciwko 
kleszczom. Permetryna wykazuje krótkotrwałe działanie 
odstraszające oraz długotrwałe działanie kleszczobójcze. 
Wśród różnych metod impregnacji odzieży permetryną 
najbardziej skuteczna okazała się metoda z wykorzysta-
niem nośników polimerowych w podwyższonej tempera-
turze. Badania w tym kierunku przeprowadzili M. Faulde 
i wsp. (9). W testach udział wzięli ochotnicy – żołnierze, 
którzy przez 36 godzin przebywali w siedliskach o dużej 
liczebności kleszczy, ubrani w mundury zaimpregnowa-
ne permetryną. Wykazano, że noszenie odzieży zaimpre-

ucts licensed in Poland, it is used most commonly 
in concentrations of 7-20%. It is effective not only 
against ticks, but also against mosquitoes, tse-tse flies 
(Glossinae), horseflies (Tabanidae), black flies (Simul-
lidae) and wasps (Vespula).

A common ingredient in repellents is also ikari-
dine, synthesized in 1980 and available on the market 
since 2000. In formulations it is most commonly found 
in concentrations of 10-20%.

At present it is also believed that also natural sub-
stances possess the properties of repellents. These in-
clude the oils: anise, bergamot, camphor, cinnamon 
oil, clove, coconut, eucalyptus, geranium, lavender, 
lemon, nutmeg, orange blossom, wild mint, pine, 
thyme and oil of lemon eucalyptus. Plant oils are gen-
erally less effective and provide an acceptable level 
of protection for a shorter period of time than for ex-
ample DEET. It is widely believed that compounds of 
plant origin are more user-friendly and harmless. In-
creasing the concentration of oils can boost efficiency, 
but their high concentrations can cause skin irritation. 
Many herbal products also exhibit properties toxic to 
vertebrates, for example eugenol is a substance which 
irritates eyes and skin and it proved to be a mutagen; 
citronellol irritates the eyes and it is also a mutagen. 
Moreover, it negatively affects the reproductive and 
nervous system. (8).

In the 1970s, the first pyrethroids were synthesized 
– those are pyrethrum-like compounds of similar chem-
ical structure and insecticidal properties, but character-
ized by increased stability. Nowadays, they are part 
of many insecticides, an example being a compound 
such as permethrin used for the impregnation of cloth-
ing (military uniforms, clothing for employees work-
ing in forests, hunters) against ticks. Permethrin has 
a short-term repellent effect and long-lasting activity 
against ticks. Among various methods of impregnat-
ing clothing with permethrin, using polymeric carriers 
at elevated temperatures proved to be the most effec-
tive method. Research addressing this issue was car-
ried out by M. Faulde et al. (9). Soldiers volunteered to 
participate in the research and, dressed in permethrin-
impregnated uniforms, spent 36 hours in habitats with 
large numbers of ticks. The tests showed that wearing 
permethrin-impregnated clothing significantly reduced 
the risk of attack and bites by ticks. Out of 138 Ixodes 
ricinus ticks collected during the study, only 6 were re-
corded on volunteers wearing permethrin-impregnated 
clothing, whereas 132 ticks were found on volunteers 
wearing non-impregnated clothing. The repellent effi-
cacy on clothing was determined at 95.5% (9). Similar 
studies were conducted by F. Dusbabek (10) and M. 
Faulde with their teams (11).

Metody badania repelentów przeciwko kleszczomMethods of testing repelent against ticks
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gnowanej permetryną w znacznym stopniu zmniejszyło 
ryzyko ataku i ukłucia przez kleszcze. Na 138 kleszczy 
Ixodes ricinus, odłowionych w czasie badania, tylko 6 
odnotowano u ochotników noszących odzież zaimpre-
gnowaną permetryną, zaś 132 kleszcze znaleziono na 
ochotnikach noszących odzież niezaimpregnowaną. Sku-
teczność repelentną odzieży określono na 95,5 %. (9). 
Podobne badania prowadzili F. Dusbabek (10) i M. Faul-
de z zespołami (11).

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ 
REPELENTÓW

Preparaty stosowane do odstraszania kleszczy wy-
kazują różną skuteczność w zależności od zastosowanej 
substancji aktywnej i formulacji. Okres ochrony, jaką 
może zapewnić repelent jest różny. Zależy on od wła-
ściwości chemicznych związku, cech środowiska, cech 
potencjalnego żywiciela oraz gatunku kleszcza. Poza 
czynnikami związanymi z budową chemiczną sub-
stancji aktywnej i z właściwościami formulacji ważne 
są również czynniki takie jak: temperatura, wilgotność 
powietrza oraz czynniki związane z kondycją skóry: 
jej grubość, otarcia, drobne zranienia, ilość gruczołów 
potowych i uzależniona od tego intensywność pocenia 
się (np. silne pocenie się może skrócić okres ochrony). 
Istotne jest również stosowanie się do zasad korzystania 
z repelentu zamieszczanych na etykietach. Na przykład 
w przypadku stosowania różnych kosmetyków, kremów 
ochronnych, repelent stosuje się na końcu. 

Idealny repelent odstraszający kleszcze powinien 
charakteryzować się niewielką toksycznością dla czło-
wieka oraz skutecznym działaniem, powinien w pełni 
wspomagać ochronę i ograniczanie rozprzestrzeniania 
się chorób, których wektorami są te stawonogi.

BADANIA SKUTECZNOŚCI 
DZIAŁANIA REPELENTÓW

Repelenty poprzez swą dostępność i łatwość stoso-
wania stanowią najpowszechniej używaną grupę środ-
ków chroniących przed kleszczami. Tym bardziej więc 
powinny być starannie dobierane. Badania repelentów 
powinny jednoznacznie odpowiadać na pytanie, czy 
kleszcze są odstraszane przez dany preparat.

Ze względu na warunki badania skuteczności aktu-
alnie stosowane metody można podzielić następująco:
1. Metody stosowane w nieobecności żywicieli i ich 

bodźców
2. Metody wykorzystujące symulacje bodźców  ży-

wicieli
3. Metody, w których wykorzystywani są żywiciele 

kleszczy
Metody z pierwszej grupy są w większości w wy-

sokim stopniu powtarzalne i stosunkowo łatwe do 
standaryzacji. Są to też procedury stosunkowo tanie 

FACTORS AFFECTING 
REPELLENT EFFICIENCY

Preparations used to repel ticks exhibit different 
efficiencies depending on the active ingredient and 
the used formulation. The protection period that the 
repellent can provide varies. It depends on the chemi-
cal properties of the compound, the environmental 
features, the characteristics of the potential host and 
the tick species. Besides factors related to the chemi-
cal structure of the active ingredient and the proper-
ties of the formulation, factors such as temperature, 
air humidity, skin condition factors such as thickness, 
abrasions, minor injuries, sweat glands and dependent 
sweating intensity (e.g. strong sweating can shorten 
the protection period.) are also important. It is also sig-
nificant to adhere to the rules of repellent use placed 
on labels. For example, when using various cosmetics 
or protective creams, the repellent is used at the end.

The ideal repellent for ticks should be low-toxic to 
humans and effective, it should fully support the pro-
tection and limitation of the spread of diseases whose 
vectors are those arthropods.

TESTING THE REPELLENTS’ EFFICACY

Thanks to their availability and easy use, repellents 
are the most commonly used group of tick protection 
chemicals. This is why they should be carefully select-
ed. Repellent studies should unambiguously answer 
the question whether or not the ticks are repelled by 
a given preparation.

Due to the test conditions, the currently used meth-
ods can be divided into the following:
1. Methods used in the absence of hosts and their 

stimuli
2. Methods that simulate host stimuli
3. Methods in which hosts are used

The first group methods are mostly repeatable and 
relatively easy to standardize. These are also relatively 
cheap and technically uncomplicated procedures. This 
includes, for example, the method of examining repel-
lents on paper (filter paper) in Petri dishes. This meth-
od consists of applying the repellent on one half of the 
surface of the filter paper placed in the dish while leav-
ing the other half untreated. During this experiment, 
the number of ticks on the repellent-treated and on the 
untreated half is compared. The ticks are placed in the 
center of the dish on an untreated circular surface. The 
ticks have a choice: they can either enter the surface 
treated with a chemical or on the untreated surface.

Another method out of this group is the use of neg-
ative ticks geotropy and their ability to attack hosts: the 
repellent is smeared all over the ends of sticks or strips 
of material that are further placed vertically so that the 
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i nieskomplikowane technicznie. Należą tu np. meto-
da badania repelentów na papierze (bibule) w szalkach 
Petriego. W tej metodyce połowa powierzchni bibuły 
umieszczonej w szalce jest pokryta repelentem, druga 
połowa – nie. Podczas doświadczenia porównuje się 
liczbę kleszczy, które znajdują się na medium traktowa-
nym i nietraktowanym repelentem. Kleszcze umiesz-
czane są w środku szalki, na nietraktowanej kolistej po-
wierzchni. Z niej kleszcze mają wybór: mogą wejść na 
powierzchnię potraktowaną środkiem odstraszającym, 
bądź na powierzchnię niepotraktowaną tym środkiem.

Inną metodą z tej grupy jest wykorzystywanie przy 
badaniu repelentów ujemnego geotropizmu kleszczy i ich 
zdolności napadania na żywicieli: repelentem smaruje się 
końce pałeczek lub pasków materiału, które ustawia się 
pionowo tak, aby kleszcze wspinały się po nich w górę, 
w kierunku potraktowanej powierzchni. Właściwości 
odstraszające preparatu oceniane są na podstawie porów-
nania liczby kleszczy wchodzących na potraktowaną re-
pelentem powierzchnię i powierzchnię niepotraktowaną.

Obie omówione metody badania repelentów wy-
korzystywane są do badań typu skryning, porówny-
wania aktywności różnych substancji czynnych, na-
tomiast mają mniejszą wartość jako metody badania 
skuteczności produktów odstraszających. 

Metoda flagowania (12) polega na odławianiu 
kleszczy ze środowiska naturalnego flagą z białej 
flaneli potraktowaną i niepotraktowaną badanym re-
pelentem. Płatami materiału omiata się trawę i niskie 
zarośla na wymierzonych powierzchniach przez usta-
lony czas, a następnie zlicza się przyczepione do niej 
kleszcze. W tej metodzie trudno jest jednoznacznie 
porównać liczby kleszczy zbierane z flagi traktowanej 
i nietraktowanej, ponieważ kleszcze mogą występo-
wać nierównomiernie, tworząc tzw. ogniska, co zna-
cząco może wpływać na wyniki. 

K. Ogawa i wsp. (2016) (13) w badaniach porów-
nawczych prowadzonych  metodą impregnowanej 
DEET flagi oraz gdy tego samego repelentu używa-
li ochotnicy stwierdzili, że w pierwszym przypadku 
skuteczność odstraszania wynosiła 99,7%, w drugim 
– była niższa i osiągnęła 84,0%.

Wszystkie metody stosowane bez żywiciela oraz 
bez bodźców emitowanych przez niego mogą także 
prowadzić do zbyt pozytywnej oceny właściwości od-
straszających badanej substancji. Ponadto, w metodzie 
flagowania osoby omiatające flagą roślinność mogą 
być narażone na ataki kleszczy.

Druga grupa metod to metody wykorzystujące 
bodźce emitowane przez żywicieli bez ich fizycznej 
obecności.

Należą tu olfaktometryczne metody badania re-
pelentów, w których kleszcze mają do wyboru podą-
żanie w kierunku zapachu żywiciela lub mieszanego 
zapachu żywiciela oraz repelentu. Porównanie liczby 

ticks climb upward towards the treated surface. The 
repellent properties of the preparation are evaluated on 
the basis of comparing the number of ticks entering the 
treated and the untreated surface.

Both methods of repellent testing are used for 
screening the comparison of the activity of different 
active substances but they have less value as methods 
for testing the effectiveness of repellents.

The flagging method (12) consists in collecting 
ticks from their natural environment with a white flan-
nel flag treated and untreated with the repellent in sub-
ject. Sheets of material are dragging over grass and 
low bushes on the measured surfaces for a set time. 
Then the ticks attached to it are counted. In this method 
it is difficult to clearly compare the number of ticks 
collected from the treated and untreated flags, since 
the ticks may be unevenly forming the so-called out-
breaks, which can significantly affect the results.

In comparative studies conducted with DEET-im-
pregnated flag by K. Ogawa et al. (2016) (13) and with 
the same repellent used by volunteers, they found that 
in the first case the repellent efficiency was 99.7%, in 
the second case it was lower and reached 84, 0%.

All methods used without the host and without the 
stimuli emitted by him may also lead to an overestima-
tion of the repelling properties of the tested substance. 
In addition, in the flagging method the person covering 
the plants with the flag may be exposed to tick attacks.

The second group of methods include methods that 
use stimuli emitted by the host without their physical 
presence.

These include olfactometric methods of repellent 
testing, whereby ticks have the option of following the 
scent of the host or the mixed odor of the host and the 
repellent. The comparison of the number of ticks at-
tracted by the host and repellent odor with solely the 
host’s odor illustrates the effectiveness of the repellent.

Another variant of the olfactometer test is to place 
the ticks in the air stream with repellent and without re-
pellent. Here it is also possible to compare the number 
of ticks that go towards the source of “clean air” or to 
the repellent-filled air.

During the “moving object assay”, the ticks are ex-
posed individually on a stick to a heated, rotating drum 
on which a piece of filter paper soaked with a repellent 
is placed. In this situation, the behavior of the tick is 
observed, which, placed on a stick simulating a blade 
of grass, can attach (or not) to the warm drum imitat-
ing the host. H. Dautel et al. (14) compared the results 
obtained with a “moving object assay” with the results 
obtained during ticks exposure on skin of volunteers. 
According to the authors, results from the “moving 
object assay” method did not differ significantly from 
those obtained with the human bait.
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kleszczy przyciąganych przez zapach żywiciela i repe-
lentu w stosunku do zapachu samego żywiciela obra-
zuje skuteczność repelentu.

Innym wariantem badania za pomocą olfaktometru 
jest umieszczenie kleszczy w strumieniu powietrza z re-
pelentem  i bez repelentu. Tu również można porówny-
wać liczbę kleszczy, które skierują się w stronę źródła 
„czystego powietrza” lub do powietrza z repelentem.

Podczas badania typu „moving object assay” (MO 
assay, test poruszającego się obiektu) kleszcze są ekspo-
nowane pojedynczo na pałeczce w kierunku podgrzewa-
nego, obracającego się bębna, na którym umieszcza się 
bibułę nasączoną repelentem. W tej sytuacji obserwuje 
się zachowanie kleszcza, który umieszczony na pałecz-
ce symulującej źdźbło trawy, może przyczepić się (lub 
nie) do ciepłego bębna, imitującego żywiciela. H. Dau-
tel i wsp. (14) porównywali rezultaty uzyskane w teście 
,,moving object assay” z wynikami uzyskanymi podczas 
ekspozycji kleszczy na skórze ochotników. Wg autorów, 
wyniki uzyskane metodą „moving object assay” nie róż-
niły się znacząco od uzyskanych z przynętą ludzką. 

Metody z tej grupy wymagają jednak użycia spe-
cjalistycznego sprzętu, nie są więc szeroko rozpo-
wszechnione.

Trzecia grupa metod – wykorzystujących w do-
świadczeniach żywicieli, mimo wielu trudności, jest naj-
bardziej rozpowszechniona. Doświadczenie powinno 
być prowadzone na odpowiedniej liczbie ochotników, 
co zapewniłoby prawidłową analizę wyników; jednak 
nie jest łatwo znaleźć wystarczającą ich liczbę (barie-
rą mogą tu być środki finansowe oraz czas potrzebny 
do wykonania doświadczenia w terenie). Niekiedy do-
świadczenia takie prowadzi się na zwierzętach zamiast 
na ludziach, jednak w takim przypadku może zachodzić 
obawa nieuwzględnienia różnicy gatunkowej pomiędzy 
organizmami gospodarzy. Oba rodzaje testów zarówno 
te wykonywane na zwierzętach, jak i na ludziach wyko-
nywane w terenie obarczone są  ryzykiem zachorowania 
na choroby przenoszone przez kleszcze. 

W badaniach wykonywanych w warunkach labo-
ratoryjnych są większe możliwości ochrony ludzi – 
ochotników. Jednym ze sposobów jest użycie kleszczy 
z certyfikowanej hodowli laboratoryjnej, wolnych od 
patogenów. Innym sposobem jest zastosowanie takich 
środków ochrony ochotnika, aby zapewnić 100% pew-
ności, że kleszcz nie będzie poruszał się w niekon-
trolowany sposób po powierzchni skóry lub ubraniu 
ochotnika. Jednak mimo tego, że kleszcze będą ściśle 
kontrolowane w tych warunkach, niewykluczone są 
reakcje alergiczne zwierząt lub ludzi na te stawonogi.

Prowadzenie badań w warunkach laboratoryjnych 
zapewnia kontrolowanie warunków środowiskowych 
w większym stopniu, niż przy doświadczeniach wyko-
nywanych w naturalnym biotopie występowania klesz-
czy oraz umożliwia stosowanie w kolejnych powtórze-
niach takiej samej, wystandaryzowanej liczby kleszczy.

However, the methods in this group require the 
use of specialized equipment, ergo they are not wide-
spread.

The third group of methods - using hosts’ in ex-
periments- is the most widespread despite many dif-
ficulties. The experiment should be conducted on an 
appropriate number of volunteers, which would en-
sure a proper analysis of the results; however, it is not 
easy to find a sufficient number of them (the obstacles 
may include financial resources and the time needed to 
do field work). Sometimes such experiments are per-
formed on animals instead of on humans, but in this 
case it may be feared to ignore the species difference 
between hosting organisms. Both types of tests, per-
formed either on animals or on humans, are at risk of 
contracting tick-borne diseases.

In laboratory tests, there are greater opportunities 
for the protection of human volunteers. One way is to 
use licensed, pathogen-free laboratory-grown ticks. 
Another way is to use such volunteer protection meas-
ures to ensure 100% certainty that the tick will not 
move uncontrollably on the skin or on the clothes of 
the volunteer. However, despite the fact that the ticks 
are strictly controlled under these conditions, allergic 
reactions of animals or humans to these arthropods 
cannot be excluded. Laboratory testing ensures that 
environmental conditions are controlled to a greater 
extent than in natural tick biotopes, and it allows the 
same standardized number of ticks to be used in suc-
cessive repetitions.

Testing the repellents on volunteers can be done 
for example by the following methods:
 - method of testing repellent on the finger and on the 
outer part of the hand,
 - method of examining a repellent on the lower leg
 - the arena method, in which the laboratory simu-
lates the natural habitat of ticks.
The first two research methods involve the expo-

sure of ticks on properly prepared surfaces of the hu-
man body (finger and hand or lower leg). A part of the 
skin surface is treated with a repellent, the boundary 
between the treated and untreated skin to which the 
ticks are released is marked appropriately. Ticks can 
also be placed on a copper plate attached to the skin. 
The plate is in this study an area untreated with a re-
pellent and it covers the contoured surface around it. 
Ticks that enter the treated area are considered not to 
be repelled.

In the arena method, the surface simulating the tick 
environment is laid with grass or dry leaves. Repel-
lent is applied on a band or on the skin above socks of 
a volunteer who stands on such prepared experimental 
field. Ticks entering the field treated with the chemical 
are considered not to be repelled.
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Badania repelentów na ochotnikach mogą być wy-
konywane np. następującymi metodami:

- metoda badania repelentu na palcu i zewnętrznej 
części ręki,

- metoda badania środka odstraszającego na podudziu 
- metody arenowe, podczas których w laboratorium 

symuluje się naturalne środowisko występowania 
kleszczy.
Dwie pierwsze metody badawcze polegają na eks-

pozycji kleszczy na odpowiednio przygotowanych po-
wierzchniach ciała ludzkiego (palcu i ręce lub podu-
dziu). Część powierzchni skóry traktowana jest repe-
lentem, odpowiednio oznaczona jest granica pomiędzy 
skórą traktowaną a nietraktowaną, na którą wypuszcza 
się kleszcze. Kleszcze też mogą być umieszczane na 
miedzianej płytce przymocowanej do skóry. Płytka jest 
w tym badaniu obszarem nietraktowanym repelentem, 
który nakłada się na obrysowaną powierzchnię wokół 
niej. Kleszcze, które wejdą na powierzchnię traktowa-
ną, uważane są za nieodstraszone.

W metodzie arenowej powierzchnię symulującą 
środowisko występowania kleszczy wykłada się trawą 
lub suchymi liśćmi. Repelent jest aplikowany na opa-
skę lub ciało nad skarpetkami ochotnika, który stoi na 
tak przygotowanym polu doświadczalnym. Kleszcze 
wkraczające na traktowane repelentem pole uważane 
są za nieodstraszone.

Od kilku lat do badania produktów odstraszających 
kleszcze stosowana jest metoda badania repelentności 
adoptowana do kleszczy, której podstawą jest standar-
dowy test WHO określania zdolności odstraszania pre-
paratów antykomarowych (15).

W metodzie tej przedramię ochotnika traktowane 
jest środkiem odstraszającym, a kleszcze wypuszcza-
ne są na tę powierzchnię z okolicy przy nadgarstku, 
gdzie zaznacza się narysowaną linią granicę na skórze 
pomiędzy powierzchnią traktowaną i nietraktowaną. 
W doświadczeniu zlicza się kleszcze, które przemiesz-
czają się na skórę posmarowaną repelentem i traktuje 
się je jako nieodstraszone. Kleszcze do badań tą meto-
dą powinny być wolne od patogenów (pochodzić z ba-
danej hodowli laboratoryjnej).

METODY TERENOWE A LABORATORYJNE

Idealnym układem do badania repelentów byłaby 
sytuacja, gdyby w środowisku, gdzie bytują kleszcze 
można było porównać atrakcyjność dla nich ochotnika 
potraktowanego i niepotraktowanego repelentem. Ze 
względu jednak na zagrożenie chorobami odkleszczowy-
mi, takie badania nie są prowadzone. Opisane metody nie 
zawsze dają porównywalne wyniki, ale ogólnie badania 
z wykorzystaniem odpowiednio zabezpieczonego czło-
wieka jako przynęty najbardziej odpowiadają praktycz-
nym warunkom stosowania repelentów. Często zachodzi 

For several years the WHO standard test for deter-
mining the repelling capacity of mosquito repellents 
(15) is adopted for testing tick-repellingt products. 

In this method, the volunteer’s forearm is treated 
with a repellent and the ticks are released onto the sur-
face from the area around the wrist, where the bound-
ary between the treated and the untreated surface is 
marked. Ticks which move on the skin treated with 
a repellent are counted and considered not repelled. 

Ticks used for this method should be free from 
pathogens (i.e. come from laboratory-controlled 
growth).

FIELD AND LABORATORY METHODS

The ideal conditions for testing repellents would 
be if in an environment it is possible to compare the 
attractiveness of volunteers treated and not treated 
with a repellent. However, because of the risk of tick-
borne diseases, such studies are not conducted. The 
described methods do not always produce comparable 
results, but generally, studies involving an adequately 
protected human as bait are most relevant to the practi-
cal use of repellents. Often, however, there is a need 
to study products of unknown toxicity to a human and 
then their activity should be evaluated in experimental 
systems that simulate human body conditions but with-
out human involvement.

Attempts to compare the results of the tests with 
and without human participation were undertaken by 
several teams. For example, T. Kroeber et al. (16) com-
pared the results obtained by the ticks exposure method 
on the lower leg treated with a repellent and on a sur-
face of the same size heated glass plate also treated with 
the same repellent. The effective dose (ED75) quantity   
for 8 repellents out of 9 was several times higher after 
the tick exposure on the volunteer skin compared to the 
exposure on the heated glass plate.

CRITERIA FOR ASSESSING 
THE REPELLENT EFFICIENCY

Many methods, especially those used for screening 
tests, are based on the determination of the concentra-
tions of the chemical agent or substances that are effec-
tive: e.g. ED (effective dose) 75, ED80; ED80 values; 
90; 95 or ED100. However, methods of evaluating the 
duration of the repellents are of practical importance, 
as such information is sought by the user on the la-
bel of preparations available on the market. Accord-
ing to the criteria in the European Union guidelines 
(17) repellents against ticks should have an efficacy of 
≥90% in the determined time of action. Methodology 
recommended by the US Environmental Protection 
Agency (18), indicates the effectiveness criterion of 
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jednak potrzeba badania produktów o nieznanej toksycz-
ności dla człowieka i wtedy ich aktywność powinna być 
oceniana w układach doświadczalnych symulujących 
warunki ciała człowieka, ale bez jego udziału.

Próby porównania wyników uzyskanych w wy-
niku testu z udziałem ludzi jako przynęty oraz bez 
ich udziału podejmowane były przez kilka zespołów.  
Przykładowo T. Kroeber i wsp. (16) porównali wyniki 
uzyskane metodą ekspozycji kleszczy na powierzchni 
podudzia potraktowanej repelentem oraz powierzchni 
o takiej samej wielkości podgrzewanej szklanej pły-
ty, również potraktowanej tym  samym środkiem od-
straszającym. Wartości efektywnej dawki (ED75) dla 
8 repelentów spośród 9 były kilkukrotnie wyższe po 
ekspozycji kleszczy na skórze ochotnika w porówna-
niu z ekspozycją na podgrzanej płycie szklanej. 

KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI 
REPELENTÓW

Wiele metod, zwłaszcza tych stosowanych do badań 
skryningowych, bazuje na wyznaczaniu stężeń badane-
go środka lub substancji, które działają efektywnie: np. 
ED (dawka efektywna, effective dose) 75, ED80; ED80; 
90; 95 lub ED100. Jednak praktyczne znaczenie mają 
przede wszystkim metody oceniające okres działania 
środków odstraszających, gdyż takiej informacji poszu-
kuje użytkownik na etykietach preparatów dostępnych 
na rynku. Wg kryteriów zawartych w przewodnikach 
Unii Europejskiej (17) repelenty przeciwko kleszczom 
powinny wykazywać skuteczność ≥90% w deklarowa-
nym czasie działania. Metodyka rekomendowana z ko-
lei przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska 
(Environmental Protection Agency) (18), za kryterium 
skuteczności podaje 95% odstraszania. W obu przypad-
kach jednak przewodniki mówią o testach laboratoryj-
nych. Nie jest to więc jednoznaczne ze stwierdzeniem, 
że w terenie tak przetestowane repelenty będą miały 
taką samą skuteczność. W badaniach amerykańskich 
stwierdzono również, że stosowanie repelentów na skó-
rę lub ubranie u osób, które przebywały na terenach 
bytowania kleszczy może ograniczyć zachorowania na 
boreliozę o 20% (19).

PODSUMOWANIE

Ze względu na złożoność systemu pasożyt 
(kleszcz) – żywiciel (kręgowiec) wyniki badań wy-
konanych różnymi metodami są często trudne do po-
równania. Rezultaty odstraszania uzyskiwane różnymi 
metodami laboratoryjnymi mogą być zawyżone; z tego 
względu największą wartość mają badania repelentów 
w warunkach jak najbliższych ich rzeczywistemu za-
stosowaniu. 

95%. However, in both cases the guidelines are based 
on laboratory tests. This is not ambiguous with the 
statement that so tested repellents will have the same 
effectiveness in the field. American studies have also 
reported that the use of repellents on the skin or cloth-
ing of people who have lived in ticks habitat can re-
duce borreliosis by 20% (19).

SUMMARY

Due to the complexity of the parasite (tick) - the 
host (vertebrate)system, the results of tests made by 
means of various methods are often difficult to com-
pare. The results of repellence obtained by various lab-
oratory methods can be overestimated; for this reason, 
studies on repellents are most valuable in conditions 
most similar to their actual application.
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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 bada-
nia, potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:

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:
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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 innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej 
w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiologi-
cal 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 
pomiędzy wierszami (28-31 wierszy na stronie). Po-
szczególne strony manuskryptu powinny być numero-
wane. 
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, wy-
kresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Ti-
mes do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podsta-
wowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolej-
no na środku strony: pełne imię i nazwisko autora 
(autorów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi 
pogrubionymi literami alfabetu), tytuł angielski (du-
żymi niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (na-
zwy) instytucji/uczelni , w której wykonano pracę 
w językach angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). 
Streszczenie i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych 
kartkach.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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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!

2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania uste-
rek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za 
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dysku-
sja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do koresponden-
cji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: 
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie po-
winno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy 
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy do-
łączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowa-
nych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 

winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub po-
dać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łą-
czyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we 
wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora, 
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony 
od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form 
of consecutive numbers in parentheses, for example 
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative 
material in the text should be marked on the margin of 
the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well as 
axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 
Reviewers and authors do not know their identities 

Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, 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. 
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(“double-blind review process”).The review is to 
be submitted in written form. It has to determine 
unequivocally whether the manuscript should be 
published, revised or rejected. Based on the reviews 
gathered, Editors make the final decision with regard 
to the publication of articles. On an annual basis 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

OTHER
For works published in Przegląd Epidemio logiczny - 
Epidemiological Review there is no fee. 
Publisher reserves the right to use some reprints for 
trade.

Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone 
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawar-
tość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi 
i legenda wykresów powinny być przygotowane w ję-
zyku angielskim.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane 
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standar-
dowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Licz-
bę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbęd-
nych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na 
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w od-
dzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzo-
nych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) po-
winny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć 
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 
2 niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości 
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-
gicznym - Epidemiological Review nie są pobierane 
opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia 
niektórych odbitek do handlu księgarskiego.
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