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ABSTRACT

INTRODUCTION. Rubella is the disease subject to the elimination programme coordinated by the World 
Health Organization (WHO). Generally, rubella is an infection of mild course among children but in the case of 
pregnant women, who are not immunized, the probability of the occurrence of severe congenital abnormalities 
(congenital rubella syndrome) may amount to 95%. The strategy of the countries belonging to the WHO 
European Region is directed to the interruption of the rubella virus transmission in the environment in order to 
prevent the cases of congenital rubella syndrome (CRS). 
OBJECTIVES. The aims of the present article are to analyze the epidemiological situation of rubella in Poland 
in 2018 and to discuss the rubella vaccination coverage.  
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of rubella in Poland was analyzed on the basis 
of publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2018” and “Vaccinations in Poland in 2018”.
RESULTS. In 2018, there was a decrease in the number of rubella cases - with registered 437 cases (in 2017 – 
476 cases) - and a decline in incidence (from 1.2 per 100 000 to 1.1). The highest incidence rate, regardless of 
gender and the environment, was observed among children aged 0-4 years (9.8 per 100,000). In 2018, no cases 
of congenital rubella syndrome were registered. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2018, 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.

Key words: rubella, epidemiology, Poland, 2018

STRESZCZENIE

WSTĘP.. Różyczka od 2004 r. objęta jest programem eliminacji, koordynowanym przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO). Eliminacja różyczki w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia min. 95% poziomu za-
szczepienia populacji, monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń różyczki 
oraz prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni Zakład 
Wirusologii NIZP-PZH.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce
w 2018 r. z włączeniem oceny stanu zaszczepienia przeciw różyczce oraz stopnia realizacji programu eliminacji 
różyczki WHO w Polsce. 
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce przeprowadzono na podstawie 
zagregowanych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na różyczkę nadesłanych do NIZP - PZH przez Wojewódzkie 
Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” 
oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku”.
WYNIKI. W 2018 r. zarejestrowano 437 przypadków różyczki, o 39 przypadków mniej niż w 2017 r. (476 
przypadków), oraz spadek zapadalności do 1,1 na 100 tys., nieznacznie mniej niż w 2017 r. (1,2 na 100 tys.). 

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

*Article was written under the task No.BE-1/2019 / Praca została wykonana w ramach zadania nr BE-1/2019
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INTRODUCTION

Since 2004, Poland has been participating in the 
Rubella Elimination Program, coordinated by the 
World Health Organization (WHO)(1-2).

In 2018, 579 rubella cases were reported in the 
EU / EEA countries, including 57 (10%) laboratory-
confirmed. No cases of rubella have been reported in 17 
countries. The greatest number of cases was recorded 
in Poland - 437 (75.4%) cases and in Germany - 58 
(10%) cases. Data from Poland should be interpreted 
with caution as only 3 out of 437 (0.68%) cases were 
laboratory confirmed (3). In Poland, vaccination against 
rubella was directed only to women until 2003, which 
is believed to be the reason for the higher incidence of 
rubella in men and the possibility of transmission of 
the infection (4-6).

AIM

The aim of the work is to assess the epidemiological 
situation of rubella in Poland in 2018 and its comparison 
to previous years, including the status of vaccination 
against rubella.

MATERIAL AND METHODS

The analysis of the Polish rubella epidemiological 
situation in 2018 was based on a review of data from 
the bulletin “Infections deseases in Poland in 2018” (7) 
and the analysis of the population immunization was 
made on the basis of data from the bulletin “Protective 
Vaccination in Poland’ in 2018 “(8). The accepted 
case classification for rubella is in accordance with 
the definition of the case announced by the European 
Commission in the decision of 28 April 2008, amending 
Decision 2002/253 / EC and introducing rubella to 
routine surveillance in Poland in 2009 (9-10). 

RESULTS 

Epidemiological situation of rubella in 2018. In 
2018, 437 cases of rubella were registered in Poland - 
incidence 1.1/100 000, three times lower in comparison 
to the previous year (1.2 per 100 000) (Tab. I). In 
2018, no cases of congenital rubella syndrome were 
registered. Seasonality of rubella in 2018 was similar 

WSTĘP

Różyczka od 2004 r. jest objęta programem elimi-
nacji koordynowanym przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) (1-2). 

W 2018 roku w krajach EU/EEA odnotowano 579 
przypadków różyczki, w tym 57 (10%) potwierdzo-
nych laboratoryjnie. W 17 krajach nie odnotowano 
żadnego przypadku różyczki. Najwięcej zachorowań 
odnotowano w Polsce – 437 (75,4%) zachorowań oraz 
Niemczech – 58 (10%) zachorowań. Dane z Polski po-
winny być interpretowane ostrożnie, ponieważ jedy-
nie 3 z 437 (0,68%) przypadków potwierdzono labo-
ratoryjnie (3).

W Polsce szczepienia przeciw różyczce do roku 
2003 skierowane były jedynie do kobiet, w czym upa-
truje się przyczynę wyższej zapadalności na różyczkę 
mężczyzn i możliwości transmisji zakażenia (4-6).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
różyczki w Polsce w 2018 roku w porównaniu do lat 
poprzednich z uwzględnieniem stanu zaszczepienia 
przeciw różyczce.

MATERIAŁ I METODY

Analizę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Pol-
sce w 2018 roku przeprowadzono na podstawie danych 
pochodzących z rocznego biuletynu ,,Choroby zakaź-
ne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” (7). Analizę stanu 
uodpornienia populacji w roku 2018 przeprowadzono 
w oparciu o dane pochodzące z rocznego biuletynu 
,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku” (8). 
W pracy wykorzystano klasyfikację przypadku za-
chorowania na różyczkę zgodną z definicją przypadku 
ogłoszoną przez Komisję Europejską (decyzja z dnia 
28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/253/EC) 
i przyjętą do rutynowego nadzoru od 2009 roku w Pol-
sce (9-10).

WYNIKI 

Sytuacja epidemiologiczna różyczki w Polsce 
w 2018 roku. W 2018 r. zarejestrowano w Polsce ogó-
łem 437 zachorowań na różyczkę z zapadalnością 1,1 

Najwyższą zapadalność, niezależnie od płci i środowiska, odnotowano w grupie wieku 0-4 lata (9,8 na 100 tys.). 
W 2018 r. nie zanotowano przypadków zespołu różyczki wrodzonej. 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2018 r. w Polsce odnotowano spadek liczby zachorowań na różyczkę. 
Różyczka pozostaje rejestrowana na podstawie rozpoznań klinicznych, bez wymaganego potwierdzenia labora-
toryjnego, co skutkuje zgłaszaniem wielu chorób wysypkowych jako różyczki.

Słowa kluczowe: różyczka, epidemiologia, Polska 2018 rok
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to the seasonality observed in previous years. Most 
cases were registered in the first quarter of the year.

The largest incidence in 2018 occurred in 
Podkarpackie voivodeship (2.8 per 100,000 
population), and it was 2 times higher than incidence 
of all cases registered in Poland (1.1). Th The incidence 
of rubella in 2018 was several times lower than the 
median calculated for the years 2009-2016 (Tab. I). As 
in the previous years (2010-2017), apart from 2016, the 
incidence of women and men differed in 2018. It was 
higher in men (10.7 / 100,000 vs 8.7 / 100,000) (Tab. 
II). The largest difference in the incidence of women 
compared to that of men was recorded in the first year 
of life (17.5 vs. 10.6 per 100,000, respectively) (Table 
II). In general reported cases of rubella in 2018, 81.8% 
concerned children and adolescents up to 15 years of 
age (including the share of cases in the 0-4 group was 
42.6%; 5-9 - 31.6%; 10-14 - 7.6%) (Tab. II). In 2018, 
the incidence of rubella in cities ranged from 0.9 per 
100,000 population in cities <20,000 inhabitants up to 
1.2 in cities with> 100 thous. inhabitants (Tab. III). The 
incidence in cities (1.2 / 100,000) was slightly higher 
than the incidence in rural areas (1.1). The incidence in 
cities in children aged 0-4 years, similar to 2017, was 
higher than in the countryside. In 2018, only 3 people 
(0.69%) were hospitalized for rubella - similar to 2017. 
According to the data of the Central Statistical Office, 
no deaths due to rubella were registered in 2017.

na 100 000 mieszkańców, nieznacznie niższą od za-
padalności w 2017 r. (1,2/100 000) oraz od mediany 
zapadalności w latach 2009-2016 (Tab.I). W roku 2018 
nie zarejestrowano przypadków zespołu różyczki 
wrodzonej. W 2018 r. sezonowość różyczki była zbli-
żona do sezonowości w latach poprzednich. Najwięcej 
przypadków zarejestrowano w drugim kwartale roku.

W 2018 r. najwyższa zapadalność wystąpiła w wo-
jewództwie podkarpackim (2,8/100 000) i była znacz-
nie wyższa od zapadalności ogólnej w Polsce (1,1). Na-
tomiast najniższą zapadalność zarejestrowano w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim (0,1). Zapadalność 
na różyczkę w 2018 r. była kilkakrotnie niższa od me-
diany wyliczonej za lata 2009-2016 (Tab. I). Podobnie 
jak w latach wcześniejszych (2010 - 2017), poza 2016 
r., w 2018 r. zapadalność kobiet i mężczyzn różniła 
się. Była wyższa u mężczyzn (10,7/100 000 vs 8,7/100 
000) (Tab. II). Największą różnicę zapadalności kobiet 
w porównaniu z zapadalnością mężczyzn odnotowano 
w 1. roku życia (odpowiednio 17,5 vs. 10,6 na 100 000) 
(Tab. II). Z ogółu zgłoszonych zachorowań na różycz-
kę w 2018 r., 81,8 % dotyczyło dzieci i młodzieży do 
15 roku życia (w tym udział zachorowań w grupie 0-4 
wynosił 42,6%; 5-9 – 31,6%; 10-14 – 7,6%) (Tab. II). 
W 2018 r. zapadalność na różyczkę w miastach wahała 
się od 0,9 na 100 000 ludności w miastach < 20 tys. 
mieszkańców do 1,2 w miastach liczących >100 tys. 
mieszkańców (Tab. III). Zapadalność w miastach (1,2 / 
100 000) była nieznacznie wyższa od zapadalności na 

Table I.  Rubella in Poland 2009-2018. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship
Tabela I. Różyczka w Polsce w latach 2009-2018. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw

Voivodeships
“Median2009-2013” 2017 2018

Number Incidence 
per 100 000 Number Incidence 

per 100 000 Number Incidence 
per 100 000

           POLAND 6 263   16.3    476   1.2   437   1.1   
1. Dolnośląskie 527   18.1    20   0.7   50   1.7   
2. Kujawsko-pomorskie 323   15.4    24   1.2   20   1.0   
3. Lubelskie 278   12.9    3   0.1   0   0.0   
4. Lubuskie 201   19.9    17   1.7   11   1.1   
5. Łódzkie 243   9.6    8   0.3   19   0.8   
6. Małopolskie 389   11.8    73   2.2   37   0.1   
7. Mazowieckie 323   6.1    77   1.4   65   1.2   
8. Opolskie 389   37.7    12   1.2   10   1.0   
9. Podkarpackie 364   17.1    60   2.8   60   2.8   
10. Podlaskie 91   7.7    3   0.3   2   0.2   
11. Pomorskie 238   10.7    43   1.9   53   2.3   
12. Śląskie 648   14.0    68   1.5   69   1.5   
13. Świętokrzyskie 107   8.4    14   1.1   5   0.4   
14. Warmińsko-mazurskie 146   10.1    7   0.5   2   0.1   
15. Wielkopolskie 441   12.8    22   0.6   29   0.8   
16. Zachodniopomorskie 287   16.7    25   1.5   5   0.3   
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Laboratory diagnosis of rubella. Correct 
diagnosis of rubella should be based on clinical 
symptoms and the results of laboratory tests. Such an 
approach is required by participation in the Rubella 
Elimination Program, supervised by WHO. According 
to the case definition, a confirmed rubella case 
requires the presentation of the results of virological 
tests: PCR or virus isolation and / or demonstration 
of a significant increase in IgG antibodies in blood 
serum or saliva (5). According to the strategy of the 
Program for the Elimination of Measles and Rubella 
in the WHO European Region, laboratory testing for 
rubella can be performed free of charge in a reference 
laboratory at the Department of Virology of the NIPH-
NIH in Warsaw.

Sensitivity and specificity of rubella diagnoses 
in Poland in 2018 The sensitivity and specificity of 
rubella diagnoses has remained at a relatively low level 
for many years, which makes it difficult to interpret 
cases among vaccinated people and to assess the actual 
number of cases. In 2018, only 3 (0.68%) cases were 
classified as confirmed cases. The remaining 99.32% 
(434 cases) were reported based on clinical symptoms 
only.

Performing vaccinations against rubella and 
the immunization status of the population in 2018. 
Elimination of rubella requires maintaining 95% of the 
immunization level of the population by administering 
at least 1 dose of rubella vaccine. In Poland, in 1987-
2003, only girls 13 years of age were vaccinated. 
This fact indirectly contributed to the increase in 
susceptibility to the disease among men. At the end of 

wsi (1,1). Zapadalność dzieci w grupie wieku 0-4 lata 
w miastach , podobnie jak w roku 2017 była wyższa 
niż na wsi. W 2018 r. hospitalizowano z powodu ró-
życzki tylko 3 osoby (0,69%) – podobnie jak w 2017r. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
w 2017 roku nie zarejestrowano zgonów z powodu ró-
życzki. 

Diagnostyka laboratoryjna różyczki. Prawi-
dłowe rozpoznanie różyczki powinno opierać się na 
objawach klinicznych oraz wynikach badania labora-
toryjnego. Takiego podejścia wymaga udział w Pro-
gramie Eliminacji Odry i Różyczki, nadzorowanym 
przez WHO. Według definicji przypadku, potwier-
dzony przypadek różyczki wymaga przedstawienia 
wyników badań wirusologicznych: badania PCR lub 
izolacji wirusa i/lub wykazania znamiennego wzrostu 
przeciwciał IgG w surowicy krwi lub ślinie (5). Zgod-
nie ze strategią Programu Eliminacji Odry i Różyczki 
w Regionie Europejskim WHO, badanie laboratoryjne 
w kierunku różyczki można wykonać bezpłatnie w la-
boratorium o charakterze referencyjnym w Zakładzie 
Wirusologii NIZP-PZH w Warszawie. 

Czułość i swoistość rozpoznań różyczki w Polsce 
w 2018 r. Czułość i swoistość rozpoznań różyczki od 
wielu lat pozostaje na dość niskim poziomie, co utrud-
nia interpretację zachorowań wśród osób szczepionych 
oraz ocenę rzeczywistej liczby zachorowań. W 2018 r. 
tylko 3 (0,68%) zachorowania zostały zakwalifikowa-
ne jako przypadki potwierdzone. Pozostałe 99,32% 
(434 zachorowania) zgłoszono wyłącznie na podsta-
wie objawów klinicznych. Wykonawstwo szczepień 
przeciw różyczce i stan uodpornienia populacji 

Table III.  Rubella in Poland 2018. Number of cases and incidence per 100 000 population by immunisation status and age 
group
Tabela III. Różyczka w Polsce w 2018r. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności wg stanu zaszczepienia przeciw 
różyczce i wieku 

Age
Vaccinated Not vaccinated No data

Number of 
vaccinated Cases Number of no  

vaccinated Cases Cases

0 0  1  . 50  4  
1 295 241  28  100 213  28  5  
2 351 587  18  26 724  3  3  
3 353 953  16  14 593  4  0  
4 360 074  22  9 849  0  4  
5 356 170  31  6 628  2  2  
6 376 481  30  4 712  3  2  
7 376 502  27  3 500  2  0  
8 400 128  17  2 671  2  0  
9 103 883  18  2 230  2  0  

10-14 65 340  26  3 996 43  4  
15 + 17  . 68  21  
Total . 251  . 139  47  

Różyczka w Polsce w 2018 rokuRubella in Poland in 2018 
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2003 it was established that since 2004 The mandatory 
vaccination schedule will include a three-component 
vaccine against measles, mumps and rubella (the so-
called MMR vaccine), containing attenuated strains of 
measles, mumps and rubella. Currently, there is a two-
dose vaccine schedule: basic dose at 13-14 months of 
age and a supplementary dose at 10 years of age (1-3).

In 2018, the percentage of children in the third 
year of life vaccinated against rubella decreased by 
1.1% compared to the previous year and amounted 
to 92.9% nationwide (in individual voivodeships it 
ranged from 98.2 in Warmińsko -mazurskie to 89.8% 
in the Mazowieckie voivodeship). The percentage of 
girls at 13 years of age vaccinated against rubella was 
99.5% nationwide, and girls at 15 years of age. - 99.6% 
(4). In 2017, the percentage of rubella patients with no 
vaccination data was lower than in the previous year 
and amounted to 10.75%.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In Poland, a high percentage of vaccination of 
the population against rubella is maintained, which 
allows to prevent the emergence of congenital rubella 
syndrome. In 2018, less than 1% of rubella cases were 
confirmed by laboratory tests. Poland’s participation in 
the Rubella Elimination Program obliges us to confirm 
clinical diagnoses with laboratory tests. Moreover, 
the lack of information about the vaccination status 
of people suffering from rubella in a significant 
percentage makes it difficult to analyze the impact 
of vaccinations on the change of epidemiological 
indicators of rubella in Poland and to evaluate the 
effectiveness of vaccinations.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Since 1998 Poland has endorsed measles elimination programme which is coordinated 
by the World Health Organization (WHO). To accomplish measles elimination in the country, achievement of 
vaccination coverage at 95% in the population is needed, as is the monitoring of the epidemiological situation, i.e.: 
reporting on cases suspected of measles and conducting laboratory diagnostics in WHO Reference Laboratory. 
Polish Reference Laboratory is located at the Department of Virology NIPH-NIH.
OBJECTIVES. The aim of the article is to analyze the epidemiological situation of measles in Poland in 2018 with 
presenting the measles vaccination coverage and the progress of the measles elimination programme in Poland. 
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of measles in Poland was analyzed on the 
basis of the case-based questionnaires of cases suspected of measles sent to NIPH-NIH by the Sanitary and 
Epidemiological Stations, data from the publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2018” and 
“Vaccinations in Poland in 2018”.
RESULTS. In 2018, 359 cases of measles were notified to the surveillance system in Poland (incidence 2.94 per 
100 000 population). The highest incidence was observed in the age 1 and was estimated at 4.06 per 100 000 
population. Out of all cases, 209 (58.2%) were hospitalized. No fatal cases due to the measles were reported. 
In 2018 the maintenance of high vaccination coverage among children aged 2 and 12 years old was observed 
- from 92.9% to 99.3% (primary vaccination, children born in 2008-2016) and from 92.4% to 97.8% (booster 
vaccination, children born in 2005-2010). 
CONCLUSIONS. The epidemiological situation of measles in 2018 in comparison with the situation in 2017, 
has deteriorated. This was a trend in throughout Europe.

Key words: measles, epidemiology, Poland 2018

STRESZCZENIE

WSTĘP. Odra od 1998 r. objęta jest programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację Zdro-
wia (WHO). Eliminacja odry w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia 95% poziomu zaszczepienia 
populacji, monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń odry oraz prowa-
dzenia diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni Zakład Wirusologii 
NIZP-PZH.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena współczynników epidemiologicznych odry w Polsce w 2018 r. z uwzględ-
nieniem stanu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz stopnia realizacji programu eliminacji odry Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce. 
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce przeprowadzono na podstawie 
jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP - PZH przez Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno – Epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” oraz 
,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku”.

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WYNIKI. W 2018 r. zarejestrowano w Polsce 359 zachorowań na odrę (zapadalność 2,94 na 100 000). U naj-
młodszych dzieci w 1. roku życia, odnotowano najwyższą zapadalność wynoszącą 4,06 na 100 000. Hospitali-
zowano 209 chorych (58,2%), nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. W 2018 r. utrzymywał się wysoki 
stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 12 lat, od 92,9% do 99,3% (szczepienie podstawowe, 
roczniki 2008-2016) oraz od 92,4% do 97,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2005-2010). 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Współczynniki epidemiologiczne odry w 2018 r. w porównaniu do roku 
2017 uległy pogorszeniu. Był to trend obserwowany w całej Europie.

Słowa kluczowe: odra, epidemiologia, Polska 2018 rok

INTRODUCTION

The measles is a disease that since 1988 has been 
the subject of integrated activities undertaken at the 
initiative of the World Health Organization (WHO) 
aimed at eliminating and then eradicating (1). 

In 2018, 12,352 measles cases were reported in 
Europe, including 8,596 (70%) laboratory confirmed 
cases. The highest number of cases was recorded in 
France - 2,913 (24%) cases, Italy -2,517 (20%) cases, 
Greece - 2,293 (19%) cases, Romania -1,087 (9%) 
cases, Great Britain - 953 (8 %) incidence, Slovakia - 
572 (5%) incidence, Germany - 542 (4%) incidence. In 
2018, 35 deaths from measles were recorded in the EU 
/ EEA countries, 22 in Romania, 8 in Italy, 3 in France, 
and 2 in Greece.

12,351 cases for which age data are known, 3,615 
(29%) were children under 5 years of age.

Of all measles cases reported, 1,484 (12%) patients 
had unknown vaccination status and 10,867 (88%) had 
known vaccination status.

Among patients with known vaccination status:
 – 8,597 (79%) were unvaccinated,
 – 1,238 (11%) were vaccinated with 1 dose,
 – 817 (8%) were vaccinated with two or more doses
 – 215 (2%) were vaccinated with an unknown 

number of doses.
Data for 2017 show that out of 30 EU / EEA countries 

only 4 countries (Hungary, Portugal, Slovakia, and 
Sweden) maintain vaccination status with two doses 
of measles, mumps and rubella vaccine at a level not 
lower than 95%.

In the European area of   the World Health 
Organization in 2018 there were 82,596 cases of 
illnesses, most in Ukraine 54,481 (cases) (2).

AIM

The aim of the work is to assess the epidemiological 
situation of measles in Poland in 2018 and its 
comparison to previous years, including the status of 
vaccination against measles.

WSTĘP

Odra jest chorobą, która od roku 1998 jest przed-
miotem zintegrowanych działań podejmowanych z ini-
cjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ukie-
runkowanych na eliminację, a następnie eradykację (1). 

W 2018 roku w Europie odnotowano 12 352 przy-
padki odry, w tym 8 596 (70%) potwierdzonych la-
boratoryjnie. Najwięcej zachorowań odnotowano we 
Francji – 2 913 (24%) zachorowań, Włoszech 2 517 
(20%) zachorowań, Grecji – 2 293 (19%) zachorowa-
nia, Rumunii _1 087 (9%) zachorowań, Wielkiej Bry-
tanii – 953 (8%) zachorowania, Słowacji – 572 (5%) 
zachorowania, Niemczech – 542 (4%) zachorowania. 
W 2018 roku w krajach EU/EEA odnotowano 35 zgo-
nów z powodu odry: 22 w Rumunii, 8 we Włoszech, 3 
we Francji, 2 w Grecji.

Liczba 12 351 przypadków zachorowań, dla któ-
rych znane są dane dotyczące wieku, 3 615 (29%) do-
tyczyło dzieci do 5 lat.

Wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry, 
1 484 (12%) pacjentów miało nieznany status szcze-
pień, a 10 867 (88%) miało znany status szczepień.

Wśród chorych o znanym statusie szczepień:
 – 8 597 (79%) było niezaszczepionych,
 – 1 238 (11%) było zaszczepionych 1 dawką,
 – 817 (8%) było zaszczepionych dwoma lub większą 

liczbą dawek,
 – 215 (2%) było szczepionych nieznaną liczbą dawek.

Z danych za 2017 rok wynika, że wśród 30 krajów 
EU/EEA tylko 4 kraje (Węgry, Portugalia, Słowacja, 
oraz Szwecja) utrzymują stan zaszczepienia dwiema 
dawkami szczepionki przeciw odrze, śwince i różycz-
ce na poziomie nie niższym niż 95%.

W obszarze Europejskim Światowej Organizacji 
Zdrowia w 2018 roku odnotowano 82 596 przypadków 
zachorowań, najwięcej na Ukrainie 54 481 (zachoro-
wań) (2).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena współczynników epide-
miologicznych odry w Polsce w 2018 roku oraz stanu 
zaszczepienia przeciw odrze w populacji polskiej. 

Odra w Polsce w 2018 rokuMeasles in Poland in 2018
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MATERIAL AND METHODS

The analysis of the epidemiological situation of 
measles in Poland in 2018 was carried out based 
on individual case reports/suspicions on measles 
sent to NIZP-PZH by Voivodship Sanitary and 
Epidemiological Stations and data from the annual 
bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland” 
in 2018 “(3).

The analysis of the state of population immunization 
in 2018 was based on data from the annual bulletin 
“Protective vaccinations in Poland in 2018” (4). 
According to the definition of the case of measles: 
clinical criteria are met by every person with fever 
and maculopapular rash, and at least one of the 
following three criteria: cough, rhinitis, conjunctivitis. 
The laboratory criteria are based on the fulfillment 
of at least one of the following four criteria:
 – isolation of measles virus from clinical material,
 – detection of measles virus nucleic acid in a clinical 

specimen,
 – the presence of specific antibodies against the 

measles virus in the blood or saliva, characteristic 
of acute infection (IgM),

 – detection of the measles virus antigen in the 
clinical specimen by direct immunofluorescence 
(DFA) using specific monoclonal antibodies. 

The interpretation of laboratory tests results should 
take into account previous measles vaccination. 
If a person has recently been vaccinated, it must 
be examined if there is a wild-type infection. 
Epidemiological criteria are met at the time of 
establishing an epidemiological link involving the 
transmission of infection from person to person. 
Applied case classification:
A. A possible case - every person who meets clinical 

criteria.
B. Probable case - each person meeting clinical and 

epidemiological criteria.
C. Confirmed case - every person who has recently 

been vaccinated against measles and meets 
clinical and laboratory criteria. In case of recent 
vaccination: any person who has been detected in 
a wild-type measles virus (5).

RESULTS

Epidemiological situation of measles in 2018. 
The epidemiological situation of measles in 2018 as 
compared to the previous year was characterized by 
a significant decrease

 in the number of cases (5,7-fold decrease). In 2018, 
a total number of reported cases and suspected cases 
of measles was 359 (incidence 2.94 per 100.000) were 
registered in Poland. 

MATERIAŁ I METODY

 Oceny sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce 
w 2018 r. dokonano na podstawie indywidualnych for-
mularzy zgłoszeń przypadków/podejrzeń zachorowań 
na odrę nadesłanych do NIZP-PZH przez Wojewódz-
kie Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz danych 
pochodzących z rocznego biuletynu ,,Choroby zakaź-
ne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” (3).

Analizę stanu uodpornienia populacji w roku 
2018 przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące 
z rocznego biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Pol-
sce w 2018 roku” (4). Zgodnie z brzmieniem definicji 
przypadku odry: kryteria kliniczne spełnia każda 
osoba, u której występuje gorączka oraz wysypka pla-
misto-grudkowa, oraz co najmniej jedno z następują-
cych trzech kryteriów: kaszel, nieżyt śluzowy nosa, 
zapalenie spojówek. Kryteria laboratoryjne opierają 
się na spełnieniu co najmniej jednego z następujących 
czterech kryteriów:
 – izolacji wirusa odry z materiału klinicznego,
 – wykrycia kwasu nukleinowego wirusa odry 

w materiale klinicznym,
 – wykazania obecności swoistych przeciwciał 

przeciw wirusowi odry w surowicy krwi lub ślinie, 
charakterystycznych dla ostrej infekcji (IgM),

 – wykrycia w materiale klinicznym antygenu wirusa 
odry metodą immunofluorescencji bezpośredniej 
(DFA) z użyciem swoistych przeciwciał 
monoklonalnych odry. 

W interpretacji wyników testów laboratoryjnych 
należy wziąć pod uwagę przebyte szczepienie przeciw 
odrze. Jeżeli dana osoba została zaszczepiona niedaw-
no, należy zbadać, czy doszło do zakażenia dzikim 
wirusem. Kryteria epidemiologiczne spełnione są, 
gdy zostanie stwierdzone powiązanie epidemiologicz-
ne, polegające na przeniesieniu zakażenia z człowieka 
na człowieka. 

Stosowana klasyfikacja przypadków obejmuje:
A. Przypadek możliwy każda osoba spełniająca 

kryteria kliniczne.
B. Przypadek prawdopodobny - każda osoba 

spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne.
C. Przypadek potwierdzony - każda osoba, 

która w ostatnim czasie nie była szczepiona 
przeciw odrze oraz spełnia kryteria kliniczne 
i laboratoryjne. W razie niedawnego szczepienia: 
każda osoba, u której wykryto dziki szczep wirusa 
odry (5). 

WYNIKI

Sytuacja epidemiologiczna odry w roku 2018. 
Sytuacja epidemiologiczna odry w 2018 r. w porów-
naniu do roku poprzedniego, charakteryzowała się 
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The greatest number of cases occurred in 
Mazowieckie voivodship (127 cases, incidence 2.36 
per 100,000) (Tab. I).

The highest incidence was recorded among children 
in the first year of life (4.06 per 100,000). Analysis of 
data from individual reports indicated that among 359 
patients, 121 (33.7%) were unvaccinated, 57 (15.8%) 
vaccinated according to the current vaccination 
schedule and 181 (50.4%) with unknown vaccination 
status. 209 patients (58.2%) were hospitalized. In 2018, 
there was no death from measles.

Vaccinations against measles in 2018. The existing 
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 
2017, Poland maintained a high vaccination coverage 
of children. As of 31st December 2018, vaccination 
coverage of children and youth aged 2-12 years ranged 
from 92.9% to 99.3% (primary vaccination in children 

znacznym wzrostem liczby zachorowań (5,7-krotny 
wzrost). W Polsce w 2018 r. odnotowano 359 przypad-
ków zachorowań na odrę, zapadalność 2,94 na 100 000 
ludności (w 2017 r. zarejestrowano 63 przypadki, za-
padalność 0,16 na 100 000 ludności).

Najwięcej zachorowań wystąpiło w województwie 
mazowieckim (127 zachorowań, zapadalność 2,36 na 
100 000) (Tab 1).

Najwyższą zapadalność odnotowano wśród dzieci 
w 1. roku życia (4,06 na 100 000). Analiza danych po-
chodzących z indywidualnych zgłoszeń wskazywała, 
że wśród 359 chorych 121 (33,7%) stanowiły osoby 
nieszczepione, 57 (15,8%) osoby zaszczepione zgod-
nie z obowiązującym kalendarzem szczepień oraz 181 
(50,4%) o nieznanym statusie zaszczepienia. Hospita-
lizowanych było 209 chorych (58,2%). W 2018 r. nie 
odnotowano zgonu z powodu odry.

Wykonawstwo szczepień przeciw odrze w 2018 
roku.  Od 2005 r. roku schemat szczepień przeciw od-
rze w Polsce pozostaje niezmieniony, obejmuje poda-
nie 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 2018 r. utrzymywał się wysoki stan 
zaszczepienia dzieci. W dniu 31 grudnia 2018 r. stan 

Table I.  Measles in Poland during 2008-2017. Number of suspected and confirmed cases and incidence per 100 000 
population by voivodeship
Tabela I. Odra w Polsce w latach 2008-2017. Liczba podejrzeń, potwierdzonych zachorowań i zapadalność na 100 000 
ludności wg województw

Voivodeship

Median 2008 - 2012 2017 2018
mesasles cases mesasles cases mesasles cases

number incidence 
per 100 000 number incidence 

per 100 000 number incidence 
per 100 000 

          POLSKA 70 0.18 63 0.16 359 0.93
1. Dolnośląskie 14 0.49 5 0.17 19 0.65
2. Kujawsko-pomorskie 2 0.10 0 0 7 0.34
3. Lubelskie 7 0.32 11 0.52 17 0.80
4. Lubuskie 1 0.10 0 0.00 0 0.00
5. Łódzkie 2.5 0.10 1 0.04 14 0.57
6. Małopolskie 3 0.09 3 0.09 10 0.29
7. Mazowieckie 10 0.19 11 0.20 127 2.36
8. Opolskie 3 0.29 0 0 12 1.21
9. Podkarpackie 3 0.40 0 0 45 2.11
10. Podlaskie 0 0.00 0 0 3 0.25
11. Pomorskie 1 0.04 2 0.09 18 0.77
12. Śląskie 5 0.11 2 0.04 32 0.70
13. Świętokrzyskie 1 0.08 0 0 5 0.4
14. Warmińsko-mazurskie 1 0.07 0 0 23 1.61
15. Wielkopolskie 9 0.27 26 0.75 22 0.63
16. Zachodniopomorskie 1 0.06 2 0.12 5 0.29

Odra w Polsce w 2018 rokuMeasles in Poland in 2018
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born in 2005-2010) and from 92.4% to 97.8% (booster 
dose in children born in 2005-2010) (Tab. II). As in 
previous years, differences between voivodeships 
in performance of primary vaccination in children 
at 13-14 months of age were observed. Percentage 
of children born in 2015 and 2016 vaccinated with 
trivalent vaccine against measles, mumps and rubella 
(74.9% in Poland).

According to the Immunization Calendar, the 
vaccine is given twice, the first dose at 2 years of age 
(13-14 months), and the booster at 10 years of age. In 
2018, the vaccination level against measles in children 
of 3 years of age dropped by 1.1% compared to the 
previous year and amounted to 92.9% across Poland 
(Tab. II). Among 359 measles patients registered in 
2018, 37 people (10.3%) received one dose, 16 people 
(4.45%) received two doses of MMR vaccine, 121 
(33.7%) people were not vaccinated at all . In 181 people 
(50.4%) there was no information about vaccinations.

Measles Elimination Program implementation 
status in 2018. WHO European Region measles 
elimination strategy requires maintaining a sensitive 
and timely surveillance 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 2018, the number of reported 
suspected measles cases was lower than in 2017, with 
a total of 627 cases and suspected cases of measles 
were reported in Poland (Fig. 1).

zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 12 
lat był w granicach od 92,9% do 99,3% (szczepienie 
podstawowe, roczniki 2008-2016) oraz od 92,4% do 
97,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2005-
2010 (Tab. II). Od kilku lat utrzymują się międzywo-
jewódzkie różnice w wykonawstwie szczepień podsta-
wowych u dzieci w 13-14 miesiącu życia. W 2018 r. 
odsetek dzieci z roczników 2015 oraz 2016, objętych 
szczepieniem podstawowym szczepionką MMR wy-
nosił 74,9% w skali kraju. Według Kalendarza Szcze-
pień Ochronnych szczepionkę podaje się dwukrotnie, 
pierwszą dawkę w 2. roku życia (13-14 miesiącu życia), 
a dawkę przypominającą w 10. roku życia. W 2017 
roku poziom zaszczepienia przeciw odrze dzieci w 3 
roku życia spadł o 1,1 % w porównaniu do poprzed-
niego roku i wynosił 92,9% w skali całej Polski (Tab. 
II). Wśród zarejestrowanych w 2018 r. 359 chorych na 
odrę, 37 osób (10,3%) otrzymało jedną dawkę, 16 osób 
(4,45%) otrzymało dwie dawki szczepionki MMR, 121 
osób (33,7%) w ogóle nie było szczepionych. U 181 
osób (50,4%) brak było informacji o szczepieniach.

Realizacja Programu Eliminacji Odry w Polsce 
w 2018 roku. Zgodnie ze strategią eliminacji odry 
opracowaną przez Europejskie Biuro Regionalne 
WHO, wymagane jest wykonywanie diagnostyki se-
rologicznej w kierunku odry dla minimum 1 przypad-
ku na 100 tys. mieszkańców. W miarę upływu czasu 
spadkowi liczby potwierdzonych zachorowań towa-
rzyszyć powinien wzrost liczby zgłaszanych i weryfi-
kowanych laboratoryjnie podejrzeń. W Polsce w roku 
2018 liczba podejrzeń w kierunku odry była wyższa 
niż w roku 2017, w całym kraju zgłoszono ogółem 627 
zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę (Ryc. 1). 

Fig. 1.  Management of epidemiological surveillance on measles in Poland in the years 2007-2018
Ryc. 1. Sprawność nadzoru epidemiologicznego nad odrą w Polsce w latach 2007-2018
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Along with a reliable evidence of the elimination of 
indigenous measles, efficient detection of the disease 
imported 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 genotyping of measles virus. In 2018, 
similarly to previous years, surveillance of measles 
suspected cases in the country was uneven. Number 
of serological tests performed in suspected measles 
cases in 2018 was higher than in the previous year. Of 
627 recorded cases and suspected cases of measles, 
551 (87.9%) were diagnosed with IgM ELISA test and 
were performed in the WHO reference laboratory in 
the Department of Virology NIPH – NIH.

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 
infectious 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 3 
days and therefore exceeded the applicable time. To 
maintain high sensitivity of the serological diagnosis 
of measles, the specimen should be collected between 
7 and 45 day after rash onset date. The highest titer in 
2018 is observed on 11 days.

CONCLUSIONS

In 2018, an increase in measles incidence was 
recorded in Poland, as in the rest of Europe.

In order to maintain the quality of measles 
surveillance in Poland, it is advisable to promote 
the measles elimination program among doctors 
and information on the plan and degree of 
program implementation as well as on the current 
epidemiological situation of the disease in Poland. It 
should also be emphasized that all cases of measles 
cases and suspected measles cases need to be 
documented and confirmed in a laboratory, taking into 
account the information about the role of the reference 
laboratory in the program implementation and the 
possibility of free serological tests.

REFERENCES

1. O’Connor, Jackovic D, Muscat M, et al. 
Measles and rubella elimination in the WHO 
Region for Europe: progress and challenges. Clin 
Microbiol Infect. 2017 Aug;23(8):504-510. 

W fazie eliminacji odry konieczne jest ścisłe moni-
torowanie podejrzeń zachorowania na odrę oraz przy-
padków wtórnych w ogniskach, jak również kontynu-
owanie genetycznych badań szczepów wirusa odry. 
Działania te umożliwią wiarygodne udokumentowanie 
eliminacji rodzimych zachorowań na odrę spodziewa-
nej w najbliższych latach, jak również sprawne wy-
krywanie zachorowań zawlekanych z innych krajów. 
Tak, jak w latach ubiegłych, w 2018 roku nadzór nad 
podejrzeniami odry w skali kraju był nierównomierny. 

Liczba wykonanych badań serologicznych w przy-
padkach podejrzenia zachorowania na odrę w roku 
2018 była wyższa niż w 2017 roku. Na ogólną liczbę 
627 zachorowań i podejrzeń zachorowań badanie sero-
logiczne w klasie IgM wykonano w 551 przypadkach 
(87,9%). Wszystkie badania wykonano w laboratorium 
referencyjnym w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH.

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 
Dz.U.08.234.1570 ze zm.) odra podlega ustawowemu 
obowiązkowi zgłoszenia w ciągu 24 godzin od mo-
mentu rozpoznania lub podejrzenia zakażenia przez 
lekarza. Mediana liczby dni pomiędzy pierwszą wi-
zytą u lekarza a zgłoszeniem przypadku podejrzenia 
zachorowania do lokalnej stacji sanitarno-epidemio-
logicznej przekraczała obowiązujący czas i wynosiła 
3 dni. W diagnostyce serologicznej odry ważne dla 
zachowania wysokiej czułości jest to, aby czas od wy-
stąpienia wysypki do pobrania próbki krwi mieścił się 
w przedziale od 7 do 45 dni. Najwyższe miano obser-
wowane jest 8 dnia. Mediana liczby dni, które upłynę-
ły od wystąpienia wysypki do pobrania próbki krwi 
wyniosła w 2018 r. 11 dni.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2018 r. w Polsce podobnie jak w całej Europie 
odnotowano wzrost zachorowań na odrę.

W celu utrzymania jakości nadzoru nad odrą 
w Polsce celowe jest propagowanie programu elimi-
nacji odry wśród lekarzy i informacji na temat planu 
i stopnia realizacji programu oraz na temat aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej choroby w Polsce. Pod-
kreślać należy także konieczność dokumentowania 
i laboratoryjnego potwierdzania wszystkich przy-
padków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę 
z uwzględnieniem informacji o roli laboratorium refe-
rencyjnego w realizacji programu i o możliwości wy-
konywania bezpłatnych badań serologicznych.

Joanna Bogusz, Ewa Augustynowicz, Iwona Paradowska-Stankiewicz



405

2. Monthly measles and rubella monitoring. February 
2019. Period covered: 1 January 2018-31 December 
2018. ECDC. [Internet] [cited 2020 May 20] 
Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/
default/files/documents/measles-rubella-monthly-
monitoring-report-february-2019.pdf

3. Czarkowski M P, et al. Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2018 r. Warszawa: NIZP-
PZH; GIS, 2019, [Internet] [cited 2020 May 23] 
Available from:http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/
epimeld/2018/Ch_2018.pdf

4. Czarkowski M P, et al. Szczepienia ochronne 
w Polsce w 2018 r. Warszawa NIZP-PZH; GIS, 
2019, [Internet] [cited 2020 May 25] Available from: 
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2018/
Sz_2018.pdf

5. Baumann-Popczyk A, Sadkowska-Todys M, 
Zieliński A. Choroby zakaźne i pasożytnicze 
– epidemiologia i profilaktyka.Bielsko-Biała: 
a-medica press, 2014.

Received: 28.09.2020
Accepted for publication: 26.10.2020
Otrzymano: 28.09.2020 r.
Zaakceptowano do publikacji: 26.10.2020 r.

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Dr hab. n. o zdr. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy 
Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Chorób 
Zakaźnych i Nadzoru 
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl

Odra w Polsce w 2018 rokuMeasles in Poland in 2018



406

PRZEGL EPIDEMIOL 2020;74(3): 406-410 Epidemiological chronicle / Kronika epidemiologiczna

https://doi.org/10.32394/pe.74.33

Joanna Bogusz, Iwona Paradowska-Stankiewicz

MUMPS IN POLAND IN 2018*

ŚWINKA W POLSCE W 2018 ROKU*

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

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

ABSTRACT

INTRODUCTION. 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. 
AIM. To assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2018, 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 2018” and “Vaccinations 
in Poland in 2018”. 
RESULTS. In total, there were 1 585 mumps cases registered in Poland in 2018. Incidence of mumps was 4.1 
per 100,000 and it was lower in comparison with 2017. The highest incidence (6.6 per 100 000) was registered in 
Opolskie voivodeship and the lowest (2.6) – in Warmińsko-mazurskie voivodeship. The highest incidence rate 
was observed among children aged 5 years (39.2 per 100 000). Incidence in men (5.0 per 100 000) was higher 
than in women (3.4). In 2018, 28 people were hospitalized due to mumps. Vaccination coverage of children aged 
3 years in Poland in 2018 was 92,9% and it was lower by 1.1% in comparison with year 2017. 
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, 2018

STRESZCZENIE

WSTĘP. Od 2003 r. szczepienia przeciw śwince są obowiązkowe, wykonywane według dwudawkowego sche-
matu. Stosowana jest szczepionka skojarzona MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce). Wprowadzenie obo-
wiązku szczepień umożliwiło obniżenie wskaźników epidemiologicznych świnki w okresie ostatnich 10 lat. 
Pomimo tego, świnka wciąż jest chorobą często występującą w dzieciństwie.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w 2018 r. w odniesieniu do 
lat wcześniejszych. 
MATERIAŁ I METODY. Oceny sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2018 dokonano na pod-
stawie interpretacji danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” oraz ,,Szczepienia 
ochronne w Polsce w 2018 roku”. 
WYNIKI. W 2018 r. w Polsce zarejestrowano 1 585 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła 
4,1 na 100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu z rokiem 2017. Najwyższą zapadalność 6,6 na 100 
tys. mieszkańców zarejestrowano w województwie opolskim, a najniższą – 2,6 w woj. warmińsko-mazurskim. 
Najwyższa zapadalność (39,2/100 tys.) wystąpiła u dzieci w wieku 5 lat. Zapadalność mężczyzn (5,0/100 tys.) 
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była wyższa niż kobiet (3,4). W 2018 roku w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 28 chorych, było 
to mniej niż w 2017 r. (31). Stan zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3. roku życia był mniejszy o 1,1% w po-
równaniu do 2017 roku i wynosił 92,9% w skali całej Polski. 
WNIOSKI. Zachowanie wysokiego odsetka zaszczepionych dzieci przeciw śwince pozwoli na utrzymanie 
trendu spadku zachorowań na świnkę w kolejnych latach. 

Słowa kluczowe: świnka, nagminne zapalenie przyusznic, epidemiologia, Polska, 2018 rok

BACKGROUND

Mumps (common parotitis) is an infectious viral 
disease whose source of infection is a sick person. The 
infection is spread by droplets or through contact with 
objects contaminated with secretions from the throat of 
a sick person (1). In Poland, compulsory vaccinations 
against mumps began in 2003 (2-3).

Mumps was common before vaccination was 
introduced. Outbreaks occurred every 3-4 years 
(4). Vaccination has eradicated the disease in many 
countries (5). Every year, about 2,000 people are 
registered in Poland. mumps cases, 50 times less than 
in 2004 (135 thousand cases) (6).

In 2018. according to the data of the European 
Center for Disease Control and Prevention (ECDC), 
11,312 mumps cases were reported, the most cases 
were recorded in Spain (5,424), Poland (1,585), Great 
Britain (1,189) (7).

AIM

The aim of the work is to analyze the epidemiological 
indicators of mumps in Poland in 2018 as compared to 
the situation in previous years. 

MATERIAL AND METHODS

The analysis of the Polish mumps epidemiological 
situation in 2018 was based on a review of data from 
the bulletin “Infections deseases in Poland in 2018” (8) 
and the analysis of the population immunization was 
made on the basis of data from the bulletin “Protective 
Vaccination in Poland’ in 2018 “(9). The accepted 
case classification for mumps is in accordance with 
the definition of the case announced by the European 
Commission in the decision of 28 April 2008, 
amending Decision 2002/253 / EC and introducing 
mumps to routine surveillance in Poland in 2009 (10). 

RESULTS 

The epidemiological situation of mumps in 
Poland in 2018. In 2018, 1,585 cases of mumps were 
registered in Poland, 85 cases less than in 2017. The 
total maturity was 4.1 per 100 thousand. inhabitants 
and was lower than in 2017. In 2018, the most 

WSTĘP 

Świnka (nagminne zapalenie ślinianek przyusz-
nych) to wirusowa choroba zakaźna, której źródłem 
zakażenia jest chory człowiek. Infekcja przenosi się 
drogą kropelkową lub poprzez kontakt z przedmio-
tami skażonymi wydzieliną z gardła chorej osoby 
(1). W Polsce szczepienia obowiązkowe przeciwko 
śwince rozpoczęto w 2003 roku (2-3). 

Zachorowania na świnkę były powszechne przed 
wprowadzeniem szczepień. Epidemie występowały 
co 3-4 lata (4). W wielu krajach szczepienia spowodo-
wały wyeliminowanie tej choroby (5). Każdego roku 
w Polsce rejestrowane jest około 2 tyś. zachorowań na 
świnkę, 50-krotnie mniej niż w 2004 r. (135 tys. za-
chorowań) (6). 

W 2018 r. według danych Europejskiego Centrum 
ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) zgłoszono 
11 312 zachorowań na świnkę, najwięcej zachorowań 
zarejestrowano w Hiszpanii (5 424), Polsce (1 585), 
Wielkiej Brytanii (1 189) (7).

CEL PRACY 

Celem pracy jest ocena współczynników epide-
miologicznych świnki w Polsce w 2018 r. w porówna-
niu do sytuacji w latach poprzednich. 

MATERIAŁ I METODY 

Ocenę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce 
w 2018 r. przeprowadzono w oparciu o przegląd da-
nych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 
w 2018 roku” (8), a oceny stanu uodpornienia populacji 
dokonano na podstawie danych z biuletynu ,,Szczepie-
nia ochronne w Polsce w 2018 roku” (9). Przyjęta klasy-
fikacja przypadku zachorowania na świnkę jest zgodna 
z definicją przypadku ogłoszoną przez Komisję Euro-
pejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r., zmieniającą 
decyzję 2002/253/EC i wprowadzającą świnkę do ruty-
nowego nadzoru w Polsce w 2009 roku (10). 

WYNIKI 

Sytuacja epidemiologiczna świnki w Polsce 
w 2018 r. W 2018 roku w Polsce zarejestrowano 1 585 
zachorowań na świnkę, o 85 zachorowań mniej niż 
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cases were recorded in the following voivodships: 
Mazowieckie (242 cases) and Śląskie (204). The lowest 
number of cases was registered in the Świętokrzyskie 
Voivodeship (45). Compared to 2017, the number of 
cases decreased in individual provinces (Table I). The 
highest number of mumps cases was registered in the 
fourth quarter of 2018 (459, i.e. 29% of all cases), the 
lowest in the first quarter (333, i.e. 21.0%).

As in previous years, in 2018 the highest number of 
cases was registered among children and adolescents up 
to 14 years of age - 1,135, i.e. 71.6% of the total number 
of cases. The cases of children aged 5-9 years old - 531, 
ie 33.5% of the total number of cases - predominated. 
In the 0-4 and 10-14 age groups, 326 and 278 cases 
were registered, respectively (incidence - 17.1 per 
100 thousand, 14.6 per 100 thousand). In people over 
50, the incidence was less than 1 in 100,000. (Tab. 
II). Since 2004, there has been a trend of decreasing 
mumps incidence in all age groups. This is the result 
of the introduction of compulsory vaccinations against 
mumps in Poland in 2004.

In 2018, men were ill more often (920 cases, 
incidence - 5.0 / 100 thousand) than women (665 cases, 
incidence - 3.4). The incidence of mumps in the city 
(655 cases, 4.0 / 100 thousand) was lower than in the 
countryside (930, 4.3 / 100 thousand). The highest 

w 2017 roku. Zapadalność ogółem wyniosła 4,1 na 
100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu 
z rokiem 2017. W 2018 r. najwięcej zachorowań od-
notowano w województwach: mazowieckim (242 
przypadki) oraz śląskim (204). Najmniej zachorowań 
zarejestrowano w województwie świętokrzyskim 
(45). W porównaniu do 2017 roku, liczba przypadków 
zmniejszyła się w poszczególnych województwach 
(Tab. I). Najwięcej zachorowań na świnkę zarejestro-
wano w IV kwartale 2018 r. (459, tj. 29% wszystkich 
zachorowań), najmniej w I kwartale (333, tj. 21,0%). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 r. najwię-
cej zachorowań zarejestrowano wśród dzieci i mło-
dzieży w wieku do 14 roku życia – 1 135, tj. 71,6 % 
ogólnej liczby przypadków. Przeważały zachorowania 
dzieci w grupie wieku 5-9 lat – 531, tj. 33,5 % ogólnej 
liczby zachorowań. W grupach wieku 0-4 i 10-14 lat 
zarejestrowano odpowiednio 326 oraz 278 przypad-
ków (zapadalność – 17,1 na 100 tys., 14,6 na 100 tyś.). 
U osób powyżej 50. roku życia zapadalność wyniosła 
poniżej 1 na 100 tys. (Tab.II). Od 2004 roku widocz-
na jest tendencja spadku zapadalności na świnkę we 
wszystkich grupach wieku. Jest to wynik wprowadze-
nia szczepień obowiązkowych przeciw śwince w Pol-
sce w 2004 roku.

W 2018 r. częściej chorowali mężczyźni (920 za-
chorowań, zapadalność – 5,0/100 tys.) niż kobiety (665 
przypadków, zapadalność – 3,4).

Table I.  Mumps in Poland 2009-2018. Number of cases and incidence per 100 000
Tabela I. Świnka w Polsce w latach 2009-2018. Liczba zachorowań i zapadalność

Voivodeships
“Median 2009-2013” 2017 2018

Number Incidence 
per 100 000 Number Incidence 

per 100 000 Number Incidence 
per 100 000

         POLAND 2 754   7,2    1 670   4,3   1 585   4,1   
1. Dolnośląskie 158   5,4    99   3,4   77   2,7   
2. Kujawsko-pomorskie 80   8,6    92   4,4   86   4,1   
3. Lubelskie 141   6,6    92   4,3   62   2,9   
4. Lubuskie 108   10,6    49   4,8   32   3,2   
5. Łódzkie 163   6,5    84   3,4   83   3,4   
6. Małopolskie 221   6,6    187   5,5   165   4,9   
7. Mazowieckie 37   5,9    212   3,9   242   4,5   
8. Opolskie 93   9,3    46   4,6   65   6,6   
9. Podkarpackie 102   4,8    93   4,4   71   3,3   
10. Podlaskie 84   7,0    63   5,3   49   4,1   
11. Pomorskie 123   5,3    123   5,3   123   5,3   
12. Śląskie 386   8,4    209   4,6   204   4,5   
13. Świętokrzyskie 94   7,4    38   3,0   45   3,6   
14. Warmińsko-mazurskie 98   6,8    48   3,3   37   2,6   
15. Wielkopolskie 284   8,2    149   4,3   152   4,4   
16. Zachodniopomorskie 137   8,0    86   5,0   92   5,4   
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maturity - 4.7 / 100 thousand. residents were registered 
in cities with 50-99 thousand. inhabitants, the lowest - 
3.7 was recorded in cities with more than 100 thousand. 
residents. Incidence in age groups, taking into account 
the living environment, did not differ significantly. The 
highest number of cases was registered in December, 
November and September (174, 171 and 153 cases, 
respectively). In 2018, 28 people were hospitalized due 
to mumps (3 people less than in 2017).

Vaccination against mumps in 2018. Compulsory 
vaccination against mumps was introduced to 
the Calendar of Immunization in Poland in 2003. 
A combined vaccine against measles, mumps and 
rubella (MMR) is used (1-3). According to the 
Immunization Calendar, the vaccine is given twice, 
the first dose at 2 years of age (13-14 months), and 
a booster dose at 10 years of age. In 2018, the level 
of vaccination against mumps in children at the age 
of 3 decreased by 1.1% compared to the previous 
year and amounted to 92.9% in Poland. Among 1,585 
mumps patients registered in 2018, 690 people (43.5%) 
received one dose, 503 people (19.1%) received two 
doses of the MMR vaccine, 411 (25.9%) people were 
not at all vaccinated. Vaccination was not reported in 
181 subjects (9.74%).

 Zapadalność na świnkę w mieście (655 przypad-
ków, 4,0/100 tys.) była niższa niż na wsi (930, 4,3/100 
tys.). Najwyższą zapadalność – 4,7/100 tys. mieszkań-
ców zarejestrowano w miastach liczących 50-99 tys. 
mieszkańców, najniższą – 3,7 odnotowano w miastach 
liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Zapadal-
ność w grupach wieku z uwzględnieniem środowi-
ska zamieszkania nie różniła się znacząco. Najwięcej 
zachorowań zarejestrowano w grudniu, listopadzie 
i wrześniu (odpowiednio 174, 171 i 153 przypadki). 
W 2018 roku z powodu świnki hospitalizowano 28 
osób (o 3 osoby mniej niż w 2017 r.).

Szczepienia przeciw śwince w 2018 r. Obowiązko-
we szczepienie przeciw śwince wprowadzono do Ka-
lendarza Szczepień Ochronnych w Polsce w 2003 czy 
w 2004? roku. Stosowana jest szczepionka skojarzona 
przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR) (1-3). 
Według Kalendarza Szczepień Ochronnych szczepion-
kę podaje się dwukrotnie, pierwszą dawkę w 2. roku 
życia (13-14 miesiącu życia), a dawkę przypominają-
cą w 10. roku życia. W 2018 r. poziom zaszczepienia 
przeciw śwince dzieci w 3. roku życia spadł o 1,1 % 
w porównaniu do poprzedniego roku i wynosił 92,9% 
w skali całej Polski. Wśród zarejestrowanych w 2018 
r. 1 585 chorych na świnkę, 690 osób (43,5%) otrzy-
mało jedną dawkę, 503 osoby (19,1%) otrzymały dwie 
dawki szczepionki MMR, 411 (25,9%) osób w ogóle 

Table II. Mumps in Poland 2018. Number of cases, incidence per 100 000 population in age groups.
Tabela II. Świnka w Polsce w 2018 r. Zapadalność na 100 000 ludności wg grup wieku.

Age (years) 2017 2018
Incidence per 100 000 % Incidence per 100 000 %

0 - 4 17,9 20,3 17,1 20,6
0 1,8 0,4 1,3 0,3
1 10,6 2,4 6,6 1,6
2 16,3 3,7 13,0 3,1
3 29,5 6,6 30,5 7,2
4 31,9 7,2 35,4 8,3

5 - 9 26,9 33,4 26,1 33,5
5 34,1 8,0 39,2 9,4
6 32,5 7,9 29,2 7,3
7 25,0 6,3 22,9 5,9
8 22,7 5,9 22,2 5,9
9 20,8 5,2 18,5 5,0

10 - 14 16,3 18,0 14,6 17,5
15 - 19 7,1 8,1 6,5 7,6
20 - 29 4,7 6,9 4,4 6,5
30 - 39 3,3 6,3 3,3 6,5

40+ 4,1 6,9 4,0 7,7
Total 4,3 100,0 4,1 100,0
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

The introduction of compulsory mumps vaccination 
(MMR vaccine) in 2003 resulted in a decline in the 
number of mumps cases, which has continued for over 
a decade. Despite the favorable downward trend in the 
number of cases, there are about 2,000 in the country 
every year. mumps cases, which placed Poland in 2018 
in the third place in Europe in terms of the number 
of cases. This proves the need to maintain supervision 
over the implementation of vaccinations and the 
dissemination of knowledge about vaccinations in the 
society.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Chickenpox is a common disease in Poland, which is usually mild, but can lead to serious 
complications. Vaccination is an effective form of prevention. Prior to universal vaccination against chickenpox, 
high incidence was recorded in many countries.
In Poland, since 2003, vaccinations have been carried out recommended for people who did not suffer from 
chickenpox and, since 2009, obligatory vaccinations for children up to 12 years of age. particularly vulnerable 
to infection and children around them.
AIM. To assess epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2018, including vaccination coverage in 
Polish population, in comparison to previous years. 
METHODS. Assessment of the epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2018. was based on the 
results of the analysis of aggregate data published in the annual bulletins: “Infectious diseases and poisoning 
in Poland in 2018” and “Protective Vaccination in Poland in 2017. In addition, the recommendations from the 
Protective Vaccine Program for 2018 were used. 
RESULTS. In 2018, 149,565 cases of chickenpox were registered in Poland, i.e. 15.8% less than in the previous 
year. The incidence of chickenpox in 2018 was 389.4 per 100 thousand. and was lower than in 2017. The lowest 
incidence was registered in the Dolnośląskie Voivodeship - 267.5 / 100 thousand, the highest in the Pomorskie 
Voivodeship - 502.0 / 100 thousand. Children aged 0-4 years became ill the most (72,797). The incidence of 
chicken pox in men was higher than in women, and in rural areas it was higher than in urban areas. Hospitalization 
due to chickenpox in 2018 covered 1,089 people, which accounted for 0.72% of the total number of registered 
cases.
SUMMARY. In 2018, there was a decrease in the number of smallpox cases compared to the previous year, 
the incidence remains lower than in 2012-2014. An effective method of disease prevention is vaccination 
against chickenpox, which, despite the lack of common funding, is carried out in a growing population. Further 
improvement of the epidemiological situation requires health education of the society in the field of primary 
prevention, which is based on vaccinations. As recommended, the smallpox vaccination course consists of two 
doses of the vaccine separated by at least 6 weeks from the previous dose.

Key words: chickenpox, epidemiology, Poland, 2018

STRESZCZENIE

WSTĘP. Ospa wietrzna jest chorobą często występującą w Polsce, która zwykle przebiega łagodnie, ale może 
prowadzić do poważnych powikłań. Skuteczną formą zapobiegania są szczepienia. Przed wprowadzeniem po-
wszechnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej w wielu krajach rejestrowano wysoką zapadalność.
W Polsce od 2003 r. są prowadzone szczepienia zalecane dla osób, które nie chorowały na ospę wietrzną oraz od 
2009 r. obowiązkowe dla dzieci do 12 r. ż. narażone w sposób szczególny na zakażenie i dzieci z ich otoczenia.
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CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2018 r. oraz po-
równanie z sytuacją w poprzednich latach. 
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2018 r. przeprowa-
dzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach: „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 r.” oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2018 r. Ponadto wykorzystano 
zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2018 r. 
WYNIKI. W 2018 r. w Polsce zarejestrowano 149 565 zachorowań na ospę wietrzną, tj. o 15,8% mniej niż w 
roku poprzednim. Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2018 wynosiła 389,4 na 100 tys. i była niższa niż w 
2017 r. Najniższą zapadalność zarejestrowano w województwie dolnośląskim – 267,5/100 tys., najwyższą w 
województwie pomorskim – 502,0/ 100 tys. Najwięcej zachorowało dzieci w wieku 0-4 lata (72 797). Zapadal-
ność na ospę wietrzną mężczyzn była wyższa niż kobiet, a mieszkańców wsi wyższa niż mieszkańców miast. 
Hospitalizacja z powodu ospy wietrznej w 2018 r objęła 1 089 osób, co stanowiło 0,72% ogółu liczby zarejestro-
wanych zachorowań. 
PODSUMOWANIE. W 2018 r. wystąpił spadek liczby zachorowań na ospę w porównaniu z poprzednim ro-
kiem, zapadalność pozostaje na poziomie niższym niż w latach 2012-2014. Skuteczną metodą zapobiegania za-
chorowaniom są szczepienia przeciw ospie wietrznej, które pomimo braku powszechnego finansowania są wy-
konywane u coraz większej populacji. Dalsza poprawa sytuacji epidemiologicznej wymaga edukacji zdrowotnej 
społeczeństwa w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, której fundament stanowią szczepienia. Zgodnie z 
zaleceniami cykl szczepień przeciw ospie obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie co najmniej 
6 tygodni od poprzedniej dawki. 

Słowa kluczowe: ospa wietrzna, epidemiologia, Polska, 2018

BACKGROUND

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

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

Vaccination against chickenpox is currently 
recommended in 12 European countries. Barriers to 
widespread adoption of this vaccination in Europe stem 
from the perceived low health burden of chickenpox, as 
well as cost effectiveness and availability of funding.

In Poland, since 2003, vaccinations against varicella 
have been performed as recommended vaccinations, 
administered to healthy children from 9 months of age.

AIM

The aim of the work is to analyze the epidemiological 
indicators of chickenpox in Poland in 2018 as compared 
to the situation in previous years. 

WSTĘP 

Ospa wietrzna jest powszechną chorobą, która 
zwykle przebiega łagodnie, ale może prowadzić do 
poważnych powikłań. Skuteczną formą zapobiegania 
są szczepienia. Przed wprowadzeniem powszechnego 
szczepienia przeciwko ospie wietrznej w wielu krajach 
częstość występowania ospy wietrznej była bardzo 
duża.

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

Szczepienie przeciw ospie wietrznej jest obecnie 
zalecane w 12 krajach europejskich. Bariery w po-
wszechnym wdrażaniu tego szczepienia w Europie 
wynikają z postrzegania niskiego obciążenia zdrowot-
nego ospą wietrzną, a także opłacalność i dostępność 
finansowania.

W Polsce od 2003 r. szczepienia przeciw ospie 
wietrznej wykonywane są jako szczepienia zalecane, 
podawane zdrowym dzieciom od 9. miesiąca życia.
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Ospa wietrzna  w Polsce w 2018 rokuChickenpox in poland in 2018

MATERIAL AND METHODS

The analysis of the Polish chickenpox 
epidemiological situation in 2018 was based on 
a review of data from the bulletin “Infections deseases 
in Poland in 2018” (5) and the analysis of the population 
immunization was made on the basis of data from the 
bulletin “Protective Vaccination in Poland’ in 2018 
“(6). 

RESULTS 

The epidemiological situation of chickenpox in 
Poland in 2018. In 2018 149,565 cases of chickenpox 
were registered in Poland, 15.8% less cases than in 
2017. The total maturity was 389.4 per 100 thousand. 
inhabitants and was lower compared to the previous 
year. In 2018, the most cases were recorded in the 
following voivodships: Mazowieckie (20,872 cases) 
and Śląskie (20,313). The lowest number of cases 
was registered in Podlaskie Voivodeship (3,933). 
Compared to 2017, the number of cases decreased in 
15 voivodships (Table I).

CEL PRACY 
Celem pracy jest ocena współczynników epidemio-

logicznych ospy wietrznej w Polsce w 2018 r. w po-
równaniu do sytuacji w latach poprzednich. 

MATERIAŁ I METODY 

Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej 
w Polsce w 2018 r. przeprowadzono w oparciu o dane 
zbiorcze zamieszczone w biuletynie ,,Choroby zakaź-
ne i zatrucia w Polsce w 2018 roku”, a  oceny stanu 
zaszczepienia dokonano na podstawie danych z biule-
tynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku” . 

WYNIKI 

Szczepionki monowalentne można stosować 
u zdrowych dzieci już od 9. miesiąca życia oraz w ra-
mach profilaktyki poekspozycyjnej. Pełny cykl szcze-
pienia obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki 
w odstępie co najmniej 6 tygodni. 

Szczepienie przeciw ospie wietrznej od 2003 roku 
należy do grupy szczepień zalecanych. Zgodnie z Pro-
gramem Szczepień Ochronnych na rok 2018 szczepie-
nie przeciw ospie wietrznej zaleca się osobom, które 
nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej 
zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych czy 

Table I. Chickenpox in Poland in 2011-2018. Number of cases and incidence per 100.000 population and  number and 
percentage of hospitalized cases by voivodeship
Tabela I. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2011 – 2018. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności oraz liczba 
chorych hospitalizowanych wg województw

Voivodeship
Median 2011 - 2014 2017 2018

cases incidence cases incidence cases incidence
hospitalization

number %
         POLSKA 193 389 502.1 173 196 450.8 149 565 389.4 1089 0.73
1 Dolnoślaskie 11 784 9 422 9 422 324.6 7760 267.5    53 0.68
2 Kujawsko-pomorskie 13 389 11 308 11 308 542.9  9900 476.0   63 0.64
3 Lubelskie 10 280    9 027    9 027 424.0    7656 360.9    68 0.89
4 Lubuskie 6 048 5 360 5 360 527.2 3954 389.4    18 0.46
5 Łódzkie 10 147 9 569 9 569 385.9 6923 280.2  115 1.66
6 Małopolskie 17 147 16 270 16 270 480.5 14 497 426.9   66 0.46
7 Mazowieckie 26 554   25 006   25 006 465.4   20 872 387.1   180 0.86
8 Opolskie 5 921 5 957 5 957 601.0 4945 500.5   33 0.67
9 Podkarpackie 6 650 7 373 7 373 346.5 6925 325.3   30 0.43
10 Podlaskie 5 042 4 159 4 159 350.9 3933 332.6    42 1.07
11 Pomorskie 12 048 10 617 10 617 457.7 11 687 502.0   156 1.33
12 Śląskie 27 446 22 855 22 855 502.0 20 313 447.4   46 0.23
13 Świętokrzyskie 6 367 6 105 6 105 488.5 4568 367.1    36 0.79
14 Warmińsko-mazurskie 7 213 4 851 4 851 338.1 4696 328.1    10 0.21
15 Wielkopolskie 20 072 19 203 19 203 551.0 14 349 411.1   128 0.89
16 Zachodniopomorskie 8 237 6 114 6 114 358.3 6587 386.6    45 0.68
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As in previous years, in 2018 most cases were 
registered among children and adolescents up to the 
age of 14 - 138,938, i.e. 92.9% of the total number of 
cases. The cases of children aged 0-4 years - 72,797, 
ie 48.6% of all cases - predominated. The number of 
cases in adults was much lower, the cases of adults 
were 5.5% of the total. (Tab. II).

In 2018, men (76,445 cases, incidence - 411.4 / 100 
thousand) were more often ill than women (73,120 
cases, incidence - 368.7 / 100 thousand). The incidence 
of chickenpox in the city (84,414 cases; 365.5 / 
100,000) was lower than in the countryside (65,151 
cases; 425.3 / 100,000). The highest maturity - 421.4 
/ 100 thousand. residents are registered in cities with 
more than 20 thousand. inhabitants, the lowest - 333.1, 
similar to previous years was recorded in cities with 
more than 100 thousand. residents. When comparing 
the incidence in age groups with regard to the living 
environment, it was observed that in the age group 
0-4 years, the incidence in cities was higher than in 
rural areas (52.0 vs. 44.4). The highest number of cases 
was registered in January, February, and December 
(23,632, 18,446 and 17,734 cases, respectively). In 2018, 
1,089 people were hospitalized due to chickenpox (111 
people less than in 2017), i.e. 0.72% of cases.

Vaccination against chickenpox in 2018
Immunization is the most effective form of 

preventing chickenpox infection. Monovalent 

zalecanych oraz kobietom, które wcześniej nie choro-
wały na ospę wietrzną, a planują zajście w ciążę. Obo-
wiązkowe szczepienia przeciw ospie wietrznej, zgod-
nie z PSO na rok 2018, obejmują osoby, które są w spo-
sób szczególny narażone na zakażenie. Do tej grupy 
zalicza się dzieci przed ukończeniem 12. roku życia, 
których odporność jest upośledzona i w efekcie może 
występować wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu 
choroby: dzieci zakażone HIV, z ostrą białaczką lim-
foblastyczną w okresie remisji oraz przed leczeniem 
immunosupresyjnym lub chemioterapią. Szczepienia 
przeciw ospie wietrznej są również obowiązkowe dla 
dzieci przed 12. rokiem życia, które nie chorowały 
na ospę wietrzną, a znajdują się w otoczeniu wspo-
mnianych powyżej osób, a także dla dzieci przed 12. 
rokiem życia narażonych na zakażenie ze względów 
środowiskowych - przebywających w zinstytucjonali-
zowanych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
i/lub opiekuńczo – leczniczych oraz dzieci uczęszcza-
jące do żłobka czy klubów dziecięcych. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W 2018 roku zarejestrowano niewielki spadek 
zapadalności na ospę wietrzną w porównaniu z po-
przednim rokiem, zapadalność pozostaje na poziomie 
niższym niż w latach 2012-2014. Od 2003 do 2014 
roku występowała trwała tendencja wzrostowa zapa-

Table II. Chickenpox in Poland in 2017-2018. Number of cases, incidence per 100.000 population and  percentage in age 
groups.
Tabela  II. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2017 - 2018. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział 
procentowy wg wieku.

Age in years
2017 2018

cases incidence % cases incidence %
0-4 81 711 4 326.1 47.2 72 797 3817.2 48.6
0 6 900 1 790.0 4.0 6478 1680.3 4.33
1 10 890 2 885.9 6.3 10 087 2562.7 6.74
2 13 423 3 595. 1 7.8 11 963 3162.3 8.0
3 23 202 6 223. 1 13.4 21 109 5642.9 14.0
4 27 296 7 187. 9 15.8 23 160 6204.3 15.48

5-9 68 645 3 312. 6 39.6 57 178 2809.1 38.3
5 24 765 6 227. 2 14.3 20 508 5396.2 13.7
6 19 025 4 593. 1 11.0 15 969 4059.8 10.7
7 11 575 2 713. 2 6.7 9371 2309.7 6.3
8 8 012 1 822.3 4.6 6507 1534.9 4.4
9 5 268 1 267. 8 3.0 4823 1115.5 3.2

10-14 10 111 554. 9 5.8 8963 471.1 6.0
15-19 3 018 158.8 1.7 2312 125.3 1.6
20-29 3 766  86.9 2.2 3309 71.5 2.2
30-39 3 989  53.5 2.3 3149 60.2 2.1
40 + 1 956 14.9 1.1 1857 14.7 1.2

Ogółem 173 196 450.8 100.0 149 565 389.4 100
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vaccines against varicella are available in Poland 
and a multivalent vaccine containing ateunised live 
varicella-zoster varicella virus strain. Monovalent 
vaccines can be used in healthy children from 9 months 
of age and as part of post-exposure prophylaxis. The 
complete vaccination course consists of two doses of 
vaccine, at least 6 weeks apart.

Vaccination against chickenpox since 2003 belongs 
to the group of recommended vaccinations. According 
to the 2018 Protective Vaccination Program, 
vaccination against chickenpox is recommended 
for people who have not had chickenpox and have 
not previously been vaccinated under compulsory 
or recommended vaccinations, and for women who 
have not had chickenpox before but are planning to 
become pregnant. Compulsory vaccination against 
chickenpox, according to the PSO for 2018, covers 
people who are particularly vulnerable to infection. 
This group includes children under 12 years of age 
whose immunity is impaired and, as a result, may be 
at high risk of severe disease: HIV-infected children, 
with acute lymphoblastic leukemia in remission, 
and before immunosuppressive or chemotherapy 
treatment. Vaccination against chickenpox is also 
obligatory for children under the age of 12, who did 
not suffer from chickenpox, but are surrounded by the 
above-mentioned people, and for children under the 
age of 12 who are at risk of infection for environmental 
reasons - staying in institutionalized care facilities. 
- educational and / or care and treatment as well as 
children attending nurseries or children’s clubs.

CONCLUSIONS

In 2018, a slight decrease in the incidence of 
chickenpox was recorded compared to the previous 
year, the incidence remains lower than in 2012-2014. 
From 2003 to 2014, there was a sustained upward 
trend in the incidence of chickenpox, from 2015. no 
further increase was observed. Improvement of the 
epidemiological situation can be achieved thanks 
to further health education of the society on the 
possibilities of disease prevention and disseminating 
information on the available, recommended 
vaccinations against varicella.
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ABSTRACT

The new SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) coronavirus causing acute 
respiratory disease COVID-19 (2019 coronavirus disease) detected in China in 2019 very quickly revealed its 
epidemic potential and was recognized as a global health problem.
The situation caused by the rapidly increasing number of new cases and deaths due to COVID-19 required 
the rapid development of international recommendations and procedures to limit the spread of infections and 
ongoing monitoring of the epidemiological situation. 
In the field of epidemiological surveillance of COVID-19 cases, international organizations - WHO and regionally 
ECDC, have developed basic requirements for reporting data on newly detected cases of infection.
In order to ensure the possibility of reporting new cases and activities undertaken by sanitary-epidemiological 
services in the country and to fulfill the obligation to report data to the European surveillance network, it was 
necessary to adapt the electronic system supporting epidemiological surveillance operations, for registration of 
suspected and confirmed cases of SARS-CoV-2 infections.
This work presents the characteristics of the new COVID-19 module created as part of the central Epidemiological 
Case Reporting System and a preliminary evaluation of its usefulness for the purposes of combating COVID-19.
CONCLUSIONS. The Epidemiological Case Reporting System is an efficient and adequate tool that can be 
adapted to newly emerging threats. In order to use the module to monitor the current epidemiological situation, 
it is necessary to integrate it with other systems collecting data about COVID-19 patients – ie. EWP and the 
clinical patient register.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, epidemiological surveillance, epidemiology

STRESZCZENIE

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) wywołujący ostrą cho-
robę układu oddechowego COVID-19 (coronavirus disease 2019) wykryty w Chinach w 2019 r. bardzo szybko 
ujawnił swój potencjał epidemiczny i został uznany za globalny problem zdrowotny.
Sytuacja wywołana gwałtownie narastającą liczbą nowych zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 wyma-
gała szybkiego opracowania międzynarodowych zaleceń i sposobów postępowania w celu ograniczenia szerze-
nia się zakażeń oraz bieżącego monitorowania sytuacji epidemiologicznej.
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W obszarze nadzoru epidemiologicznego nad przypadkami COVID-19 organizacje międzynarodowe - WHO 
oraz regionalnie ECDC, opracowały podstawowe wymagania dotyczące raportowania danych o nowo wykry-
tych przypadkach zakażeń.
W celu zapewnienia możliwości rejestracji nowych zachorowań i działań podejmowanych przez służby sanitar-
no-epidemiologiczne w kraju oraz wypełnienia obowiązku raportowania danych do europejskiej sieci nadzoru 
niezbędne było dostosowanie elektronicznego systemu wspierającego działanie nadzoru epidemiologicznego do 
rejestracji podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.
W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę nowego modułu COVID-19 utworzonego w ramach 
centralnego Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych oraz wstępną ewaluację jego użyteczności do 
celów zwalczania COVID-19.
WNIOSKI. System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych jest sprawnym i adekwatnym narzędziem, któ-
re może być dostosowywane do nowo pojawiających się zagrożeń. W celu wykorzystania modułu do monitoro-
wania bieżącej sytuacji epidemiologicznej niezbędna jest integracja z pozostałymi systemami gromadzącymi 
dane o pacjentach z COVID-19 – EWP oraz klinicznym rejestrem pacjentów.

Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, koronawirus, nadzór epidemiologiczny, epidemiologia

INTRODUCTION

The first cases of pneumonia caused by an 
unknown etiological agent were reported by China 
in the city of Wuhan at the beginning of December 
2019 (1). The etiological agent identified as a result of 
genome sequencing turned out to be a new, previously 
unknown virus belonging to the beta-coronavirus 
genus, later named SARS-CoV-2, due to its almost 
80% similarity to the SARS coronavirus (also called 
SARS-CoV-1) (2).

The rapidly increasing number of patients in 
Wuhan and the first reported death from SARS-
CoV-2 at the beginning of January 2020 led to the 
implementation of radical measures to reduce the 
spread of infection.

Actions undertaken in China, which significantly 
minimized contacts between people, considerably 
reduced the epidemic in Wuhan and slowed 
its spread (3-5), but failed to stop the epidemic 
within one country. WHO and other international 
organizations quickly issued recommendations 
on the diagnosis, epidemiological surveillance of 
SARS-CoV-2 (including the publication of the case 
definition on January 22, 2020), and the treatment 
of infected individuals. On March 11, the World 
Health Organization declared COVID-19 a pandemic 
(6) (the new name for the virus and its disease was 
adopted on February 25, 2020), after the total number 
of confirmed cases exceeded 118,000 and cases were 
reported in 114 countries around the world.

Poland initiated preparations in the event of 
imported infections as early as January 2020, among 
others for reasons due to the evacuation of Polish 
citizens from the then closed city of Wuhan - a group 
of students staying in Wuhan for a scientific exchange 
returned to Poland on January 25 (7); on February 
2, another large group of Poles was evacuated from 

WSTĘP

Pierwsze przypadki zachorowań na zapalenie płuc 
wywoływane przez nieznany wówczas czynnik etio-
logiczny odnotowano w Chinach w mieście Wuhan 
na początku grudnia 2019 r. (1)China, was caused by 
a novel betacoronavirus, the 2019 novel coronavirus 
(2019-nCoV. Czynnikiem etiologicznym, zidentyfiko-
wanym w wyniku sekwencjonowania genomu okazał 
się nowy, wcześniej nieznany wirus należący do rodza-
ju betakoronawirusów, nazwany później SARS-CoV-2, 
ze względu na jego prawie 80% podobieństwo do koro-
nawirusa SARS (zwanego też SARS-CoV-1) (2)

Błyskawicznie narastająca liczba chorych w Wuhan 
oraz odnotowanie na początku stycznia 2020 pierw-
szego zgonu z powodu SARS-CoV-2 doprowadziły 
do wdrożenia radykalnych środków, mających na celu 
ograniczenie szerzenia się zakażeń.

Podjęte w Chinach działania, które znacząco mini-
malizowały kontakty między ludźmi w sposób istotny 
wpłynęły na ograniczenie epidemii w Wuhan i spo-
wolnienie jej rozprzestrzeniania się (3–5), jednak nie 
zdołały zatrzymać epidemii w granicach jednego kraju. 
WHO i inne organizacje międzynarodowe w krótkim 
czasie wydały zalecenia dotyczące diagnostyki, nadzo-
ru epidemiologicznego nad SARS-CoV-2 (w tym opu-
blikowano definicję przypadku 22 stycznia 2020 r.) oraz 
postępowania z osobami, u których wykryto zakażenie. 
W dniu 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogło-
siła pandemię COVID-19 (6) (nowa nazwa dla wirusa 
i choroby przez niego wywoływanej przyjęta 25 lutego 
2020 r.), dopiero gdy całkowita liczba potwierdzonych 
przypadków przekroczyła 118 tysięcy, a zachorowania 
odnotowano w 114 krajach świata.

Polska podjęła pierwsze przygotowania na wypa-
dek wystąpienia importowanych zakażeń już w stycz-
niu 2020 r., między innymi w związku z ewakuacją 
obywateli Polski z wówczas już zamkniętego miasta 

Moduł COVID-19 w SRWE COVID-19 module in SRWE system
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Wuhan along with citizens of other countries, by 
air transport organized by the French authorities. 
All evacuees were hospitalized and infection with 
SARS-CoV-2 was excluded on the basis of the results 
of molecular tests (8). Work to prepare the country for 
an epidemic was carried out on many levels, but one 
of the most important elements was the development 
of operational procedures of the State Sanitary 
Inspection, including procedures for management 
of people potentially at risk of infection, utilizing 
measures such as quarantine and epidemiological 
surveillance, and the guidelines for testing for SARS-
CoV- 2.

The first case of COVID-19 in Poland was 
confirmed on March 4, 2020 in a 66-year-old man 
from the Lubuskie voivodeship, who came by coach 
from Germany on March 1, where he was probably 
infected (9).

At this time, 4 290 cases of COVID-19 (data 
as of March 5, 2020) had already been diagnosed 
in European countries, of which over 3 000 were 
reported in Italy and over 260 in Germany.

Within four months, until June 30, 2020, a total 
of 34 154 cases of infection were recorded in Poland, 
of which 1 444 were fatal, while in Europe the total 
number of confirmed cases exceeded 2 400 000 and 
the number of deaths was approximately 191 000 (10).

The rapidly developing global crisis also required 
actions allowing for ongoing monitoring of the 
situation at the international level. Epidemiological 
surveillance of COVID-19 cases since the outbreak 
in China was first discovered has been organized and 
supported at the global level by WHO in collaboration 
with organizations operating in individual regions. 
Pursuant to Regulation (EC) 851/2004 of the 
European Parliament and of the Council, EU/EEA 
countries (and the United Kingdom) are required to 
provide information on infectious diseases through 
appropriate, nationally designatated institutions 
or directly by the authorities of the country to the 
European network for epidemiological surveillance 
and control of communicable diseases established 
in 1998 (by decision 2119/98/EC of the European 
Parliament and of the Council).

At the end of January 2020, the first protocol 
for reporting COVID-19 cases to the European 
Surveillance System (TESSy) was released by ECDC. 
Updated versions of the protocol were published in 
the following months (11).

According to the first protocol, individual 
case reports should be submitted to the European 
network within 24 hours of detection and contain 
key epidemiological data on probable and confirmed 
cases, classified according to the surveillance case 
definition.

Wuhan – 25 stycznia do Polski powróciła grupa studen-
tów przebywających w Wuhan na wymianie naukowej 
(7); 02 lutego kolejna duża grupa Polaków została ewa-
kuowana z Wuhan wraz z obywatelami innych krajów, 
transportem lotniczym zorganizowanym przez władze 
Francji. Wszystkie osoby ewakuowane poddano hospi-
talizacji oraz wykluczono zakażenie SARS-CoV-2 na 
podstawie wyników przeprowadzonych badań moleku-
larnych (8). Prace przygotowujące kraj na stan epidemii 
były prowadzone na wielu płaszczyznach, ale jednym 
z ważniejszych elementów było opracowanie proce-
dur funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
w tym procedur postępowania z osobami potencjalnie 
narażonymi na zakażenie takich jak kwarantanna i nad-
zór epidemiologiczny oraz zasady testowania w kierun-
ku SARS-CoV-2. 

Pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce potwier-
dzono w dn. 4 marca 2020 r. u 66-letniego mężczyzny 
z woj. lubuskiego, który przyjechał 1 marca autokarem 
z Niemiec, gdzie prawdopodobnie doszło do zakażenia 
(9).

W tym czasie w krajach Europy zdiagnozowa-
no już 4 290 przypadków COVID-19 (dane na dzień 
05.03.2020), z czego ponad 3 tys. we Włoszech i ponad 
260 w Niemczech. 

W ciągu czterech miesięcy, do 30 czerwca 2020 r, 
odnotowano w Polsce łącznie 34 154 przypadki zakaże-
nia, z czego 1 444 osoby zmarły, podczas gdy w Euro-
pie całkowita liczba potwierdzonych przypadków prze-
kroczyła 2 mln 400 tysięcy, a liczba zgonów wynosiła 
około 191 tysięcy (10).

Szybko rozwijający się ogólnoświatowy kryzys wy-
magał również działań pozwalających na bieżące mo-
nitorowanie sytuacji na poziomie międzynarodowym. 
Nadzór epidemiologiczny nad przypadkami COVID-19 
od początku wykrycia ogniska w Chinach był organizo-
wany i wspierany na poziomie globalnym przez WHO, 
we współpracy z organizacjami działającymi w po-
szczególnych regionach. Zgodnie z Rozporządzeniem 
WE 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady kraje 
EU/EEA (oraz Wielka Brytania) są zobowiązane do 
przekazywania informacji dotyczących chorób zakaź-
nych poprzez właściwie, wskazane do tego przez kraj 
instytucje lub bezpośrednio przez władze kraju do usta-
nowionej w 1998 r. (decyzją 2119/98/WE PE i Rady) 
wspólnotowej sieci nadzoru i kontroli epidemiologicz-
nej chorób zakaźnych. 

Pod koniec stycznia 2020 r. został udostępniony 
przez ECDC pierwszy protokół raportowania przypad-
ków COVID-19 do Europejskiej Sieci Nadzoru (TESSy, 
The European Surveillance System), w ciągu kolejnych 
miesięcy publikowano uaktualnione wersje protokołu 
(11).

Zgodnie z pierwszym protokołem raporty o zacho-
rowaniach powinny być przekazywane do sieci euro-
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Moduł COVID-19 w SRWE COVID-19 module in SRWE system

The ECDC reporting protocol included all the 
information included in the Case  Reporting  Form 
(12), published on January 22 by WHO, as well as 
a number of additional questions/variables.

The electronic system supporting epidemiological 
surveillance, designed and implemented in Poland, 
was intended not only to ensure the collection of 
information for national purposes at the poviat, 
voivodeship and central level, but also to enable the 
fulfillment of the obligation of timely reporting data 
to the European surveillance network. Therefore, it 
was necessary to create an additional module in the 
central system that would allow for the registration 
of suspected and confirmed cases of SARS-CoV-2 
infections.

Later on, other systems for collecting information 
on COVID-19 were also created to support specific 
activities related to combating COVID-19, including 
the EWP system initially dedicated to quarantine 
and then expanded with a module enabling the 
coordinated referral and registration of COVID-19 
tests, and the National Register of Patients with 
COVID-19 collecting clinical information about 
hospitalized patients. There are also aggregated 
reporting systems, mainly focused on use of medical 
resources.

AIM AND METHODS

The aim of this article is to present the COVID-19 
module, created as part of the Epidemiological Case 
Reporting System (SRWE), which is a basic tool 
for work within the mandate of the Department 
of Epidemiology of Infectious Diseases and 
Surveillance of the National Institute of Public 
Health – National Institute of Hygiene (NIPH-NIH) 
(regarding epidemiological surveillance) and an 
initial evaluation of its usefulness for the purposes of 
fighting the pandemic.

The scope of the collected data and the purposes 
for which, due to the collected scope, these data can 
be used are described. As part of the evaluation, the 
completeness of the SRWE system was assessed 
in relation to the data published by the Ministry of 
Health on the number of cases and deaths related 
to COVID-19 reported in Poland. Data collected in 
the SRWE system was also analysed, summarizing 
delays in registering cases in the system. For this 
purpose, the percentage of cases registered in the 
system within 1 day, 2-3 days, 4-7 days and over 7 
days from the diagnosis was used. Additionally, 
using analogous periods, the percentages of cases 
reported to the sanitary-epidemiological station from 
the diagnosis and the percentages registered in the 
SRWE from the date of notification were calculated.

pejskiej jednostkowo w ciągu 24 godzin od wykrycia 
i zawierać kluczowe dane epidemiologiczne dotyczą-
ce przypadków prawdopodobnych i potwierdzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z definicją przypadku dla 
celów nadzoru. 

Protokół raportowania do ECDC zawierał wszyst-
kie informacje uwzględnione w formularzu zgłoszenio-
wym Case  Reporting  Form (12), opublikowanym 22 
stycznia przez WHO, oraz szereg dodatkowych pytań/
zmiennych.

Zaprojektowany i zaimplementowany w Polsce elek-
troniczny system wspierający działanie nadzoru epide-
miologicznego miał w założeniu nie tylko zapewnić 
zbieranie informacji dla celów krajowych na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim i centralnym, ale również 
umożliwić wypełnienie obowiązku terminowego ra-
portowania danych do europejskiej sieci nadzoru. Stąd 
też niezbędne było utworzenie dodatkowego modułu 
w centralnym systemie, który pozwalałby na rejestra-
cję podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażeń 
SARS-CoV-2.

W późniejszym okresie powstały również inne sys-
temy zbierania informacji o COVID-19 wspierające 
konkretne działania związane ze zwalczaniem CO-
VID-19, w tym system EWP początkowo dedykowany 
kwarantannie a następnie rozbudowany o moduł umoż-
liwiający skoordynowane zlecanie i rejestrację badań 
w kierunku COVID-19 oraz Krajowy Rejestr Pacjen-
tów z COVID-19 zbierający informacje kliniczne o pa-
cjentach hospitalizowanych. Istnieją również systemy 
raportowania zagregowanego, głownie w zakresie wy-
korzystania zasobów medycznych.

CEL PRACY I METODY
Celem pracy jest przedstawienie modułu COVID-19, 

który został utworzony w ramach Systemu Rejestracji 
Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE), będącego 
podstawowym narzędziem pracy w ramach działań 
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru 
NIZP-PZH dotyczących nadzoru epidemiologicznego 
oraz wstępna ewaluacja jego użyteczności do celów 
zwalczania pandemii.

Opisano zakres zbieranych danych i cele, do któ-
rych w związku ze zbieranym zakresem te dane mogą 
zostać wykorzystane. W ramach ewaluacji oceniano 
kompletność systemu SRWE w odniesieniu do danych 
publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia dot. licz-
by przypadków i zgonów na COVID-19 odnotowanych 
w Polsce. Przeanalizowano również dane zgromadzone 
w systemie SRWE, podsumowując opóźnienia rejestra-
cji przypadków w systemie. W tym celu posłużono się 
odsetkiem przypadków zarejestrowanych w systemie 
w ciągu 1 dnia, 2-3 dni, 4-7 dni oraz powyżej 7 dni od 
rozpoznania. Dodatkowo obliczono odsetki przypad-
ków zgłoszonych do stacji sanitarno-epidemiologicznej 
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w ciągu analogicznych okresów od rozpoznania i odset-
ki zarejestrowanych w SRWE w ciągu analogicznych 
okresów od zgłoszenia.

OPIS SYSTEMU REJESTRACJI WYWIADÓW 
EPIDEMIOLOGICZNYCH

Założenia i cele Systemu Rejestracji Wywiadów 
Epidemiologicznych. System elektroniczny miał wspo-
magać funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej w zakresie 
zintegrowanej dokumentacji podejmowanych działań 
(w tym ustaleń dotyczących osób z kontaktu z osoba-
mi chorymi oraz decyzji o kwarantannie lub objęciu 
nadzorem epidemiologicznym), umożliwiając jedno-
cześnie terminowe zbieranie standaryzowanych danych 
epidemiologicznych. Standaryzacja danych m.in. obej-
mowała weryfikację kryteriów definicji przypadku sto-
sowanej w nadzorze epidemiologicznym, ujednoliconej 
dla krajów Unii Europejskiej w celu porównywalności 
danych. System ma umożliwić monitorowania wystę-
powania COVID-19, w tym charakterystykę ciężkości 
przebiegu klinicznego (śmiertelność) oraz identyfikację 
narażonych grup i okoliczności szerzenia się wirusa.

Wstępnie planowano rozbudowę systemu o mo-
duł dla szpitali, w których hospitalizowani są pacjenci 
z COVID-19 oraz moduł dla laboratoriów do dokumen-
towania wyników badań w kierunku SARS-CoV-2. 
Ostatecznie te funkcjonalności powstały w ramach in-
nych platform informatycznych (13), a obecnie trwają 
prace nad integracją tych systemów. 

Definicja przypadku. Na początku 2020 r. WHO 
oraz ECDC opublikowały pierwsze definicje przypad-
ków zakażeń nowym koronawirusem SARS-CoV-2 
(wcześniej 2019-nCoV). Wytyczne klasyfikacji przy-
padków zachorowań, od momentu opublikowania 
pierwszych definicji, kilkukrotnie uległy modyfikacjom 
(14). Zmiany te były wprowadzane zgodnie z postępem 
wiedzy na temat nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Definicja stosowana w Polsce od dnia 5 marca 2020 
r. została stworzona na podstawie definicji ECDC 
z dnia 2 marca 2020 r., która określała kryteria klinicz-
ne, epidemiologiczne oraz laboratoryjne do klasyfikacji 
podejrzeń przypadków, przypadków prawdopodobnych 
oraz przypadków potwierdzonych. 

Według polskiej definicji, każda osoba wykazująca 
objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność, która po-
wróciła z obszaru, gdzie występuje lokalna transmisja 
COVID-19 lub miała bliski kontakt z osobą, u której 
stwierdzono zakażenie, spełnia kryteria podejrzenia 
przypadku. Ponadto, kryteria podejrzenia przypadku 
spełniają również osoby hospitalizowane z objawami 
ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia 
innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Przypadek prawdopodobny to każda osoba, która 
spełnia kryteria podejrzenia przypadku oraz u której 

EPIDEMIOLOGICAL CASE REPORTING 
SYSTEM DESCRIPTION

Aims and objectives of the Epidemiological 
Case Reporting System. The electronic system was 
conceived to support the functioning of the Sanitary 
Inspection in the field of integrated documentation 
of actions taken (including procedures for 
contact persons and decisions on quarantine or 
epidemiological surveillance), while enabling timely 
collection of standardized epidemiological data. 
Standardization of data included the verification 
of case definition criteria used in epidemiological 
surveillance. A common definition was created for 
the European Union countries in order to compare 
the data. The system is designed to monitor the 
occurrence of COVID-19, including the severity of 
the clinical course (mortality), identify vulnerable 
groups and the circumstances of virus spread.

Initially, an expansion of the system was planned, 
with a module for hospitals with COVID-19 patients 
and a module for laboratories to document the 
results of SARS-CoV-2 testing. Ultimately, these 
functionalities were developed within other IT 
platforms (13), and work is currently underway to 
integrate these systems.

Case definition. At the beginning of the year 2020, 
WHO and ECDC published the first case definitions 
of infections with the new SARS-CoV-2 coronavirus 
(formerly 2019-nCoV). Since the publication of the 
first definitions, the guidelines for the classification 
of cases have been modified several times (14). These 
changes were introduced in line with the advances in 
knowledge about the new SARS-CoV-2 coronavirus.

The definition used in Poland from March 5, 2020 
was created on the basis of the ECDC definition 
from March 2, 2020, which defined the clinical, 
epidemiological and laboratory criteria for the 
classification of suspected, probable, and confirmed 
cases.

According to the Polish definition, any person 
showing symptoms such as fever, cough, shortness 
of breath, who returned from an area where there is 
local COVID-19 transmission or had close contact 
with a person who was infected, meets the criteria 
for suspected case. In addition, the criteria for 
a suspected case are also met by patients hospitalized 
with symptoms of severe respiratory infection 
without finding any other etiology fully explaining 
the clinical presentation.

A probable case is any person who meets the 
criteria for a suspected case and who has been tested 
positive for the presence of coronaviruses (pan-
coronavirus) by RT-PCR or an inconclusive result for 
the SARS-CoV-2 nucleic acid test.

Wioleta Kitowska, Małgorzata Stępień  i inni
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otrzymano dodatni wynik badania RT-PCR w kierun-
ku obecności koronawirusów (pan-coronavirus) lub 
wątpliwy wynik badania wykrywającego kwas nukle-
inowy SARS-CoV-2.

Przypadek jest klasyfikowany jako potwierdzony, 
jeśli w materiale klinicznym pobranym od osoby podej-
rzanej o zakażenie wykryto kwas nukleinowy SARS-
CoV-2 i wynik potwierdzono badaniem molekularnym 
ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

Od 16 czerwca 2020 r. obowiązuje zaktualizowana 
wersja definicji (15) – w porównaniu z wcześniejszą 
wersją kryteria kliniczne zostały rozszerzone o utratę 
węchu o nagłym początku, utratę lub zaburzenia sma-
ku o nagłym początku oraz dodano kryterium diagno-
styki obrazowej (zmiany w RTG płuc wskazujące na 
COVID‐19). Do kryteriów epidemiologicznych dodano 
przebywanie (jako pensjonariusz lub członek persone-
lu) w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, 
w której potwierdzono transmisję COVID‐19. Usunięto 
kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego - 
po zmianie jako przypadek prawdopodobny powinna 
zostać zaklasyfikowana każda osoba spełniająca kry-
terium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne lub 
spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej.

System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicz-
nych. Ogólnopolski elektroniczny System Rejestracji 
Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) został uru-
chomiony w 2016 r., miał na celu gromadzenie danych 
z indywidualnych wywiadów epidemiologicznych 
przeprowadzanych dla jednostek chorobowych obo-
wiązkowo zgłaszanych do systemu nadzoru epidemio-
logicznego na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. Informacje o przypadkach zachoro-
wań są rejestrowane za pośrednictwem systemu przez 
pracowników Powiatowych Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych. Wprowadzane dane są weryfikowane 
przez pracowników Wojewódzkich Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznych oraz pracowników Zakładu Epide-
miologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, po 
czym są one cyklicznie raportowane do Europejskiego 
Systemu Nadzoru (The European Surveillance System, 
TESSy).

Do pracy w systemie wymagana jest indywidualna 
rejestracja każdego z użytkowników, w której określa 
się zakres jego uprawnień. Ogólnie obowiązuje zasa-
da, że użytkownicy z poszczególnych stacji powiato-
wych i wojewódzkich mają dostęp jedynie do danych 
z obszaru przez nich nadzorowanego. Prawo do edycji 
wywiadów posiadają jedynie stacje powiatowe. Stacje 
wojewódzkie oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicz-
nego - Państwowy Zakład Higieny posiadają dostęp do 
wglądu i mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą funk-
cjonalności Komentarze. Większość zmiennych w sys-
temie posiada słowniki oraz automatyczne walidacje. 

A case is classified as confirmed if SARS-CoV-2 
nucleic acid is detected in the clinical material from 
a person suspected of infection and the result is 
confirmed by molecular testing targeted at a different 
area of the viral genome.

An updated version of the definition has been 
in force since June 16, 2020 (15) - compared to the 
previous version, the clinical criteria have been 
expanded to include sudden onset of anosmia, sudden 
ageusia or other taste disorder, and an imaging 
diagnostic criterion (changes in X-ray of the lungs 
indicating COVID -19). Residing (as a resident or 
staff member) in any care or long-term care facility 
where COVID-19 transmission has been confirmed 
has been added to the epidemiological criteria. 
Laboratory criteria for a probable case have been 
removed - after the change, any person meeting 
the clinical criteria and epidemiological criteria or 
meeting the diagnostic imaging criteria should be 
classified as a probable case.

The Epidemiological Case Reporting System. 
The nationwide electronic Epidemiological Case 
Reporting System (SRWE) was launched in 
2016, it aimed at collecting data from individual 
epidemiological interviews conducted for 
disease cases under mandatory reporting to the 
epidemiological surveillance system based on 
the Act of 5 December 2008 on preventing and 
combating infections and human infectious diseases. 
Information on cases are registered via the system 
by employees of Poviat Sanitary and Epidemiological 
Stations (PSSE). The entered data is verified 
by the employees of Voivodeship Sanitary and 
Epidemiological Stations (WSSE) and employees 
of the Department of Epidemiology of Infectious 
Diseases and Surveillance of NIPH-NIH, after 
which they are periodically reported to the European 
Surveillance System (TESSy).

To work in the system, individual registration 
of each user is required, in which the scope of their 
access is specified. The general rule is that users 
from individual poviat and voivodship stations have 
access only to data from the area they supervise. Only 
poviat stations have the right to edit the interviews. 
Voivodship stations and the National Institute of 
Public Health - National Institute of Hygiene have 
read-only capacity and can submit their comments 
using the Comments function. Most of the variables 
in the system have dictionaries and automatic 
validations.

Initially, the system included electronic forms for 
cases of HBV and HCV infections. In the next stages, 
forms for giardiasis, Lyme disease, pertussis, intestinal 
salmonellosis, campylobacteriosis, yersiniosis, 
invasive pneumococcal disease, meningococcal 
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disease, malaria, rubella, neuroinfection and HAV 
were added. In addition, data on exposure to rabies 
virus infection and subsequent post-exposure 
vaccinations are collected through the SRWE system. 
The system enables direct communication with the 
Registry of Epidemic Outbreaks, which collects data 
on outbreaks of foodborne diseases.

SRWE MODULE – COVID-19

In March 2020, a module on COVID-19 cases was 
made available in the SRWE. Work on the new case 
report form began at the beginning of February 2020 
due to the increasing number of COVID-19 cases in 
China and around the world.

The COVID-19 case report form was created based 
on WHO guidelines for reporting confirmed and 
probable cases of 2019-nCoV (Interim case reporting 
form for 2019 Novel Coronavirus 2019-nCoV of 
confirmed and probable cases) and based on the 
ECDC requirements for reporting novel coronavirus 
cases to TESSy. Additionally, it is possible to register 
the epidemiological links between the cases along 
with a description of the circumstances of the contact 
and documentation of the actions taken.

Data on COVID-19 cases recorded in the SRWE 
include detailed data on infected or exposed persons, 
to the extent provided for in Article 30 (regarding the 
register of infectious diseases) of the Act of December 
5, 2008 on preventing and combating infections and 
infectious diseases in humans. The form encompasses 
data from several key areas:

 – Patient/contact data and system data: including 
basic demographic data (gender, age, occupation, 
place of residence), case classification, information 
source, station and registrant details.

 – Data on the disease course: such as date of first 
symptoms onset, date of first medical consultation, 
date of diagnosis, data on hospitalization or 
isolation, symptoms (broad catalog, including 
non-specific symptoms, not mentioned in the 
case definition), coexisting diseases, course of the 
disease, outcome.

 – Diagnostic laboratory tests: with the option to 
choose the type of SARS-CoV-2 test from among 
those approved for COVID-19 diagnostics and 
indicate the laboratory performing the tests.

 – Epidemiological interview: extensive section 
with questions to determine the circumstances of 
exposure, contact with other people infected with 
SARS-CoV-2, travel history during the 14 days 
before symptom onset, details of contact cases, 
stays in health care facilities, etc.

Początkowo system obejmował formularze elek-
troniczne dla przypadków zakażeń HBV oraz HCV. 
W kolejnych etapach zostały dodane formularze dla 
giardiozy, boreliozy, krztuśca, salmonellozy jelitowej, 
kampylobaketriozy, jersiniozy, inwazyjnej choroby 
pneumokokowej, choroby meningokokowej, malarii, 
różyczki, neuroinfekcji i HAV. Ponadto, poprzez system 
SRWE zbierane są dane dotyczące narażeń na zakaże-
nie wirusem wścieklizny, po których podjęto decyzję 
o konieczności wykonania szczepień poekspozycyj-
nych. System umożliwia bezpośrednią komunikację 
z Rejestrem Ognisk Epidemicznych, w którym zbierane 
są dane dotyczące ognisk chorób przenoszonych drogą 
pokarmową.

MODUŁ SRWE - COVID-19

W marcu 2020 r. w SRWE udostępniono moduł do-
tyczący zachorowań na COVID-19. Prace nad nowym 
formularzem zaczęły się na początku lutego 2020 r. 
w związku z narastającą liczbą zachorowań na CO-
VID-19 w Chinach i na świecie.

Formularz COVID-19 został stworzony w oparciu 
o wytyczne WHO do raportowania potwierdzonych 
i prawdopodobnych przypadków 2019-nCoV (Interim 
case reporting form for 2019 Novel Coronavirus 2019-
nCoV of confirmed and probable cases) oraz w oparciu 
o wymagania ECDC dotyczące raportowania przy-
padków nowego koronawirusa do TESSy. Dodatkowo 
możliwa jest rejestracja powiązań epidemiologicznych 
pomiędzy przypadkami wraz z opisem okoliczności 
kontaktu oraz dokumentacja podjętych działań.

Dane dotyczące zachorowań na COVID-19 rejestro-
wane w SRWE obejmują dane szczegółowe o osobach 
chorych lub narażonych, w zakresie przewidzianym 
w Art. 30 (dot. rejestru chorób zakaźnych) Ustawy z dn. 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi. Formularz zawiera 
dane z kilku najważniejszych obszarów:
 – Dane o chorym/narażonym oraz dane systemowe: 

m. in. podstawowe dane demograficzne (płeć, wiek, 
zawód, miejsce zamieszkania), klasyfikacja przy-
padku, źródło informacji, dane stacji i osoby reje-
strującej.

 – Dane o zachorowaniu: m.in. data wystąpienia 
pierwszych objawów, data zgłoszenia się do leka-
rza, data rozpoznania, dane dotyczące hospitalizacji 
lub izolacji, objawy (szeroki katalog z uwzględnie-
niem objawów niespecyficznych, niewymienionych 
w definicji przypadku), choroby współistniejące, 
przebieg choroby, zejście.

 – Diagnostyczne badania laboratoryjne: z możliwo-
ścią wyboru rodzaju badania w kierunku SARS-
CoV-2 spośród dopuszczonych do diagnostyki CO-
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 – Actions taken: including information about 
decisions to place exposed persons under 
surveillance or quarantine, and on their end dates.

The COVID-19 form, since its introduction, has 
been modified due to changing guidelines and newly 
emerging information about the transmission of the 
virus. An example is the removal of the section on 
exposure to animals.

The form registers people who show symptoms 
that meet the criteria for a suspected, probable 
or confirmed case according to the definition. In 
addition, asymptomatic people who are close contacts 
of probable or confirmed COVID-19 cases under 
surveillance are also recorded. It is also possible to 
enter information about persons under surveillance 
who do not meet any of the above criteria (e.g. contact 
persons not considered close contacts, persons with 
mild symptoms of respiratory system infection 
reporting to the station or to their primary healthcare, 
for whom self-monitoring was recommended) - this 
action was introduced to facilitate and expedite the 
transfer of data when changing status from a person 
under observation to a case that meets the definition 
criteria of a probable or confirmed case. Currently, 
quarantined persons are registered in the EWP 
system (16), therefore this functionality is generally 
not used.

Data on COVID-19 collected in the SRWE are 
monitored on an ongoing basis and subject to initial 
verification by the employees of the Department of 
Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance 
of the NIPH-NIH. The system allows you to add 
comments to individual interviews in order to clarify 
or draw attention to inaccuracies appearing in the 
interview. Comments can be added by users from any 
level (PSSE, WSSE, NIPH-NIH) and are divided into 
3 categories - optional, important and critical. As of 
June 30, 2020, 3 346 comments have been added to 
COVID-19 reports.

Reporting to international institutions. Despite 
the limitations described below, the SRWE remains 
the system from which individual data on COVID-19 
cases in Poland is reported, due to the widest range of 
epidemiological data collected by this system.

The obligation to report confirmed and 
probable cases of COVID-19 through the European 
Surveillance System TESSy was introduced on 
January 27, 2020. Reports on new cases were to be 
sent within 24 hours of the detection of the case. 
Reporting through the TESSy system also fulfills the 
obligation to report cases to the WHO, as the data 
collected in the European Surveillance System is 
relayed to the WHO EURO Regional Office.

Employees of the Department of Epidemiology of 
Infectious Diseases and Surveillance of the NIPH-

VID-19 oraz zaznaczenia laboratorium wykonują-
cego badania.

 – Wywiad epidemiologiczny: obszerna sekcja za-
wierająca pytania pozwalające ustalić okoliczności 
narażenia, kontakty z osobami zakażonymi SARS-
CoV-2, przebywanie poza miejscem zamieszkania 
w okresie 14 dni przed zachorowaniem, dane osób 
ze styczności z chorym, pobyty w placówkach opie-
ki zdrowotnej i in. 

 – Podjęte działania: w tym m.in. decyzje o objęciu 
nadzorem lub kwarantanną osób narażonych oraz 
czas zakończenia nadzoru lub kwarantanny.

Formularz COVID-19, od momentu wprowadzenia, 
był modyfikowany ze względu na zmieniające się wy-
tyczne oraz nowo pojawiające się informacje dotyczące 
szerzenia się wirusa. Przykładem jest usunięcie części 
dotyczącej narażenia na kontakt ze zwierzętami.

W formularzu rejestrowane są osoby wykazujące ob-
jawy chorobowe, które spełniają kryteria podejrzenia, 
przypadku prawdopodobnego lub przypadku potwier-
dzonego zgodnie z definicją. Dodatkowo, rejestrowane 
są również osoby bezobjawowe z bliskiego kontaktu 
z przypadkiem prawdopodobnym lub potwierdzonym 
COVID-19 objęte nadzorem. Możliwe jest również 
wprowadzanie informacji o osobach objętych nadzo-
rem, nie spełniających żadnych z powyższych kryte-
riów (np. osoby z kontaktu nie uznawanego za bliski 
kontakt, osoby z łagodnymi objawami infekcji układu 
oddechowego zgłaszające się do stacji lub POZ, któ-
rym zalecono samoobserwację) – działanie to zostało 
wprowadzone w celu ułatwienia i przyspieszenia prze-
kazywania danych w momencie zmiany statusu z osoby 
pod nadzorem na przypadek spełniający kryteria przy-
padku prawdopodobnego lub potwierdzonego zgodnie 
z definicją. Obecnie osoby poddane kwarantannie są re-
jestrowane w systemie EWP (16), w związku z czym ta 
funkcjonalność pozostaje na ogół niewykorzystywana.

Dane dotyczące COVID-19 gromadzone w SRWE 
są na bieżąco monitorowane i poddawane wstępnej 
weryfikacji przez pracowników Zakładu Epidemiolo-
gii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH. System 
pozwala na dodawanie komentarzy do poszczególnych 
wywiadów w celu wyjaśnienia lub zwrócenia uwagi na 
nieścisłości pojawiające się w wywiadzie. Komentarze 
mogą być dodawane przez użytkowników z każdego 
poziomu (PSSE, WSSE, NIZP-PZH) i są podzielone 
na 3 kategorie – opcjonalne, ważne oraz krytyczne. Na 
dzień 30 czerwca 2020 r. w systemie dodano 3346 ko-
mentarzy do wywiadów COVID-19.

Raportowanie do instytucji międzynarodowych. 
Pomimo ograniczeń opisanych poniżej SRWE pozosta-
je systemem, z którego przekazywane są dane indywi-
dualne dotyczące zachorowań na COVID-19 w Polsce, 
z powodu najszerszego zakresu danych epidemiologicz-
nych zbieranych przez ten system.

Moduł COVID-19 w SRWE COVID-19 module in SRWE system
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NIH prepare data for the TESSy system regarding 
new cases of COVID-19 (confirmed and probable) 
registered in the SRWE system every 24 hours. As 
of June 30, 2020, 118 such reports were prepared 
and submitted. The first case recorded in Poland was 
reported to TESSy on March 4, 2020.

Data completeness. The first case of COVID-19 
was entered into the SRWE system on March 4, 2020. 
Until June 28, the system had 27 906 interviews 
recorded, including 14 144 classified as confirmed 
cases, 207 as probable cases and 4 829 as suspected 
cases.

The completeness of the number of probable and 
confirmed COVID-19 cases registered in the SRWE 
compared to the data on the number of diagnoses 
collected independently by the Ministry of Health 
(Ministry of Health) is approximately 42%. The 
completeness of the number of cases by voivodship is 
presented in the table (Tab. I).

Obowiązek raportowania potwierdzonych i prawdo-
podobnych przypadków COVID-19 poprzez Europejski 
System Nadzoru TESSy został wprowadzony w dniu 
27 stycznia 2020 r. Raporty o nowych zachorowaniach 
powinny być przesłane w ciągu 24 godzin od wykrycia 
przypadku. Raportowanie poprzez system TESSy wy-
pełnia również obowiązek raportowania przypadków 
do WHO, gdyż dane gromadzone w europejskim syste-
mie nadzoru są przekazywane do Biura Regionalnego 
WHO EURO. 

Pracownicy Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaź-
nych i Nadzoru NIZP-PZH w ciągu każdych kolejnych 
24 godzin przygotowują dane do systemu TESSy do-
tyczące nowych przypadków COVID-19 (potwierdzo-
nych i prawdopodobnych) zarejestrowanych w systemie 
SRWE. Na dzień 30 czerwca 2020 r. przygotowano 
i przekazano 118 takich raportów. Pierwszy przypadek 
odnotowany w Polsce został zaraportowany do TESSy 
w dniu 4 marca 2020 r.

Kompletność danych. Pierwszy przypadek CO-
VID-19 wprowadzono do systemu SRWE w dniu 4 
marca 2020 r. Do dnia 28 czerwca w systemie zare-
jestrowano 27 906 wywiadów, w tym 14 144 sklasy-
fikowanych jako przypadki potwierdzone, 207 jako 
przypadki prawdopodobne oraz 4 829 jako podejrzenia 
przypadku.

Kompletność liczby zarejestrowanych w SRWE 
prawdopodobnych oraz potwierdzonych przypadków 
COVID-19 w porównaniu z danymi dotyczącymi licz-

Table I. Completeness of registering COVID-19 cases in the SRWE system by voivodship (17).
Tabela I. Kompletność rejestrowania przypadków COVID-19 w systemie SRWE wg województw (17).

Województwo 

Dane MZ na 28.06.2020 (17) Dane SRWE na 28.06.2020 

Liczba 
przypadków Zgony Liczba 

przypadków % 
Zgony z 
powodu 

COVID-19 
% 

Dolnośląskie 2910 139 1843 63% 58 42% 
Kujawsko-Pomorskie 669 49 596 89% 44 90% 
Lubelskie 642 17 528 82% 16 94% 
Lubuskie 149 0 85 57% 0 - 
Łódzkie 3086 161 1205 39% 60 37% 
Małopolskie 1685 44 1350 80% 36 82% 
Mazowieckie 4975 326 2153 43% 122 37% 
Opolskie 932 51 370 40% 15 29% 
Podkarpackie 635 50 408 64% 31 62% 
Podlaskie 806 10 217 27% 4 40% 
Pomorskie 657 38 619 94% 36 95% 
Śląskie 12524 319 2889 23% 70 22% 
Świętokrzyskie 776 38 243 31% 13 34% 
Warmińsko-mazurskie 240 1 212 88% 1 100% 
Wielkopolskie 2612 175 1392 53% 34 19% 
Zachodniopomorskie 609 20 241 40% 4 20% 
SUMA 33907 1438 14351 42% 544 38% 
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The comparison of the number of cases registered 
in the SRWE with the data of the Ministry of Health 
presented above indicates sizable underreporting of 
cases in the central system.

The completeness of the registered cases by 
date of diagnosis in comparison with the MoH data 
is presented in the diagram (Fig. 1). If the date of 
diagnosis was missing, the date of the laboratory 
test result was assumed as the date of case diagnosis. 
As of June 28, 2020, neither the date of diagnosis 
nor the date of the result has been completed for  
1 291 probable and confirmed cases. The chart below 
shows that there were cases diagnosed even at the end 
of March and at the beginning of April, which have 
not yet been completed in the SRWE system.

Reporting delays. Based on the analysis of data 
included in the interviews introduced in the initial 
period of the COVID-19 epidemic in Poland, it can 
be observed that the vast majority of registered cases 
(over 80%) were reported to the station by doctors 
and laboratories within one day from the date of 
diagnosis of the infection (Fig. 2). The time needed to 
enter information about a given case into the system, 
both from the date of diagnosis of the infection and 
from the date of the first reporting to the station, was 
usually more than 7 days, the percentage of such 

by rozpoznań zbieranych niezależnie przez Minister-
stwo Zdrowia (MZ) wynosi około 42% Kompletność 
liczby przypadków według województw przedstawiono 
w tabeli (Tab. I).

Przedstawione powyżej porównanie liczby przypad-
ków zarejestrowanych w SRWE z danymi MZ wskazu-
je na duże niedorejestrowanie przypadków w systemie 
centralnym. 

Kompletność zarejestrowanych przypadków według 
daty rozpoznania w porównaniu z danymi MZ przed-
stawiono na wykresie (Ryc. 1). W przypadku braku 
daty rozpoznania, przyjęto datę wyniku badania labo-
ratoryjnego jako datę rozpoznania przypadku. Na dzień 
28.06.2020 r. nie uzupełniono ani daty rozpoznania ani 
daty wyniku dla 1 291 przypadków prawdopodobnych 
i potwierdzonych. Poniższy wykres wskazuje na to, że 
są przypadki rozpoznane nawet pod koniec marca i na 
początku kwietnia, które nie zostały jeszcze uzupełnio-
ne w systemie SRWE.

Opóźnienie w rejestracji. Na podstawie analizy da-
nych zawartych w wywiadach wprowadzonych w po-
czątkowym okresie epidemii COVID-19 w Polsce, moż-
na zauważyć, że zdecydowana większość zarejestrowa-
nych przypadków (ponad 80%) została zgłoszona do 
stacji przez lekarzy i laboratoria w okresie do jednego 
dnia od daty rozpoznania zakażenia (Ryc. 2). Czas po-
trzebny na wprowadzenie informacji o danym przypad-
ku do systemu, zarówno od daty rozpoznania zakażenia 
jak i od daty pierwszego zgłoszenia do stacji wynosił 
najczęściej powyżej 7 dni, odsetek takich przypadków 
wynosił odpowiednio ok. 57% i 66% (Ryc. 3, Ryc. 4).

100% 100% 100% 100% 92%

77%
71%

65% 63% 60% 56% 53% 50% 47% 44% 41% 39%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2.0
3-8

.03
.20

20

9.0
3-1

5.0
3.2

02
0

16
.03

-22
.03

.20
20

23
.03

-29
.03

.20
20

30
.03

-5.
04

.20
20

6.0
4-1

2.0
4.2

02
0

13
.04

-19
.04

.20
20

20
.04

-26
.04

.20
20

27
.04

-3.
05

.20
20

4.0
5-1

0.0
5.2

02
0

11
.05

-17
.05

.20
20

18
.05

-24
.05

.20
20

25
.05

-31
.05

.20
20

1.0
6-7

.06
.20

20

8.0
6-1

4.0
6.2

02
0

15
.06

-21
.06

.20
20

22
.06

-28
.06

.20
20

Week

Pe
rc

en
ta

ge

Fig. 1. Proportion of registered COVID-19 cases in the SRWE by the date of diagnosis/result in relation to the data 
presented by the Ministry of Health in the period 01.03 - 28.06.2020 (as of 28.06.2020). 
Ryc. 1. Proporcja zarejestrowanych przypadków COVID-19 w SRWE według daty rozpoznania/wyniku w stosunku do 
danych prezentowanych przez MZ w okresie od 1.03-28.06.2020 r. (stan na dzień 28.06.2020).
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Można zatem stwierdzić, iż do większości opóźnień 
(>55%) dochodzi po stronie stacji, tj. już po zgłoszeniu 
przypadku przez lekarza lub laboratorium (Ryc. 2-4). 
Opóźnienia spowodowane są głównie nadmiernym 
obciążeniem pracowników stacji innymi zadaniami 
związanymi z COVID-19, w tym dużą liczbą różnych 
zestawień i raportów przygotowywanych na zlecenie 
różnych podmiotów i instytucji.

cases was approx. 57% and 66%, respectively (Fig. 
3, Fig. 4).

Therefore, it can be concluded that most of the 
delays (> 55%) occur at the station, i.e. after the 
case is reported by a doctor or a laboratory (Fig. 
2-4). The delays are mainly caused by the excessive 
workload of the station employees with other tasks 
related to COVID-19, including a large number of 
various analyses and reports prepared at the request 
of various entities and institutions.
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Fig. 2. Percentage of cases reported by doctors/laboratories to sanitary-epidemiological stations within one, 2-3 days, 4-7 
days and more than 7 days from diagnosis.
Ryc. II. Odsetek przypadków zgłoszonych przez lekarzy/laboratoria do stacji sanitarno-epidemiologicznych w okresie do 
jednego, 2-3 dni, 4-7 oraz powyżej 7 dni od rozpoznania. 
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Fig. 3. Percentage of cases registered in the SRWE by sanitary-epidemiological stations within one, 2-3 days, 4-7 days and 
more than 7 days from the diagnosis 
Ryc. 3. Odsetek przypadków zarejestrowanych w SRWE przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w okresie do jednego, 
2-3 dni, 4-7 oraz powyżej 7 dni od rozpoznania
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Możliwości wykorzystania danych. Pomimo 
opóźnień w rejestracji danych indywidualnych moduł 
COVID-19 spełnia rolę narzędzia do realizacji pod-
stawowych celów nadzoru bieżącego - pozwala, choć 
niestety nie w czasie rzeczywistym, na monitorowanie 
trendu zapadalności oraz geograficznego rozpowszech-
nienia zakażeń COVID-19. System ułatwia wykrywa-
nie ognisk poprzez możliwość identyfikacji chorych 
pracujących w tych samych instytucjach, uczęszczają-
cych do tych samych placówek oświatowych, czy z wy-
wiadem pobytu w placówce opieki zdrowotnej a także 
poprzez wykrycie zgrupowanych geograficznie zacho-
rowań. Dodatkowo możliwe jest identyfikowanie grup 
ryzyka i trendów zachorowań w tych grupach, m.in. 
monitorowanie liczby zakażonych pracowników ochro-
ny zdrowia oraz skuteczność zastosowanych środków 
powstrzymujących szerzenie się zakażeń. Poprzez mo-
nitorowanie odsetka osób hospitalizowanych oraz pod-
dawanych mechanicznej wentylacji, a także średniego 
czasu hospitalizacji można dokonać oceny wpływu za-
chorowań na obciążenie systemu opieki zdrowotnej.

Obecnie w ramach dochodzenia epidemiologiczne-
go możliwe jest wyznaczenie przypadku indeksowego 
w małych rodzinnych ogniskach, prześledzenie łań-
cucha szerzenia się zakażeń oraz udokumentowanie 
przypadków w systemie. W przypadku większej grupy 
osób (np. w zakładzie pracy) trudno jest odtworzyć cały 
łańcuch zakażeń, stąd konieczna byłaby możliwość 
oznaczenia ogniska. W przypadku zakażeń personelu 
medycznego na etapie projektowania systemu nie było 
jasne, że będzie konieczne szczegółowe monitorowa-
nie szerzenia się zakażeń w związku z narażeniami 
personelu i pacjentów w placówkach służby zdrowia. 

Possibilities of data utilization. Despite delays 
in registering individual data, the COVID-19 module 
fulfills the role of a tool to achieve the basic goals 
of ongoing surveillance - it allows, though not in 
real-time, for monitoring the incidence trend and 
geographical spread of COVID-19 infections. The 
system facilitates the detection of outbreaks by 
identifying patients working in the same places, 
attending the same educational institutions, or with 
history of being in a health care facility, as well as by 
detecting geographically grouped cases. Additionally, 
it is possible to identify risk groups and disease 
trends in these groups, e.g. monitoring the number 
of infected health care workers and the effectiveness 
of the measures taken to contain the spread of 
infections. By monitoring the percentage of people 
hospitalized and undergoing mechanical ventilation, 
as well as the average length of hospitalization, it is 
possible to assess the impact of disease on the burden 
on the healthcare system.

Currently, as part of an epidemiological inquiry, it 
is possible to identify the index case in small family 
outbreaks, trace the chain of infection and document 
the cases in the system. In the case of a larger 
group of people (e.g. in a workplace) it is difficult to 
recreate the entire chain of infections, hence it would 
be necessary to record the outbreak. In the case of 
infections of healthcare professionals, it was not clear 
at the system design stage that detailed monitoring 
of the spread of infections would be necessary due 
to exposure of healthcare professionals and patients 
in healthcare settings. Currently, the system can 
monitor infections in healthcare professionals based 
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Fig. 4. Percentage of cases registered in the SRWE by sanitary-epidemiological stations within one, 2-3 days, 4-7 days and 
more than 7 days from reporting to the station 
Ryc. 4. Odsetek przypadków zarejestrowanych w SRWE przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w okresie do jednego, 
2-3 dni, 4-7 oraz powyżej 7 dni od zgłoszenia do stacji
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on a combined analysis of the profession and exposure 
circumstances, but the system allows for the addition 
of new variables to better describe the spread of 
infections in medical facilities.

The data collected in the SRWE, in addition to 
their primary purpose related to the assessment of 
the current epidemiological situation in Poland and 
EU countries and the assessment of disease severity 
in Poland, can provide a lot of information for the 
estimation of the actual, current and predicted 
number of COVID-19 cases. On the basis of the data 
recorded in the system, it is possible, for example, 
to determine the percentage of people who have 
already fallen ill but have not yet sought out a doctor 
(delay between the onset of symptoms and the date 
of reporting to the doctor), the percentage of people 
who will be reported late or the delay resulting from 
the waiting time for the test result. Such data analysis 
may allow for targeted measures to reduce the spread 
of the disease in the population.

Limited possibility of reporting individual 
case data due to a large number of new cases is 
a situation that has been anticipated by the ECDC 
in the documents “Rapid Risk Assessment Novel 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: 
increased transmission in the EU/EEA and the 
UK - sixth update” from March 12, 2020 (18) and 
the “Strategies for the surveillance of COVID-19” 
of April 9, 2020 (19). In the event of a very heavy 
burden and capacity saturation of the epidemiological 
surveillance system, the last possible scenario is to 
report the number of confirmed and the number of 
samples tested in the form of aggregated data. 

A detailed analysis of the data contained in the 
interviews recorded in the SRWE will be the subject 
of a separate publication.

System limitations. Delays in registering 
cases are a significant limitation of the system. 
With the rapidly increasing daily number of cases 
and numerous obligations imposed on sanitary-
epidemiological stations, delays in registration are 
inevitable and are likely to keep gradually extending. 
Currently, part of the station’s work is duplicated due 
to the requirements for reporting data on the same 
cases to various institutions and authorities at local, 
regional and national levels. Integration of operating 
systems would allow to relieve station staff and would 
also contribute to the improvement of data quality.

Another significant limitation is the inability to 
register epidemic outbreaks. The SRWE currently 
does not allow easy tracking of large SARS-CoV-2 
virus outbreaks. The possibility of marking cases as 
belonging to certain outbreaks in the SRWE system 
and creating a central register of outbreaks would 

Obecnie w systemie istnieje możliwość monitorowania 
zakażeń personelu medycznego na podstawie połączo-
nej analizy wykonywanego zawodu oraz okoliczności 
narażenia, jednak system pozwala na dodanie nowych 
zmiennych lepiej opisujących szerzenie się zakażeń 
w placówkach medycznych.

Dane gromadzone w SRWE, oprócz ich podstawo-
wego przeznaczenia związanego z oceną bieżącej sy-
tuacji epidemiologicznej w Polsce i krajach EU oraz 
oceną przebiegu zachorowań w Polsce, mogą dostar-
czyć wielu danych do estymacji rzeczywistej, bieżącej 
oraz prognozowanej liczby przypadków COVID-19. Na 
podstawie danych zarejestrowanych w systemie można 
np. określić odsetek osób, które już zachorowały, ale 
jeszcze nie zgłosiły się do lekarza (opóźnienie pomię-
dzy datą wystąpienia objawów a datą zgłaszania się do 
lekarza), odsetek osób, które zostaną zgłoszone z opóź-
nieniem lub określić opóźnienie wynikające z czasu 
oczekiwania na wynik badania. Taka analiza danych 
może pozwolić na ukierunkowane podjęcie działań 
ograniczających szerzenie się zachorowań w populacji.

Sytuacje ograniczenia możliwości raportowania 
pełnych danych jednostkowych w związku z dużą licz-
bą nowych przypadków zostały przewidziane przez 
ECDC w dokumentach “Rapid Risk Assessment Novel 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: incre-
ased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth 
update” z 12 marca 2020 r. (18) oraz “Strategies for the 
surveillance of COVID-19” z 09 kwietnia 2020 r. (19). 
W przypadku bardzo dużego, na granicy wydolności 
obciążenia systemu nadzoru epidemiologicznego ostat-
nim możliwym scenariuszem jest raportowanie liczby 
przypadków potwierdzonych oraz liczby zbadanych 
próbek w postaci danych zagregowanych. 

Szczegółowa analiza danych zawartych w wywia-
dach zarejestrowanych w SRWE będzie przedmiotem 
odrębnej publikacji.

Ograniczenia systemu. Znacznym ograniczeniem 
systemu są opóźnienia w rejestracji przypadków. Przy 
szybko wzrastającej dziennej liczbie przypadków oraz 
licznych obowiązkach nałożonych na stacje sanitarno
-epidemiologiczne, opóźnienia w rejestracji są nieunik-
nione i prawdopodobnie będą się stopniowo wydłużać. 
Obecnie część pracy stacji jest powielona ze względu 
na wymagania dotyczące raportowania informacji na 
temat tych samych przypadków do różnych instytucji 
i podmiotów na szczeblach lokalnych, regionalnych 
i krajowych. Integracja funkcjonujących systemów po-
zwoliłaby na odciążenie pracowników stacji i przyczy-
niłaby się również do poprawy jakości danych.

Kolejnym istotnym ograniczeniem jest brak możli-
wości rejestracji ognisk epidemicznych. SRWE obec-
nie nie pozwala na łatwe śledzenie dużych ognisk za-
każeń wirusem SARS-CoV-2. Możliwość oznaczenia 
przypadków jako należących do konkretnych ognisk 
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allow better detection, monitoring and analysis of 
COVID-19 outbreaks occurring in the country.

The COVID-19 report form should be updated and 
expanded based on the latest available knowledge 
about the SARS-CoV-2 virus and COVID-19 disease. 
At the moment, elements concerning exposure of 
staff and patients in healthcare facilities should be 
expanded. Adding information about re-infections 
with coronavirus detected in convalescents, i.e. the 
occurrence of the so-called reinfection, should also 
be taken into account.

CONCLUSIONS

Based on the experience related to the preparation 
and functioning of the COVID-19 module during 
the first months of the epidemic in Poland, it can 
be concluded that the existing epidemiological case 
reporting system is an efficient and adequate tool also 
in the case of newly emerging threats. The system 
allows for quick creation of a new form for data 
collection and its adaptation to changing requirements, 
also permitting transfer of data to international 
institutions. Initial analyses of the functioning of the 
system and the collected data indicate the need to 
improve the system with the possibility of recording 
disease outbreaks, especially in health care facilities. 
Such a functionality seems to be crucial especially in 
the case of new threats from infectious diseases that 
spread through human-human transmission.

The creation and implementation of the COVID-19 
module in the SRWE system was possible at the very 
beginning of the epidemic thanks to the existence of 
an interdisciplinary, experienced team of experts in 
the field of epidemiology of infectious diseases in the 
Department of Epidemiology of Infectious Diseases 
and Surveillance of the NIPH-NIH, analysts – 
specialists in creating IT systems, and programmers. 
COVID-19 is a new disease and much information 
about it is still unknown or poorly understood. Due to 
the advancement of knowledge about this disease and 
its pathogen, as well as the continuing development 
of the epidemic in Poland, it is necessary to adapt 
and modify the SRWE system on an ongoing basis in 
accordance with current knowledge.

The assessment of the completeness of the 
number of recorded interviews in comparison with 
the official data of the Ministry of Health on new 
cases of SARS-CoV-2 infections does not allow the 
COVID-19 module to be considered a sufficient tool 
for monitoring the current epidemiological situation 
due to the delays in entering data into the system, 
but the collected information on cases will be an 
important source of data for analyses summarizing 
the course of the epidemic at a later date.

w systemie SRWE oraz utworzenie centralnego rejestru 
ognisk pozwoliłoby lepiej wykrywać, monitorować 
oraz analizować ogniska zachorowań na COVID-19 po-
jawiających się w kraju.

Formularz dotyczący COVID-19 powinien zostać 
uaktualniony i rozbudowany w oparciu o najnowszą do-
stępną wiedzę na temat wirusa SARS-CoV-2 i zachoro-
waniach COVID-19. Na chwilę obecną, rozbudowana 
powinna zostać część dot. narażeń personelu i pacjen-
tów w placówkach opieki zdrowotnej. Rozważyć też 
należy sposób monitorowania w systemie ponownych 
zakażeń koronawirusem wykrytych u ozdrowieńców, 
czyli wystąpienia tzw. reinfekcji. 

WNIOSKI

Na podstawie doświadczeń związanych z przygo-
towaniem oraz funkcjonowaniem modułu COVID-19 
w ciągu pierwszych miesięcy epidemii w Polsce, można 
stwierdzić, że istniejący system rejestracji wywiadów 
epidemiologicznych jest sprawnym i adekwatnym na-
rzędziem również w przypadku nowo pojawiających 
się zagrożeń. System umożliwia szybkie wytworzenie 
nowego formularza do gromadzenia danych oraz jego 
dostosowanie do zmieniających się wymagań, również 
w związku z transferem danych do instytucji między-
narodowych. Wstępne analizy funkcjonowania systemu 
i zgromadzonych danych wskazują na potrzebę udosko-
nalenia systemu o możliwość oznaczania ognisk zaka-
żeń, szczególnie występujących w placówkach opieki 
zdrowotnej. Taka funkcjonalność wydaje się kluczowa 
zwłaszcza w przypadku nowych zagrożeń ze strony 
chorób zakaźnych, które szerzą się na drodze człowiek 
- człowiek.

Utworzenie i zaimplementowanie modułu CO-
VID-19 w systemie SRWE już na samym początku 
epidemii było możliwe dzięki istnieniu w Zakładzie 
Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP
-PZH interdyscyplinarnego, doświadczonego zespołu 
składającego się z osób merytorycznych w zakresie 
epidemiologii chorób zakaźnych, analityków - specja-
listów w zakresie budowy systemów informatycznych 
oraz programistów. COVID-19 jest nową chorobą i wie-
le informacji jej dotyczących jest ciągle nieznanych lub 
słabo poznanych. W związku z postępem wiedzy na 
temat tej choroby i jej czynnika chorobotwórczego oraz 
wraz z rozwojem epidemii w Polsce należy na bieżąco 
dostosowywać i modyfikować system SRWE zgodnie 
z aktualną wiedzą. 

Ocena kompletności liczby zarejestrowanych wy-
wiadów w porównaniu z oficjalnymi danymi MZ o no-
wych przypadkach zakażeń SARS-CoV-2 nie pozwala 
na uznanie modułu COVID-19 za wystarczające narzę-
dzie monitorowania bieżącej sytuacji epidemiologicz-
nej ze względu na zbyt wolne wprowadzanie danych do 
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With regard to the assessment of the current 
epidemiological situation, the COVID-19 module 
in the SRWE is an important supplement to the 
ICT system introduced by a unit subordinate to the 
minister for health competent in the field of health 
care information systems, i.e. the EWP system and 
the National Register of Patients with COVID-19. 
Unlike the EWP system, which is focused on quick 
collection of basic information, and the clinical 
registry of COVID-19 patients, the SRWE module is 
focused on epidemiological investigation and allows 
the collection of unique information, especially on 
the spread of infections. Ultimately, the ongoing 
work aimed at integrating these databases will allow 
for a more complete register and a full ongoing 
assessment of the situation related to COVID-19 
in Poland. The integration would also reduce the 
workload of people entering data, i.e. employees of 
the Sanitary Inspection, doctors, and diagnosticians. 
This is especially important in the context of the 
projected second wave of the epidemic in the fall-
winter 2020/21 season.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) and related to infection 
COVID-19 (coronavirus disease 2019) remain a new and global challenge for public health. Due to the location, 
specifics of employment, and the high density of population in the Silesia voivodeship it is appropriate to study 
the available epidemiological data in a region with a potentially higher risk of infection.
MATERIALS AND METHODS. In the descriptive model of the study, data on the number of infected, 
hospitalized, and dead people due to SARS-CoV-2 infection were analyzed. The source of information was 
daily reports conducted by the Provincial Sanitary and Epidemiological Station in Katowice, in the period from 
March 5 to August 18, 2020.
RESULTS. Results of antigenic molecular tests for SARS-CoV-2 infection in the Silesian voivodeship indicate 
that in the first half of 2020, the infection rate was approximately 5% and the symptomatic form of the disease 
was approximately 20%. 
CONCLUSIONS. The analysis of the frequency of infection and mortality in the poviats reveals a large variation 
in the occurrence of both phenomena, but the explanation of this difference is not possible due to the descriptive 
nature of the analysis and the secondary form of epidemiological data.

Keywords: SARS-CoV-2, epidemiological situation, the Silesian voivodeship

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i związana z nim choroba COVID-19 stanowią nowe, globalne wy-
zwanie dla zdrowia publicznego. Z uwagi na lokalizację i specyfikę zatrudnienia oraz duże zagęszczenie liczby 
mieszkańców w województwie śląskim, celowe jest badanie dostępnych danych epidemiologicznych w regionie 
o potencjalnie większym ryzyku zakażenia.
MATERIAŁ I METODY. W modelu badania opisowego przeanalizowano dane o liczbie zakażonych, liczbie 
zgonów i osób hospitalizowanych w związku z zakażeniem SARS-CoV-2. Źródłem informacji były dzienne 
raporty prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, w okresie od 05 
marca do 18 sierpnia 2020 roku. 
WYNIKI. Wyniki antygenowych badań molekularnych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w woje-
wództwie śląskim wskazują, że w pierwszym półroczu 2020 roku częstość zakażeń kształtowała się na pozio-
mie około 5%, a częstość objawowej postaci choroby na poziomie około 20%. 
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WNIOSKI. Analiza częstości zakażeń oraz śmiertelności w układzie terytorialnym województwa (powiaty) 
ujawnia duże zróżnicowanie występowania obu zjawisk, przy czym wyjaśnienie tego zróżnicowania nie jest 
możliwe ze względu na opisowy charakter analizy oraz tzw. wtórną postać danych epidemiologicznych. 

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, sytuacja epidemiologiczna, województwo śląskie

INTRODUCTION

SARS-CoV-2 infection (severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2) and the associated with 
it disease COVID-19 (coronavirus disease 2019) 
remains a new global challenge for public health 
on a scale unprecedented in recent history. It forces 
urgent political decisions and regulations of social life 
aimed to reduce the negative effects of the pandemic 
(1). Rational preventive measures require the 
recognition of the current epidemiological situation. 
The adopted method of registering COVID-19 cases 
in Poland includes positive results of antigenic 
molecular tests carried out by the method of reverse 
transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR), 
the number of deaths due to disease, and the number 
of convalescents. This obligation rests with the State 
Sanitary Inspection, and until June 11, information 
was provided twice a day (around 10:00 a.m. and 5:30 
p.m.), and currently, the data is communicated only 
once a day in the afternoon (2).

The Silesian Voivodeship is a region of Poland 
with the highest population density, with the value at 
the level of 366 persons / km2, with the average level 
of 123 persons / km2 in Poland (3). It is also a highly 
industrialized region, here are located large industrial 
plants, including the mining industry and plants 
cooperating with the mining industry. An international 
airport (Katowice Pyrzowice) is also located in the 
region, serving nearly 5 million passengers in 2019, 
with a significant reduction in passenger traffic to 1.08 
million in 2020 (4). Numerous communication routes 
of road traffic cross here, the region is inhabited by 4.5 
million people, which is approx. 11.8% of the country’s 
population (5). Therefore, it can be expected that due 
to its specificity, the Silesian Voivodeship is a region 
with a higher risk of transmission of the SARS-
CoV-2 virus, which is mainly transmitted through 
direct contact or by droplets (6). Presented arguments 
revealed that the picture of the COVID-19 epidemic in 
the Silesian Voivodeship can be treated, on a national 
scale, like an increased risk scenario, which justifies 
a detailed study of the available epidemiological data. 
Therefore, an analysis was undertaken to describe the 
COVID-19 epidemic situation from the beginning of 
March to August 2020 in the Silesian Voivodeship.

WSTĘP

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (severe acute re-
spiratory syndrome coronavirus 2) i związana z nim 
choroba COVID-19 (coronavirus disease 2019) stano-
wią nowe, globalne wyzwanie dla zdrowia publicznego 
w skali niespotykanej w najnowszej historii. Wymusza 
ono pilne decyzje polityczne oraz dalekosiężne regu-
lacje życia społecznego, ukierunkowane na ogranicze-
nie negatywnych skutków pandemii (1). Podejmowa-
nie racjonalnych działań profilaktycznych wymaga 
rozpoznania aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
Przyjęty w Polsce sposób rejestrowania zachorowań 
na COVID-19 sprowadza się do raportowania wszyst-
kich wykonanych, w tym pozytywnych wyników 
antygenowych badań molekularnych prowadzonych 
metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną 
transkryptazą (RT-PCR), liczby zgonów z powodu tej 
choroby oraz liczby ozdrowieńców. Obowiązek ten  
spoczywa na Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy 
czym do dnia 11 czerwca informacje podawano dwu-
krotnie w ciągu dnia (około 10:00 rano i 17:30 po po-
łudniu), a obecnie dane są komunikowane jedynie raz 
dziennie w godzinach dopołudniowych (2).

Województwo śląskie jest regionem Polski o naj-
większej gęstości zaludnienia, z wartością wskaźnika 
na poziomie 366 osób/km2, przy średnim poziomie dla 
Polski wynoszącym 123 osoby/km2 (3). Jest to również 
region silnie uprzemysłowiony - tutaj zlokalizowane 
są duże zakłady przemysłowe obejmujące przemysł 
wydobywczy i zakłady kooperujące z górnictwem. 
W regionie znajduje się także międzynarodowy port 
lotniczy Katowice Pyrzowice obsługujący w 2019 
roku blisko 5 mln pasażerów, przy czym w 2020 roku 
odnotowano znaczne zmniejszenie ruchu pasażerów 
do poziomu 1,08 mln osób (4). Tutaj krzyżują się licz-
ne szlaki komunikacyjne ruchu drogowego, region 
zamieszkuje 4,5 mln osób, co stanowi ok. 11,8% po-
pulacji całego kraju (5). Można zatem oczekiwać, że 
z uwagi na swoją specyfikę, województwo śląskie jest 
regionem o wysokim ryzyku możliwości transmisji 
wirusa SARS-CoV-2, który w głównej mierze prze-
nosi się poprzez kontakt bezpośredni lub drogą kro-
pelkową (6). W świetle przytoczonych danych obraz 
epidemii COVID-19 w województwie śląskim można 
traktować, w skali kraju, jako scenariusz zwiększone-
go ryzyka, co z kolei uzasadnia szczegółowe badanie 
dostępnych danych. W związku z tym podjęto analizę, 
której celem było zebranie i opis sytuacji epidemicznej 
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MATERIAL AND METHODS

In the model of descriptive epidemiological study, 
a secondary type of data on the number of infected, 
deaths, and people hospitalized due to SARS-CoV-2 
was used. The source of information was daily reports 
conducted by the Provincial Sanitary Epidemiological 
Station in Katowice and its subordinate poviat stations. 
Obtained data included sex, age, and place of residence, 
as well as the likely circumstances of infection as 
determined by the epidemiological investigation. The 
study takes into account only the first-time positive 
results of the RT-PCR test for SARS-CoV-2 in the 
inhabitants of the Silesian Voivodeship, including 
employees of the mining industry, collected under the 
so-called screening tests. The analyzed data, presented 
concerning particular districts, represent the period 
from March 5 to August 18, 2020. The study will be 
continued until February 2021 and the final report will 
be completed with the appropriate results.

RESULTS

In the analyzed period, 19,242 cases of positive 
molecular tests for SARS-CoV-2 infection were 
registered in the Silesian Voivodeship. During this 
time, 390,834 tests were performed and thus the 
percentage of positive tests was 4.9%. Men were twice 
as likely to be infected as women, 64.7% and 35.3%, 
respectively. The average age of those who were 
positive is 42.9 +/- 18.0 years, and the median is 41 
years. Figure 1 shows the percentage share of the died, 
convalescents, and the so-called active cases among 
people with a positive RT-PCR test  (as of August 18, 
2020). Concerning people infected with the SARS-
CoV-2 virus, the definition of the case was based on 
the decision of sanitary supervision assumed that 
convalescents were people with positive results, in 
whom two consecutive results of RT-PCR test were 
negative. On the other hand, active cases are people 

COVID-19 w okresie od początku marca do sierpnia 
2020 roku w województwie śląskim.

MATERIAŁ I METODY

Stosując model epidemiologicznego badania opiso-
wego wykorzystano wtórne dane o liczbie zakażonych, 
liczbie zgonów i osób hospitalizowanych w związku 
z zakażeniem SARS-CoV-2. Źródłem informacji były 
dzienne raporty prowadzone przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach i podległe 
jej stacje powiatowe. Dane te uwzględniają płeć, wiek 
i miejsce zamieszkania, a także prawdopodobne oko-
liczności zakażenia ustalone w trakcie dochodzenia 
epidemiologicznego. W pracy wzięto pod uwagę jedy-
nie pierwszorazowe pozytywne wyniki testu wykona-
nego metodą RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 u mieszkańców województwa śląskiego, 
w tym u pracowników przemysłu wydobywczego, 
zgromadzone w ramach tzw. badań przesiewowych. 
Analizowane dane, prezentowane w odniesieniu do 
poszczególnych powiatów, reprezentują okres od 05 
marca do 18 sierpnia 2020 roku. Badanie będzie kon-
tynuowane do lutego 2021, a ostateczne opracowanie 
zostanie uzupełnione o uzyskane wyniki. 

WYNIKI

W analizowanym okresie zarejestrowano w woj. 
śląskim 19 242 przypadki dodatnich testów moleku-
larnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W tym 
czasie wykonano 390 834 testy i tym samym odsetek 
pozytywnych testów wynosił 4,9%. Dwukrotnie czę-
ściej wśród zakażonych znaleźli się mężczyźni niż ko-
biety, odpowiednio 64,7% i 35,3%. Średni wiek osób 
z pozytywnym wynikiem testu wynosi 42,9 +/- 18,0 
lat, a mediana 41 lat.

Rycina 1 przedstawia odsetkowy udział zmarłych, 
ozdrowieńców i tzw. aktywnych przypadków wśród 
osób z dodatnim wynikiem testu RT-PCR (stan na 18. 

2.26 % 

79.69 %

 

18.04 % 

osoby zmarłe/dead people ozdrowieńcy/convalescent aktywne przypadki/ac�ve cases

Fig.1 The structure of people with a positive result of RT-PCR COVID test (as of 18.08.2020 year)
Ryc.1 Struktura osób z dodatnim wynikiem testu RT-PCR w kierunku COVID-19 (stan na dzień 18.08.2020 roku)
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in whom the infection continues, so it is the sum of 
all infections minus the number of convalescents and 
fatalities.

Most people with a positive test were convalescents 
(79.69%) as of August 18, almost every fifth (18.04%) 
was an active person (people with continues process 
of infection). Mortality due to COVID-19 (percentage 
of deaths among all people with a positive test) in the 
Silesian Voivodeship was 2.26%, while the percentage 
of deaths due to COVID-19 among all tested people 
was 0.1%. 

In the case of 70.5% infected people, it was not 
possible to establish the circumstances (place) of the 
virus transmission. Infections that occurred in health 
care units (hospital or clinic) concerned only 5.3% of 
cases. Another 3.3% of people infected themselves 
in DPS (Social Welfare Home) or ZOL (Care and 
Therapeutic Facility). Every fifth infected person 
(20.5%) declared to contact with a quarantined person 
(Fig. 2).

Figure 3 presents a cumulated number of positive 
tests in particular poviats of Silesian Voivodeship. In 
none of the subregion, the number of positive cases 
exceeded 2% of the population. The highest infection 

08. 2020).  W odniesieniu do osób zakażonych wiru-
sem SARS-CoV-2, na potrzeby nadzoru sanitarnego  
przyjęto, że ozdrowieńcy to osoby z dodatnim wy-
nikiem, u których dwa kolejne, następujące po sobie 
wyniki testu RT-PCR były ujemne. Z kolei przypad-
ki aktywne to osoby, u których infekcja wciąż trwa, 
a więc jest to suma wszystkich zakażeń pomniejszona 
o liczbę ozdrowieńców i ofiar śmiertelnych.

Większość osób z dodatnim wynikiem testu posia-
dała na dzień 18 sierpnia status ozdrowieńca (79,69%), 
blisko co piąty (18,04%) to osoba będąca aktywnym 
przypadkiem (z trwającą infekcją). Śmiertelność z po-
wodu COVID-19 (odsetek zgonów wśród wszystkich 
osób z pozytywnym wynikiem testu) w woj. śląskim 
kształtowała się na poziomie 2,26%, natomiast odse-
tek zmarłych z powodu COVID-19 wśród wszystkich 
osób przetestowanych w kierunku choroby kształto-
wał się na poziomie 0,1%.

W odniesieniu do 70,5% osób zakażonych nie uda-
ło się ustalić okoliczności (miejsca), w którym mogło 
dojść do transmisji wirusa. Zakażenia, które miały 
miejsce w zakładach opieki zdrowotnej (szpital lub 
przychodnia) dotyczyły jedynie 5,3% przypadków. 
Kolejne 3,3% osób zaraziło się w DPS (Dom Pomo-
cy Społecznej) lub ZOL (Zakład Opiekuńczo Leczni-
czym). Co piąty zakażony (20,5%) miał kontakt z oso-
bą poddaną kwarantannie (Ryc. 2). 

Rycina 3 przedstawia skumulowane liczby do-
datnich wyników testu w poszczególnych powiatach 
województwa śląskiego. W żadnym z powiatów licz-
ba pozytywnych przypadków nie przekroczyła 2% 
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rates (n / 100,000) were recorded in the Jastrzębski, 
Żorski, Wodzisławski, and Rybnik poviats, which 
was most likely related to screening tests conducted 
among employees of the mining industry, mainly 
miners working in these regions. The percentage of 
deaths due to COVID-19 did not exceed 0.05% of the 

populacji mieszkańców. Największe współczynniki 
zakażenia (n/100 000) odnotowano w powiatach ja-
strzębskim, żorskim, wodzisławskim i rybnickim, co 
miało najpewniej związek z badaniami przesiewowy-
mi prowadzonymi w tych powiatach wśród pracow-
ników przemysłu wydobywczego, głównie górników. 
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Fig. 4 Percentage of deaths due to COVID-19 among all positive SARS-CoV-2 cases in particular poviats of Silesian 
voivodeship (cumulated data from the beginning of pandemic) 
Ryc. 3 Odsetek zgonów z powodu COVID-19 wśród wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 mieszkańców woj. śląskiego 
według miejsca zamieszkania w poszczególnych powiatach
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total population in any of the poviats. However, the 
registered mortality rate varied considerably depending 
on the poviat, the highest value was achieved in the 
Zawiercie, and then in Żywiec, Lubliniec poviats, and 
the city of Bielsko-Biała (Fig. 4).

DYSKUSJA

Analysis of the secondary epidemiological data 
of COVID-19 in the Silesian Voivodeship allows for 
a preliminary estimation, among people with a positive 
molecular RT-PCR test, about 20% are people with the 
symptomatic form of COVID-10. Moreover, the disease 
leads to death, in about 2% of those who are infected. 
This information has to be handled with caution, 
because firstly it comes from data collected only until 
mid-August this year, and secondly, it relates to the 
results of the molecular test with a critical diagnostic 
window. Regardless of these limitations, it can be 
assumed that the acquired epidemiological picture 
is, on the global scale of the voivodeship, justified 
similar further analyses and comparisons leading to 
the definition of the epidemic dynamics.

Transfer of the obtained data to the level of particular 
poviats in the voivodship reveals a significant spatial 
variability of the coefficients. The size of observed 
differences is difficult to explain, not only due to the 
lack of data allowing in this case even the simplest 
cause-relationship analyses. Regardless of the 
limitations inherent in the descriptive study model, it 
is necessary to note the surprising size of this diversity, 
difficult to interpret even based on simple models of 
infectious disease transmission. Therefore, artifacts 
related to the use of secondary epidemiological data 
cannot be disregarded. 

The data used in our analysis rather do not reflect 
the basic criterion of research representativeness. 
Due to the campaign of extensive screening tests 
involving miners, undertaken on the initiative of the 
Minister of Health and the Chief Sanitary Inspector 
at the beginning of May 2020 (7), it can be assumed 
that higher values of the percentage of the positive test 
are the result of this initiative. Moreover, this situation 
undoubtedly influenced the observed masculinization 
index in the group of positive cases confirmed by 
the RT-PCR method, as 64.7% of these groups were 
men. Similarly, in the group of hospitalized patients in 
Lombardy (82.0%), the majority were men (8).

In the study, we noted a large spatial variability 
of mortality in poviats and the situation is similarly 
difficult to explain due to the descriptive nature of the 
analysis. Potential reasons for the variability include 
numerous factors and circumstances unavailable in the 
descriptive study. Perhaps the observed result could be 
an effect of the uneven allocation of infrastructure and 

Odsetek zmarłych z powodu COVID-19 nie prze-
kroczył wartości 0,05% populacji ogółem w żadnym 
z powiatów. Jednakże zarejestrowany współczynnik 
śmiertelności był mocno zróżnicowany w zależności 
od powiatu, największą wartość osiągnął w powiecie 
zawierciańskim, a następnie żywieckim, lublinieckim 
i mieście Bielsko-Biała (Ryc. 4).

DYSKUSJA

Ogląd sytuacji epidemiologicznej COVID-19 
w województwie śląskim na podstawie wtórnych 
danych epidemiologicznych, udostępnionych przez 
WSSE w Katowicach, pozwala na wstępne oszaco-
wanie, że wśród osób z pozytywnym wynikiem mo-
lekularnego testu RT-PCR około 20 % stanowią osoby 
z objawową postacią COVID-10, w tym chorobą wio-
dącą do zgonu u około 2 % zakażonych. Ta informacja 
musi być traktowana w ostrożny sposób, albowiem po 
pierwsze pochodzi z danych gromadzonych do poło-
wy sierpnia b.r., a po drugie odnosi się do wyników 
testu molekularnego, posiadającego ograniczone okno 
diagnostyczne. Niezależnie od tych zastrzeżeń można 
przyjąć, że pozyskany obraz epidemiologiczny jest, 
w globalnej skali województwa, podstawą do pro-
wadzenia dalszych analiz tego typu oraz porównań 
umożliwiających opis dynamiki epidemii. 

Przeniesienie pozyskanych danych na poziom po-
szczególnych powiatów w województwie ujawnia 
istotne zróżnicowanie terytorialne współczynników. 
Wielkość tego zróżnicowania jest trudna do wytłuma-
czenia, nie tylko ze względu na brak danych umoż-
liwiających w tym przypadku chociażby najprostsze 
analizy przyczynowo-skutkowe. Abstrahując od ogra-
niczeń wpisanych w model badania opisowego trzeba 
odnotować zaskakującą wielkość tego zróżnicowania, 
trudną do interpretacji nawet na gruncie prostych mo-
deli transmisji choroby zakaźnej. Nie można zatem 
nie uwzględnić artefaktów związanych z używaniem 
wtórnych danych epidemiologicznych. 

Wykorzystane w niniejszej analizie dane raczej nie 
spełniają podstawowego kryterium reprezentatywno-
ści badania. Bowiem z uwagi na akcję szeroko zakro-
jonych badań przesiewowych obejmujących górników, 
podjętą z inicjatywy Ministra Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego na początku maja 2020 roku 
(7) można przypuszczać, iż większe wartości współ-
czynników dodatnich wyników testu są efektem wła-
śnie tej inicjatywy. Ponadto sytuacja ta miała niewąt-
pliwie wpływ na zaobserwowany wskaźnik maskuli-
nizacji w grupie pozytywnych przypadków potwier-
dzonych metodą RT-PCR, wśród tych osób znalazło 
się bowiem 64,7% mężczyzn. Podobnie, w grupie ho-
spitalizowanych pacjentów w Lombardii (82%) więk-
szość stanowili mężczyźni (8).
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human resources in the healthcare sector, which is also 
supported by the high respiratory mortality rates in the 
previous years (2017 and 2018), recorded in the poviats 
with the highest percentage of deaths due to COVID-19 
among patients. The mortality rate of COVID-19 in the 
first half of the year (as of June 18, 2020), determined 
based on the sanitary inspection data, was at the 
level of 2.26% and was much lower than in many EU 
countries. For example, in Switzerland, it was 5.9%, 
and in Portugal and Germany, it was slightly above 
4% (9). The highest mortality was reported among 
COVID-19 patients in Belgium (15.8%), Great Britain 
(15.1%), France (14.7%), and Italy (13.7%). Regardless 
of the previously formulated doubts about the real 
significance of the mortality data, we couldn’t ignore 
that the death rate exceeding 5% was recorded in the 
Zawiercie (10.0%), Żywiec (7.6%), Lubliniec (6.6%), 
and Bielsko-Biała (6.8%). 

A separate issue is the result of epidemiological 
investigations. It was noted that the circumstances of 
the infection were not established for  ¾ cases (70.5%), 
and every fifth case of infection was related to contact 
with another sick person during the quarantine. It is 
worth noting that in almost every tenth infection (8.6%) 
there was a relationship with a treatment unit (clinic or 
hospital) or care unit (DPS or ZOL). It cannot be ruled 
out that the location of this type of facility in a given 
poviat correlated with the high mortality rate in this 
area, which results from the high risk of COVID-19 
disease and death in the case of elderly people with 
comorbidity diseases (10). 

The conclusion regarding the high territorial 
instability of the mortality rates is additionally 
supported by the confirmation of a large percentage of 
asymptomatic infections shaping low mortality rates. 
An additional mortality analysis would verify this 
hypothesis. Another important information concerns 
the significant percentage of convalescent (79.6%) in 
the studied groups, which is consistent with the data 
observed in Germany (80%) and similar to the situation 
in other EU countries (9). In general, the percentage of 
people with a positive test was at the level of 4.9% of all 
the first recognized cases in the Silesian Voivodeship 
and this level was slightly lower than that observed in 
the Republic of Korea (6.2%) (11). Additionally, it is 
worth noting that the value recorded in the province 
Silesia is within the frequency range registered in other 
EU countries (9). The highest percentage of positive 
molecular tests in the comparable period was recorded 
in Spain (15%) and Italy (9.8%), and the lowest in 
Germany (2.7%) and Portugal (1.1%). 

Similar to our study, spatial variability of the 
incidence defined on the positive results of RT-PCR 
test was recorded in Asian countries, the highest rates 
were noted in China (55.0 / 100,000) and the Republic 

W badaniu odnotowaliśmy duże terytorialne zróż-
nicowanie śmiertelności w powiatach i sytuacja po-
dobnie jest trudna do wyjaśnienia ze względu na opi-
sowy charakter przeprowadzonych analiz. Wśród po-
tencjalnych przyczyn tego zróżnicowania można roz-
ważać szereg niedostępnych w naszym badaniu czyn-
ników i okoliczności. Być może jest to efekt nierów-
nomiernej alokacji infrastruktury i zasobów ludzkich 
w sektorze opieki zdrowotnej, za czym przemawiają 
także wysokie współczynniki umieralności z przy-
czyn oddechowych w latach wcześniejszych (2017 
i 2018), odnotowane w powiatach o największym od-
setku zmarłych z powodu COVID-19 wśród chorych. 
Ustalony na podstawie danych WSSE współczynnik 
śmiertelności w przebiegu COVID-19 w pierwszej po-
łowie roku (stan na 18 czerwca 2020 roku) kształtował 
się na poziomie 2,26% i był zdecydowanie mniejszy 
niż w wielu krajach EU. Na przykład w Szwajcarii 
wynosił on 5,9%, a w Portugalii i Niemczech nieco 
przekraczał wartość 4% (9). Największa śmiertel-
ność dotyczyła chorych na COVID-19 mieszkańców 
Belgii (15,8%), Wielkiej Brytanii (15,1%) oraz Fran-
cji (14,7%) i Włoch (13,7%). Niezależnie od wcześniej 
formułowanych wątpliwości odnośnie rzeczywistego 
znaczenia danych o śmiertelności nie można zignoro-
wać faktu, że  współczynnik śmiertelności przekra-
czający 5% odnotowano w powiatach zawierciańskim 
(10,0%), żywieckim (7,6%), lublinieckim (6,6%) oraz 
w mieście Bielsko-Biała (6,8%). 

Osobną kwestię stanowi wynik dochodzeń epide-
miologicznych. Okazało się, że w odniesieniu do ¾ 
przypadków (70,5%) nie ustalono okoliczności zaka-
żenia, a co piąty przypadek wskazywał na zakażenie 
w trakcie odbywania kwarantanny z inną osobą cho-
rą. Na uwagę zasługuje fakt, iż w odniesieniu prawie 
co dziesiątego zakażenia (8,6%) odnotowano związek 
z jednostką leczniczą (przychodnia lub szpital) lub 
opiekuńczą (DPS lub ZOL). Nie można przy tym wy-
kluczyć, że lokalizacja tego typu zakładów na terenie 
danego powiatu korelowała z poziomem umieralności 
na tym obszarze, co wynika z dużego ryzyka zacho-
rowania na COVID-19 i zgonu z tego powodu w przy-
padku osób w podeszłym wieku i obciążonych wie-
lochorobowością (10).

 Wniosek odnośnie dużej terytorialnej niestabilno-
ści rejestrowanych współczynników śmiertelności jest 
dodatkowo poparty stwierdzeniem dużego odsetka 
bezobjawowych zakażeń, kształtującego tym samym 
niskie współczynniki śmiertelności. Dodatkowa ana-
liza umieralności pozwoliłaby na weryfikację tej hipo-
tezy. Inna istotna informacja dotyczy znacznego od-
setka ozdrowieńców (79,6%) w badanych grupach, co 
jest zbieżne z danymi obserwowanymi w Niemczech 
(80%) oraz podobne do sytuacji w innych krajach EU 
(9).
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of Korea (61.4 / 100,000) (12). The values reported in 
other EU countries also differ, from the value of 197.8 
/ 100,000 in Germany to the value of 465 / 100,000 in 
Spain (9). Nevertheless, the values recorded in some 
poviats in the Silesia region were higher due to the 
already mentioned mass screening tests of miners. 

It can be concluded that the current epidemic 
situation in the Silesian voivodeship noted in our study 
mostly depends on factors related to the nature of the 
analyzed data. It cannot be assumed that they represent 
systematic monitoring of the epidemic, rather they 
reflect the effects of research conducted with varying 
intensity in the region, which are not verified in terms 
of credibility. In other words, the obtained results 
of the analysis are biased by the secondary nature 
of epidemiological data. This significant limitation 
hinders the assessment of revealed spatial variability 
of the COVID-19 epidemic in the Silesian voivodeship 
but does not completely disqualify the desirability of 
testing. They are justified, inter alia, by important social 
considerations and they help in enable administrative 
decisions regarding the implementation of sanitary 
and epidemiological restrictions in a particular poviat. 
Another issue is the result of the cost-benefit analysis 
of the current preventive actions, which, however, 
is beyond the aim of this report. Finally, it must be 
stated that the currently implemented program should 
be supplemented with a systematic assessment of 
the population prevalence and course of COVID-19 
infection referring to good epidemiological practice. 
This type of research, supplemented by reliable data 
from health care institutions, is conducted in many 
countries, including as part of the ‘Solidarity II’ 
scientific initiative (13). 

CONCLUSIONS

The results of antigenic molecular tests for SARS-
CoV-2 virus in the Silesian Voivodeship indicate 
that in the first half of 2020, the infection rate was 
approximately 5%, and the frequency of symptomatic 
form of the disease was approximately 20%. The 
analysis of the spatial variability of the frequency of 
infection and mortality reveals significant differences 
between particular poviats in the occurrence of both 
phenomena, but their explanation is not possible due to 
the descriptive nature of the analysis and the so-called 
secondary form of epidemiological data. The observed 
COVID-19 situation justifies the purposefulness 
and necessity of monitoring the epidemic using 
representative primary data, including data obtained 
from sero-epidemiological studies.

Generalnie, odsetek osób z pozytywnym wynikiem 
testu kształtował się na poziomie 4,9% wszystkich 
pierwszorazowo badanych w woj. śląskim i poziom 
ten był nieco mniejszy niż obserwowany w Republi-
ce Korei (6,2%) (11). Dodatkowo warto zauważyć, że 
wartość odnotowana w woj. śląskim mieści się w za-
kresie częstości rejestrowanych w innych krajach EU 
(9). Największy odsetek dodatnich testów molekular-
nych, w porównywalnym okresie, notowano w Hisz-
panii (15%) i Włoszech (9,8%), a najmniejszy w Niem-
czech (2,7%) oraz Portugalii (1,1%).

Podobne, co w naszym badaniu zróżnicowanie 
w zakresie zapadalności definiowanej na podstawie 
wyniku testu RT-PCR odnotowano w krajach azjatyc-
kich, największe wskaźniki dotyczyły Chin (55,0/100 
000) i Republiki Korei (61,4/100 000) (12). Zróżnico-
wane są także wartości raportowane w innych krajach 
EU, od wartości 197,8/100 000 w Niemczech do warto-
ści 465/100 000 w Hiszpanii (9). Niemniej jednak war-
tości zarejestrowane w niektórych powiatach na Ślą-
sku były większe z uwagi na wspomniane już masowe 
wykonywanie badań przesiewowych wśród górników. 
Można uznać, iż odnotowana przez nas aktualna sy-
tuacja epidemiczna w województwie śląskim w dużej 
mierze zależy od czynników związanych z charakte-
rem analizowanych danych. Nie można przyjąć, że re-
prezentują one systematyczne działania monitoringo-
we, w zakresie skumulowanych wartości odzwiercie-
dlają skutki badań prowadzonych ze zróżnicowanym 
natężeniem na terenie powiatu, nie są weryfikowane 
pod kątem wiarygodności. Innymi słowy wyniki prze-
prowadzonej analizy są obarczone zniekształceniem, 
które należy przypisać specyfice wtórnych danych 
epidemiologicznych. To istotne ograniczenie utrudnia 
w znacznym stopniu ocenę terytorialnego zróżnico-
wania epidemii COVID-19 w województwie śląskim, 
ale nie dyskwalifikuje całkowicie celowości wykona-
nych badań. Są one uzasadnione między innymi waż-
nymi względami społecznymi, a ponadto umożliwiają 
podejmowanie decyzji administracyjnych odnośnie 
wdrożenia restrykcji sanitarno-epidemiologicznych 
na terenie danego powiatu. Inną kwestią jest wynik 
analizy uwzględniającej bilans kosztów i korzyści 
prowadzonego programu, co jednakże wykracza poza 
przedmiot niniejszego doniesienia. Wreszcie, trzeba 
stwierdzić, że prowadzony aktualnie program powi-
nien być uzupełniany systematyczną i odwołującą się 
do dobrej praktyki epidemiologicznej oceną popu-
lacyjnego rozpowszechnienia i przebiegu zakażenia 
wirusem COVID-19. Tego typu badania, uzupełnione 
wiarygodnymi danymi z instytucji ochrony zdrowia, 
są prowadzone w wielu krajach, między innymi w ra-
mach inicjatywy naukowej ‘Solidarity II’ (13). 
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WNIOSKI

Wyniki antygenowych badań molekularnych 
w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w wo-
jewództwie śląskim wskazują, że w pierwszym pół-
roczu 2020 roku częstość zakażenia kształtowała się 
na poziomie około 5%, a częstość objawowej postaci 
choroby na poziomie około 20%. Analiza częstości za-
każenia oraz śmiertelności w układzie terytorialnym 
województwa (powiaty) ujawnia duże zróżnicowanie 
występowania obu zjawisk, przy czym wyjaśnienie 
tego zróżnicowania nie jest możliwe ze względu na 
opisowy charakter analizy oraz tzw. wtórną postać da-
nych epidemiologicznych. Uzyskany obraz epidemicz-
ny uzasadnia celowość i  konieczność monitorowania 
epidemii z wykorzystaniem tzw. pierwotnych repre-
zentatywnych danych, w tym danych pozyskiwanych 
w toku badań sero-epidemiologicznych.  
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ABSTRACT

BACKGROUND. COVID 19 pandemic has led to economic downturn worldwide, and it has negatively affected 
mental health of the health workers as well as the general population. The pandemic has created psychological 
impact in the minds of people that even after recovery from critical illness assessment of anxiety symptoms is 
necessary.
OBJECTIVE. This study was undertaken to assess the knowledge and anxiety levels among health care workers 
and non-medico/ general population of Indore, Madhya Pradesh. 
METHODS. A descriptive, cross sectional study was conducted among 247 participants comprising of 
medical and dental professionals , paramedical staff and non medico/ general population of Indore city, India. 
The questionnaire was divided into three sections, the first section comprised questions pertaining to socio 
demographic characteristics, second section comprised ten questions pertaining to awareness and attitude 
towards preventive measures whereas the third section assessed anxiety levels by use of 21 item Depression, 
Anxiety , Stress Scale ( DASS-21). 
RESULTS. Participants of medical profession (50.2%) outnumbered other participants; significant difference 
(p=0.001) was reported among dental professionals on answering minimum physical distance to be maintained. 
Anxiety scores were found to be low (92.7%) and statistically significant association was seen between age of 
participants and anxiety levels (p=0.021). 
CONCLUSION. Participants in the present study reported good knowledge regarding COVID-19 pandemic. 
Anxiety scores among the participants were found to be low.

Keywords: anxiety, COVID -19 , coronavirus, pandemic 
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INTRODUCTION

COVID -19 is highly contagious infectious disease 
caused by novel coronavirus, Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Since 
its origin in late December 2019 in Wuhan, Hubei 
Province, China, virus has rapidly spread outside China, 
affecting over millions of people across the globe.1 

World Health Organization (WHO) declared COVID 
-19 as Pandemic on March 11,2020, and due to its rapid 
transmission rate it has been suggested as sixth global 
health emergency of International concern. 2 Novel 
Coronavirus belongs to family of β  coronaviridae, 
and specifically targets Angiotensin Converting 
enzyme 2(ACE2) receptors, profoundly present in 
the respiratory, cerebrovascular and salivary gland 
tissues. 2,3 SARS -CoV -2 infection started as animal 
(bats ) to human transmission, followed by sustained 
human to human transmission by contact, aerosol /
droplet transmission and touching of contaminated 
environmental surfaces.1 Health care professionals are 
at frontline in screening and examination of patients, 
and are at higher risk to acquire infection by physical 
contact, saliva and other body fluids. SARS-CoV 
-2 causes mild to severe pneumonia like illness and 
progression of infection eventually leads to Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS), multiorgan 
failure and finally death.4

As on July 11, 2020, India recorded 8,20,916 cases, 
with a single day spike of 27,114 cases and total number 
of deaths accounted to 22,123.6 Unfortunately, the 
ongoing pandemic is showing overwhelming daily rise 
in active cases, and has caused tremendous effect on the 
lifestyle of the people to a variable extent. To curb the 
spread, Government organizations globally reinforced 
strict measures of quarantine or self-isolation, these 
measures although essential but had made people to 
experience significant psychological distress in the 
form of anxiety, irritability, depression, insomnia and 
changes in concentration. The mental health problems 
are becoming a major concern; therefore it is utmost 
important to address the perceived stress related 
symptoms prevalent among the general population and 
the need of mental health care to improve the quality 
of life. 7-10 As on July 7, Indore city has recorded 6,895 
active cases, therefore the present study was conducted 
to evaluate the knowledge and level of anxiety 
prevalent in the health care professionals and non-
medico / general population of Indore city, Madhya 
Pradesh during the coronavirus pandemic.

Prashanthi Reddy, Ravleen Nagi  et al.   

MATERIALS AND METHODOLOGY

A descriptive, cross sectional study was conducted 
on health care professionals and general population 
of Indore city, India. The study population was 
categorised as medical professionals, non-medical 
personnel and para medical staff. Ethical clearance 
was obtained from the institutional ethical committee 
of Government Dental College Indore. The study was 
carried out in May-June 2020 using structured multiple 
choice online questionnaire divided into three sections, 
the first section comprised of questions pertaining 
to socio demographic characteristics such as age, 
gender, occupation, whether they belong to COVID 
19 affected region /or containment zone and had any 
contact with COVID 19 positive patient. Second 
section comprised series of ten questions assessing the 
level of awareness and knowledge regarding SARS 
-CoV 2 infection and general preventive measures 
adopted to reduce the transmission of infection and 
lastly the third section comprised of assessment of 
psychological status using well established 21 -item 
Depression, Anxiety and Stress Scale ( DASS 21).9 
Seven items of each component were scored on 4 point 
Likert Scale ranging from 0( did not apply to me at 
all), to 3 ( applied to me very much, or most of the 
time).Scores for depression, anxiety and stress items 
were summed up and multiplied by two. Based on 
the score obtained, the extent of the given emotion 
was classified as normal, mild, moderate, severe and 
extremely severe (Tab. I).

Questions of the survey were designed in English 
after reviewing pertinent literature and Centre 
of Disease Control (CDC) and WHO guidelines. 
Validation of survey content was verified by two 
experts (n=2) from the field, who were oral medicine 
specialists with an experience of ten years and 
irrelevant or misleading questions were deleted from 
the final questionnaire. 247 participants with internet 
access and ability to understand English filled the 
questionnaire through Google form link sent via 
Whatsapp groups/emails. Informed consent was 
taken from all the study participants, anonymity was 
maintained to establish privacy and confidentiality 
of the information collected from the participants. 
Responses were made on a single Web page with one 
“submit” button that only allowed submissions through 
these unique links once and no option was available to 
edit the response once submitted. 

Data collected was entered in Microsoft Excel 
and subjected to statistical analysis using Statistical 
package of social science (SPSS IBM version 20., 
Chicago,IL,USA). Descriptive statistics have been used 
to analyse the findings and frequency distributions of 
responses i.e. % are presented in form of bar and pie 
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sector charts. The level of significance was fixed at 5 
% and p< 0.05 was considered statistically significant. 
Kolmogorov-Smirnov test and Shapiro -Wilks test was 
employed to test the normality of data. Chi square 
tests and Pearson’s Correlation were performed for 
quantitative variables.

RESULTS

A total of 247 participants were included in the 
study, majority of the participants were female (58.3%) 
in the age group of 21-30 years (39.3%). Participants 
of medical profession (50.2%) outnumbered other 
participants and a major number of participants in the 
study were in non-containment zone (85.8%) with no 
previous contact with COVID positive patient (93.5%) 
and with very low anxiety scores (92.7%) (Tab. II).   
Tab.III shows that participants reported greater correct 

responses for all questions on COVID 19; however, 
the greatest number of incorrect responses (38.5%) 
were observed for question on minimum distance to 
be maintained between oneself and other person. On 
analysing individual responses for each question, it 
was found that 246 (99.6% ) participants were well 
aware that first case of COVID 19 infection was 
reported in Wuhan, China, 240 (96.0%) participants 
mentioned respiratory droplets as main mode of 
transmission, and 202 (81.8%) reported fever, dry 
cough and tiredness as major symptoms of SARS CoV-
2 infection. On evaluation of responses pertaining 
to preventive and infection control measures, 220 
(89.1%) participants practiced regular hand hygiene, 
152(61.5%) maintained physical distance between 
oneself and other person; however when awareness 
level was assessed, maximum incorrect responses 
(38.5%) were observed for minimal physical distance 
required to be maintained as specified by WHO 
guidelines. 191 (77.3%) reported correct responses for 
myths related to COVID 19 (Tab. III). On comparison 
among different professional groups, significant 
difference (p=0.001) was reported among health 
care professionals on answering minimum physical 
distance to be maintained, with a greater proportion 
of paramedical staff reporting the incorrect responses 

Table I. Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS21) and Scoring
Statement Not at all 

bothered me
Mildly, but 

didn’t bothered 
me much

Moderately, It 
was pleasant at 

times

Severely, It 
Bothered me 

a lot
1.Numbness or Tingling 0 1 2 3
2.Feeling Hot 0 1 2 3
3. Wobbliness in legs 0 1 2 3
4. Unable to relax 0 1 2 3
5.Fear of worst happening 0 1 2 3
6. Dizzy or lightheaded 0 1 2 3
7.Heart pounding/racing 0 1 2 3
8. Unsteady 0 1 2 3
9. Terrified or afraid 0 1 2 3
10.Nervous 0 1 2 3
11. Feeling of choking 0 1 2 3
12. Hands trembling 0 1 2 3
13. Shaky / unsteady 0 1 2 3
14. Fear of losing control 0 1 2 3
15. Difficulty in breathing 0 1 2 3
16. Fear of dying 0 1 2 3
17. Scared 0 1 2 3
18.Indigestion 0 1 2 3
19. Faint / lightheaded 0 1 2 3
20.Face Flushed 0 1 2 3
21.Hot/Cold Sweats 0 1 2 3

Rating Score
Normal 0-7

Mild 8-9
Moderate 10-14

Severe 15-19
Extremely Severe 20+
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(Tab. IV). Assessment of Anxiety levels revealed low 
anxiety scores (0-10) among majority of the participants 
(92.7%). A comparative evaluation of different levels 
of anxiety among participants reported significant 
differences in the levels of anxiety only with age group 
of the participants (p=0.021). No significant differences 
between gender, profession, containment zones and 

contact with COVID 19 positive patients with levels of 
anxiety were observed (Tab. V). Corrrelation between 
the level of knowledge about COVID 19 and level of 
anxiety revealed statistically insignificant negative 
correlation between the anxiety levels and knowledge 
regarding COVID -19 (Tab. VI).

Table II. Description of study participants based upon different characteristics

Variable Category Frequency
N (%)

Age Group 

20- 31 years
31- 40 years
41- 60 years

61 years and above

97(39.3)
81(32.8)
62(25.1)
7(2.8)

Gender Male 
Female

103(41.7)
144(58.3)

Profession
Medical Professional

Non Medical Professional
Para Medical Professional 

124 (50.2)
110 (44.5)

13 (5.3)

COVID Zone Containment
Non Containment

35 (14.2)
212 (85.8)

Previous Contact with any COVID 
positive patient 

Yes
No

16 (6.5)
231 (93.5)

Beck Anxiety Scores 
Very Low Anxiety
Moderate Anxiety

Potential Cause of Concern

229 (92.7)
14 (5.7)
4 (1.6)

Table III. Evaluation of participant responses to questionnaire on knowledge related to COVID 19

Question Responses N (%)

First case of Corona virus infection 
was reported in

Correct Response
Incorrect Response

246 (99.6)
1 (.4)

Severe Corona virus infections are 
primarily known to cause

Correct Response
Incorrect Response

246 (99.6)
1 (.4)

Main mode of transmission of virus is Correct Response
Incorrect Response

237 (96.0)
10 (4)

Most common symptoms of COVID 
-19 include

Correct Response
Incorrect Response

202 (81.8)
45 (18.2)

Which among the following are more 
likely to develop serious illness

Correct Response
Incorrect Response

198 (80.2)
49 (19.8)

What is the preferred method for hand 
hygiene

Correct Response
Incorrect Response

220 (89.1)
27 (10.9)

Which of the following hand hygiene 
action prevents transmission of virus 
to the health care workers

Correct Response
Incorrect Response

220 (89.1)
27 (10.9)

How much minimum distance should 
be maintained between oneself and 
other person

Correct Response
Incorrect Response

152 (61.5)
95 (38.5)

Which among the following is not a 
myth related to COVID- 19

Correct Response
Incorrect Response

191 (77.3)
56 (22.7)

What should be done during home 
quarantine

Correct Response
Incorrect Response

246 (99.6)
1 (.4)

Prashanthi Reddy, Ravleen Nagi  et al.   
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Table IV. Comparative evaluation of knowledge assessment based on participant’s profession

Question Profession Yes No p value

First case of Corona virus infection was reported 
in

Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

123
110
13

1 .608

Severe Corona virus infections are primarily 
known to cause

Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

124
109
13

1 .535

Main mode of transmission of virus is
Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

121
104
12

3
6
1

.396

Most common symptoms of COVID -19 include
Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

119
107
11

5
3
2

.091

Which among the following are more likely to 
develop serious illness

Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

101
92
9

23
18
4

.584

What is the preferred method for hand hygiene
Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

95
91
12

29
19
1

.267

Which of the following hand hygiene action 
prevents transmission of virus to the health care 
workers

Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

109
98
13

15
12 .413

How much minimum distance should be 
maintained between oneself and other person

Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

63
82
7

61
28
6

.001*
(s)

Which among the following is not a myth related 
to COVID- 19

Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

95
89
7

29
21
6

.203

What should be done during home quarantine
Medical Professional
Non Medical Professional
Para Medical Professional 

124
109
13

0
1
0

.535

Table V. Comparative evaluation of Anxiety level among participants with different characteristics

Variable Categories Very Low 
Anxiety

Moderate
Anxiety

Potential Cause 
of Concern p value

Age Group 

20- 31 years
31- 40 years
41- 60 years

61 years and above

85
78
60
6

10
2
2
0

2
1
0
1

.021*
(s)

Gender Male 
Female

98
131

4
10

1
3 .457

Profession
Medical 

Non Medical Para 
Medical 

112
106
11

10
2
2

2
2
0

.143

Zone Containment
Non Containment

31
198

2
12

2
2

.117

Contact with 
Covid Patient

Yes
No

15
214

0
14

1
3

.198

Knowledge about COVID-19 among health care professionals  
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DISCUSSION

COVID 19 outbreak may be stressful for people, 
and has provoked fear and anxiety in both adults and 
children. According to reports, this pandemic is yet 
not over, and due to this people are becoming more 
fearful about thought of further dissemination of the 
infection. 8, 9 In consideration to above, this study 
was undertaken to assess the knowledge and anxiety 
levels due to COVID 19 pandemic among health care 
professionals and non medico/ general population 
of Indore city. Inhalation of respiratory droplets 
containing infectious particles is the most common 
route of infection, however viral particles have been 
found to remain viable on environmental surfaces 
for hours or days, and person can get an infection by 
touch of these surfaces and further touching of their 
mouth, nose or both by soiled hands. Therefore CDC 
has provided Interim Infection Prevention and Control 
recommendations to slow down the spread of infection 
locally and across the country and worldwide, and 
according to them social distancing, and quarantine or 
self-isolation are an effective measures.8, 11

In our survey although participants were well 
aware of preventive protocols, but maximum number 
of incorrect responses (38.5%) were observed for 
minimal physical distance to be maintained between 
oneself and nearby person which may be due to 
frequent face to face communication as most of our 
participants were medical professionals (50.2%) 
who are actively involved in screening of patients at 
various health care centres. On comparison among 
professional groups, awareness was found low in non-
medico group, similar findings were observed in a 
study by Modi et al12 and they suggested that although 
non medico staff was not directly involved with patient 
screening, but they may be having patient contact at 
some point of time in health care setting and are at risk 
of being infected. 

WHO has recommended regular washing of visibly 
soiled hands with soap and under running water for 
at least 20 seconds as an effective measure to reduce 
spread, but if hands are deeply soiled they should 
be washed with warm water and soap. CDC has 
recommended use of alcohol-based hand rub (ABHR) 
containing at least 60% to clean hands that are not 

visibly soiled, ABHR inactivates SARS CoV 2 and has 
better compliance than hand washing.12 In this study, 
89.1% participants cleaned their hands after touching 
or on an exposure to body fluids. Similar results 
were observed by Jemal S in Ethiopian population in 
which 65.93% of heath care professionals had good 
knowledge about hand washing in prevention of 
transmission of infection. 13 In another study, Modi 
et al12 found that 52.5% of responders were aware of 
the preferred hand hygiene method for visibly soiled 
hands and they emphasized the need of educational 
and training programs for health care professionals on 
COVID 19.

Besides preventive and infection control measures, 
it is important to assess the anxiety levels as due 
to rapidly progressing pandemic and extended 
lockdown, as a result Indian population has faced 
both economic and financial difficulties. In addition 
strict implementation of self-isolation or quarantine, 
and limitation of outward movement had made 
many people feel lonely and most of them have 
been found to succumb to use of tobacco products 
or alcohol to relieve stress. Studies have shown that 
there is increased prevalence of worry or stress due to 
coronavirus infection in people with poor health status 
with medical morbidities.5,7 In consideration to this, on 
24 March 2020, Government of India in collaboration 
with National Health Institutes has launched helpline 
numbers to provide psychological counselling to 
cope with stress. Despite above efforts, people are 
overwhelmed with future impact of this global 
pandemic which is still in progression.14 Varshney et al 
15 found high anxiety scores > 24 for Indian population, 
and they concluded that higher psychological impact 
was associated with younger age, female gender and 
medical comorbidities. Lai et al16 in their study observed 
high anxiety scores in health care workers that ranged 
from 18 to 21. In another study by Roy et al17 more than 
80% people were found to be preoccupied by thoughts 
of COVID 19 pandemic and the need to address the 
perceived mental health care. In consideration to this, 
Government and other legal agencies should encourage 
online or smart phone-based psychoeducation and 
psychological interventions among adolescents and 
elderly people with medical comorbidities to reduce 
the anxiety associated symptoms. 18 Social integration 

Table VI. Correlation between knowledge about COVID 19 and level of anxiety

Knowledge Anxiety

Knowledge
Correlation

1
-.105

p value .101

Anxiety 
Correlation -.105

1
p value .101
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with practice of physical distancing and wearing 
of protective mask, can reduce stress by mitigating 
of negative emotions that may occur by prolonged 
duration of self-isolation. 7,10 The present study was 
conducted when active cases were at peak in Indore 
city and country was in lockdown period, most of the 
participants (92.7%) showed low anxiety scores, and 
experienced no symptoms of anxiety which may be 
due to positive mental health related lifestyle such as 
regular exercise, relaxation or increase support and 
care of family members during pandemic, our results 
were comparable to Modi et al 12 and Tan et al. 19 

Studies have found influence of gender and 
profession on the mental health of an individual.7,12 
Liang et al7 suggested that both men and women 
show stress symptoms and adopt different coping 
strategies to overcome stress. According to study 
by El-Zoghby et al20 females, married and young 
individuals feel more apprehensive and helpless due 
to pandemic and suggested both gender and marital 
status as key indicators of negative mental health. 
Although anxiety is more prevalent in women, but 
crisis has increased prevalence of anxiety in males 
due to increasing financial pressure or reduction of job 
opportunities. As per profession is concerned, it has 
been suggested that health care professionals exhibit 
avoidance behaviour after quarantine, they think 
more of SARS CoV 2, and are more concerned about 
cross infection among themselves and patients. 21,22 

Suryavanshi et al21 suggested that work environment 
stressors were associated with 46 % increased risk of 
combined anxiety and depression and more than 50% 
health care professionals have been found to have low 
quality of life due to a negative impact of pandemic. 
In the present study significant differences were found 
in relation to only age of the participants (p=0.021), 
and more studies should be carried out to validate the 
association of other variables ;gender and profession 
with the anxiety levels.

Recent reports have shown several misconceptions 
about COVID 19, such as contracting infection from 
pets mainly dogs and cats, food or packaging from 
grocery stores, virus spreads through public water 
supply, by consumption of chicken, by mosquito bite, 
and religious gatherings. Currently there is no clear 
cut evidence in support of above misconceptions, 
increased use of social media such as face book, 
what’s up, you tube to update themselves during 
lockdown period have been found and as a result 
people are believing in misconceptions or fake corona 
news. 23 In the present study, participants had adequate 
knowledge about corona virus infection facts except 
minimum distance to be maintained between oneself 
and nearby person. The major limitation was limited 
sample size and unequal distribution of the study 

samples in different groups due to stringent inclusion 
criteria of participants with capacity to understand 
English language. 

To conclude, the present study reported low anxiety 
scores among majority of participants which may be 
due to positive mental health related lifestyle such as 
regular exercise, relaxation or increase support and 
care of family members during pandemic. Although 
Indore population experienced reduced symptoms of 
anxiety, future studies on large scale population should 
be conducted taking into account gender, profession, 
and regions with high number of positive cases. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Chronic non-communicable diseases (NCDs), global health problem and it is a threat to 
health and the development of countries. Currently, the number of people with COVID-19 as well as the resulting 
death toll is rising sharply worldwide. People with underlying diseases may be at greater risk.
AIM. The purpose of the present study was to investigate the chronic non-communicable diseases in the 
epidemic (COVID-19): Investigation of risk factors, control and care.
METERIALS AND METHODS. To access the articles, including international databases Scopus, PubMed, 
Web of Science, Embase were searched using the keywords of chronic non-communicable diseases (NCDs), 
chronic, risk factors, prevention and control, self-efficacy and self-care and their various combinations using 
AND/OR operators. No language restrictions were applied to the search process.
RESULTS. Based on the evidence, NCDs, exacerbate the negative consequences of COVID-19. according to 
the results of this study,  Among the patients admitted with COVID-19, The most common underlying diseases, 
were in these people, include, cardiovascular disease, hypertension, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), smoking, malignancy, chronic kidney disease, and diabetes mellitus. Obesity may be considered as 
a potential COVID-19 risk factor. 
CONCLUSIONS. Although lifestyle, nutrition, and medical interventions are important for the early prevention 
of NCDs, having the tools and resources to use information more effectively is more important One of the 
determining and effective factors in maintaining health and preventing the aggravation of signs and symptoms 
of the disease COVID-19, especially in chronic diseases, is to perform self-care behaviors.

Keywords: NCDs, COVID-19, SARS-CoV-2, risk factors, control measures, lifestyle, self-care
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INTRODUCTION

Chronic non-communicable diseases (NCDs), 
global health problems and it is a threat to the health 
and the development of countries (1, 2). NCDs, 
cover a wide range of diseases. The incidence of 
these diseases, is associated, with some behavioral 
factors, including, Tobacco smoking, inadequate 
physical activity, excessive alcohol consumption, and 
unhealthy diet (3, 4). Among NCDs, cardiovascular 
diseases, hypertension, diabetes, various cancers, 
stroke, chronic respiratory diseases and obesity are 
the most common causes of death (5, 6). Since, most 
of these diseases, have no definitive treatment, and 
requires long-term care and control of the disease, and 
its complications. Therefore, effective intervention 
strategies, especially in the field of primary prevention 
and lifestyle modification, is one of the most cost-
effective measures possible So to prevent NCDs, 
Identifying risk factors, and preventing and controlling 
these factors is essential  (7, 8). In addition to the 
existing challenges to reduce NCDs, the high costs 
of the disease, but a lot of on health systems world 
pressure. Report of several people, suffering from 
unusual pneumonia, at the beginning of the New Year 
2020, to the (WHO) from China, Introduced a new 
type of coronavirus as a cause of a new respiratory 
disease. With the rapid spread of the disease in 
China and then to other parts of the world, Disease 
COVID-19 caused great concern and panic among 
the people of the world. The outbreak of the virus 
was a cause of public health emergencies around the 
world (9, 10).The virus mainly affects the respiratory 
system of people with the disease and is spreading 
(11). Currently, the number of people with COVID-19 
as well as the resulting death toll is rising sharply 
worldwide (12). However, most of those who died, had 
a history of underlying diseases, such as, high blood 
pressure, diabetes, or cardiovascular disease, in which 
there, immune systems were weakened (13). Given 
the importance of NCDs, and the lack of attention to 
the follow-up and treatment of these diseases, with 
the COVID-19 epidemic and the fear created by this 
viral disease worldwide, the aims present study Was 
to Investigation of risk factors, control and care of 
chronic non-communicable disease.

METERIALS AND METHODS

To access the articles, including international 
databases Scopus, PubMed, Web of Science, Embase 
were searched using the keywords of chronic non-
communicable diseases , risk factors, prevention and 
control, self-efficacy and self-care and their various 

combinations using AND/OR operators. No language 
restrictions were applied to the search process

CARDIOVASCULAR DISEASES 

Cardiovascular disease, is the most common 
cause of death in most countries of the world, and 
the most important cause of disability. Despite rapid 
diagnostic and therapeutic advances, patients with 
heart attack, die and those who survive, never fully 
recover and return to normal life. These diseases 
impose huge costs on the health care systems of 
countries (14). It seems, that the changes made, in the 
lifestyle, For example, high intake of processed foods 
rich in saturated fats, low levels of physical activity, 
with an increased prevalence of obesity, and Type 
2 diabetes, has led to a progressive increase in the 
prevalence of risk factors for cardiovascular disease 
and coronary heart disease (CHD) in developed 
countries (15). Independent risk factors, for this 
disease, include Family history of disease, smoking, 
diabetes, hypertension and hyperlipidemia, sedentary 
lifestyle, Increasing age, Gender and obesity (16). One 
of the determining and effective factors in maintaining 
health and preventing the aggravation of signs and 
symptoms of the disease, is self-care (17). That 
reducing the number of hospitalizations mortality and 
treatment costs (18). Cardiovascular disease, had the 
highest prevalence among diseases that put patients 
at higher risk of COVID-19 threats. In these patients, 
decreasing the pro-inflammatory cytokines, leads 
to a weaker immune function may account for this 
condition. COVID-19 binds to ACE2, which is present 
in lung cells. This allows the virus to attack and cause 
respiratory illness Also, in this case, similar results 
have been observed for the MERS-CoV virus (19, 20).

HYPERTENSION

Hypertension affects more than 1.2 billion people 
globally and is currently the most expensive and 
critical public health issue (21). Which cause 1 in 9 
annual deaths in the United States (22). Hypertension 
is a multifactorial disorder that includes genetic and 
environmental factors, along with behaviors that 
confer risk (20). Studies have shown Hypertension 
is associated with increased disease progression in 
patients with COVID-19. According to the findings, 
hypertension seems to be the strongest predictor of 
disease severity and death in COVID-19 patients. 
A clinical trial in Wuhan, China, showed that 23.7% of 
patients admitted to the intensive care unit have high 
blood pressure, and in general, high blood pressure is 
associated with COVID-19 disease. Attention to the 
Hypertension disease is important for Covid patients in 
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several ways; during the illness, the worsening of the 
disease and the prognosis of the disease is important 
(23).

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE (COPD)

COPD is the world’s third leading cause of death; 
and caused 3.2 million deaths in 2017, a toll that is 
expected to approach 4.4 million by 2040. COPD 
affects many people in wealthy, middle-income and 
low-income countries with a global prevalence of 10.1% 
(24). COPD with increased changes in local / systemic 
inflammatory response, host immunodeficiency, 
microbiome imbalance, persistent mucosal production, 
structural damage, and use of inhaled corticosteroids 
has been increasing risk of COVID-19 disease, 
worsening and mortality. People with COPD have been 
reported to be more than five times more likely to have 
a severe COVID-19 infection. Patients with a history 
of COPD should take more restrictive measures to 
minimize the potential for exposure to SARS-CoV-2 
and contact with suspected or confirmed COVID-19 
cases (25).

CANCER

Cancer is the second major cause of death worldwide, 
representing an estimated 9.6 million deaths in 2018. 
Liver, prostate, Lung, stomach and colorectal cancer 
are the most frequent forms of cancer in men, while 
thyroid, colorectal, breast, cervical and lung cancer 
are the most frequent in women (26). Cancer patients, 
Due to the condition of the disease, weakening of 
the immune system and the treatments performed, 
including chemotherapy and surgery, more than other 
people, at risk of infection are COVID-19 (27). Among 
the types of cancers, it seems that people with all 
types of lung malignancies, are the most susceptible, 
and should consider all control and health measures 
(28). Studies have demonstrated an elevated risk of 
COVID-19 in patients with cancer. Also Patients with 
thoracic malignancy in the elderly and smokers are 
more likely to develop COVID-19 (29). However, the 
results of different studies will raise concerns that the 
small sample size of different cancer studies could 
show different biological responses with different 
therapeutic diversity, different types of cancer, and 
the size of the selected population. Studies results 
does not represent the entire population with cancer. 
On the other hand, long-term therapeutic effects such 
as suppression of the immune system should not be 
neglected (30).

SMOKING

Tobacco use is the single greatest preventable 
cause of disease and death in the United States and 
reportedly accounts for one third of all cancer deaths in 
many Western countries (31, 32). The results also show 
that smokers are more susceptible to viral infections, 
including coronaviruses. Smokers have been reported 
to have unregulated ACE2 in remodeled cell types 
(33). Although smoking can exacerbate COVID-19 
due to lung damage, the link between smoking and the 
disease is still unclear. It is noteworthy, however, that 
the consequences of COVID-19 are greater in smokers 
and COPD than in others (34). There is speculation 
about the link between Acute Respiratory Syndrome 
(SARS-CoV-2) and smoking. In the meantime, 
studies were performed on the relation among 
infection, hospitalization and mortality of people with 
COVID-19 and a history of smoking. The data show 
that smoking dramatically increases the expression of 
the angiotensinchron-2 transmitter gene, a receptor for 
the acute respiratory syndrome of acute coronavirus 2, 
which may explain the high sensitivity to COVID-19 
in smokers (35).

CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD)

CKD in the United States affects 47 million 
individuals, and is related to substantial health care 
costs, mortality, and morbidity. Because this illness 
can advance silently to advanced stages, early detection 
is essential for initiating timely interventions (36). 
CKD is an irreversible and progressive degradation 
of the function of the renal (37). Although the main 
involvement in COVID-19 is involvement of the 
alveoli and the respiratory system, involvement 
of other organs has also been reported in various 
individuals. Reports of renal involvement in people 
with COVID-19 are limited. Evaluation between 
markers of acute renal malignancy in connection with 
COVID-19, which reached the point of hospitalization 
and mortality of these patients (38). On the other hand, 
the need to identify the predictors of severe COVID-19 
infection is essential for identifying risk classification, 
re-optimizing hospital resources, and guiding public 
health recommendations and interventions (39).

DIABETES MELLITUS

Diabetes mellitus is a significant chronic disease 
that leads to severe microvascular and macro vascular, 
with an estimated global prevalence of 9.3% in 2019, 
which is expected to rise to 10.2% in 2030 (40). 
There is a well-known association between DM and 
elevated susceptibility to infections, especially in the 
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elderly (41). In patients with diabetes, plasma levels 
of some proinflammatory cytokines are higher than 
in non-diabetic controls. Increased proinflammatory 
cytokines in patients included IL-8, IL-6, and TNF-α 
(42). Hyperglycemia causes the accumulation and 
production of glycosylated compounds (AGEs), that 
a key role in the progression and exacerbation of 
diabetes, and insulin resistance results in the synthesis 
of potent inflammatory cytokines, including IFN-γ 
and a rise in the basal cytokine secretion (43, 44). 
These findings would provide evidence of immune 
dysregulation in diabetic patients. Studies have 
shown that the presence of underlying diseases such 
as diabetes, hypertension and obesity significantly 
increases the morbidity and mortality of COVID-19. 
The potential mechanisms of diabetes in predisposing 
COVID-19 are still unknown. More research about 
this subject is needed, but recent studies suggest that 
diabetes plays a role in modulating host immune 
responses. Identification of clinical and biochemical 
parameters that assess the severity of COVID-19 
in diabetic individuals with COVID-19 indicates 
a chance of developing the disease and malignancy in 
diabetic individuals (45).

OTHER CHRONIC NON-COMMUNICABLE 
DISEASES (NCDS)

COVID-19 AND RHEUMATOLOGIC DISEASES               

A variety of inflammatory disorders are observed in 
rheumatologic diseases from different types of arthritis, 
and autoimmune disorders of the connective tissue to 
vasculitis. Rheumatic patients often take various types 
of immunosuppressive agents and immunomodulatory 
therapies to control their diseases and continue their 
daily activities. Also, the immune system impairment 
may be recognized like rheumatologic diseases. 
Therefore, inflammatory rheumatologic disease 
patients are prone to an elevated risk of infections 
in comparison with the general population (46, 47). 
Moreover, as previously mentioned, some underlying 
diseases including chronic respiratory disease, 
cardiovascular disease, hypertension, and diabetes 
mellitus, are among the risk factors of COVID-19 
poor outcomes, which are repeatedly recognized 
in the patients with rheumatologic diseases (48, 49). 
Furthermore, COVID-19 causes acute lung injury and 
acute interstitial lung disease (50, 51).

COVID-19 AND NEUROLOGICAL DISEASES

Rapid progression of the COVID-19 pandemic 
provided an increasing body of evidence considering 
the robust link between COVID-19 and both pre- 
and post- neurological complications (52). Definite 

COVID-19 patients may be divided into three categories 
based on their neurological symptoms: neurological 
manifestations in patients with underlying diseases 
(such as dizziness, headache, impaired consciousness, 
(53). epileptic manifestations, seizures, or ataxia 
(54, 55). and stroke (43); neurological expressions 
associated with neuro-peripheral origin (such as 
hyposmia, hypo-ageusia, neuralgia) as well as skeletal 
muscle damage manifestations (43, 56, 57). The 
current literature suggests a variable rate of hyposmia 
and hypogeusia in patients with COVID-19. The 
hyposmia and hypogeusia prevalence were reported to 
be 5.1 and 5.6% in a study on 214 hospitals admitted 
COVID-19 patients from Wuhan, respectively (43). 
According to the findings of a European study on 417 
patients with mild to moderate COVID-19, olfactory 
and gustatory dysfunctions were reported by 85.6% 
and 88% of patients, respectively (58). Moreover, 
nearly 78% of patients without rhinorrhea or nasal 
obstruction experienced hyposmia or anosmia (58). 
In Korea, the prevalence of ageusia and anosmia were 
15.7% and 15.3% in the early stages of COVID-19 and 
among asymptomatic to mild COVID-19 patients, 
respectively (59). In Italy, chemosensory dysfunction 
was detected in nearly 19.4% of COVID-19 patients 
(60). As the emerging reports suggest anosmia 
as an early COVID-19 manifestation, dedicated 
anosmia testing could be helpful in early COVID-19 
diagnosis (61). Accordingly, it is vital to incorporate 
targeted neurological care in these patients subgroup, 
which warranties additional healthcare workforce, 
reorganization of services, and continuing management 
of the chronic neurological cases (62). Furthermore, 
it has been suggested that in the emergency of the 
COVID-19 pandemic, neurological patients should be 
separated from non-neurological patients, due to the 
higher risk posed to their health (63).

COVID-19 AND OBESITY  

Obese people usually have sedentary lives. 
Also, they suffer insulin resistance, which affects 
the immune response against microbial agents via 
pro-inflammatory cytokine levels modulation and 
impaired macrophage differentiation, which leads 
to infectious pathogens invasion (64, 65). Constant 
low adiponectin and high leptin level are observed in 
patients with obesity. Also, they experience a higher 
level of pro-inflammatory cytokines, including TNF-
alpha, MCP-1, and IL-6, which are mainly produced 
in the adipose tissue contributing to immune response 
impairment (66, 67).These factors may induce immune 
and inflammatory responses. As a result, obesity 
may be considered as a potential COVID-19 risk 
factor. According to a recent meta-analysis, obesity 
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can be regarded as a considerable risk factor for ICU 
admission and especially IMV requirement in patients 
with COVID-19 (68).Therefore, to prevent unfavorable 
clinical outcomes, obese patients should be watchfully 
monitored and may require earlier therapy escalation.

CONCLUSION

 Based on the evidence, NCDs, exacerbate the 
negative consequences of COVID-19. Although 
lifestyle, nutrition, and medical interventions are 
important for the early prevention of NCDs, having the 
tools and resources to use information more effectively 
is more important; that this, requires the presence of 
a healthy and efficient health system. Self-care is one 
of the most important factors in maintaining good 
health, especially in chronic diseases. Self-care can 
also control and reduce the severity of symptoms. 
With self-care, addition to preventing the aggravation 
of signs and symptoms, is essential in reducing the 
number of hospitalizations. according to the results 
of this study, which is based on the evidence, and 
articles reviewed, Among the patients admitted with 
COVID-19, The most common underlying diseases, 
were in these people, include, cardiovascular disease, 
COPD, smoking, malignancy, chronic kidney disease, 
and diabetes mellitus. Obesity may be considered 
as a potential COVID-19 risk factor. Therefore, to 
prevent unfavorable clinical outcomes, obese patients 
should be watchfully monitored and may require 
earlier therapy escalation.so some underlying diseases 
such as chronic respiratory disease, cardiovascular 
disease, hypertension, and diabetes mellitus, are 
among the risk factors of COVID-19 poor outcomes, 
which are repeatedly recognized in the patients with 
rheumatologic diseases. Also The strong association 
between COVID-19 and pre- and post-neurological 
complications. 
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ABSTRACT

BACKGROUND. Pemphigus is a group of potentially fatal dermatological autoimmune disorders.
AIM. Analysis of cases of pemphigus vulgaris (PV) and pemphigus foliaceus (PF) newly diagnosed and treated 
at the Department of Dermatology and Venereology, Medical University of Białystok, North-east Poland in 
years 2001-2018.
MATERIAL AND METHODS. A retrospective analysis and comparison of sociodemographic, epidemiological 
and clinical characteristics of PV and PF patients, including: age, gender, residency, initial severity of skin 
lesions, involvement of mucous membranes, co-morbidities and their treatment, efficacy of therapy.
RESULTS. Sixty-two new cases – 41 (66.13%) of PV and 21 (33.87%) of PF were diagnosed. The average age 
of PV patients was 54.85±12.35 years  and those of PF – 63.81±31.52 years, P<0.05. Females constituted 75.61% 
and 61.90% in PV and PF group, respectively. Majority of patients with PV were residents of urban and these 
with PF – of rural areas (70.73% and 66.67%, respectively). On admission, 14 patients with PV (34.15%) and 
11 with PF (52.38%) had more than 30% of body surface area involved. In 22 (53.66%) PV mucous membrane 
(oropharyngeal cavity) was involved. Ten (24.39%) patients with PV and 12 (57.14%) - with PF had more than one 
concomitant disorder (P<0.05). In treatment prednisone in monotherapy or with additional immunosuppressive 
agent was mainly  used. The disease relapsed within three years after achieving clinical and immunological 
remission in 29.27% of PV and in 38.10% of PF patients. 
CONCLUSIONS. PF patients are older than PV ones, more frequently live in rural areas, have more co-
morbidities. Females constitute majority of pemphigus patients. The disease may relapse in about one third of 
patients. Because of frequent comorbidities, also these related to pemphigus treatment, patients with pemphigus 
require complex and multispecialistic medical care. 

Key words: pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, epidemiology, comorbidities, medications

STRESZCZENIE

WSTĘP. Pęcherzyce są grupą potencjalnie śmiertelnych autoimmunologicznych schorzeń dermatologicznych.
CEL. Analiza przypadków pęcherzycy zwykłej (pemphigus vulgaris – PV) i pęcherzycy liściastej (pemphigus 
foliaceus – PF) zdiagnozowanych i leczonych w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku w latach 2001-2018.
MATERIAŁ I METODY. Retrospektywna analiza i porównanie danych socjodemograficznych, epidemiolo-
gicznych i klinicznych pacjentów z PV i PF, z uwzględnieniem wieku, płci, miejsca zamieszkania, rozległości 
zmian skórnych, zajęcia błon śluzowych, schorzeń współistniejących i przyjmowanych leków, skuteczności 
terapii. 
WYNIKI. Rozpoznano 62 nowe przypadki pęcherzycy –  41 (66,13%) PV and 21 (33,87%) PF. Średni wiek 
pacjentów z PV wynosił 54,85±12,35 roku a z PF – 63,81±31,52 roku (p<0,05). Kobiety stanowiły odpowiednio 
75,61% i 61,90% w grupie PV i PF. Większość pacjentów z PV mieszkało w miastach, a z PF – na wsi (odpo-
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wiednio 70,73% i 66, 67%). Ponad 30% powierzchni skóry zajętej zmianami chorobowymi miało 14 (34,15%) 
pacjentów z PV i 11 (52,38%) z PF. Zajęcie błon śluzowych jamy ustnej stwierdzono u 22 (53,66%) pacjentów  
z PV. Więcej niż jedno schorzenie współistniejące z pęcherzycą miało 10 pacjentów (24,39%) z PV i 12 (57,14%) 
z PF, p<0,05. W leczeniu stosowano głównie prednizon w monoterapii lub razem z innymi lekami immunosu-
presyjnymi. Choroba nawróciła w ciągu trzech lat po osiągnięciu remisji klinicznej i immunologicznej u 29,27% 
pacjentów z PV i 38,10% - z PF.
WNIOSKI. Pacjenci z PF są starsi niż z PV, częściej mieszkają na terenach wiejskich, mają więcej schorzeń 
współistniejących. Kobiety stanowią większość chorych z pęcherzycą. U jednej trzeciej pacjentów choroba 
może nawrócić. Ze względu na częste inne schorzenia, w tym powiązane z leczeniem pęcherzycy, pacjenci ci 
wymagają złożonej i wielospecjalistycznej opieki medycznej. 

Słowa kluczowe: pęcherzyca zwykła, pęcherzyca liściasta, epidemiologia, choroby współistniejące, leki

INTRODUCTION

Pemphigus is a group of autoimmune blistering 
disorders affecting skin with possible mucous membrane 
involvement (1). The acantholysis and bullae formation 
result from production of autoantibodies against 
desmosomal components, mainly against desmoglein 
(Dgl) 1 and 3 (2). Pemphigus vulgaris (mucosal and 
mucocutaneous type)  and pemphigus foliaceus are 
two the most common forms (1,2). Studies indicate that 
pemphigus vulgaris and foliaceus  can be triggered, 
exacerbated or sustained by several exogenous factors, 
including, among others, medications, co-morbidities, 
sun exposure or nutrients (2-4).

Department of Dermatology and Venereology, 
Medical University of Bialystok is the tertiary-
care medical centre for diagnosis and treatment of 
autoimmune skin disorders, including pemphigus. 
In years 2001-2015, 75% of all pemphigus cases 
in Podlaskie Province (North-East Poland) were 
diagnosed at the Department (5).

The aim of our study was to analyse 
sociodemographic, epidemiological and clinical 
characteristics of patients with pemphigus vulgaris 
and pemphigus foliaceus newly diagnosed and treated 
at the Department of Dermatology and Venereology 
Medical University of Bialystok in years 2001 - 2018.

MATERIAL AND METHODS

A retrospective analysis and comparison of 
data of patients with newly diagnosed pemphigus 
vulgaris and pemphigus foliaceus was conducted. The 
diagnosis of pemphigus was confirmed with direct 
and indirect immunofluorescence studies (DIF and 
IIF, respectively), with titration of circulating anti-Dgl 
antibodies bound to monkey (Dgl 3) and guinea pig 
(Dgl 1) oesophagus. DIF and IIF are the mainstay and 
standard laboratory diagnostic methods of autoimmune 
blistering disorders (1,6). The method has not changed 
over the period studied. Analysis of patients’ gender, 
age, residency, time between the onset of lesions and 

WSTĘP

Pęcherzyce są grupą autoimmunologicznych cho-
rób skóry z częstym zajęciem błon śluzowych (1). 
Akantoliza i tworzenie pęcherzy jest wynikiem pro-
dukcji autoprzeciwciał skierowanych przeciwko kom-
ponentom desmosomalnym, przede wszystkim de-
smogleinie (Dgl) 1 i 3 (2). Najczęstszymi postaciami 
klinicznymi jest pęcherzyca zwykła (w odmianie ślu-
zówkowej i śluzówkowo-skórnej) i pęcherzyca liścia-
sta (1,2). Badania wskazują, że pęcherzyce mogą być 
sprowokowane, zaostrzane lub podtrzymywane przez 
różne czynniki, takie jak leki, schorzenia współistnie-
jące, promieniowanie UV lub czynniki żywieniowe 
(2-4). 

W Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku diagnozowana i le-
czona jest większość pacjentów z autoimmunologicz-
nymi schorzeniami skóry w województwie podlaskim, 
w tym z pęcherzycami (75% wszystkich przypadków 
pęcherzycy w regionie w latach 2001-2015) (5).

Celem pracy jest analiza danych socjodemogra-
ficznych, epidemiologicznych i klinicznych pacjentów 
z pęcherzycą zwykłą i liściastą nowo rozpoznanych 
i leczonych w Klinice Dermatologii i Wenerologii 
UMB w latach 2001-2018.

MATERIAŁ I METODY

Dokonano retrospektywnej analizy oraz porów-
nania danych pacjentów z nowo zdiagnozowaną pę-
cherzycą zwykłą i liściastą. Rozpoznanie pęcherzycy  
potwierdzono dodatnimi wynikami badania immuno-
fluorescencyjnego bezpośredniego (tkankowego) oraz 
pośredniego z oceną miana krążących przeciwciał 
przeciwko Dgl związanych na przełyku małpy (Dgl 3) 
i świnki morskiej (Dgl 1). Badania te stanowią stan-
dard w diagnostyce laboratoryjnej autoimmunologicz-
nych chorób pęcherzowych (1,6). W powyższym okre-
sie metodyka badań immunofuorescencyjnych pozo-
stawała bez zmian. Poddano analizie płeć, wiek pa-
cjentów, miejsce zamieszkania, czas od pojawienia się 
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first hospitalization was performed. We analysed 
initial severity of skin lesions and mucous membrane 
involvement, treatment and its effectiveness in 
achievement of clinical and immunological remission. 
We have also analysed concomitant disorders at 
the onset of pemphigus and their treatment, and the 
disorders newly diagnosed during the treatment of 
pemphigus.

Clinical remission was defined as ceasing of 
new blisters formation and healing of erosions and 
immunological remission – as absence of anti-
desmoglein circulating antibodies in two consecutive 
serum samples taken six month apart. 

Statistical analysis was performed using TIBCO 
Statistica software version 13.3 (TIBCO Software Inc. 
Palo Alto, CA, USA). The level of significance was 
set at P = 0.05. The study protocol was approved by 
the Ethics Committee of the Medical University of 
Bialystok, Poland. 

RESULTS

In years 2001 – 2018, 62 new cases of pemphigus 
were diagnosed and treated at the Department: 41 
(66.13%) – of pemphigus vulgaris (PV) and 21 (33.87%) 
– of pemphigus foliaceus (PF). Number of cases varied 
from one (in 2005 and 2015) to six (in 2001 and 2014). 
No clear trend in the number of cases was noticed in 
years studied. The follow-up period ranged from one 
year to 16 years (mean value 2.91 years). 

In PV group 10 patient were males and 31 – females 
(24.39% and 75.61%, respectively), in PF group 
eight patients were males and 13 females (38.10% 
and 61.90%, respectively).  The average age of PV 
patients was 54.85±12.35 years (range: 31 - 85 years) 
and those of PF – 63.81±31.52 years (range: 43 – 83 
years), P<0.05 (Table I). The average age of males was 
56.17±14.33 years (range: 35 – 80 years) and of females 
– 58.59±13.04 years (range: 31 – 85 years), P>0.05.

Twenty-nine patients with PV and seven with PF 
were residents of urban areas (70.73% and 33.33%, 
respectively, P<0.05), while 12 patients with PV and 
14 – with PF were residents of rural areas (all were 
farmers, 29.27% and 66.67%, respectively, P<0.05).

objawów do pierwszej hospitalizacji, nasilenie zmian 
skórnych i zajęcie błon śluzowych, zastosowane lecze-
nie i jego skuteczność w osiągnieciu remisji klinicznej 
i immunologicznej, a ponadto schorzenia współistnie-
jące przed rozpoznaniem pęcherzycy i przyjmowane 
z ich powodu leki oraz schorzenia zdiagnozowane 
w trakcie leczenia.

Remisję kliniczną zdefiniowano, jako zaprzestanie 
tworzenia nowych pęcherzy i wygojenie nadżerek, 
remisję immunologiczną – jako brak krążących prze-
ciwciał w dwóch kolejnych badaniach surowicy w od-
stępie sześciu miesięcy. 

Analizę statystyczną przeprowadzono przy pomo-
cy programu TIBCO Statistica wersja 13.3 (TIBCO 
Software Inc. Palo Alto, CA, USA). Poziom istotności 
ustalono przy α=0.05. Badanie uzyskało zgodę Komi-
sji Bioetycznej UMB.

WYNIKI

W latach 2001—2018 zdiagnozowano i leczono 
w Klinice 62 nowych pacjentów z pęcherzycą: 41 
(61,13%) z pęcherzycą zwykłą (pemphigus  vulgaris 
– PV) i 21 (33,87%) z pęcherzycą liściastą (pemphi-
gus foliaceus – PF). Liczba przypadków wynosiła od 
jednego (w roku 2005 i 2015) do sześciu (w roku 2001 
i 2014). Nie odnotowano wyraźnego trendu w liczbie 
przypadków. Okres obserwacji chorych wynosił od 
jednego roku do 16 lat (średnio 2,91 roku). 

W grupie pacjentów z PV było 10 mężczyzn i 31 
kobiet (odpowiednio: 24,39% i 75,61%), w grupie 
pacjentów z PF – ośmiu mężczyzn i 13 kobiet (od-
powiednio: 38,10% i 61,90%). Średni wiek pacjen-
tów z PV wynosił 54,85±12,35 roku (od 31 do 85 lat) 
a z PF – 63,81±31,52 roku (od 42 do 83 lat), p<0,05 
(Tabela I). Średni wiek wszystkich mężczyzn wynosił 
56,17±14,33 (od 35 do 80 lat) a kobiet – 58,59±13,04 
roku (od 31 do 85 lat), p>0,05.

Dwudziestu dziewięciu pacjentów z PV i siedmiu 
z PF mieszkało w miastach (odpowiednio: 70,73% 
i 33,33%, p<0.05), a 12 i 14 w tych grupach – na te-
renach wiejskich(odpowiednio: 29,27% i 66,67%, 
p<0,05; wszyscy zajmowali się rolnictwem).
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Table I. Age of male and female patients with pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus (years)
Tabela I. Wiek pacjentów i pacjentek z pęcherzycą (w latach)

PV
N=41

PF
N=21 P value

Males (N=18) 50.80±13.10 62.88±13.63 >0.05
Females (N=44) 56.16±12.04 64.38±13.10 0.03

PV – pemphigus vulgaris, PF – pemphigus foliaceus
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The time between the beginning of the disease 
and the admission to the Department and making 
diagnosis was less than one month in three (8.33%)  
patients leaving in urban areas and in four (15.38%) 
- leaving in rural areas (P>0.05). Fourteen (38.89%) 
and 11 (42.31%) patients from urban and rural areas, 
respectively,  were admitted  more than six months 
from the onset of disease. 

The severity of clinical picture on the first 
admission is presented in Table II. In 22 (53.66%) 
patients with PV mucous membrane (oral cavity) 
together with skin were involved. Patients with mucous 
membrane involvement (PV group) were admitted 
more frequently in less than six months since the onset 
of the disease than without it (N=18, 43.90% and N=6, 
14.63%, respectively, P<0.05). There was no correlation 
between the mucous membrane involvement and the 
size of skin involvement (R=-0.05, P>0.05). 

Prednisone alone or with other immunosuppressive 
agent (cyclophosphamide or azathioprine) was the 
initial treatment in 40  (97.56%) PV and in 15 (71.43%) 
PF patients (P>0.05). The initial treatment had to be 
modified, due to lack of appropriate clinical response, 
in 16 (39.02%) of PV patients  and 11 (52.38%) of PF 
patients (P>0.05). The entire time of treatment was 
over 18 months in 28 (68.29%) of PV and in 10 (47.62%) 
of PF patients (P>0.05). None of patients were treated 
with rituximab.

The clinical remission, noticed in all patients, was 
achieved in less than three months in eight (19.51%) 
and two (9.52%) of PV and PF patients, respectively 
(P>0.05). Immunological remission was achieved 
in less than one year in eight (19.51%) PV and four 
(6.45%) PF patients (P>0.05). Lack of immunological 
remission at the end of observation period was notices 
in one PV patients (2.44%) and in five PF patients 
(23.81%, P<0.05). The disease relapsed within three 
years after achieving clinical and immunological 
remission in 12 (29.27%)  patients with PV and in eight 
(38.10%) – with PF (P>0.05). In three patients initially 
diagnosed with PV the clinical and immunological 
transmission to PF was observed. 

Czas od wystąpienia pierwszych mian do hospitali-
zacji i postawienia rozpoznania wynosił poniżej mie-
siąca u trzech pacjentów żyjących w miastach (8,33%) 
i czterech – mieszkających na wsi (15,38%), p>0,05. 
Czternastu pacjentów z miast (38,89%) i 11 (42,31%) 
z terenów wiejskich głosiło się do szpitala po ponad 
sześciu miesiącach od powstania zmian (p>0,05).

Nasilenie zmian podczas pierwszej hospitalizacji 
przedstawiono w Tabeli II. U 22 (54,66%) pacjentów 
z PV zajęcie błon śluzowych jamy ustnej współistniało 
ze zmianami skórnymi. Pacjenci z PV, u których wy-
stępowały zmiany w obrębie błon śluzowych częściej 
zgłaszali się do Kliniki w czasie krótszym niż sześć 
miesięcy, niż pacjenci bez zmian śluzówkowych (od-
powiednio: n=18, 43,90% i n=6, 14,63%, p<0,05). 

W leczeniu, wyjściowo, stosowano prednizon 
w monoterapii lub w połączeniu z innym lekiem im-
munosupresyjnym (cyklofosfamidem lub azatiopry-
ną) u 40 (97,56%) pacjentów z PV i 15 (71,43%) z PF 
(p>0,05). W związku z brakiem poprawy klinicznej 
leczenie zostało zmodyfikowane u 16 (39,02%) pacjen-
tów z PV i 11 (52,38%) z PF, p>0,05. Czas leczenia 
wynosił ponad 18 miesięcy u 28 (68,29%) pacjentów 
z PV i 10 (47,62%) – z PF, p>0,05. Żaden z pacjentów 
nie był leczony rytuksymabem.

Remisja kliniczna, którą obserwowano u wszyst-
kich pacjentów, została uzyskana w czasie poni-
żej trzech miesięcy u ośmiu (19,51%) chorych z PV 
i dwóch (9,52%) – z PF, p>0,05.Remisję immunolo-
giczną uzyskano w czasie krótszym niż jeden rok 
u ośmiu (19,51%) pacjentów z PV i czterech (6,45%) 
z PF, p>0,05.  U jednego pacjenta (2,44%) z PV i pięciu 
(23,81%) z PF nie uzyskano remisji immunologicznej 
do końca obserwacji (p<0,05). 

U 12 (29,27%) pacjentów z PV oraz ośmiu (38,10%) 
z PF doszło do nawrotu schorzenia w ciągu trzech lat 
po uzyskaniu remisji klinicznej i immunologicznej 
(p>0,05). U trzech pacjentek  z rozpoznaną PV doszło 

Table II. The severity of clinical picture on the first admission to the Department
Tabela II. Nasilenie zmian przy pierwszej hospitalizacji

PV
N=41

PF
N=21 P value

Skin area involved,
N (%)

0% - only mucosal 
lesions 9 (21.95) 0 NA

<10% 8 (19.51) 5 (23.81) >0.05
10-30% 10 (24.39) 5 (23.81) >0.05
>30% 14 (34.15) 11 (52.38) >0.05

PV – pemphigus vulgaris, PF – pemphigus foliaceus, NA - not applicable
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Concomitant disorders at the onset of pemphigus 
had 25 (60.98%) PV and 16 (76.19%) PF patients, 
P>0.05 (Table III). Ten (24.39%) patients with PV and 
12 (57.14%) - with PF had more than one concomitant 
disorder (P<0.05). 

Sixteen (39.02%) of PV patients and 14 (66.67%) 
– with PF have taken prescribed medications at the 
onset of pemphigus, P<0.05 (Table IV). Nine (21.95%) 
PV and 10 (47.62%) PF patients took more than one 
medication, P<0.05.

Additional disorders during treatment of pemphigus 
were diagnosed in 24 (58.54%) PV and 13 (61.90%) 
PF patients, P>0.05 (Table V). Among those more 
than one disorder was diagnosed in 15 (62.50%) and 
7 (53.85%) PV and PF patients, respectively (P>0.05).

do przejścia w PF, spełniającą kryteria kliniczne i im-
munologiczne.

W chwili rozpoznania pęcherzycy inne schorzenia 
współistniejące miało 25 (60,98%) pacjentów z PV i 16 
(76,19%) z PF (p>0,05) (Tab. III). Dziesięciu (24,39%) 
chorych z PV i 12 (57,14%) z PF miało więcej niż jed-
no schorzenie współistniejące (p<0,05). Szesnastu 
(39,02%) pacjentów z PV i 14 (66,67%) z PF w chwili 
rozpoznania pęcherzycy przyjmowało leki (p<0,05) 
(Tab. IV). Dziewięciu (21,95%) i 10 (47,62%) w odpo-
wiednich grupach przyjmowało więcej niż jeden lek 
(p<0,05). 

Podczas leczenia pęcherzycy inne nowe schorze-
nia zdiagnozowano u 24 (58,54%) pacjentów z PV i 13 
(61,90%) – z PF, p>0,05 (Tab. V). Wśród nich, u 15 
(62,50%) i 7 (53,85%), w odpowiednich grupach, roz-
poznano więcej niż jedno nowe schorzenie (p>0,05).

Table III. Concomitant disorders at the onset of pemphigus
Tabela III. Choroby współistniejące w chwili zachorowania na pęcherzycę

Disorder
N (%)

PV
N=41

PF
N=21 P value

Arterial hypertension 11 (26.83) 11 (52.38) 0.04
Autoimmune thyroid gland disorder 6 (14.63) 2 (9.52) >0.05
Psychiatric disorders 4 (9.76) 3 (14.29) >0.05
Diabetes type 2 4 (9.76) 2 (9.52) >0.05
Ischaemic heart disease 2 (4.88) 2 (9.52) >0.05
Peptic ulcer 3 (7.32) 1 (4.76) >0.05
Cardiac rhythm disturbances 1 (2.43) 4 (19.04) 0.02
History of internal organ malignancies 1 (2.43) 4 (19.04) 0.02
other 10 (24.39) 6 (28.57) >0.05

PV – pemphigus vulgaris, PF – pemphigus foliaceus

Table IV. Groups of medications taken at the onset  of pemphigus
Tabela IV. Grupy leków przyjmowane w chwili zachorowania na pęcherzycę

Medications
N (%)

PV
N=41

PF
N=21 P value

ACE-inhibitors or ARBs 7 (17.07) 7 (33.33) >0.05
Diuretics 5 (12.29) 5 (23.81) >0.05
Beta-blockers 5 (12.29) 8 (38.10) 0.01
Calcium-channel blockers 5 (12.29) 1 (4.76) >0.05
Thyroid gland hormone 3 (7.32) 1 (4.76) >0.05
Other (including NSAIDs) 6 (14.63) 4 (19.05) >0.05

PV – pemphigus vulgaris, PF – pemphigus foliaceus, ACE-inhibitors – angiotensin-converting enzyme inhibitors, ARBs 
– angiotensin II receptor blockers, NSAIDs – non-steroidal anti-inflammatory drugs
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DISCUSSION

PV is considered as the most prevalent type of 
pemphigus, comprising up to 90% of all cases of 
pemphigus. In the present study PV was also more 
frequently diagnosed than PF, which is in concordance 
with several epidemiological studies (4,7-10). However, 
in a recent study from Northern Finland PF constituted 
65% of 46 pemphigus cases in years 1985 – 2017 (11).

Females constituted majority of cases with female 
to male ratio was 2.44, which is higher that ratio 
observed in other studies from European region, in 
which it ranged from 1.22 to 1.8 (2,9-12). In some recent 
studies, however, male with pemphigus, especially PF, 
were more prevalent (4,7,8,13).

The age of PV patients was significantly lower than 
this of PF patients, mainly due to significantly younger 
age of females with PV than these with PF. The mean 
age of onset of pemphigus in majority of European 
populations is over 50 years (2). Some authors also 
demonstrated younger age of patients with PV than 
these with PF (4,7,8,10). In our study men were younger 
than females in both groups, similarly to results of 
a cohort study form Israel (4).

Majority of all patients were residents of urban 
areas but among PF patients residents of rural areas 
prevailed, which is in concordance with results of 
our previous study, comprising pemphigus patients 
from the whole province (5). Studies on association 
between the residency and the incidence of pemphigus 
are extremely rare. Frequent and long-lasting outdoor 
activity and sun exposure of inhabitants of rural areas 
can contribute to triggering of pemphigus as  UV-
irradiation is well established factor inducing and 
aggravating both PV and PF (3). In addition, higher 
exposure to pesticides and gardening materials may 
play important role in the inducement of pemphigus 
(3). Endemic PF in Brasilia, Colombia or Tunisia, 
a disease of complex and multifactorial aetiology, is 

DYSKUSJA

Wyniki naszego badania potwierdzają, że pęche-
rzyca zwykła jest najczęstszym typem pęcherzycy, 
może stanowić nawet 90% przypadków schorzeń 
z grupy pęcherzyc (4,7-10). W niedawno opublikowa-
nej pracy z regionu Północnej Finlandii to chorzy z pę-
cherzycą liściastą stanowili aż 65% z 46 przypadków 
w latach 1985 – 2017 (11).

Kobiety stanowiły większość przypadków, wskaź-
nik kobiet do mężczyzn wynosił 2,44, co jest warto-
ścią wyższą niż w innych ośrodkach europejskich (od 
1,22:1 do 1,8:1) (2,9-12). W niektórych badaniach męż-
czyźni stanowili większość pacjentów z pęcherzycą, 
szczególnie pęcherzycą liściastą (4,7,8,13).

Średni wiek chorych na pęcherzyce w populacjach 
europejskich wynosi powyżej 50 lat (2). Wiek pacjen-
tów  z pęcherzycą zwykłą był niższy niż z pęcherzycą 
liściastą, głównie z powodu niższego wieku pacjentek 
z pęcherzycą zwykłą niż liściastą. Część autorów rów-
nież wykazała, że pacjenci z pęcherzycą zwykłą są 
młodsi niż z pęcherzycą liściastą (4,7,8,10). W naszym 
badaniu mężczyźni byli młodsi niż kobiety w obydwu 
grupach.

Większość wszystkich pacjentów było mieszkań-
cami miast, ale w grupie chorych z pęcherzycą li-
ściastą przeważali mieszkańcy wsi, co potwierdza 
nasze poprzednie obserwację, obejmujące całe woje-
wództwo (5). Badania dotyczące powiązania miejsca 
zamieszkania i występowania pęcherzycy są niezwy-
kle rzadkie. Promieniowanie UV jest dowiedzionym 
czynnikiem mogącym sprowokować pęcherzycę lub 
zaostrzyć przebieg zarówno pęcherzycy zwykłej, jak 
i liściastej (3). Częsta i długotrwała ekspozycja na 
słońce, związana z pracami na wolnym powietrzu 
mieszkańców terenów wiejskich może zatem przy-
czynić się do wywołania pęcherzycy. Rolę w indu-
kowaniu pęcherzycy może również odgrywać częsta 
ekspozycja na pestycydy i inne środki ochrony roślin 
(3). Endemiczna odmiana pęcherzycy liściastej, będą-

Table V. Diseases diagnosed during treatment of pemphigus
Tabela V. Schorzenia nowo zdiagnozowane podczas leczenia pęcherzycy

Disorder
N (%)

PV
N=41

PF
N=21

P value

Diabetes 11 (26.83) 6 (28.57) >0.05
Osteoporosis 8 (19.51) 3 (14.29) >0.05
Bacterial infections, including furunculosis 8 (19.51) 2 (9.52) >0.05
Arterial hypertension 7 (17.07) 2 (9.52) 0.01
Internal organ malignancy 3 (7.32) 1 (4.76) >0.05
Anaemia 2 (4.88) 2 (9.52) >0.05
Glaucoma 2 (4.88) 0 >0.05
Other 11 (26.83) 4 (19.05) >0.05

PV – pemphigus vulgaris, PF – pemphigus foliaceus
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seen mainly among outdoor workers from rural areas 
(2,14). 

Seventy-five percent of PV patients in our study 
had mucosal lesions, among them in 22% oral mucosa 
was the only location of the disease. In Northern 
Finland more than 90% of PV patients had mucous 
membrane involvement (11). We have found that these 
patients were apparently seeking medical help earlier 
that patients with exclusively skin involvement. It is 
established that nearly all patients with PV will develop 
oral lesions at some stage of the disease, which may 
cause severe pain and lead to the prevention of food 
intake and, in consequence, rapid weight loss (1). 

Cardiological disorders were most frequent co-
morbidities in both groups, followed by autoimmune 
thyroiditis and psychiatric disorders. PF patients 
had significantly more frequent cardiological co-
morbidities (arterial hypertension and rhythm 
disturbances, mainly atrial fibrillation), history of 
internal organ malignancies and higher number of co-
morbidities than PV patients, which can be, at least in 
part, explained by older age of PF patients. Accordingly, 
the proportion of patients taking medications, and 
taking more than one medications, was higher among 
PF than PV patients. 

In the literature, antihepertesives are the most 
important reported pemphigus-inducing drugs  are, 
especially, ACE-inhibitors – ACEi (e.g. captopril, 
ramipril and lisinopril) and calcium channel blockers 
(e.g. nifedipine) (3). Because arterial hypertension  
was the most frequent co-morbidity in both groups, 
in consequence, antihypertensives (also ACEi and 
angiotensin II receptor blockers) were the most 
frequently taken medications. In contrast to previous 
study from Poland, we have found that PF patients 
took more antihypertensives that PV patients (with 
exception of calcium channel blockers), though 
statistical significant difference was established only 
for beta-blockers (13). Beta-blockers, however, are 
infrequently mentioned as medications increasing the 
risk of pemphigus (15). There are several hypothesis 
explaining drug-induced autoimmunity in pemphigus, 
among them: activation of acantholytic enzymes 
e.g. acethylocholin estherase by thiol radicals of 
ACEi, inhibition of enzymes responsible for cell-
cell adhesion e.g. keratinocyte transglutaminase 
(1,3,13). Medications or their metabolites may bind 
proteins and form haptens and modify desmosomal 
autoproteins that results  in forming of new antigens 
(13). The detailed analysis of these mechanisms is far 
behind the frame of this paper. Drug triggering, among 
other factors, should always be consider in every case 
of newly diagnosed, exacerbated or treatment-resistant 
pemphigus with antihypertensives playing the main 
role in clinical practice.

ca schorzeniem o złożonej etiopatogenezie, spotykana 
w Brazylii, Kolumbii czy Tunezji występuje głównie 
wśród pracujących na zewnątrz mieszkańców terenów 
wiejskich (2,14).

Siedemdziesiąt pięć procent pacjentów z pęcherzy-
cą zwykłą miało zmiany w obrębie błon śluzowych. 
Wśród nich – u 22% była to jedyna manifestacja cho-
roby. W badaniu z Północnej Finlandii zmiany śluzów-
kowe występowały u ponad 90% chorych z pęcherzy-
cą zwykłą (11). Odnotowaliśmy, że pacjenci ci praw-
dopodobnie wcześniej szukają pomocy medycznej niż 
chorzy tylko ze zmianami w obrębie skóry bez zajęcia 
błon śluzowych. Niemal u wszystkich pacjentów z pę-
cherzycą zwykłą, w różnym okresie choroby dochodzi 
do rozwoju pęcherzy w obrębie błon śluzowych jamy 
ustnej, co sprawia dolegliwości bólowe, utrudnia lub 
uniemożliwia spożywanie posiłków i w konsekwencji 
prowadzi do utraty masy ciała (1). 

Najczęstszymi schorzeniami współistniejącymi 
w chwili zachorowania na pęcherzyce były schorzenia 
układu krążenia w obu grupach, kolejnymi autoimmu-
nologiczne zapalenie tarczycy i choroby psychiczne. 
Pacjenci z pęcherzycą liściastą mieli znacząco częściej 
choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze i zabu-
rzenia rytmu, głównie migotanie przedsionków), cho-
robę nowotworową w wywiadzie oraz większą liczbę 
chorób współistniejących niż pacjenci z pęcherzycą 
zwykłą, co może częściowo wynikać z ich starszego 
wieku. Konsekwentnie, proporcja osób przyjmują-
cych leki oraz przyjmujących więcej niż jeden lek była 
wyższa wśród pacjentów z pęcherzycą liściastą niż 
zwykłą. 

W piśmiennictwie, leki antyhypertensyjne, szcze-
gólnie ACE-inhibitory (ACEi, np. captopril, ramipril 
i lisinopril) oraz blokery kanału wapniowego (np. ni-
fedipina) są lekami, które najczęściej powiązane są 
z możliwością indukowania pęcherzycy (3). Ponieważ 
nadciśnienie tętnicze było najczęściej współistnie-
jącym schorzeniem w obu grupach pacjentów, leki 
przeciwnadciśnieniowe (w tym ACEi i inhibitory re-
ceptora angiotensyny II), przyjmowane były najczę-
ściej. W przeciwieństwie do wcześniejszego badania 
z ośrodka poznańskiego, wykazaliśmy, że pacjenci 
z PF przyjmowali więcej leków antyhypertensyjnych 
niż pacjenci z PV (z wyjątkiem blokerów kanału wap-
niowego), chociaż istotność statystyczną różnic udało 
się ustalić tylko dla beta-blokerów (13). Ta grupa leków 
jest jednak rzadko wymieniana w kontekście zwięk-
szania ryzyka wystąpienia pęcherzycy (15). Istnieje 
szereg hipotez, próbujących wyjaśnić rozwój autoim-
munogenności stymulowanej lekami, w tym: aktywa-
cja enzymów o działaniu akantolitycznym (np. este-
razy acetylocholiny) pod wpływem grup tiolowych 
zawartych w ACEi, hamowanie enzymów biorących 
udział w przyleganiu komórek (np. transglutaminazy 
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The association of PV and PF with other autoimmune 
diseases was found in several studies (reviewed 
in 2,3). We could confirm frequent autoimmune 
thyroiditis in both groups but other autoimmune  
disorders (rheumatoid arthritis, ulcerative colitis or 
Crohn disease) were not found. Some studies revealed 
association between pemphigus and psychiatric 
disorders (2). With except of paraneoplastic pemphigus, 
the association of pemphigus with  malignancies is yet 
to be finally established.

The relapse of pemphigus may occur in up to 50 
% of patients (1). Our study will be continued in order 
to find out factors  associated with the risk of relapse 
that was noticed in about one third of patients. It was 
recently demonstrated that relapse of pemphigus was 
related to the lover initial prednisolone dose (16).

Long-term systemic steroids, usually administered 
together with other immunosuppressive agents 
remain the mainstay in the pemphigus treatment in 
many settings (1,2,4,7). However, severe, even life-
threatening adverse events  related to this therapy 
may develop in up to 65% of patients, which is in 
concordance with our findings (1). 

CONCLUSIONS

The study confirms that females constitute 
majority of patients with pemphigus. Patients with PF 
are older that these with PV, they are more frequently 
inhabitants of rural areas, have more concomitant 
disorders, mostly of cardiovascular system as well as 
history of internal organ malignancies. Immunological 
remission appears to be achieved slower in PF than in 
PV patients. Relapse may occur in about one third of 
pemphigus patients. Because of frequents concomitant 
disorders, also these related to treatment of pemphigus, 
these patients require complex and multispecialistic 
health care. Pemphigus remains diagnostic and 
therapeutic challenge.

Acknowledgments: Authors thank dr Marta Koper 
for help in collecting data.
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rych może dojść do nawrotu choroby. Pacjenci z pę-
cherzycą, ze względu na częste schorzenia współist-
niejące, także te, mogące być powiązane z jej lecze-
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ABSTRACT

Ticks and tick-borne pathogens are becoming an emerging threat to the health of both humans and animals. The 
number of cases of tick-borne diseases, especially Lyme disease, is constantly growing. Over the last several 
years, coinfections, which could be explained as presence of two of more pathogens in one organism are being 
observed with growing interest. Their occurrence may lead to severe or unusual symptoms, prolonged disease 
duration, diagnostic and therapeutic difficulties. Research on this subject concerns mainly ticks of the species 
Ixodes ricinus, however, literature data suggest that also the species Dermacentor reticulatus plays an important 
role as a vector of tick-borne pathogens.

Keywords: coinfection, tick-borne disease, common tick, ornate dog tick

STRESZCZENIE

Kleszcze i przenoszone przez nie patogeny stanowią coraz większy problem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Liczba 
przypadków zachorowań na choroby odkleszczowe, w szczególności boreliozę, stale rośnie. W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat z coraz większą uwagą obserwowane jest zjawisko koinfekcji, czyli bytowania w jednym organi-
zmie dwóch lub więcej patogenów. Jest to istotne zagadnienie kliniczne, ponieważ jeśli pacjent ulegnie takiemu 
zakażeniu, może dojść do wystąpienia nasilonych lub nietypowych objawów, przedłużonego czasu trwania 
choroby czy trudności diagnostycznych i terapeutycznych. Badania kleszczy na ten temat dotyczą głównie tych 
z gatunku Ixodes ricinus, jednak dane z piśmiennictwa sugerują, że również gatunek Dermacentor reticulatus 
odgrywa istotną rolę jako wektor patogenów odkleszczowych.

Słowa kluczowe: koinfekcja, choroby odkleszczowe, kleszcz pospolity, kleszcz łąkowy
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Problems of infections / Problemy zakażeń

INTRODUCTION

Diseases carried by ticks are an emerging problem 
for the health of humans, domestic animals and farm 
animals (1,2). The rise in the incidence of tick-borne 
diseases observed over the past decades has been 
attributed to many factors, of which climate change 
is the most important. High summer temperatures 
and short, not too cold winters result in prolonged 
tick activity and, consequently, an increased number 
of infected individuals (3). The appearance of 
ticks in cities resulting from rapidly progressing 
urbanization is also becoming an increasingly 

WSTĘP

Choroby przenoszone przez kleszcze stanowią ro-
snący problem dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych 
i hodowlanych na całym świecie (1,2). Obserwowany 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wzrost zachoro-
walności na choroby odkleszczowe przypisuje się wielu 
czynnikom, z czego najważniejsze są zmiany klima-
tyczne. Wysokie temperatury latem i krótkie, niezbyt 
mroźne zimy powodują wydłużenie okresu aktywności 
kleszczy, a co za tym idzie – zwiększoną liczbę zakażo-
nych osobników (3). Coraz częstszym zjawiskiem jest 
również pojawianie się kleszczy w miastach, wynika-
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frequent phenomenon. As a result of this process, 
natural areas are transformed into cities, parks 
and recreational areas, forcing the animal species 
inhabited there to leave their habitat or adapt to new 
conditions. According to statistics, over 50% of the 
world’s population lives in urban areas (2).

Ticks (order: Ixodida) are divided based on anatomy 
into hard (suborder: Ixodina) and soft ticks (suborder: 
Argasina) (4). Currently, about 19 species of ticks can 
be found in Poland, of which Ixodes ricinus (common 
tick) and Dermacentor reticulatus (ornate dog tick) are 
the most widespread (3).

I. ricinus can act as a vector for multiple pathogens. 
The most frequently detected are Borrelia spp., 
Babesia spp., Rickettsia spp. and Anaplasma spp. – 
depending on developmental stage, climate and the 
time of obtaining biological material, occurring in 
4.94-25.7%; 0.7-12.3%; 3.7-10.2% and 1-4.94% of 
tested ticks, respectively (1,5-9).

A species less known in terms of the risk of infection 
with pathogens it transmits is D.  reticulatus, known 
for feeding mainly on animals. In ticks belonging to 
this species, the presence of Borrelia, Anaplasma, 
Rickettsia and Babesia was detected in 1.6-2.7%; 1.1%; 
0.09-43.8% and 2.5-4.18% of individuals, respectively 
(8, 10, 11).

The aim of the study is to present the issue of 
coinfections among I. ricinus and D. reticulatus ticks.

COINFECTIONS

The occurrence of multiple pathogens in one 
organism: mixed infections (involving species of the 
same genus) and coinfections (involving species of 
different genera) is observed with increasing frequency 
(12,13). Infection caused by multiple pathogens may 
result in severe and unusual symptoms, prolonged 
duration of the disease and lack of response to 
treatment (11). Most coinfections involve two or three 
pathogens, in particular, Borrelia  burgdorferi sensu 
lato (s.l.), Anaplasma  phagocytophilum and Babesia 
spp. (15).  

One of the most known coinfections of ticks and 
humans is the coinfection between Borrelia burgdorferi 
s.l. and A. phagocytophilum (16). Nyarko et al. (17) state 
that the coinfection of A. phagocytophilum causes an 
increased penetration of B. burgdorferi s.l. to human 
internal organs, contributing to a more severe clinical 
course of Lyme disease. 

In the study of coinfections carried out by J. Dunaj 
et al. (18), 118 patients who underwent hospitalization 
after a tick bite, were tested. They showed nonspecific 
symptoms such as headache, fever, muscle pain, etc. In 
5.1% of patients, the following coinfections were found: 
Borrelia burgdorferi s.l. with A. phagocytophilum and 

jące z gwałtownie postępującej urbanizacji. W wyniku 
tego procesu obszary naturalne przeobrażane są w mia-
sta, parki i tereny rekreacyjne, zmuszając zamieszkałe 
tam dotychczas gatunki zwierząt do opuszczenia swo-
jego siedliska lub do zaadoptowania się do nowych wa-
runków. Według statystyk ponad 50% światowej popu-
lacji ludzi zamieszkuje tereny miejskie (2).

Kleszcze (rząd: Ixodida) dzieli się w zależności od 
budowy na kleszcze twarde (podrząd: Ixodina) i mięk-
kie (podrząd: Argasina) (4). W Polsce występuje 19 
gatunków kleszczy, najbardziej rozpowszechnione są 
Ixodes ricinus (kleszcz pospolity) oraz Dermacentor 
reticulatus (kleszcz łąkowy) (3).

I. ricinus jest potencjalnym wektorem licznych 
drobnoustrojów. Najczęściej obserwowane są Borre-
lia spp., Babesia spp., Rickettsia spp. oraz Anaplasma 
spp. – zależnie od formy rozwojowej, klimatu oraz 
momentu pozyskania materiału biologicznego wy-
stępujące w 4,94-25,7%; 0,7-12,3%; 3,7-10,2% oraz 
1-4,94% badanych kleszczy  (1,5-9).

Gatunkiem mniej poznanym pod kątem ryzyka in-
fekcji przenoszonymi przez niego patogenami jest żeru-
jący głównie na zwierzętach D. reticulatus – w klesz-
czach należących do tego gatunku wykryto obecność 
drobnoustrojów z rodzajów Borrelia, Anaplasma, Ric-
kettsia oraz Babesia u odpowiednio 1,6-2,7%; 1,1%; 
0,09-43,8% oraz 2,5-4,18% osobników (8,10,11).

Celem pracy jest przybliżenie zagadnienia koinfek-
cji wśród kleszczy z gatunków Ixodes ricinus i Der-
macentor reticulatus.

KOINFEKCJE

Problemem cieszącym się rosnącym zainteresowa-
niem są koinfekcje, czyli zakażenie jednego organizmu 
kilkoma patogenami należącymi do różnych rodzajów 
oraz infekcje mieszane oznaczające zakażenie jednego 
osobnika patogenami należącymi do jednego rodzaju 
(12,13). Zakażenie wieloma drobnoustrojami może po-
wodować nasilone i nietypowe objawy, przedłużenie 
trwania choroby i brak odpowiedzi na leczenie (11). 
Większość koinfekcji dotyczy dwóch lub trzech pa-
togenów, w szczególności Borrelia burgdorferi sensu 
lato, Anaplasma phagocytophilum i Babesia spp. (15).  

Za jedną z najlepiej poznanych koinfekcji kleszczy 
i ludzi uważa się współzakażenie B.  burgdorferi s.l. 
i A. phagocytophilum (16). Nyarko i wsp. (17) stwier-
dzają, że koinfekcja A.  phagocytophilum powoduje 
zwiększoną penetrację B. burgdorferi s.l. do ludzkich 
narządów wewnętrznych, przyczyniając się do cięż-
szego przebiegu klinicznego boreliozy. 

W badaniach dotyczących koinfekcji przeprowa-
dzonych przez J.Dunaj i wsp. (18), grupę badanych 
stanowiło 118 pacjentów poddanych hospitalizacji po 
pokłuciu przez kleszcza. Wykazywali oni niespecy-
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B. burgdorferi s.l. with Babesia spp., which could be 
the reason for an unusual clinical course.
Johnson et al. (19) conducted a survey of 5357 

patients suffering from Lyme disease. The study 
revealed that 53.3% of patients suffered from 
coinfection with another tick-borne pathogen. In 32.3% 
of them, the presence of Babesia spp. antibodies was 
detected, in 28.3% - Bartonella spp., 14.5% - Ehrlichia 
spp., 4.8% - Anaplasma  spp., 5.6% - Rickettsia  spp. 
and 0.8% - Francisella tularensis.

The occurrence of coinfection in ticks is dependent 
on many factors, including their geographical 
distribution, as well as existing endemic infections 
among ticks and their hosts (14). In order to better 
understand the mechanism of coinfection, studies 
are conducted on animal models (mice). This enables 
researchers to control the infection time, the number 
of introduced pathogens, as well as the genotype of 
both the host and the infectious agent (20). Such 
studies have been carried out on the coinfections of B. 
burgdorferi and Babesia microti. Results confirm that 
patients suffering from B. burgdorferi and B. microti 
coinfection show milder symptoms of babesiosis than 
those infected only with B. microti (15,20).

A different result was obtained by Krause et al. 
(21), who observed a more severe clinical course in 
the whole group of patients (n=26) with B. burgdorferi 
and B. microti coinfection. However, Knapp et al. (22) 
note that literature data on this type of coinfection 
are contradictory. Authors suggest that the problem 
occurs due to difficulties in obtaining a sufficiently 
large study group. They also indicate that in animal 
model studies, the difference in the immune response 
to coinfections among the mice and humans should be 
taken into consideration.

Coinfections among Ixodes ricinus ticks
In Switzerland, Lommano et al. (13) examined 

1476 I. ricinus ticks. Mixed infections were detected 
in 2.1% of ticks, with the most frequent being 
Borrelia and Borrelia valaisiana. Coinfections with 
pathogens of various genera were identified in 4.7% 
of examined individuals. These were mainly Borrelia 
afzelii and Rickettsia helvetica (0.9%) and B. afzelii 
and Candidatus  Neoehrlichia mikurensis (0.8%). 
Authors explain that the detected pathogens share 
common hosts: B. garinii and B. valaisiana - birds, B. 
afzelii, R. helvetica and Ca. Neoehrlichia mikurensis 
- rodents. The study also showed a higher rate of 
coinfection among adult ticks (11%) than in nymphs 
(4.6%) (Table I).

A different result was obtained in Germany by May 
et al. (23), who collected 1400 ticks and detected more 
coinfections in nymphs (26.5%) than adults (19.1%). 
The presence of mixed infections with Borrelia 

ficzne objawy, takie jak ból głowy, gorączka, ból mię-
śni i inne. U 5,1% z nich stwierdzono koinfekcje: B. 
burgdorferi s.l. i A. phagocytophilum oraz B. burgdor-
feri s.l. i Babesia spp., co mogło stanowić przyczynę 
nietypowego przebiegu klinicznego. 
Johnson i wsp. (19) przeprowadzili badania an-

kietowe z udziałem 5 357 pacjentów chorujących na 
boreliozę. Wykazano, że u 53,3% chorych wykazano 
współzakażenie innym patogenem odkleszczowym. 
U 32,3% z nich wykryto obecność przeciwciał Babe-
sia spp., u 28,3% - Bartonella spp., 14,5% - Ehrlichia 
spp., 4,8% - Anaplasma spp., 5,6% - Rickettsia spp. 
oraz 0,8% - Francisella tularensis. 

Wystąpienie koinfekcji u kleszczy zależne jest od 
wielu czynników, między innymi ich rozmieszczenia 
geograficznego, a także istniejących endemicznych 
zakażeń wśród kleszczy i ich żywicieli (14). Aby do-
kładniej zrozumieć mechanizm działania koinfekcji, 
prowadzone są badania na modelach zwierzęcych 
(myszach). Umożliwia to kontrolę czasu infekcji, ilość 
wprowadzonych patogenów, a także genotyp zarówno 
myszy, jak i czynnika zakaźnego (20). Takie badania 
przeprowadzono między innymi odnośnie współwy-
stępowania B. burgdorferi i Babesia microti. Potwier-
dzają one, że pacjenci z koinfekcją B. burgdorferi i B. 
microti wykazują łagodniejsze objawy babeszjozy niż 
ci zakażeni tylko B. microti (15,20).

Odmienny wynik został uzyskany przez zespół 
Krause i wsp. (21), którzy zaobserwowali cięższy 
przebieg kliniczny w całej badanej grupie pacjentów 
(n=26) z koinfekcją B. burgdorferi i B. microti. Knapp 
i wsp. (22) zauważają jednak, że dane literaturowe na 
temat tego rodzaju koinfekcji są sprzeczne. W przy-
padku badań przypadków klinicznych autorzy suge-
rują, że problem wynika z trudności w uzyskaniu od-
powiednio dużej grupy badanej. Wskazują również, że 
w badaniach na modelach zwierzęcych należy wziąć 
pod uwagę fakt, że odpowiedź immunologiczna my-
szy na koinfekcje może być inna niż u ludzi.

Koinfekcje wśród kleszczy z gatunku Ixodes ricinus 
Lommano i wsp. (13) w Szwajcarii przebadali 1476 

kleszczy I. ricinus.  Mieszane infekcje wykryto u 2.1% 
kleszczy i były to najczęściej Borrelia garinii i Borre-
lia valaisiana. Koinfekcje patogenami różnych rodza-
jów zidentyfikowano u 4.7% przebadanych osobników. 
Były to głównie Borrelia afzelii i Rickettsia helvetica 
(0.9%) oraz B. afzelii i Candidatus Neoehrlichia miku-
rensis (0.8%). Autorzy tłumaczą wyniki tym, że wy-
kryte patogeny mają wspólnych żywicieli: B. garinii 
i B. valaisiana – ptaki, a B. afzelii, R. helvetica i Ca. 
Neoehrlichia mikurensis – gryzonie. W badaniu tym 
wykazano również większy odsetek występowania 
koinfekcji wśród kleszczy dorosłych (11%) niż u nimf 
(4.6%) (Tab. I). 
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pathogens was confirmed in 2.6% individuals. 
Double infections were observed in 2.3% ticks, triple 
infections – in 0.3%. B.  afzelii, B. garinii, Borrelia 
spielmanii, B.  burgdorferi sensu stricto (s.s.), B. 
valaisiana, Borrelia  bisettii and Borrelia  lusitaniae 
were identified in various combinations. Coinfections 
mainly concerned B.  burgdorferi s.l. and Rickettsia 
spp. (22.9%). The coinfection of B. burgdorferi s.l. and 
A. phagocytophilum (1.7%) was also detected (Table I).

Research regarding I. ricinus ticks collected from 
urban and suburban areas conducted by Welc-Falęciak 
et al. (1) showed R. helvetica and A. phagocytophilum 
coinfection in 4.8% of tested individuals (Table I). 
Authors note that both cases of coinfection were 
detected in ticks collected in urban areas, which 
could suggest a higher risk of infection in such 
terrain. However, they note that such a hypothesis 
must be supported by further studies due to the small 
number of detected coinfections. Rickettsia spp. and 
A. phagocytophilum coinfection was also detected in 
1.0% of ticks collected from Hanover, Germany (24) 
(Table I).

In another study from Germany, Franke et al. (5) 
tested 137 ticks collected from the environment or from 
birds and rodents. The presence of coinfection was 
found in 10.9% individuals, and the most common one 
was between Borrelia  spp. and Babesia  spp. (3.6%). 
The highest percentage of coinfection was found in 
ticks collected from birds (16.1%) (Table I). Authors 
indicate that birds are not only a significant reservoir 
of tick-borne pathogens, but they can also transmit 
ticks over long distances, increasing the chances of 
infection with various pathogens.

Odmienny wynik uzyskali na terenie Niemiec May 
i wsp. (23), którzy zgromadzili 1400 kleszczy i wy-
kryli koinfekcje u większej liczby nimf (26,5%) niż 
u osobników dorosłych (19,1%). Obecność infekcji 
mieszanych patogenami z rodzaju Borrelia potwier-
dzono u 2,6% osobników. Infekcje podwójne wyka-
zano u 2,3% kleszczy, a potrójne u 0,3%. W różnych 
kombinacjach wykryto B. afzelii, B. garinii, Borrelia 
spielmanii, Borrelia  burgdorferi s.s., B.  valaisiana, 
Borrelia bisettii i Borrelia lusitaniae. Koinfekcje do-
tyczyły głównie B. burgdorferi s.l. oraz Rickettsia spp. 
(22,9%). Ustalono również współzakażenie B.  burg-
dorferi s.l. i A. phagocytophilum (1,7%) (Tab. I). 

Badania I. ricinus zebranych z terenów miejskich 
i niezurbanizowanych autorstwa Welc-Falęciak i wsp. 
(1), wykazały koinfekcję R. helvetica i A. phagocyto-
philum na poziomie 4.8% (Tab. I). Autorzy zauważają, 
że oba przypadki koinfekcji zostały wykryte u klesz-
czy zebranych na terenie miejskim, co mogłoby suge-
rować większe ryzyko zakażenia w obszarach zurba-
nizowanych. Zwracają jednak uwagę, że taka hipoteza 
musi być poparta kolejnymi badaniami, ze względu 
na małą liczbę wykrytych współzakażeń.  Koinfekcja 
Rickettsia spp. i A. phagocytophilum została również 
zidentyfikowana u 1.0% kleszczy zebranych z terenu 
miasta Hanover w Niemczech (24) (Tab. I).

W Niemczech, Franke i wsp. (5) przebadali 137 
kleszczy zebranych ze środowiska oraz żerujących na 
ptakach i gryzoniach. Obecność koinfekcji wykazano 
u 10.9% osobników, a najczęstsze były Borrelia spp. 
i Babesia spp. (3.6%). Największy odsetek koinfekcji 
wykryto u kleszczy żerujących na ptakach (16.1%) 
(Tab. I). Autorzy wskazują, że ptaki stanowią nie tyl-

Tabela I. Przykłady koinfekcji wśród kleszczy z gatunku Ixodes ricinus.
Table I. Examples of coinfections among Ixodes ricinus ticks.

Type of coinfection % Reference
R. helvetica + A. phagocytophilum 4.8% (1)
Borrelia spp. + Babesia spp. 3.6% (5)
B. burgdorferi s.l. + Ca. Neoehrlichia mikurensis 2.3% (6)
C. burnetii + Borrelia spp. 0.7% (7)
B. burgdorferi s.l. + A. phagocytophilum
B. microti + A. phagocytophilum

0.93%
1.05% (9) 

B. afzelii + R. helvetica
B. afzelii + Ca. Neoehrlichia mikurensis

0.9%
0.8% (13)

B. burgdorferi s.l. + Rickettsia spp.
B. burgdorferi s.l. + A. phagocytophilum

22.9%
1.7% (23)

R. helvetica + A. phagocytophilum 1.0% (24)
Borrelia spp. + Anaplasma spp. 5.75% (25)
B. burgdorferi s.l. + A. phagocytophilum 14.0% (26)
A. ovis + C. burnetii 11.1% (27)
Borrelia spp. + Rickettsia spp. 4.3% (28)
B. garinii + B. afzelii 4.3% (29)
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In France, Reis et al. (25) examined 227 ticks, of 
which 16.3% showed the presence of more than one 
pathogen. The most frequently observed coinfection in 
this study was between Borrelia spp. and Anaplasma 
spp. (5.75%) (Table I). Reis et al. believe that 
coinfections in I. ricinus ticks are very common due to 
the diversity of their hosts.

Coinfection of B.  burgdorferi and A. 
phagocytophilum was also observed by Roczeń-
Karczmarz et al. (26) in 14% of I. ricinus ticks collected 
in south-eastern Poland (Table I). 

However, Wójcik-Fatla et al. (9) detected the same 
type of coinfection only in 0.93% of examined ticks. 
In addition, 1.05% of ticks were coinfected with A. 
phagocytophilum and B. microti, resulting in a total 
coinfection rate of 2.16% (Table I). Authors note that 
various results obtained in diverse countries may result 
from differences in methodology, the number of tested 
ticks or the area of   the collection.

Results obtained by Glatz et al. (6) revealed 
coinfections between B.  burgdorferi s.l. and Ca. 
Neoehrlichia mikurensis in 2.3% of tested I. ricinus 
(Table I). These were the first studies that showed the 
presence of Ca. Neoehrlichia mikurensis in Austria.

In Serbia, Tomanovic et al. (27) examined 27 
I. ricinus ticks and showed coinfections in 33% of 
them. Various pathogens from the genus Anaplasma 
spp., Coxiella spp., Borrelia spp. and Rickettsia spp. 
have been detected. Coinfection between Borrelia 
spp. and Rickettsia  spp. was identified in 4.3% of 
I. ricinus ticks examined by Milhano et al. (28) in 
Portugal (Table I).

Coinfections with Coxiella burnetii were detected 
in research conducted in Germany. Interestingly, the 
presence of second and third pathogen was identified 
in 52.6% of infected ticks (1.9%). Borrelia spirochaetes 
were involved in 87.5% of double infections. One tick 
was simultaneously infected with C. burnetii and B. 
microti. Triple infection was identified in two nymphs 
and it was C. burnetii, R. helvetica and B. burgdorferi 
and C.  burnetii, B.  burgdorferi and B. garinii. Such 
diversity of detected coinfections may suggest 
interactions of transmissions cycles not only for C. 
burnetii and B. burgdorferi, but also Babesia spp. and 
Rickettsia spp. (7).

In Romania, Raileanu  et al. (29) collected and 
examined 534 individuals. Coinfections with at 
least two pathogens were observed at 64.5% rate 
among all infected ticks. 50.6% of them were mixed 
infections, most often B. garinii and B. afzelii (4.3%) 
(Table I). It is known that these pathogens differ in 
the reservoir (B. afzelii - rodents, B. garinii - birds). 
Raileanu et al. explain that such coinfection may 
occur when immature ticks feed on different animals 
or when the host was previously infected with both 

ko istotny rezerwuar patogenów odkleszczowych, ale 
również mogą przenosić kleszcze na dalekie dystanse, 
zwiększając szanse na zakażenie różnymi patogenami. 

We Francji, Reis i wsp. (25) przebadali 227 klesz-
czy spośród których 16,3% wykazało obecność wię-
cej niż jednego patogenu. Najczęściej stwierdzonym 
współzakażeniem w tym badaniu była Borrelia spp. 
i Anaplasma spp. (5,75%) (Tab. I). Reis i wsp. uważa-
ją, że koinfekcje u kleszczy I. ricinus jest bardzo po-
wszechne ze względu na różnorodność ich żywicieli. 

Koinfekcję B.  burgdorferi i A.  phagocytophilum 
zaobserwował również zespół badawczy Roczeń
-Karczmarz i wsp. (26), który wykazał współzaka-
żenie tymi dwoma patogenami u 14% osobników I. 
ricinus zebranych na terenie południowo-wschodniej 
Polski (Tab. I).

Natomiast Wójcik-Fatla i wsp. (9) ten sam rodzaj 
koinfekcji wykryli jedynie u 0,93% przebadanych 
kleszczy. Ponadto u 1,05% kleszczy obecne były A. 
phagocytophilum i B. microti, dając w sumie całko-
wity odsetek koinfekcji na poziomie 2,16% (Tab. I). 
Autorzy zauważają, że odmienność wyników uzyska-
nych w różnych państwach może wynikać z różnic 
w metodologii, liczbie badanych kleszczy, czy terenu 
zbioru.

Wyniki zespołu badawczego prowadzonego przez 
Glatz  i wsp. (6) pokazały koinfekcje pomiędzy B. 
burgdorferi s.l. oraz Ca. Neoehrlichia mikurensis na 
poziomie 2,3% (Tab. I). Jednocześnie były to pierwsze 
badania, które wykazały obecność Ca. Neoehrlichia 
mikurensis w Austrii. 

W Serbii, Tomanovic i wsp. (27) przebadali 27 
kleszczy I. ricinus i wykazali koinfekcje w 33% z nich. 
Wykryto w różnych kombinacjach patogeny z rodzaju 
Anaplasma spp., Coxiella spp., Borrelia spp. i Rickett-
sia spp. Koinfekcja Borrelia spp. i Rickettsia spp. zo-
stała zidentyfikowana u 4,3% kleszczy I. ricinus zba-
danych przez Milhano i wsp. (28) w Portugalii (Tab. I). 

Koinfekcje z udziałem Coxiella burnetii wykryto 
w badaniach przeprowadzonych w Niemczech. Co cie-
kawe, obecność drugiego i trzeciego patogenu stwier-
dzono u 52,6% kleszczy zakażonych (1.9%). W 87,5% 
koinfekcji podwójnych brały udział krętki z Borrelia. 
Jeden kleszcz zakażony był jednocześnie C. burnetii 
i B.  microti. Koinfekcję potrójną zidentyfikowano 
u dwóch nimf i były to C. burnetii, R. helvetica i B. 
burgdorferi oraz C. burnetii, B. burgdorferi i B. ga-
rinii. Tak duża różnorodność wykrytych koinfekcji 
może sugerować interakcje transmisji nie tylko C. 
burnetii i B.  burgdorferi, ale również Babesia spp. 
i Rickettsia spp. (7).

W Rumunii, zespół Raileanu  i wsp. (29) zebrał 
i zbadał 534 osobniki. Zaobserwowano odsetek ko-
infekcji minimum dwoma patogenami na poziomie 
64,5% wśród wszystkich zainfekowanych kleszczy. 

Anna Grochowska, Sławomir Pancewicz i inni



471

pathogens. A triple mixed infection with Borrelia 
spp. spirochaetes was also identified in 7 specimens. 
Coinfections were observed in 20 ticks and the most 
common ones were Borrelia  spp. and Rickettsia 
spp., as well as Borrelia  spp. and Ca. Neoehrlichia 
mikurensis. Coinfections of Borrelia  spp. with 
Bartonella  spp.  and Borrelia  spp. with Anaplasma 
spp. have also been identified (Table I).

Coinfections among Dermacentor reticulatus ticks
In their study conducted in 2017, Zając et al. (11) 

collected 634 ticks from the genus D.  reticulatus 
from eastern Poland. Among these samples, 54 
(8.5%) showed the presence of two pathogens. 
The most frequent coinfections (4.26%) concerned 
Rickettsia raoultii and Tick-Borne Encephalitis Virus 
(TBEV). Moreover, coinfections of TBEV and A. 
phagocytophilum (0.32%), B. burgdorferi s.l. (0.16%) 
and Toxoplasma  gondii (0.47%) were also detected. 
R.  raoultii was identified in combinations with A. 
phagocytophilum (0.63%), B. burgdorferi s.l. (1.10%) 
and Babesia spp. (0.47%) (Tab. II).

Different coinfection rate of TBEV and R. 
raoultii (0.23%) was detected in studies conducted 
by Mierzejewska et al. (10). Additionally, researchers 
identified the R. raoultii and Babesia canis coinfection 
in 2.05% of ticks (Table II). Interestingly, comparing 
geographic distribution of infected ticks, all coinfection 
cases were detected among individuals collected on 
the eastern side of Vistula.
R. raoultii and B. canis (5.3%) coinfection was also 

detected in studies on D.  reticulatus ticks collected 
from dogs in Romania (30). However, it should be 
remembered that in case of research on ticks collected 
from animals, detected pathogens may come from 
both the previous developmental stages and the blood 
of the current host.

50,6% z nich stanowiło infekcje mieszane, najczęściej 
B. garinii i B.  afzelii (4.3%) (Tab. I).  Wiadomo, że 
patogeny te różnią się rezerwuarem (B. afzelii – gry-
zonie, B. garinii – ptaki). Raileanu i wsp. tłumaczą, że 
taka koinfekcja może zaistnieć w sytuacji, kiedy nie-
dojrzałe kleszcze żerują na różnych zwierzętach lub 
kiedy żywiciel został wcześniej zakażony obydwoma 
patogenami. Zidentyfikowano również potrójną infek-
cję mieszaną krętkami Borrelia ssp. u 7 osobników. 
Koinfekcje zaobserwowano u 20 kleszczy i najczęst-
szą była Borrelia spp. i Rickettsia spp. (7/20), a także 
Borrelia spp. i Ca. Neoehrlichia mikurensis (7/20). Zi-
dentyfikowano również współzakażenie Borrelia spp. 
i Bartonella spp. (5/20) oraz Borrelia spp. i Anaplasma 
spp. (1/20) (Tab. I).

Koinfekcje wśród kleszczy z gatunku Dermacentor 
reticulatus

W swoich badaniach przeprowadzonych w 2017 
roku Zając i wsp. (11) zgromadzili z terenów wschod-
niej Polski 634 kleszcze z gatunku D.  reticulatus. 
Wśród tych próbek, w 54 (8,5%) wykazano obecność 
dwóch patogenów. Najczęstsze koinfekcje (4,26%) do-
tyczyły R. raoultii i wirusa kleszczowego zapalenia mó-
zgu (Tick-Borne Encephalitis Virus – TBEV). Wykryto 
również współzakażenie TBEV i A. phagocytophilum 
(0,32%), B. burgdorferi s.l. (0,16%), i Toxoplasma gon-
dii (0,47%). R. raoultii została zidentyfikowana w kom-
binacji z A.  phagocytophilum (0,63%), B.  burgdorferi 
s.l. (1.10%) i Babesia spp. (0,47%) (Tab. II).

Odmienny odsetek koinfekcji TBEV i R.  raoultii 
(0,23%) został wykryty w badaniach kleszczy D. reti-
culatus przez Mierzejewska i wsp. (10). Badacze zi-
dentyfikowali również koinfekcję R. raoultii i B. canis 
u 2,05% kleszczy (Tabela II). Co ciekawe, porównu-
jąc geograficzne rozmieszczenie zakażonych klesz-
czy, wszystkie przypadki koinfekcji zostały wykryte 

Table II. Examples of coinfections among Dermacentor reticulatus ticks
Tabela II. Przykłady koinfekcji wśród kleszczy z gatunku Dermacentor reticulatus

Type of coinfection % Reference
Borrelia spp. + Rickettsia spp. 1.3% (8)
TBEV + R. raoultii
R. raoultii + B. canis

0.23%
2.05%

(10)

TBEV + R. raoultii
TBEV + A. phagocytophilum
TBEV + B. burgdorferi s.l.
R. raoultii + B. burgdorferi s.l.
R. raoultii + A. phagocytophilum
R. raoultii + Babesia spp.

4.26%
0.32%
0.16%
1.10%
0.63%
0.47%

(11)

B. burgdorferi s.l. + A. phagocytophilum 12.24% (26)
Francisella spp. + B. canis
Francisella spp. + C. burnetii

17.0%
1.9%

(27)

R. raoultii + B. canis 5.3% (30)

Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus – koinfekcjeIxodes ricinus and Dermacentor reticulatus – coinfections
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wśród osobników zebranych po wschodniej stronie 
Wisły. Koinfekcję R.  raoultii i Babesia  canis (5,3%) 
wykryto również w badaniach kleszczy D. reticulatus 
zebranych z psów na terenie Rumunii (30). Należy jed-
nak pamiętać, że w przypadku badań kleszczy zebra-
nych ze zwierząt, wykrywane patogeny mogą pocho-
dzić zarówno z poprzednich stadiów rozwojowych, 
jak i z krwi aktualnego żywiciela.

Wśród 53 kleszczy D. reticulatus zbadanych przez 
Tomanovic i wsp. (27) koinfekcje wykryto u 18,9% 
z nich. Większość z nich dotyczyła Francisella spp. 
i Babesia canis (17,0%), w jednym przypadku była to 
Francisella spp. i C. burnetii (Tab. II). Według auto-
rów takie wyniki mogą oznaczać, że obecność Franci-
sella spp. może ułatwiać rozprzestrzenianie B. canis, 
jednak wymaga to dalszych badań. 

Badania D.  reticulatus autorstwa Reye  i wsp. (8) 
wykazały obecność koinfekcji Borrelia spp. i Rickett-
sia spp. na poziomie 1,3% (Tab. II). Autorzy zwracają 
uwagę, że różnorodność wykrytych przez nich pato-
genów jest znacząco niższa wśród kleszczy D. reticu-
latus, w porównaniu do jednocześnie badanych I. rici-
nus. Sugerują, że może to oznaczać, iż D. reticulatus 
jest mniej kompetentnym wektorem. Zając i wsp. (11) 
wskazują, że może to mieć związek z cyklem rozwo-
jowym D. reticulatus. Krótki okres aktywności nimf 
oraz zdolność przetrwania osobników dorosłych bez 
żywiciela nawet 3-4 lata, w istotny sposób ograniczają 
możliwości tego gatunku kleszczy jako wektora.

W badaniach przeprowadzonych w południowo
-wschodniej Polsce przez Roczeń-Karczmarz i wsp. 
(26) zebrano 237 kleszczy z gatunku D.  reticulatus. 
U 12,24% osobników zidentyfikowano koinfekcję B. 
burgdorferi i A.  phagocytophilum (Tab. II). Jak za-
uważają autorzy, jak do tej pory pojawiło się niewiele 
doniesień literaturowych na temat D. reticulatus jako 
wektora A. phagocytophilum. Jednak w tym badaniu 
zarówno odsetek pojedynczych, jak i podwójnych in-
fekcji był porównywalny u kleszczy z gatunków I. ri-
cinus i D.  reticulatus, co może wynikać z faktu, że 
kleszcze zostały zebrane z terenów miejskich, gdzie 
żywiciele występują w większym zagęszczeniu.

Jak zaznaczają Zając i wsp. (11), zjawisko koinfek-
cji zostało najlepiej przebadane w przypadku kleszczy 
z rodzaju Ixodes, mimo że udowodniono, iż Derma-
centor również jest wektorem wielu patogenów. Licz-
ba badań i danych literaturowych na ten temat jest jak 
do tej pory niewielka.

PODSUMOWANIE

Zebrane dane z piśmiennictwa wskazują na istot-
ność kliniczną występowania koinfekcji w obrębie 
rodzajów Ixodes oraz Dermacentor. Współzakażenie 
pacjentów dwoma lub więcej drobnoustrojami może 

Among 53 D.  reticulatus ticks examined by 
Tomanovic et al. (27), coinfections were detected in 
18.9% of them. Most of them concerned Francisella 
spp. and B. canis (17.0%), in one case it was Francisella 
spp. and C.  burnetii  (Table II). According to the 
authors, such results may indicate that the presence of 
Francisella spp. may facilitate the spread of B. canis, 
but this requires further research.

Research on D.  reticulatus conducted by Reye et 
al. (8) showed presence of Borrelia spp. and Rickettsia 
spp. coinfection at 1.3% rate (Tab. II). The authors note 
that diversity of detected pathogens was significantly 
lower among D.  reticulatus ticks, comparing to 
simultaneously studied I. ricinus. As they suggest, 
it could mean that D. reticulatus is a less competent 
vector. Zając et al. (11) indicate that it could be related 
to the development cycle of D.  reticulatus. Short 
period of activity of nymphs and the ability of adults to 
survive without a host for up to 3-4 years significantly 
limit the capability of this species of ticks as a vector.

In another study, conducted in south-eastern 
Poland, 237 ticks of the genus D.  reticulatus were 
collected by Roczeń-Karczmarz et al. (26). In 12.24% 
of individuals the coinfection of B. burgdorferi and A. 
phagocytophilum was identified (Tab. II). As the authors 
note, so far there have been few literature reports on 
D.  reticulatus as the vector of A.  phagocytophilum. 
However, in this study, both the percentage of single 
and double infections were comparable in ticks of the 
genus I. ricinus and D. reticulatus, which could result 
from the fact that ticks were collected from urban 
areas, where the hosts live in higher density. 

As noted by Zając et al. (11), the phenomenon of 
coinfection was best studied in ticks of the genus 
Ixodes, although it has been proven that Dermacentor 
is also a vector of many pathogens. The number of 
research and literature data on this topic is still scarce.

SUMMARY
Collected literature data show that coinfections 

among both Ixodes and Dermacentor ticks are 
clinically significant. Coinfection with two or more 
tick-borne pathogens may result in the appearance of 
severe and unusual symptoms, prolonged duration of 
the disease and ineffectiveness of pharmacotherapy. It 
is worth noting, that there is inconsistency in literature 
data presented in individual publications, which may 
result from different geographical distribution and 
various spectra of the analyzed microorganisms. 
Diverse coinfection rates in the tested individuals may 
be caused by differences in sensitivity of the methods 
used in the study or the number of tested subjects.

The phenomenon of coinfections requires further 
research and should be routinely taken into account in 
the diagnosis and treatment of tick-borne diseases.

Anna Grochowska, Sławomir Pancewicz i inni
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ABSTRACT

BACKGROUND. The predisposition of cigarette smokers for the development of respiratory infections, 
including influenza, have been well documented. As well, those exposed to side stream smoke are prone to viral 
and bacterial infections of the respiratory tract.
AIM. The study aimed to evaluate whether the prevalence of smoking parents is higher among children with 
respiratory tract infections, including influenza, in comparison to the general population.
MATERIAL AND METHODS. Observational, cohort study. The authors surveyed a cohort of patients and 
their families, hospitalized in the Paediatric University Hospital in Warsaw during 2018 influenza season. 
Patients were diagnosed with influenza (using PCR) or other respiratory tract infections. A questionnaire on 
smoking habits was performed.
RESULTS. Overall, 72 patients were included in the study, median age 2 years and 9 months (IQR: 1.4 – 7.2), 
influenza was diagnosed in 43% (n= 31) of patients. The percentage of regularly smoking parents in the whole 
cohort amounted to 33.3% (44 of 132) and was statistically significantly higher (p < 0.05) than in the general 
population (22.7%), whereas in the subgroup with influenza and non-influenza infections it reached 32.2% and 
34.2%, respectively.
CONCLUSIONS. The prevalence of smoking parents of children with acute respiratory tract infections is 
higher than in the general population: exposing children to tobacco smoke is one of the risk factors for acquiring 
influenza and others respiratory tract infections. Quitting smoking can decrease the risk of infectious diseases.

Key words: influenza, infections, children, tobacco, side stream smoking

STRESZCZENIE

WSTĘP. Predyspozycje palaczy papierosów do rozwoju infekcji dróg oddechowych, w tym grypy, zostały 
dobrze udokumentowane. Podobnie, osoby narażone na bierne palenie częściej nabywają zarówno wirusowe jak 
i bakteryjne schorzenia dróg oddechowych. 
CEL PRACY. Badanie miało na celu ocenę, czy palenie wśród rodziców dzieci z infekcjami dróg oddechowych, 
w tym z grypą, jest częstsze w porównaniu z populacją ogólną.
MATERIAŁ I METODY. Badanie obserwacyjne, kohortowe. Autorzy przeprowadzili ankietę wśród rodziców 
pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Pediatrycznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w trakcie 
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INTRODUCTION

Chronic exposure of the airways to smoke-derived 
toxicants is the primary cause of the progressive 
pulmonary disease and lung cancer. As well, the 
predispositions of cigarette smokers for the development 
of respiratory infections, including influenza are well 
recognized (1-5). The risk of infections also increases 
in those inadvertently exposed to side stream smoke, 
with the overall risk being approximately double that 
in non-exposed (4).

Environmental tobacco smoke (ETS) can predispose 
to respiratory infections in children, because smoke-
derived toxicants have a suppressive effect on the 
functions of immune and respiratory systems. ETS 
has also a direct effect on microbial pathogens, as it 
facilitates microbial virulence and promotes drug 
resistance (1,5-7).

Adverse health consequences of exposing children 
to ETS, including increase in incidence of respiratory 
tract infections, have been showed in many health 
reports (4). Those exposed to side stream smoke are 
prone to viral infections of the upper respiratory 
tract, caused among others by rhinoviruses, and lower 
respiratory tract infections, caused by influenza as 
well as pneumonia and invasive diseases caused by 
various bacterial pathogens (1,8-12).

The percentage of smokers, both addicts and 
occasional smokers, was estimated in Poland in 2014 at 
26%, 22.7% of people smoked regularly (13). Despite 
a substantial decrease in the share of chain-smokers, 
their proportion in the Polish population is still higher 
than in the European Union (1.7 percentage point in 
2014). Moreover, about a quarter of the Polish smokers 
declare that they smoke in the presence of children or 
pregnant women (9,13).

WSTĘP

Narażenie dróg oddechowych na toksyczne skład-
niki dymu jest główną przyczyną przewlekłej obtu-
racyjnej choroby płuc, a także raka płuc. Również 
predyspozycje palaczy papierosów do rozwoju infek-
cji dróg oddechowych, w tym grypy, zostały dobrze 
udokumentowane (1-5). Ryzyko infekcji wzrasta także 
u biernych palaczy: jest około dwukrotnie większe niż 
u osób nieeksponowanych na dym tytoniowy (4).

Ekspozycja na dym tytoniowy (ang. environmental 
tobacco smoke, ETS) może uwrażliwiać dzieci na in-
fekcje dróg oddechowych, ponieważ toksyczne skład-
niki dymu działają niekorzystnie na funkcje układu 
immunologicznego i oddechowego. ETS ma również 
bezpośredni wpływ na patogeny chorobotwórcze: 
zwiększa zjadliwość drobnoustrojów i ułatwia naby-
wanie lekooporności (1,5-7). 

Niekorzystne konsekwencje zdrowotne narażenia 
dzieci na ETS, w tym wzrost częstości infekcji układu 
oddechowego są przedstawione w wielu obszernych 
raportach zdrowotnych (4). Bierni palacze są podatni 
na infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych spo-
wodowane między innymi przez rinowirusy i dolnych 
dróg oddechowych spowodowane przez grypę, a także 
na zapalenia płuc oraz choroby inwazyjne wywołane 
przez różne patogeny bakteryjne (1,8-12).

Odsetek palaczy wśród osób powyżej 14 roku ży-
cia, zarówno palących codziennie jak i okazjonalnie, 
oszacowano w Polsce w 2014 r. na 26%, 22,7% osób 
paliło regularnie (13). Mimo znacznego spadku liczby 
osób palących w polskiej populacji, odsetek ten jest 
nadal wyższy niż w pozostałych krajach Unii Europej-
skiej (o około 1,7 punktu procentowego w 2014 r.). Po-
nadto około jedna czwarta polskich palaczy deklaruje, 
że pali w obecności dzieci lub kobiet w ciąży (9,13).

Andrzej Załęski, Martyna Szwejkowska i inni

sezonu grypowego w 2018 roku. U pacjentów zdiagnozowano grypę (za pomocą metody PCR) lub inne infekcje 
dróg oddechowych. Przeprowadzono kwestionariusz dotyczący nawyków palenia.
WYNIKI. Do badania zakwalifikowano 72 pacjentów, z medianą wieku 2 lata i 9 miesięcy (IQR: 1,4 - 7,2), 
grypę rozpoznano u 43% (n = 31) pacjentów. Odsetek rodziców regularnie palących w całej kohorcie wyniósł 
33,3% (44 z 132) i był statystycznie istotnie wyższy (p <0,05) niż w populacji ogólnej (22,7%), podczas gdy 
w podgrupach z zakażeniami grypą i innymi infekcjami dróg oddechowych wynosił odpowiednio 32,2% 
i 34,2%.
WNIOSKI. Odsetek palących rodziców dzieci z ostrymi zakażeniami dróg oddechowych jest wyższy niż 
odsetek palących osób w populacji ogólnej: narażenie dzieci na dym tytoniowy jest jednym z czynników ryzyka 
zachorowania na grypę i inne infekcje dróg oddechowych. Ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy może 
zmniejszyć ryzyko nabycia chorób zakaźnych.

Słowa kluczowe: grypa, infekcje, dzieci, dym tytoniowy, bierne palenie
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Palenie tytoniu przez rodziców a grypa u dzieciTobacco smoking by parents and influenza in children

AIM OF STUDY

The study was designed to assess the incidence 
of exposure to tobacco smoke among children with 
laboratory-confirmed influenza and other respiratory 
infections. 

MATERIAL AND METHODS

Study design
An observational cohort study was performed on 

a cohort of patients, hospitalized in the Paediatric 
Teaching Hospital of the Medical University of 
Warsaw, in the peak of influenza season-between 
February and April 2018. The authors had obtained an 
approval of the Warsaw Medical University Research 
Ethics Committee (consent number: KB/85/2016).

Inclusion criteria included:
1. influenza-like illness (ILI) symptoms during past 

48 hours but not longer than one week,
2. age less than 18 years,
3. signed consent of legal guardians for taking part 

in the study.
Influenza-like illness (ILI) was diagnosed if at 

least one of the following general symptoms occurred: 
headache, fever, myalgia or malaise, and at least one 
of the following respiratory symptoms were present: 
cough, shortness of breath or sore throat. 
Exclusion criteria included: hospitalization in the 
previous 30 days, long-term facilities care and lack of 
the consent of legal guardians for participating in the 
study.

Procedure
The nasopharyngeal swabs were obtained from 

all patients enrolled to the study. Before sending 
samples to a reference laboratory, swabs were kept in 
-20 Celsius degree for maximum 72 hours. Real-Time 
PCR was used for influenza A (H1N1 and H3N2) and 
influenza B detection. The sensitivity and specificity 
of PCR were 94,8-100% and 100%, respectively (14). 
Protocols for RT-PCR detection and subtyping of 
influenza complied with the latest WHO guidelines 
(15). Following tools were used for testing: 
1. nylon flocked dry swabs in peel pouch and medium 

without swabs (Cat no: 516CS01 and Cat no: 350C, 
Copan, Italy),

2. multiplex RT-PCR-Xpert® Flu for influenza 
A (AH1N1, AH3N2) and influenza B lineage 
detection.

CEL PRACY

Badanie miało na celu ocenę częstości występowa-
nia narażenia na dym tytoniowy wśród dzieci z po-
twierdzoną laboratoryjnie grypą lub z innymi infek-
cjami dróg oddechowych.

MATERIAŁ I METODY

Projekt badania
Badanie obserwacyjne kohortowe przeprowadzono 

na grupie pacjentów hospitalizowanych w Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, w szczycie sezonu grypowego - od lute-
go do kwietnia 2018 r. Autorzy uzyskali zgodę Komi-
sji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego (numer zgody: KB/85/2016). 

Kryteria włączenia obejmowały:
1. objawy choroby grypopodobnej (ang. influenza-li-

ke disease, ILI) w ciągu ostatnich 48 godzin, ale 
nie dłużej niż tydzień,

2. wiek poniżej 18 lat,
3. podpisana zgoda opiekunów prawnych na udział 

w badaniu.
Chorobę grypopodobną (ILI) zdiagnozowano, jeśli 

wystąpił co najmniej jeden z następujących objawów 
ogólnych: ból głowy, gorączka, bóle mięśni lub złe 
samopoczucie oraz co najmniej jeden z następujących 
objawów ze strony układu oddechowego: kaszel, dusz-
ność lub ból gardła.

Kryteria wykluczenia obejmowały: hospitaliza-
cję w ciągu ostatnich 30 dni, długoterminową opie-
kę w placówkach opieki oraz brak zgody opiekunów 
prawnych na udział w badaniu.

Procedura
Wymazy z jamy nosowo-gardłowej uzyskano od 

wszystkich pacjentów włączonych do badania. Przed 
wysłaniem próbek do laboratorium referencyjne-
go wymazy przechowywano w temperaturze minus 
20 stopni Celsjusza przez maksymalnie 72 godziny. 
PCR w czasie rzeczywistym zastosowano do wykry-
wania wirusów grypy A (H1N1 i H3N2) i grypy B. 
Czułość i swoistość RT-PCR wyniosły odpowiednio: 
94,8-100% i 100% (14). Protokoły wykrywania meto-
dą RT-PCR i określania podtypu grypy były zgodne 
z najnowszymi wytycznymi WHO (15). Do testowa-
nia wykorzystano następujące narzędzia:
1. suche, nylonowe waciki w opakowaniu oraz pod-

łoże bez wymazówki (nr kat.: 516CS01 i nr kat.: 
350C, Copan, Włochy),

2. multiplex RT-PCR - Xpert® Flu do wykrywania 
grypy A (AH1N1, AH3N2) i grypy B.
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Data collection
An interview with legal guardians was performed 

and a questionnaire form concerning smoking 
habits was completed. The information on whatever 
parents were present or never smokers was included 
in the questionnaire. Parents who smoke tobacco at 
least 1 cigarette per day, every day, were considered 
as a regularly smoking parents. Furthermore, the 
questionnaire form included influenza vaccination 
status for the three last years and the history of chronic 
diseases. 

Statistical methods
The distribution of continuous variables was 

analysed with the Shapiro-Wilk test. Median and 
interquartile range (IQR) were established based on 
the test data. Quantitative data were analysed between 
groups, using the U Mann-Whitney test, and qualitative 
data were compared using χ² test or Fisher exact test. 
P value < 0.05 was considered statistically significant.

The authors have compared the data on the 
prevalence of smoking parents of children with 
respiratory tract infections in comparison to the 
general population in Poland. In addition, an analysis 
was conducted in the subgroups of children with 
laboratory-confirmed influenza (LCI+) and children 
with non-influenza respiratory tract infections (LCI-).

RESULTS

On the basis of inclusion and exclusion criteria 72 
patients (61 % males) were recruited, with median age 
2 years and 9 months (IQR 1,4 – 7,2), 64 of patients 
were younger than 5 years. Characteristic of the cohort 
is presented in table 1.

Table I. Characteristic of the cohort
Number – n. 

(%) LC- LC+ Influenza 
A

Influenza 
B

Male 
gender 23 (52%) 21 (48%) 9 

(20.5%)
12 

(27.5%)
Female 
gender 18 (64%) 10 (36%) 3 (11%) 7 (25%)

Age
≤ 5 y.o. 30 (65%) 16 (35%) 9 (20%) 7 (15%)

Age
> 5 y.o. 11 (42%) 15 (58%) 9 (35%) 6 (23%)

Any 
chronic 
disease

11 (55%) 9 (45%) 7 (35%) 2 (10%)

No chronic 
disease 30 (58%) 22 (42%) 11 (21%) 11 (21%)

Zbieranie danych
Przeprowadzono wywiad z opiekunami prawnymi 

oraz wypełniono kwestionariusz dotyczący nawyków 
palenia. Informacje na temat rodzaju nałogu (oso-
by aktualnie palące, osoby nigdy nie palące), zostały 
uwzględnione w kwestionariuszu. Rodziców palących 
przynajmniej 1 papierosa na dobę, codziennie, uznano 
za rodziców palących regularnie. Ponadto dane z kwe-
stionariusza obejmowały wywiad dotyczący szczepień 
przeciwko grypie w ciągu ostatnich trzech lat oraz 
wywiad dotyczący chorób przewlekłych.

Metody statystyczne
Rozkład zmiennych ciągłych analizowano za po-

mocą testu Shapiro-Wilka. Na podstawie danych ob-
liczono medianę i zakres międzykwartylowy (IQR) 
zmiennych. Dane ilościowe analizowano między 
grupami, stosując test U Manna-Whitneya, a dane 
jakościowe porównywano za pomocą testu χ² lub te-
stu Fishera. Wartość p <0,05 uznano za statystycznie 
istotną.

Autorzy porównali dane dotyczące częstości pale-
nia wśród rodziców dzieci z infekcjami dróg oddecho-
wych w porównaniu z populacją ogólną w Polsce. Po-
nadto przeprowadzono analizę w podgrupach dzieci 
z potwierdzoną laboratoryjnie grypą (ang. laboratory-
confirmed influenza, LCI +) i dzieci z nie grypowymi 
zakażeniami dróg oddechowych (LCI-).

WYNIKI

Na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia 
zrekrutowano 72 pacjentów (61% płci męskiej), z me-
dianą wieku wynoszącą 2 lata i 9 miesięcy (IQR 1,4 
- 7,2), 64 pacjentów było w wieku poniżej 5 lat. Cha-
rakterystykę kohorty przedstawiono w tabeli 1.

Tabela I. Charakterystyka kohorty
Liczba – n, 

(%) LC- LC+ Grypa A Grypa B

Płeć męska 23 (52%) 21 (48%) 9 
(20,5%)

12 
(27,5%)

Płeć żeńska 18 (64%) 10 (36%) 3 (11%) 7 (25%)

Wiek
≤ 5 lat. 30 (65%) 16 (35%) 9 (20%) 7 (15%)

Wiek
> 5 lat. 11 (42%) 15 (58%) 9 (35%) 6 (23%)

Choroby 
przewlekłe 11 (55%) 9 (45%) 7 (35%) 2 (10%)

Brak 
choroby 

przewlekłej
30 (58%) 22 (42%) 11 (21%) 11 (21%) 
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One third of the patients (28%) suffered from 
a chronic disease, with the most frequent diseases being: 
asthma, neuromuscular and cardiovascular diseases. 
Two patients had more than one chronic condition. 
(Tab.I and II). One patient with neuromuscular disease 
(cerebral palsy) died of pneumonia caused by influenza, 
and one patient with asthma required treatment in the 
Intensive Care Unit (ICU).

Table II. Chronic conditions in cohort
Chronic disease number % with 

influenza 
(LC+)

asthma 7 57%
cardiovascular disease 6 33%
neuromuscular disease 5 60%

immunodeficiency 3 33%
liver disease 1 100%

renal impairment 1 0%

Laboratory-confirmed influenza (LCI+) was 
diagnosed in 43% (n = 31), whereas non-influenza 
infection (PCR for influenza negative) of the 
respiratory tract (LCI – negative) was recognized in 57 
% of the cohort. Virus distribution by age and gender 
is presented in table 1. 61% of patients with confirmed 
influenza were diagnosed with type B (80% Yamagata 
line), while 39% with type A (67% - AH1N1pdm2009).

In the study, the percentage of regularly smoking 
parents (number of regularly smoking parents in whole 
cohort of parents) of children with all respiratory tract 
infections amounted to 33.3% (44 out of 132) and it 
was statistically significantly higher (p < 0.05) than 
in the general population (22.7%). An analysis in the 
subgroups of LCI+ and LCI- patients revealed the 

Jedna trzecia pacjentów (28%) chorowała przewle-
kle, najczęściej na: astmę, choroby nerwowo-mięśnio-
we oraz choroby układu krążenia. Dwójka pacjentów 
miała więcej niż jedną chorobę przewlekłą (Tab. I, 
II). Jeden z pacjentów z chorobą nerwowo-mięśnio-
wą (mózgowe porażenie dziecięce) zmarł z powodu 
zapalenia płuc spowodowanego zakażeniem wirusem 
grypy, a jeden pacjent z astmą wymagał leczenia na 
Oddziale Intensywnej Terapii (OIT).

Table II. Choroby przewlekłe w badanej kohorcie

Choroba przewlekła liczba % z grypą 
(LC+)

astma 7 57%
choroba układu krążenia 6 33%
choroba nerwowo- 
mięśniowa 5 60%

niedobór odporności 3 33%
choroba wątroby 1 100%
niewydolność nerek 1 0%

Laboratoryjnie potwierdzoną grypę (LCI +) zdia-
gnozowano u 43% (n = 31), podczas gdy zakażenie 
dróg oddechowych bez potwierdzonej grypy (badanie 
PCR dla grypy z wynikiem ujemnym, LCI -) rozpo-
znano u 57% pacjentów. Dystrybucję wirusa według 
wieku i płci przedstawiono w tabeli 1. U 61% pacjen-
tów z potwierdzoną grypą zdiagnozowano typ B (80% 
linii Yamagata), podczas gdy u 39% typ A (67% - 
AH1N1pdm2009).

W badaniu częstość palenia tytoniu wśród rodzi-
ców (liczba rodziców palących regularnie w grupie 
wszystkich rodziców) dzieci z infekcjami dróg od-
dechowych wyniosła 33,3% (44 z 139) i była istotnie 
statystycznie wyższa (p <0,05) niż w populacji ogól-

Table III. Smoking frequency in parents of children enrolled in the study 
Smoking frequency in 

parents of the children from 
the cohort (%); 

Smoking frequency in 
general population (%) Statistical significance (p)

LC(+) and LC (-) 44/132 (33.3 %)

22.7 %

p < 0.05
LC (+) 19/59 (32.2%) p < 0.05
LC (-) 25/73 (34.2%) p < 0.05

any chronic disease 21/38 (55%) p < 0.05

Tabela III. Wyniki badania częstości palenia przez rodziców dzieci włączonych do badania
Częstość palenia przez 

rodziców w badanej 
kohorcie (%)

Częstość palenia w populaci 
ogólnej (%) Istotność statystyczna (p)

LC(+) i LC (-) 44/132 (33,3 %)

22,7 %

p < 0,05
LC (+) 19/59 (32,2%) p < 0,05
LC (-) 25/73 (34,2%) p < 0,05

obecna choroba przewlekła 21/38 (55%) p < 0,05
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prevalence of exposition to side-stream smoke in the 
amount of 32.2% (19 out of 59) and 34.2% (25 out of 
73), respectively. Majority of parents – 55% (21 out 
of 38) of children with chronic diseases were regular 
smokers. None of the patients received a vaccine 
against influenza during the current season nor the 
previous two seasons. Results are showed in table III.

DISCUSSION

Epidemiological results obtained in the study 
seem to be representative: data concerning influenza 
epidemiology in 2017/2018 season of the National 
Institute of Public Health-National Institute of Hygiene 
are congruent (16). There is a great probability that the 
high percentage of patients with laboratory confirmed 
influenza (43%) who were enrolled to the study resulted 
not only from the inclusion criteria (symptoms of ILI), 
but also from the period of enrollment – the peak of 
2018 influenza season in Poland. Secondly, the high 
percentage of patients with chronic diseases seem 
to result from extensive diagnostics in this group of 
patients, who are especially sensitive to the severe 
course of infectious diseases, as well as from the place 
of the enrollment of the patients – a tertiary university 
hospital, where the proportion of children patients 
with chronic diseases is greater than in other hospitals.

In the study, the prevalence of regularly smoking 
parents of children with acute respiratory tract 
infections is significantly higher than in the general 
population. The results correspond with data from 
other studies (1,9-12). According to the Polish 
epidemiological data, the percentage of regular 
smokers in the Polish population is estimated to range 
up to 22.7%. Furthermore, about a quarter of the 
Polish smokers declare that they smoke in the presence 
of children (13). What is very concerning, the result 
of the study also show that the majority of the parents 
(55%) of children with chronic diseases were smokers. 
There are also epidemiological data concerning on the 
number of polish smokers by gender, age and other 
demographic information (17). Unfortunately the 
study did not examine these differences, which can be 
considered as one of the disadvantages of the study. 

In the Polish population, influenza vaccine 
coverage is very low: it estimated at a level 3.5% 
each year, despite many educational campaigns (18). 
What is devastating, none of the enrolled patients, 
including those chronically ill, received a vaccine 
against influenza, which, along with the exposition to 
ETS, may result in excess morbidity. The increased 
number of infections can have significant long-term 
consequences, because children who suffer from 
respiratory tract infections in early life are at an 

nej (22,7%). Analiza w podgrupach pacjentów z LCI+ 
oraz LCI- ujawniła występowanie biernego palenia 
w częstościach odpowiednio 32,2% (19 z 59) i 34,2% 
(25 z 73). Większość rodziców dzieci z chorobami 
przewlekłymi, bo az 55% (21 z 38) to nałogowi pa-
lacze. Żaden z pacjentów nie otrzymał szczepionki 
przeciwko grypie zarówno w bieżącym sezonie ani 
w poprzednich dwóch sezonach. Wyniki przedstawio-
no w tabeli III.

DYSKUSJA

Wyniki epidemiologiczne uzyskane w badaniu 
wydają się być reprezentatywne: dane dotyczące epi-
demiologii grypy w sezonie 2017/2018 Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakła-
du Higieny są zgodne (16). Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że wysoki odsetek pacjentów z potwierdzo-
ną laboratoryjnie grypą (43%), którzy wzięli udział 
w badaniu, wynikał nie tylko z kryteriów włączenia 
(objawy ILI), ale także z okresu rekrutacji - szczy-
tu sezonu grypowego w 2018 r. w Polsce. Po drugie, 
wysoki odsetek pacjentów z chorobami przewlekłymi 
wydaje się wynikać nie tylko z szeroko prowadzonej 
diagnostyki wśród tych pacjentów, którzy są szczegól-
nie wrażliwi na ciężki przebieg chorób zakaźnych, ale 
także z miejsca ich rekrutacji – referencyjnego szpitala 
uniwersyteckiego, w którym odsetek dzieci chorych 
na choroby przewlekłe jest większy niż w innych szpi-
talach.

W pracy częstość palenia tytoniu przez rodziców, 
których dzieci chorują na ostre zakażenia dróg odde-
chowych jest znacznie wyższa niż w populacji ogólnej. 
Wyniki te są zgodne z danymi z wielu innych badań 
(1,9-12). Według danych epidemiologicznych w popu-
lacji polskiej odsetek osób palących regularnie sięga 
22,7%. Ponadto około jedna czwarta polskich palaczy 
deklaruje, że pali w obecności dzieci (13). Co bardzo 
niepokojące, wyniki badania pokazują, że większość 
rodziców (55%) dzieci z chorobami przewlekłymi pali 
papierosy. Istnieją również dane epidemiologiczne do-
tyczące liczby polskich palaczy w zależności od płci, 
wieku i innych informacji demograficznych (17), Nie-
stety nasza praca nie zbadała tych różnic, co można 
uznać za jedną z wad badania.

Odsetek osób zaszczepionych przeciwko grypie 
w populacji polskiej jest bardzo niski: szacuje się go na 
poziomie 3,5% każdego roku, pomimo wielu kampa-
nii edukacyjnych (18). Bardzo niepokojący jest fakt, że 
żaden z badanych pacjentów, w tym przewlekle cho-
rych, nie otrzymał szczepionki przeciwko grypie, co 
wraz z ekspozycją na dym tytoniowy może prowadzić 
do wzrostu chorobowości. Zwiększona liczba infekcji 
może mieć długoterminowe konsekwencje, gdyż dzie-
ci cierpiące na infekcje dróg oddechowych we wcze-
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snym okresie życia, są bardziej narażone na rozwój 
chorób przewlekłych, takich jak astma (19,20).  

Strategie zapobiegające paleniu skierowane do 
rodziców oraz propagowanie szczepień ochronnych 
mogą odegrać pewną rolę w zmniejszeniu zachorowal-
ności wynikającej z narażenia dzieci na dym tytonio-
wy (7,21). Należy poszukiwać nowych form interakcji 
z pacjentami, pamiętając, że edukacja ma zasadnicze 
znaczenie.

WNIOSKI

Dzieci z grypą oraz innymi infekcjami układu 
oddechowego są częściej narażone na bierne palenie. 
Ekspozycja na dym tytoniowy może prowadzić do 
zwiększenia ryzyka rozwoju zakażeń układu odde-
chowego, w tym grypy.

increased risk of developing chronic diseases, such as 
asthma (19,20).

Strategies preventing smoking that are addressed 
at parent and promoting preventing vaccinations 
can play a certain role in the reduction of morbidity 
resulting from the exposition to tobacco smoke in 
children (7,21). New forms of interaction with patients 
need to be sought, and education is still of the highest 
importance.

CONCLUSIONS

Children with the influenza and other respiratory 
tract infections are more likely to be exposed to side 
stream smoke. Exposure to tobacco smoke may lead to 
an increased risk of developing respiratory infections, 
including influenza. 
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NEOPLASTIC DISEASES (CANCER) OF OCCUPATIONAL ORIGINE  
BETWEEN 2003-2019 IN PODKARPACKIE VOIVODESHIP

CHOROBY NOWOTWOROWE POCHODZENIA ZAWODOWEGO  
W LATACH 2003–2019 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Oddział Higieny Pracy

 
ABSTRACT

INTRODUCTION. In Europe data concerned with occupational exposure to carcinogens or mutagenic factors 
is collected on the basis of: national registers, databases and information systems related to the exposure, and 
presenting the degree of health hazard for the employees who are exposed to such factors. The overriding 
carcinogenic factors at workplace, which are essential for preventive measures against occupational diseases 
used by institutions responsible for occupational safety, are e.g.: asbestos, polycyclic aromatic hydrocarbons, 
arsenic trichloroethylene, tetrachloroethylene and industrial processes related to exposure to wood dust. 
AIM OF THE PAPER. The paper shows current data relating to cancers of occupational origin in Podkarpackie 
voivodeship between 2003-2019. 
MATERIAL AND METHODS. The materials coming from Podkarpackie voivodeship between 2003-2019 
are collected occupational diseases identification cards, sent to the Podkarpacki National Provincial Sanitary 
Inspectorate by Sanitary Inspectors of Podkarpackie voivodeship districts. 
RESULTS. Between 2003 – 2019 in Podkarpackie voivodeship neoplastic diseases made up 1,94% of a total of 
all occupational diseases. Since 2006 the frequency of the occupational cancers stays at similar level.
The most frequent locations of neoplastic diseases of occupational etiology were: lungs, bronchi and larynx. 
CONCLUSIONS. Occupational cancer can be prevented by elimination or limitation of occupational exposition 
to carcinogenic or mutagenic substances, regular monitoring of their intensity in work environment, providing 
workers with individual protection by employers, preventive measures taken by occupational health service, 
occupational safety and health as well as supervising institutions such as National Sanitary Inspectorate and 
State Labour Inspectorate.

Key words: occupational diseases, neoplastic diseases (cancer), carcinogens

STRESZCZENIE

WSTĘP. W Europie dane o narażeniu zawodowym na czynniki rakotwórcze lub mutagenne gromadzi się na 
podstawie: rejestrów krajowych, baz danych i systemów informacyjnych odnoszących się do narażenia i obra-
zujących stopień zagrożenia pracowników pracujących w narażeniu na te czynniki. Nadrzędnymi czynnikami 
rakotwórczymi w miejscu pracy mającymi znaczenie w działaniach prewencyjnych zapobiegającym chorobom 
pochodzenia zawodowego przez organy przestrzegające bezpieczeństwa pracy są m.in.: azbest, wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne, arsen, trichloroetylen, tetrachloroetylen oraz procesy produkcyjne związane 
z narażeniem na pył drewna.
CEL PRACY. Przedstawiono bieżące dane występowania nowotworów pochodzenia zawodowego w woje-
wództwie podkarpackim w latach 2003–2019.
MATERIAŁ I METODY. Materiały z województwa podkarpackiego w latach 2003–2019 pozyskane są z kart 
stwierdzenia choroby zawodowej, wysyłanych do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego od Inspektorów Sanitarnych powiatów województwa podkarpackiego.
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WYNIKI. W latach 2003-2019 w województwie podkarpackim nowotwory pochodzenia zawodowego stano-
wiły 1,94% ogółu wszystkich chorób zawodowych. Od roku 2006 częstość nowotworów zawodowych utrzymu-
je się na zbliżonym poziomie. Najczęstszym umiejscowieniem nowotworów o etiologii zawodowej były: płuco, 
oskrzela i krtań.
WNIOSKI. Nowotworom pochodzenia zawodowego można zapobiec poprzez wyeliminowanie lub zmniejsze-
nie ekspozycji zawodowej na substancje rakotwórcze lub mutagenne, bieżące monitorowanie ich stężeń w śro-
dowisku pracy, zapewnienie ochron indywidualnych przez pracodawców, działalność prewencyjną ze strony 
służb medycyny pracy, bhp oraz organów ich nadzorujących jak Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa 
Inspekcja Pracy.

Słowa kluczowe: choroby zawodowe, nowotwory, czynniki nowotworowe

INTRODUCTION

The history of cancers of occupational origin was 
started by a British surgeon Percivall Pott. He linked 
the exposure of chimney sweepers to soot, as a factor 
causing scrotum cancer (1).

Through the next years, cancer cases were linked 
to further occupational groups: lung cancer to miners 
from uranium mines, bladder cancer to due works 
workers (2).

During the next years the development of 
epidemiological research, especially the cohort one, 
caused that in 1954 Case and partners managed to 
establish the link between the bladder cancer and 
the occupational exposure to α-naphthylamine and 
benzidine. During the same year Hill  and Faning 
related the exposure to asbestos to mesothelioma (2).

In work environment the most common 
carcinogens, essential for security service and 
occupational hygiene, are: asbestos, benzene, vinyl 
chloride, trichloroethylene, mineral oils, hardwood 
dust, chromium compounds (VI), polycyclic aromatic 
hydrocarbons, beryl, arsenic, lead, cadmium, 
radioactive radiation, viruses i.e.: HCV, HBV (3). 
On the other hand, Rushton and partners, in their 
research carried out in Great Britain in relation to 
the project on estimation of the degree of exposure to 
cancer at workplace, point out the following factors 
as overriding carcinogens: asbestos, shift work, 
mineral oils, solar radiation, silica, Diesel engine 
fumes, polycyclic aromatic hydrocarbons present 
in bitumen and coal pitch, dioxins, cigarette smoke 
for non-smokers at work, radon of natural origin at 
workplace, tetrachloroethylene, arsenic and sulphuric 
acid mist (4).

In some European Union (EU) countries e.g. 
France, the Netherlands, Sweden and others, there 
was a database CAREX (Carcinogen Exposure), 
which was a complex register containing figures 
related to the rate of workers exposed to carcinogens. 
CAREX came into being in the late eighties in the 
framework of the project „Europe against cancer”. 
A great advantage of CAREX was presentation of 

WSTĘP

Historie nowotworów pochodzenia zawodowego 
zapoczątkował angielski chirurg Percivall Pott. Powią-
zał on narażenie na sadzę u kominiarzy jako czynnik 
sprawczy nowotworu moszny (1).

W następnych latach łączono występowanie nowo-
tworów w kolejnych grupach zawodowych: rak płuca 
u górników kopalni uranu, a nowotwór pęcherza mo-
czowego u pracowników przemysłu farbiarskiego (2).

W dalszych latach rozwój badań epidemiologicz-
nych zwłaszcza kohortowych spowodował, że Case 
i wsp. w 1954 r. doprowadzili do ustalenia zależno-
ści występowania nowotworu pęcherza moczowego 
a ekspozycją zawodową na α-naftyloaminę i benzydy-
nę. W tym samym roku Hill i Faning wykazali zwią-
zek pomiędzy narażeniem na azbest a występowaniem 
międzybłoniaka (2).

W środowisku pracy do najbardziej powszechnych 
czynników rakotwórczych, mających istotne znacze-
nie dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczyć 
można m.in.: azbest, benzen, chlorek winylu, tri-
chloroetylen, oleje mineralne, pył drewna twardego, 
związki chromu (VI), wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne, beryl, arsen, ołów, kadm, promie-
niowanie jonizujące, wirusy tj. HCV, HBV (3). Z kolei 
Rushton i wsp. w swoich badaniach przeprowadzo-
nych w Wielkiej Brytanii, w związku z projektem sza-
cowania stopnia narażenia na nowotwory w miejscu 
pracy, jako nadrzędne czynniki rakotwórcze wskazują 
na: azbest, pracę zmianową, oleje mineralne, promie-
niowanie słoneczne, krzemionkę, spaliny silników 
Diesla, wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne zawarte w smołach i pakach węglowych, dioksy-
ny, dym tytoniowy u osób niepalących w pracy, radon 
pochodzenia naturalnego spotykany w miejscu pracy, 
tertrachloretylen, arsen, mgły kwasu siarkowego (4).

W niektórych krajach Unii Europejskiej (UE) np. 
Francji, Holandii, Szwecji i in. istniała baza danych 
CAREX (Carcinogen Exposure), która była komplek-
sowym rejestrem zawierającym dane liczbowe doty-
czące odsetka pracowników narażonych na czynniki 
rakotwórcze. CAREX powstał pod koniec lat 80. w ra-
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data concerned with exposure to carcinogens among 
employees, as well as introduction of anticancer 
prophylaxis at workplaces (5).

In Europe data related to occupational exposure is 
collected on the basis of: national registers, databases 
and information systems concerned with the exposure 
(3). E.g.: in Poland every year the employers are 
obliged to pass the above data to the National Sanitary 
Inspectorate, including details on carcinogen or 
mutagenic factors at workplace (6). The collected data 
allows to show the degree of threat for workers exposed 
to such factors, and to take preventive measures by the 
institutions supervising the work conditions (3).

In EU countries there are attempts to eliminate 
carcinogens from the work environment (3). One 
of the best examples is asbestos. In Poland, the act 
of 19.06.1997 on ban on using products containing 
asbestos, allowed to eliminate its production and 
trading, and in all European Union this ban came 
into force in 2005 (7, 8). It should be emphasized, 
that complete elimination of carcinogens from the 
work environment can be problematic, because of 
carcinogens which are natural components of some 
products coming from natural environment, e.g. 
benzene – a component of petroleum (9).

The factors that possibly cause occupational cancers 
but are not related to occupational exposure are e.g.: 
shift work and stress (3). These factors are the most 
common reason why the employees reach for stimulants 
such as cigarettes, alcohol or drugs (3). In conclusion, 
the carcinogenic exposure in work environment is 
linked to other carcinogenic factors, which results in 
higher risk of cancer (3). Such a dependence can be 
observed between drinking alcohol and esophageal 
cancer, or between smoking tobacco and lung cancer 
(2). The simultaneous appearance of carcinogenic 
factors in a workplace as well as other risk factors, 
does not exclude identification of occupational 
cancer. A big problem for certifying doctors when 
identifying and deciding on occupational diseases, 
is lack of differences between occupational and non-
occupational etiology of cancer. Another difficulty 
during identification of occupational diseases is 
latency period of particular neoplasms, which appear 
long after employment termination. This also results 
in underestimation of occupational diseases (10).

AIM OF THE PAPER

The paper shows current data relating to cancers 
of occupational origin in Podkarpackie voivodeship 
between 2003-2019.

mach projektu „Europa przeciwko rakowi” Wielką za-
letą CAREX było przedstawienie danych o narażeniu 
na czynniki rakotwórcze wśród pracowników i wpro-
wadzenie profilaktyki antynowotworowej w zakła-
dach pracy (5).

W Europie dane o narażeniu zawodowym groma-
dzi się na podstawie: rejestrów krajowych, baz da-
nych i systemów informacyjnych odnoszących się do 
narażenia (3). Przykładowo w Polsce powyższe dane 
pozyskuje się dzięki nakazowi zgłaszania corocznie 
przez pracodawców do organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej szczegółowych informacji o występowaniu 
czynników rakotwórczych lub mutagennych w miej-
scu pracy (6). Zebrane dane pozwalają zobrazować 
stopień zagrożenia pracowników pracujących w nara-
żeniu na te czynniki i podjąć działania prewencyjne 
przez organy nadzoru nad warunkami pracy (3).

W krajach UE podejmuje się próbę wyeliminowa-
nia czynników rakotwórczych ze środowiska pracy 
(3). Jednym z najlepszych tego typu przykładów jest 
azbest. W Polsce ustawą z dnia 19.06.1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest wyelimi-
nowano jego produkcję i obrót, a w całej Unii Europej-
skiej zakaz ten zaczął obowiązywać od roku 2005 (7, 
8). Należy przy tym podkreślić, że całkowite usunię-
cie czynników rakotwórczych z otoczenia pracownika 
może być problematyczne z uwagi na kancerogeny sta-
nowiące naturalny składnik surowców ze środowiska 
naturalnego, np. benzen – składnik ropy naftowej (9).

Czynnikami możliwie przyczyniającymi się do 
rozwoju nowotworów pochodzenia zawodowego, a nie 
związanymi z ekspozycją zawodową są np. praca 
zmianowa i stres (3). Powyższe czynniki są najczęst-
szą przyczyną sięgania przez pracowników po używki 
typu: papierosy, alkohol czy narkotyki (3).

Z powyższego wynika wprost, że ekspozycja kan-
cerogenna w środowisku pracy wiąże się z innymi 
czynnikami nowotworów, co przyczynia się do zwięk-
szonego ryzyka ich wystąpienia (3). Taka zależność 
występuje pomiędzy piciem alkoholu a nowotworem 
przełyku lub paleniem tytoniu a nowotworem płuc (2).

Równoczesne występowanie czynników rakotwór-
czych w miejscu pracy oraz innych czynników ryzyka 
nie wyklucza stwierdzenia nowotworów pochodzenia 
zawodowego. Dużym problemem dla lekarzy orzecz-
ników przy orzekaniu o chorobach zawodowych jest 
brak różnic w etiologii zawodowej i niezawodowej 
nowotworów. Dodatkowym utrudnieniem podczas 
orzekania o chorobach zawodowych jest okres latencji 
poszczególnych nowotworów, pojawiających się dłu-
go po zakończeniu czynności zawodowych co, z kolei 
przekłada się na niedoszacowanie chorób zawodo-
wych (10).
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MATERIAL AND METHODS

The number of occupational cancer cases in 
Podkarpackie voivodship between 2003-2019 was 
presented on the basis of occupational disease 
identification cards sent obligatorily from the Sanitary 
Inspectors from particular podkarpackie districts to 
Podkarpacki National Provincial Sanitary Inspectorate 
(11). The analysis includes factors such as: age, sex, 
type of neoplasm, time of exposure to carcinogens, 
place of employment defined according to PKD 
Scheme – Polish Activity Classification (12). The a/m 
factors were defined by means of absolute numbers. 

RESULTS

In podkarpackie voivodship neoplasms of 
occupational etiology made up 1,94% of all occupational 
diseases (11). Malignant neoplasms which developed 
as a result of factors from work environment, declared 
as carcinogenic for people, are classified under position 
17 in occupational diseases catalogue, which is an 
appendix to the Council of Ministers Regulation of 
30.06.2009 on occupational diseases (13). Among 21 
identified cases of cancer of occupational etiology in 
Podkarpackie voivodeship, only 4 cases were related 
to women. In the years: 2003, 2006, 2012, 2014 and 
2015 no such cases were identified. First place among 
cancer cases of occupational origin in Podkarpackie 
voivodeship takes lung cancer and bronchial carcinoma 
position 17.1 – 8 cases in total. A high number of 4 
cases was reported with: larynx cancer 17.7 and 
mesothelioma of pleura or peritoneum 17.2. Two cases 
of position 17.3 were identified – haemopoietic system 
neoplasm, and 2 cases of 17.4 – skin cancer. There 
was one case of position 9 of occupational diseases 
catalogue according to an obsolete Council of Ministers 
Regulation of 18.11.1983 on occupational diseases (13) 
– malignant neoplasms which developed as a result of 

CEL PRACY

Przedstawiono bieżące dane występowania nowo-
tworów pochodzenia zawodowego w województwie 
podkarpackim w latach 2003–2019.

MATERIAŁ I METODY

Na podstawie kart stwierdzenia choroby zawodo-
wej przesyłanych obowiązkowo od Inspektorów Sa-
nitarnych poszczególnych powiatów Podkarpacia do 
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego przedstawiono liczby zachoro-
wań na nowotwory pochodzenia zawodowego w wo-
jewództwie podkarpackim w latach 2003–2019 (11).

W analizie uwzględniono takie czynniki jak: 
wiek chorego, płeć, typ nowotworu, okres narażenia 
na czynniki kancerogenne, miejsce pracy określone 
na podstawie schematu PKD – Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (12).

W/w czynniki określono za pomocą liczb bez-
względnych.

WYNIKI

W województwie podkarpackim nowotwory o etio-
logii zawodowej stanowiły 1,94% wszystkich cho-
rób zawodowych (11). Nowotwory złośliwe powstałe 
w następstwie działania czynników występujących 
w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi 
sklasyfikowane są pod pozycją 17 wykazu chorób za-
wodowych stanowiących załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób 
zawodowych (13). Na 21 stwierdzonych przypadków 
nowotworów pochodzenia zawodowego na terenie 
województwa podkarpackiego tylko w 4 przypadkach 
stwierdzono je u kobiet. W latach: 2003, 2006, 2012, 
2014 i 2015 nie stwierdzono żadnych ich przypadków. 
Pierwsze miejsce wśród stwierdzonych nowotworów 

Table 1. The number of occupational neoplastic diseases in particular districts of Podkarpackie voivodeship between 2003-
2019
Tabela 1. Liczba nowotworów zawodowych w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego w latach 2003-
2019

Year 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016 2018 2019
Bieszczadzki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dębicki 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Krośnieński 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Leżajski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Przemyski 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rzeszowski 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Stalowowolski 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0

Source: Research paper on the bases of WSSE in Rzeszow (11)
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z WSSE w Rzeszowie (11)
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exposure to carcinogens present in work environment, 
except for those listed under position 8 – larynx cancer. 
According to table I, neoplasms of occupational origin 
in Podkarpackie voivodship developed in persons 
aged over 45, with most cases related to persons aged 
55 and more. Only 3 cases of cancer of occupational 
origin were identified after 4-5 years of work in 
exposure to carcinogenic factor in persons aged 55 and 
more. However, a significant increase can be observed 
after 24-44 years of employment, total number – 
15 cases. The most frequent factors, which caused 
cancer of occupational etiology between 2003-2019 
in Podkarpackie voivodship are: asbestos, polycyclic 
aromatic hydrocarbons and benzene (11). The initial 
period of time of exposure to carcinogenic factors in 

o etiologii zawodowej na terenie województwa pod-
karpackiego zajmuje rak płuca i rak oskrzeli poz. 17.1 
– łącznie – 8. Znaczną liczbę 4 przypadków odno-
towano przy: raku krtani 17.7 oraz międzybłoniaku 
opłucnej albo otrzewnej 17.2. Po 2 przypadki stwier-
dzono z poz. 17.3 – nowotwór układu krwiotwórczego 
oraz 17.4 – nowotwór skóry. Jeden przypadek stwier-
dzono z poz. 9 wykazu chorób zawodowych według 
nieaktualnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych (13) – no-
wotwory złośliwe powstałe w następstwie działania 
czynników rakotwórczych występujących w środowi-
sku pracy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 8 – rak 
krtani.

Table II. Occupational neoplastic diseases in Podkarpackie voivodship between 2003-2019
Tabela II. Nowotwory zawodowe w województwie podkarpackim w latach 2003-2019

Year

Entry number 
of the list of 
occupational 

diseases

Patient’s 
sex

Patient’s 
age

Number 
of years 
of work

The period of 
exposure to the 
disease factor

The PKD 
classification 

number

District of the 
Podkarpackie 
voivodeship

2003 - - - - - - -

2004
17.7 W 45 24 1979-2003 85 Bieszczadzki
17.1 M 70 39 1952-1991 73 Stalowowolski
17.1 M 65 ok.4 1971-1974 60 Przemyski

2005

17.1 M 60 34 1964-1998 27 Stalowowolski
17.7 M 50 31 1973-2004 60 Stalowowolski
17.1 M 67 19 1979-1998 27 Przemyski
17.7 M 58 28 1973-2001 34 Krośnieński

2006 - - - - - - -

2007
17.3 M 49 28 no data 25 Dębicki
9* M 59 28 1973-2001 34 Krośnieński

2008 17.3 W 64 30 1967-1997 19 Krośnieński

2009
17.1 M 55 4 no data 28 Rzeszowski
17.1 M 71 40 1956-1996 27 Stalowowolski

2010
17.7 M 61 25 1979-2004 27 Stalowowolski
17.2 M 53 14 1980-1994 no data Stalowowolski

2011
17.4 M 57 32 no data 22 Dębicki
17.2 W 56 4.5 1973-1978 20 Leżajski

2012 - - - - - - -

2013 17.4 M 60 ok.39 1971-1975;
2011-1976 43 Rzeszowski

2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 17.1 W 60 36 1978-2014 84 Rzeszowski
2017 - - - - - - -
2018 17.1 M 56 10 1979-1989 46 Rzeszowski

2019
17.2 M 59 25 1979-2004 no data Leżajski
17.2 M 66 44 1974-2018 45 Rzeszowski

Source: Research paper on the bases of WSSE in Rzeszow (11)
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z WSSE w Rzeszowie (11)

Nowotwory pochodzenia zawodowegoOccupational neoplastic  diseases 
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most cases started in the seventies in the last century, 
while the final period was diverse.  The districts with 
the highest identified cases of cancer of occupational 
etiology were: stalowowolski (7), rzeszowski (7) and 
krośnieński (3). Two cases were identified in each of 
the districts: przemyski, dębicki and leżajski. In the 
bieszczadzki district one case was identified. In the 
remaining 13 districts of Podkarpackie voivodship no 
cases of cancer of occupational etiology were identified. 
According to PKD (Polish Activity Classification) 
scheme, the cases of cancer of occupational etiology 
appeared mainly in industrial, electric and construction 
field of work (11). Frequent development of cancer of 
occupational etiology in Podkarpackie voivodship in 
stalowowolski, rzeszowski and krośnieński districts, 
can be linked with industrialization and the size of 
these districts, as well as a high number of employees. 
In case of small districts: with small area and a low 
number of industrial plants, such as: bieszczadzki, 
dębicki, leżajski and przemyski districts, the 
idenfication of cancer of occupational etiology is less 
frequent. (Tab. I, Tab. II).

DISCUSSION

According to the National Cancer Register, the 
number of malignant neoplasms cases in Poland is still 
growing (15), however, in Podkarpackie voivodship 
the rate of cases of cancer of occupational etiology 
is not high, and since 2006 it stays at similar level 
(Tab. I, Tab. II). In Podkarpackie voivodship, after 16 
years of analysis, 21 cases of cancer of occupational 
etiology were identified in total (Tab. I, Tab. II). In 
comparison, 19 cases of such diseases were identified 
in Zachodniopomorskie voivodeship, but the time 
of analysis was shorter – 6 years between 2000 and 
2006 (15). Comparing the number of cases of cancer 
of occupational etiology according to sex and age 
groups structure, one can see, that masculine gender 
is clearly predominant (Tab. II). Similar dependence 
was observed in Zachodniopomorskie voivodeship 
between 2000 – 2006 (15). This can be linked to higher 
employment of men in the male-dominated fields such 
as heavy industry and construction industry (11). In 
Great Britain 56% of cases of cancer of occupational 
etiology were related to men employed in construction 
industry, and 54% women working shifts (17). It 
should be stressed out, that according to Polish law, 
shift work is not identified as carcinogenic factor. 
That is why there is no comparison scale for women. 
In Podkarpackie voivodeship, within the examined 
period of time, the time of exposure to carcinogens 
which cause cancer started in the seventies. In those 
years, the preventive measures taken by services such 
as WHS (Workplace Health and Safety), occupational 

Z tabeli I wynika, że nowotwory pochodzenia za-
wodowego na terenie województwa podkarpackiego 
występowały u osób po 45 roku życia z przeważają-
cą liczbą przypadków u osób powyżej 55 roku życia. 
Niewiele – 3 przypadki nowotworów zawodowych 
stwierdzono po 4-5 latach pracy w narażeniu na czyn-
nik kancerogenny u osób po 55 roku życia. Znaczny 
wzrost zaobserwować można jednak po 24-44 latach 
pracy, łączna suma 15 przypadków. Do najczęstszych 
czynników w latach 2003-2019, które spowodowały 
nowotwory o etiologii zawodowej u mieszkańców wo-
jewództwa podkarpackiego należy zaliczyć: azbest, 
WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne) oraz benzen (11). Początkowy okres narażenia na 
czynniki rakotwórcze w większości przypadków roz-
począł się w latach 70 ubiegłego wieku, końcowy zaś 
był zróżnicowany. Powiatami o największej liczbie 
stwierdzonych przypadków nowotworów pochodzenia 
zawodowego były: stalowowolski (7), rzeszowski (7) 
i krośnieński (3). Po 2 przypadki stwierdzono w po-
wiatach: przemyskim, dębickim i leżajskim. W po-
wiecie bieszczadzkim natomiast odnotowano 1 przy-
padek. W pozostałych 13 powiatach województwa 
podkarpackiego nie stwierdzono nowotworów o etio-
logii zawodowej. Według schematu PKD nowotwory 
zawodowe występowały głównie w branży przemy-
słowej, elektrycznej i budowlanej (11). Częstsze wy-
stępowanie nowotworów o etiologii zawodowej w wo-
jewództwie podkarpackim w powiatach: stalowowol-
skim, rzeszowskim i krośnieńskim powiązać można 
z uprzemysłowieniem i powierzchnią tych powiatów, 
a także znaczną liczbą osób zatrudnionych. W przy-
padku powiatów małych: o mniejszej powierzchni 
i z niewielką liczbą zakładów pracy przemysłowych, 
jak powiaty: bieszczadzki, dębicki, leżajski i przemy-
ski występowanie nowotworów pochodzenia zawodo-
wego jest rzadsze. (Tab. I, Tab. II).

DYSKUSJA

Według danych z Krajowego Rejestru Nowo-
tworów liczba zachorowań na nowotwory złośliwe 
w Polsce ciągle wzrasta (15), ale w województwie 
podkarpackim odsetek stwierdzonych nowotworów 
pochodzenia zawodowego jest niewielki, a od 2006 r. 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie (Tab. I, Tab. II). 
W województwie podkarpackim w 16 letnim okresie 
analizy stwierdzono łącznie 21 przypadków nowotwo-
rów o etiologii zawodowej (Tab. I, Tab. II), dla porów-
nania 19 przypadków tych chorób stwierdzono w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, jednak do analizy 
wzięto okres krótszy - 6 - letni od 2000 r. do 2006 
roku (15).

Zestawiając liczbę przypadków nowotworów 
o etiologii zawodowej według płci i struktury grup 
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medicine or sanitary inspections in order to minimise 
the exposure to carcinogens in a workplace, were not 
as restrictive as they are today. It should be stressed 
out, that also the awareness of the exposed workers 
was scant. The first legal act defining the obligations of 
employers towards the workers exposed to carcinogens 
and the list of such factors, appeared not until 1996. 
This legal act was amended many times due to the fact, 
that new carcinogens appear (17). Today, the binding 
legal act concerned with the issue of carcinogens, 
is the Health  Ministry Regulation of 24.07.2012 on 
chemical substances, their mixtures, technological 
factors or processes with carcinogenic or mutagenic 
effect in work environment (6). With workers exposed 
to carcinogens, the neoplasm can develop after the 
latency period i.e. 4 to 40 years (2). According to 
the table II, such numerical dependency appeared in 
Podkarpackie voivodship. The highest number of 15 
cases of job-related cancer, appeared after 24 years 
(or more) of work in occupational exposure. With both 
men and women, after a long period of exposure to 
carcinogens, the neoplasm set itself in places like: 
lungs, bronchia and larynx (Tab.II). Podkarpackie 
voivodship is marked by 38,3% of woods, which is 
the highest rate of afforestation in the Eastern Poland. 
This region of Poland is leading in the fields like wood 
industry, paper making or furniture production. In 2018 
Podkarpacie had the highest increase in woodwork 
production, and 5 374 workers were employed in this 
field of industry (18). In Podkarpackie voivodship the 
most employees (2 150) were exposed to hardwood 
dust. The exposure to this carcinogen is very high 
in Poland and it is related to broad development 
of wood processing industry (20). Despite a large 
number of employees exposed to hardwood dust in 
podkarpackie voivodship, within the analysed period 
of time, asbestos was the most frequent carcinogen 
which caused job-related neoplasms (11). Health 
consequences of exposure to asbestos can appear 
after 30-40 years after the first contact with this factor 
(19). The log latency period of some neoplasms as 
well as difficulty in separating occupational and non-
occupational factors (cigarettes, alcohol, stress), result 
in underestimation of actual number of job-related 
cancer cases (14). In podkarpackie voivodship the most 
cases of job-related cancer were identified in section C 
– industrial processing and construction industry (11). 
In the 6-years long analysis of occupational diseases 
in zachodniopomorskie voivodship,  Domagała-
Dobrzycka and partners also showed the respiratory 
system neoplasms as the most frequent cause of cancer 
of occupational etiology (15).

In prophylaxis of job-related cancer, the most 
significant issue is regular monitoring of concentration 
of carcinogens in work environment, the use of 

wiekowych widać wyraźną dominację płci męskiej 
(Tab. II). Podobną zależność zaobserwowano w woje-
wództwie zachodniopomorskim w latach 2000 – 2006 
(15). Powiązać to można z zatrudnieniem mężczyzn 
w branżach zdominowanych przez nich jak przemysł 
ciężki i budowlany (11). W Wielkiej Brytanii 56% 
przypadków nowotworów pochodzenia zawodowe-
go występowało u mężczyzn pracujących w branży 
budowlanej, a 54% u kobiet związanych zawodowo 
z pracą zmianową (17). Podkreślić należy, że w obo-
wiązującym prawodawstwie w Polsce nie wykazano 
pracy zmianowej jako uznanego czynnika rakotwór-
czego. Brak jest zatem skali porównawczej dla kobiet.

W województwie podkarpackim w badanym prze-
dziale czasowym okres narażenia na czynniki kance-
rogenne, które spowodowały chorobę nowotworową 
rozpoczął się w latach 70. W tamtym okresie czasu 
działalność prewencyjna służb bhp, medycyny pracy, 
inspekcji sanitarnych w zakresie zminimalizowania 
narażenia na czynniki kancerogenne w środowisku 
pracy nie była tak restrykcyjna jak jest dziś. Zazna-
czyć należy, że sama świadomość pracowników na-
rażonych na czynniki rakotwórcze była znikoma. 
Pierwszy akt prawny konkretyzujący obowiązki pra-
codawców zatrudniających pracowników w narażeniu 
na czynniki rakotwórcze oraz określający ich wykaz 
pojawił się dopiero w roku 1996. Ten akt prawny był 
nowelizowany wielokrotnie z uwagi na wciąż pojawia-
jące się nowe czynniki rakotwórcze (17). Obecnie obo-
wiązującym aktem prawnym w kwestii czynników 
rakotwórczych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicz-
nych, ich mieszanin, czynników lub procesów tech-
nologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym w środowisku pracy (6).

U pracowników narażonych na kancerogen-
ne czynniki, nowotwór może się pojawić po okresie 
opóźnienia zwanym latencją od 4 do 40 lat (2). Z ta-
beli II wynika, że taka zależność liczbowa wystąpiła 
w województwie podkarpackim. Największa liczba 15 
przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego 
wystąpiła po okresie równym 24 latom pracy w nara-
żeniu zawodowym lub dłuższym. Zarówno u kobiet jak 
i u mężczyzn po dłuższym okresie narażenia na czyn-
nik rakotwórczy nowotwór umiejscowił się w ukła-
dzie oddechowym: płucach, oskrzelach i krtani (Tab. 
II). Województwo podkarpackie charakteryzuje się 
38,3% najwyższym wskaźnikiem lesistości w Polsce 
Wschodniej. Ten teren Polski jest wiodący w rozwoju 
branży drzewnej, papierniczej i meblarskiej. Podkar-
pacie w roku 2018 miało najwyższy wzrost produkcji 
wyrobów z drewna, a zatrudnionych w tej branży było 
5 374 pracowników (18). W województwie podkarpac-
kim najwięcej pracowników (2 150) narażonych było 
na pył drewna twardego. W całej Polsce narażenie na 
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ten czynnik rakotwórczy jest wysokie i związane ze 
znacznym rozwojem gałęzi przemysłu związanego 
z przerobem drewna (20). Pomimo dużej liczby pra-
cowników narażonych na pył drewna twardego w wo-
jewództwie podkarpackim, to azbest w analizowanym 
okresie czasu był najczęstszym czynnikiem rakotwór-
czym powodującym nowotwory o etiologii zawodowej 
(11). Jest to czynnik rakotwórczy, którego następstwa 
zdrowotne mogą pojawić się po 30-40 latach od pierw-
szego z nim kontaktu (19).

Długi okres latencji niektórych nowotworów oraz 
trudności w rozdzieleniu czynników zawodowych 
i niezawodowych (papierosy, alkohol, stres) przekłada 
się na niedoszacowanie liczby stwierdzonych przy-
padków nowotworów o etiologii zawodowej (14).

W województwie podkarpackim najwięcej nowo-
tworów zawodowych stwierdzono w sekcji C – prze-
twórstwo przemysłowe oraz budownictwo (11). Do-
magała-Dobrzycka i wsp. w swojej 6 - letniej analizie 
chorób zawodowych w województwie zachodniopo-
morskim również wskazali na nowotwory układu od-
dechowego jako najczęstszą przyczynę nowotworów 
pochodzenia zawodowego (15).

W profilaktyce nowotworów pochodzenia zawodo-
wego najistotniejszą kwestią jest stałe monitorowanie 
stężeń czynników rakotwórczych w środowisku pra-
cy, stosowanie ochron indywidualnych oraz badania 
okresowe pracowników (2). Oprócz kontroli należy 
dążyć w miarę możliwości do wyeliminowania lub 
przynajmniej ograniczenia występowania czynników 
rakotwórczych w środowisku otaczającym człowieka 
biorąc pod uwagę tendencje wzrostowe zapadalności 
na nowotwory złośliwe, szczególnie płuc i międzybło-
niaki (21).

WNIOSKI

Nowotworom pochodzenia zawodowego można 
zapobiec poprzez wyeliminowanie lub zmniejszenie 
ekspozycji zawodowej na substancje rakotwórcze lub 
mutagenne prowadzące do tych chorób.

Niezbędne jest bieżące monitorowanie stężeń czyn-
ników rakotwórczych w środowisku pracy i zapewnie-
nie ochron indywidualnych przez pracodawców, dzia-
łalność prewencyjna ze strony służb medycyny pracy, 
bhp oraz organów ich nadzorujących jak Państwowa 
Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Pracy.

Konieczne jest budowanie świadomości pracowni-
ków przez pracodawcę o zagrożeniach zdrowotnych 
jakie niesie ze sobą praca z czynnikami kancerogen-
nymi także po zakończeniu pracy w narażeniu na te 
czynniki z uwagi na długi okres latencji niektórych 
nowotworów.

Długi okres latencji niektórych nowotworów, staż 
pracy, płeć i wiek pracownika, występowanie czyn-

individual protection means and periodic health 
examination of employees (2). Apart from inspections, 
there should be attempts to eliminate or at least to limit 
the presence of carcinogens in the environment, taking 
into account the increase of malignant neoplasms, 
especially lung cancer and mesothelioma (21).

CONCLUSIONS

Job-related cancer can be prevented by elimination 
or limitation of carcinogenic or mutagenic substances 
which cause this disease. 

Regular monitoring of concentration of carcinogens 
in work environment and providing the workers with 
individual protection means by employers as well as 
preventive measures taken by occupational health 
services, WHS (Workplace Health and Safety) and 
supervising institutions such as National Sanitary 
Inspectorate and National Labour Inspectorate are 
necessary. 

It is necessary for employers to heighten the 
awareness of their workers about the threats concerned 
with work in exposure to carcinogens, also after the 
period of exposure due to the long latency period of 
some neoplasms. 

The long latency period of some neoplasms, 
job seniority, sex and worker’s age, presence of 
occupational and non-occupational carcinogenic 
factors, may result in underestimation of identified 
number of job-related cancer cases.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Femoral shaft fractures are undoubtedly a common issue in orthopedic practice, which 
frequently requires surgical treatment. The clinical significance of such fractures is high, but the statistics of 
their occurrence was not covered in any comprehensive study in Polish medical literature. 
THE AIM OF THE STUDY. The study aimed to assess the incidence of femoral shaft fractures in the Polish 
population with particular reference to the mechanism of such events in pediatric patients.   
MATERIAL AND METHODS. The assessment of the total incidence and the incidence in individual age 
groups was performed basing on data concerning 2015-2018 obtained from the National Health Fund. Data 
regarding the mechanism of the event were obtained at the Pediatric Teaching Clinical Hospital, University 
Clinical Center of the Medical University of Warsaw. 
RESULTS. We assessed the total incidence at the level of 10.5 cases per 100 000 inhabitants yearly in Poland. 
A significant difference was noted in the incidence in individual age groups, particularly in the elderly. The 
incidence of femoral shaft fractures in patients older than 70 was twofold higher than in the general population. 
The paper also tackles the issue of mortality in patients with femoral shaft fractures, which reaches 16% annually. 
High-energy trauma was responsible for the majority of femoral shaft fractures in children with the dominant 
activity being trampoline jumping. At the same time, the incidence was comparable between boys and girls. 
CONCLUSIONS. The obtained results were discussed against statistics concerning other countries with the 
outcomes being rather similar. No significant differences were observed as regards the Polish population versus 
populations of other countries.  

Key words: Femur, femoral fracture, children, epidemiology 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Złamanie trzonu kości udowej jest niewątpliwie zdarzeniem częstym w praktyce ortopedycznej i wie-
lokrotnie wymagającym leczenia poprzez zabieg operacyjny. Znaczenie kliniczne tego typu złamania jest po-
ważne, jednakże w polskiej literaturze medycznej nie zostało jeszcze przedstawione kompleksowe opracowanie 
dotyczące statystyki występowania tych złamań. 
CEL PRACY. Celem pracy była ocena zapadalności na złamanie trzonu kości udowej w populacji polskiej, 
wraz ze szczegółowym odniesieniem się do mechanizmu zdarzenia u pacjentów pediatrycznych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena zapadalności ogólnej, jak i w poszczególnych grupach wiekowych była prze-
prowadzona na podstawie danych z lat 2015-2018 otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane doty-
czące mechanizmu zdarzenia zostały uzyskane z Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego WUM.
WYNIKI. W pracy oszacowano zapadalność ogólną na poziomie 10,5 przypadku na 100 000 mieszkańców 
rocznie w Polsce. Zauważono istotną różnicę w częstości zdarzeń w poszczególnych grupach wiekowych, 
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w szczególności wśród osób starszych. Zapadalność na złamanie trzonu kości udowej wśród osób powyżej 70 
roku życia jest ponad dwukrotnie wyższa niż w populacji ogólnej. W pracy odniesiono się również do kwestii 
śmiertelności pacjentów ze złamaniem trzonu kości udowej, która w perspektywie rocznej sięga 16%. Najczęst-
szą przyczyną złamań trzonu kości udowej u dzieci były urazy wysokoenergetyczne, wśród których dominujące 
stały się skoki na trampolinie. Jednocześnie częstość złamań wśród chłopców i dziewcząt była bardzo podobna.
PODSUMOWANIE. Uzyskane wyniki poddano dyskusji na tle statystyk z innych krajów, gdzie uzyskiwano 
dosyć zbieżne wyniki. Nie zaobserwowano w populacji polskiej istotnych różnic względem danych z innych 
krajów. 

Słowa kluczowe: Kość udowa, złamanie kości udowej, dzieci, epidemiologia

INTRODUCTION

Femoral shaft fractures are rather common in 
traumatology practice. They constitute almost 1% 
of all fractures (1). Their sequelae may be serious 
for patients and are frequently associated with the 
necessity of surgical treatment. The epidemiological 
awareness of what such a fracture is, its incidence, 
the groups of increased risk and health consequences 
related to them, may offer the chance of a more effective 
organization of health care and the prophylaxis 
of events which lead to fractures. The review of 
Polish literature revealed no detailed analyses of 
data concerning femoral shaft fractures either in the 
adult or in the pediatric population. Therefore, the 
present authors performed analyses of data obtained 
from the National Health Fund and from Pediatric 
Teaching Clinical Hospital of the Medical University 
of Warsaw in order to determine the incidence of 
femoral shaft fractures in Poland.

FEMORAL SHAFT FRACTURES

The femur is the longest bone in the human 
locomotor system. Anatomically, the femur is a long 
bone. In adults its three segments are distinguished: 
the proximal epiphysis, diaphysis (shaft) and the 
distal epiphysis (2). In children the femur is divided 
into: the epiphysis, metaphysis and the diaphysis 
(shaft). Femoral shaft is one of the thickest and 
the most mechanically durable part of bones in 
the human body. Therefore, fractures within the 
femoral shaft area usually result from high-energy 
trauma, which requires substantial strength applied 
directly or indirectly to the femur. High-energy 
trauma commonly contributes to a major injury not 
only in the area of the femoral fracture, but it is also 
associated with multi-site or multiorgan trauma.   

Anatomically, a femoral shaft fracture in adults 
is located in the area between 5 cm distally from 
the lesser trochanter and 5 cm proximally from the 
adductor tubercle (3). As regards the course of the 
fracture cleft we distinguish: 

WSTĘP

Złamania trzonów kości udowej są dość częstymi 
zdarzeniami w praktyce traumatologicznej, gdyż stano-
wią blisko 1% wszystkich złamań (1), a ich następstwa 
mogą być dla pacjentów poważne i wielokrotnie wiążą 
się z koniecznością leczenia operacyjnego. Świadomość 
epidemiologiczna, czym jest takie złamanie, jaka jest 
częstość występowania, jakie są grupy podwyższonego 
ryzyka i jakie może powodować następstwa zdrowot-
ne, może dawać szanse nie tylko na lepszą organizację 
opieki zdrowotnej, ale i na profilaktykę zdrowotną zda-
rzeń prowadzących do złamań. W piśmiennictwie pol-
skim autorzy nie odnaleźli pogłębionych analiz danych 
dotyczących złamań trzonu kości udowej tak w popu-
lacji dorosłej, jak i pediatrycznej, dlatego też dokonano 
analizy uzyskanych danych z Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz z Dziecięcego Szpitala Klinicznego War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, celem określe-
nia częstości występowania złamań trzonów kości udo-
wej w Polsce

ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI UDOWEJ

Kość udowa jest najdłuższą kością w układzie ru-
chu człowieka. Anatomicznie kość udową zalicza się 
do grupy kości długich i u osób dorosłych wyróżnia 
się trzy części: koniec bliższy, trzon i koniec dalszy (2). 
U dzieci wyróżnia się w obrębie kości udowej: nasady, 
przynasady oraz trzon. Trzon kości udowej jest jedną 
z najgrubszych i najwytrzymalszych mechanicznie 
części kości w organizmie człowieka, dlatego złama-
nie w obrębie trzonu kości udowej występuje zwykle 
w następstwie urazu wysokoenergetycznego, to znaczy 
wymagającego dużej siły przyłożonej bezpośrednio lub 
pośrednio do kości udowej. Urazy wysokoenergetycz-
ne wielokrotnie powodują istotne obrażenia nie tylko 
w samej okolicy złamania kości udowej, ale również są 
związane z urazami wielomiejscowymi lub wielonarzą-
dowymi.

Pod względem anatomicznym u dorosłych złama-
niem trzonu kości udowej nazywamy złamanie znajdu-
jące się w odcinku pomiędzy 5 cm dystalnie od krętarza 
mniejszego i 5 cm proksymalnie od guzka przywodzi-
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 – Spiral fractures – typically occurring when the 
strength is applied spirally on the femur with the 
foot and the lower leg stabilized on the ground.

 – Transverse and oblique fractures – most commonly 
occurring when the strength is applied directly on 
the femur or through excessive strength bending 
the femur. 

 – Comminuted and multilevel fractures – mostly 
occurring via the mechanism of direct trauma as 
a result of high-energy trauma accompanied by 
very serious multiorgan trauma. 

 – Pathological fractures may also occur. They are 
associated with the pathological weakening of 
the osseous tissue, which becomes more prone 
to injury. Therefore, those fractures result from 
low-energy trauma. 

The clinical manifestations of femoral shaft 
fractures include edema and severe local pain. 
Fractures accompanied by the dislocation of bone 
fragments are associated with the disruption of 
the limb axis or even visible bone in case of open 
fractures. The position of bone fragments is 
determined by the activity of thigh muscles and the 
location of the fracture cleft (4).

Fractures are diagnosed on the basis of clinical 
examination and imaging tests. A radiograph 
executed in two views (anteroposterior and lateral) is 
the basic imaging test. 

Notably, femoral shaft fractures may be associated 
with concomitant trauma. The top priority in case of 
multiorgan trauma is the treatment of injuries which 
are directly life-threatening, not only in terms of the 
locomotor system. It is possible to introduce routine 
procedures of the traumatology of the locomotor 
organs only after the stabilization of vital signs.   

The rupture of large vessels and massive bleeding 
may be the most severe early complications of femoral 
shaft fractures. Femoral shaft fractures without an 
injury to large vessels may be associated with the 
extravasation of a considerable amount of blood. R. 
Lieurance demonstrated that the average extravasation 
of blood secondary to closed femoral shaft fracture 
was 1 276 ml, with the lowest amount noted being 740 
ml, and the highest – as much as 2 620 ml (5). Femoral 
shaft fractures may lead to hypovolemic shock, which 
is a life-threatening condition, particularly in patients 
with other injuries. Such patients frequently require 
early surgical intervention and hospitalization in an 
Intensive Care Unit (6). Vascular injury concomitant 
with a fracture is an absolute indication for an urgent 
surgery performed by an orthopedist and a vascular 
surgeon. A procedure involving the stabilization 
of a fracture and restoration of circulation in the 
affected limb should be performed in any surgical 
department, because transporting a patient with such 

cieli (3). Złamania ze względu na przebieg szczeliny 
złamania wyróżnia się:
 – Złamania spiralne – typowo występują, gdy siła 

działa skrętnie na kość udową, przy ustabilizowanej 
na podłożu stopie z podudziem.

 – Złamania poprzeczne i skośne – najczęściej po-
jawiają się, gdy siła działa bezpośrednio na kość 
udową lub poprzez nadmierną siłę zginającą kość 
udową.

 – Złamania wieloodłamowe i wielopoziomowe – po-
wstają najczęściej w mechanizmie urazu bezpo-
średniego w następstwie urazów wysokoenerge-
tycznych, towarzysząc bardzo poważnym urazom 
wielonarządowym.

 – Wyróżnia się także złamania patologiczne, któ-
re występują w sytuacji osłabienia chorobowego 
tkanki kostnej, która jest bardziej podatna na uraz, 
w związku z czym do złamań dochodzi przy zda-
rzeniach niskoenergetycznych

Objawami klinicznymi złamania trzonu kości udo-
wej są: obrzęk i silna bolesność miejscowa. W przypad-
ku złamań z towarzyszącym przemieszczeniem odła-
mów kostnych obserwuje się zaburzenie osi kończyny, 
a nawet z uwidocznieniem kości w przypadku złamań 
otwartych. Ustawienie odłamów kostnych uwarunko-
wane jest działaniem mięśni uda i umiejscowieniem 
szczeliny złamania (4).

Złamanie rozpoznaje się na podstawie badania 
przedmiotowego oraz badań obrazowych. Podstawo-
wym badaniem jest zdjęcie radiologiczne wykonane 
w dwóch projekcjach: przednio-tylnej i bocznej. 

W przypadku wystąpienia złamania trzonu ko-
ści udowej należy mieć na uwadze potencjalne urazy 
współistniejące. W przypadku obrażeń wielonarządo-
wych priorytetem jest leczenie obrażeń bezpośrednio 
zagrażających życiu, nie tylko ze strony układu ruchu 
człowieka, a dopiero po stabilizacji czynności życio-
wych możliwe jest wdrażanie rutynowych procedur 
z zakresu traumatologii narządów ruchu.

Najpoważniejszym wczesnym powikłaniem złama-
nia kości udowej może być uszkodzenie dużych naczyń 
i masywne krwawienie. Złamaniu kości udowej bez 
uszkodzenia dużych naczyń może towarzyszyć wy-
naczynienie dużej objętości krwi. R. Lieurance wyka-
zał, że średnie wynaczynienie krwi spowodowane za-
mkniętym złamaniem kości udowej wynosiło 1 276 ml,  
przy czym najmniejsze jaką odnotował to 740 ml, na-
tomiast największe aż 2 620 ml (5). Następstwem zła-
mania trzonu kości udowej może być wstrząs hipowo-
lemiczny, który jest stanem zagrożenia utraty życia, 
w szczególności u pacjentów z towarzyszącymi innymi 
obrażeniami. Chorzy z takimi urazami często wyma-
gają wczesnej interwencji chirurgicznej i hospitalizacji 
w Oddziale Intensywnej Terapii (6). Uszkodzenie na-
czyń z towarzyszącym złamaniem jest bezwzględnym 
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a diagnosis to a specialist facility may contribute to 
limb ischemia, necrosis and the necessity to amputate 
the limb. It may be a condition posing a direct threat 
to the patient’s life (7).

The examination of a patient with a femoral shaft 
fracture should always include the assessment of 
an injury to the proximal an distal epiphysis of the 
femur. Fractures affecting the neck of the femur 
rarely coexist with femoral shaft fractures (1 to 
8% of cases). However, over 30% are undiagnosed 
in this group. They are diagnosed later, usually as 
wedge or stress fractures. They may be diagnosed 
with anteroposterior and axial view radiographs 
aimed at the neck of the femur. Optionally, computed 
tomography (CT) may be performed. CT scans are 
characterized by high sensitivity and specificity. In 
approximately 40% of cases of femoral shaft fractures 
the patient experiences an injury within the knee 
joint, including damage to ligaments and menisci. 
Therefore, patients may need a magnetic resonance 
scan of the knee (8, 9).

Treatment modality depends on the patient’s 
age, type of fracture and its location. The most 
common modality in the treatment of femoral shaft 
fractures in adults is X-ray-guided reposition and 
the intramedullary stabilization of the fracture with 
the use of a locking bolt (4). As regards children, the 
operative treatment of femoral shaft fractures has 
been in use more commonly for the past few decades. 
Beforehand, pediatric patients had usually been 
treated conservatively with the use of traction and/or 
a plaster cast. However, operative methods are used 
more and more frequently (10, 11). Indirect and direct 
traction is used in a lower percentage of children. 
Neonates, infants and children below 5 years of age 
may be treated conservatively with immobilization 
in a plaster cast. Children over 5 usually undergo 
intramedullary stabilization with titanium elastic 
nailing. Children older than 12-13 and young adults 
may undergo stabilization with intramedullary 
locking bolts (12). In case of open fractures treatment 
should be performed with an external fixator. 

THE AIM OF THE STUDY

The study aimed at the presentation of the 
epidemiology of femoral shaft fractures in Poland 
with particular attention paid to the year-over-year 
trend and the division into age groups. An additional 
aim included the analysis of the causes of femoral 
shaft fractures in the pediatric population basing 
on the experiences of Pediatric Teaching Clinical 
Hospital, University Clinical Center of the Medical 
University of Warsaw.

wskazaniem do pilnego leczenia operacyjnego z udzia-
łem lekarza ortopedy i chirurga naczyniowego. Wyko-
nanie zabiegu stabilizującego złamanie i przywraca-
jącego krążenie w kończynie powinno być dokonane 
w każdym oddziale chirurgicznym, gdyż przewożenie 
pacjenta z takim rozpoznaniem do ośrodka specjali-
stycznego może spowodować niedokrwienie kończyny, 
martwicę, a nawet konieczność przeprowadzenia am-
putacji kończyny. Może to być stan bezpośredniego za-
grożenia życia chorego (7).

Badając pacjenta ze złamaniem trzonu kości udowej 
zawsze trzeba brać pod uwagę obrażenia końca bliższe-
go i końca dalszego kości udowej. Przykładowo, zła-
mania szyjki kości udowej w niewielkim odsetku przy-
padków współwystępują wraz ze złamaniami trzonu 
kości udowej (od 1 do 8% przypadków), ale w tej grupie 
w ponad 30% przypadków są one nierozpoznawane. 
Najczęściej w późniejszym okresie rozpoznaje się wte-
dy złamania zaklinowane lub zmęczeniowe. Celem ich 
wykrycia należy wykonać zdjęcie RTG w projekcjach 
przednio-tylnej i osiowej celowane na szyjkę kości udo-
wej lub zlecić badanie Tomografii Komputerowej. Ba-
danie TK charakteryzuje się wysoką czułością i swo-
istością. W około 40% przypadków złamań trzonów 
kości udowej występują obrażenia w obrębie stawów 
kolanowych, w tym uszkodzenia więzadeł, łąkotek, 
dlatego pacjenci mogą wymagać wykonania badania 
rezonansu magnetycznego kolana (8, 9).

Metoda leczenia zależy od wieku chorego, typu zła-
mania i jego lokalizacji.  Najczęściej stosowaną metodą 
leczenia złamań trzonu kości udowej u osób dorosłych 
jest repozycja pod kontrolą monitora RTG i stabilizacja 
śródszpikowa złamania z użyciem gwoździa ryglowa-
nego (4). W ostatnich dekadach lat u dzieci coraz czę-
ściej stosuje się metody leczenia operacyjnego złamań 
trzonów kości udowej.  Wcześniej w grupie pacjentów 
pediatrycznych dominowały metody leczenia zacho-
wawczego: leczenie na wyciągu i/lub w opatrunku gip-
sowym, jednakże coraz częściej stosuje się metody ope-
racyjne (10, 11). Mniejszy odsetek dzieci leczony jest 
z użyciem wyciągów pośrednich i bezpośrednich. No-
worodki, niemowlęta i dzieci poniżej 5 roku życia moż-
na leczyć zachowawczo unieruchomieniem w opatrun-
ku gipsowym. Najczęściej stosowaną metodą u dzieci 
powyżej 5 roku życia jest stabilizacja śródszpikowa 
z użyciem elastycznych prętów tytanowych. U dzieci 
powyżej 12-13 roku życia i młodych dorosłych można 
zastosować gwóźdź śródszpikowy ryglowany (12). Zła-
mania otwarte są wskazaniem do leczenia z użyciem 
stabilizatora zewnętrznego
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MATERIAL AND METHODS

The study included patients treated between 2015 
and 2018. The data were obtained in June 2019 from 
the Department of Analysis and Strategy of the 
National Health Fund (DAS NHF).  Data concerning 
detailed examinations of pediatric patients were 
obtained in 2017-2018 from Pediatric Teaching 
Clinical Hospital (PTCH), University Clinical Center 
(UCC) of the Medical University of Warsaw (MUW).  

In both cases the data were retrieved from 
electronic records based on the International 
Statistical Classification of Diseases and Health 
Problems ICD-10, including all those records in 
which one of the diagnoses was described as S72.3, 
which means a patient with a femoral shaft fracture.  

The data obtained from the Department of 
Analyses and Strategies of the National Health Fund 
were subjected to statistical analysis with Excel 2016.

Data retrieved from Pediatric Teaching Clinical 
Hospital, University Clinical Center of the Medical 
University of Warsaw only covered the period of 2017-
2018, because before that time the hospital had not 
had a department of orthopedics and traumatology 
and had not admitted patients with such injuries. The 
data were subjected to qualitative analysis, during 
which medical records were used to determine the 
reason for the femoral shaft fracture and to classify 
the fractures into: high-energy, low-energy and 
pathological fractures. 

RESULTS

In 2015-2018 the National Health Fund recorded 
16 996 unique cases of inpatients with femoral shaft 
fractures. A rising trend was noted in the number 
of femoral shaft fractures in the analyzed period, 
starting with 4046 cases in 2015, up to 4396 patients 
in 2018. The tendency is presented in Figure 1 along 
with the presentation of the number of patients 
annually.  

Data obtained from DAS NHF were multiplied 
by demographic tables of the population of Poland 
published by the Statistics Poland, which led to 
the determination of the incidence of femoral 
shaft fractures in Poland. It was calculated that the 
incidence rate of femoral shaft fractures was 10.5/100 
000 inhabitants annually in the years 2015-2018.   

Due to the fact that professional literature indicated 
substantial differences between individual age 
groups as regards the occurrence of this pathology, 
we compared data from the Statistics Poland 
demographic tables with data concerning age and 
determined the incidence depending on individual 
age groups. The incidence of femoral shaft fractures 

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie epidemiologii zła-
mań trzonów kości udowej w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem tendencji rok do roku i z podziałem na 
grupy wiekowe. Celem dodatkowym pracy jest anali-
za przyczyn złamań trzonów kości udowej wśród pa-
cjentów pediatrycznych, na podstawie doświadczeń 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

MATERIAŁ I METODY

Materiał obejmuje chorych leczonych w latach 2015-
2018. Dane zostały uzyskane w czerwcu 2019 roku 
z Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Fun-
duszu Zdrowia (DAiS NFZ). W przypadku szczegóło-
wego badania pacjentów pediatrycznych dane dotyczą 
chorych z lat 2017-2018 i zostały uzyskane z Dziecię-
cego Szpitala Klinicznego (DSK) Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

W obydwu przypadkach źródłem danych była 
elektroniczna dokumentacja oparta na Międzynaro-
dowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD-10, w której za pacjenta ze złama-
niem trzonu kości udowej uznano te wszystkie rekor-
dy, w których jednym z postawionych rozpoznań było 
S72.3, tj. złamanie trzonu kości udowej.

Dane uzyskane z Departamentu Analiz i Strate-
gii Narodowego Funduszu Zdrowia poddano analizie 
i opracowano statystycznie w programie Excel 2016.

Dane uzyskane z Dziecięcego Szpitala Klinicznego 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego obejmowały jedynie lata 
2017-2018, gdyż w latach poprzednich szpital nie posia-
dał oddziału ortopedii i traumatologii i nie przyjmował 
pacjentów z tego typu urazami. Posiadane dane podda-
no analizie jakościowej, w trakcie której na podstawie 
dokumentacji medycznej ustalono przyczynę złamania 
trzonu kości udowej i zakwalifikowano do poszczegól-
nych grup złamań: wysokoenergetyczne, niskoenerge-
tyczne oraz patologiczne.

WYNIKI

Narodowy Fundusz Zdrowia w latach 2015-2018 
odnotował 16 996 unikatowych przypadków pacjentów 
hospitalizowanych ze złamaniami trzonów kości udowej. 
Odnotowano tendencje rosnące w liczbie złamań trzo-
nów kości udowej w analizowanym okresie, zaczynając 
od 4046 przypadków w roku 2015, aż do 4 396 pacjentów 
w roku 2018. Tendencję tą przedstawiono na Rycinie 1 
(Fig.1), wraz z prezentacją liczby pacjentów rocznie.
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was higher (approx. 11.1./100 000 individuals/year) 
during the first 10 years of life. Subsequently, the 
incidence decreased until it reached 2.9/100 000 
individuals/year in the age group between 40 and 
49. Then, it started to increase significantly with the 
occurrence of surges until it reached 55.2/100 000 
inhabitants/year in the group of individuals aged over 
90 (Fig. 2). 

We also decided to analyze the data with regard to 
deaths occurring in the group of patients hospitalized 
due to femoral shaft fractures. During the first year 
following the first hospitalization 16% of patients 
died due to a femoral shaft fracture, including 5% of 
deaths during the first 7 days after the hospitalization 
started, 2% between days 8 and 30, 6% between days 
31 and 180  and another 3% between days 181 and 
365 (Fig. 3).   

Dane DAiS NFZ przemnożono przez tabele demo-
graficzne liczby ludności Polski udostępnione przez 
Główny Urząd Statystyczny, dzięki czemu uzyskano 
informację na temat zapadalności na złamania trzonu 
kości udowej w Polsce. Wyliczono, że w latach 2015-
2018 współczynnik zapadalności na złamania trzonu 
kości udowej wynosił 10,5/100 000 mieszkańców / rok.

Ze względu na opisywane w literaturze znaczne 
różnice w poszczególnych grupach wiekowych w wy-
stępowaniu tego typu złamania, nałożono dane z ta-
bel demograficznych GUS na dane zależnie od wieku 
i ustalono zapadalność w zależności od przynależności 
do poszczególnych grup wiekowych. Częstość wystę-
powania złamań trzonów kości udowej w pierwszych 
10 latach życia była większa (około 11,1 / 100 000 osób / 
rok), po czym obserwuje się zmniejszanie częstości wy-
stępowania, aż do 2,9 / 100 000 osób / rok w przedziale 
40-49 lat. Następnie częstość zaczyna istotnie wzrastać, 
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Fig. 1. The number of patients with femoral shaft fractures in Poland in 2015-2018.
Ryc. Liczba pacjentów ze złamaniami trzonów kości udowej w Polsce w latach 2015-2018
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Fig. 2. Femoral shaft fractures depending on the age group in Poland in 2015-2018.
Ryc.2.Zapadalność na złamanie trzonu kości udowej w zależności od grupy wieku w Polsce w latach 2015-2018
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As regards the patients of PTCH, 43 patients were 
found to be diagnosed with S72.3 which was stated in 
the discharge report. A total of 39 individuals (N=39) 
were qualified for further analyses. The cause of the 
injury could not be specified in the remaining 4 cases, 
because the information was missing in the medical 
records. On admission to PTCH the youngest patient 
with a femoral shaft fracture was several days old, 
while the oldest was over 17 years old. The group 
included 20 boys and 19 girls at the average age of 
7 years. 

High-energy trauma was responsible for the 
fracture in 22 out of 39 patients, which constituted 
56% of all cases. Low-energy trauma was the cause 
of the fracture in 12 cases (31%), and pathological 
fractures – in 5 cases (13%) (Fig. 4).

As regards the group of high-energy trauma, 
injuries sustained while using a trampoline were the 
most common, followed by car accidents or accidents 
while using motor scooters or bicycles (Tab. I). The 
average age of a high-energy trauma patient was 8.5 
years with 59% predominance of boys.

The dominant causes of low-energy trauma were: 
falls on the same level or from a minor height, e.g. 
a chair. The average age of a low-energy trauma 
patient was 5.5 years with no sex-related difference 
(50% of boys, 50% of girls). 
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Fig. 3. Mortality in patients hospitalized with the diagnosis of a femoral shaft fracture.
Ryc.3.Śmiertelność pacjentów hospitalizowanych z diagnozą złamań trzonów kości udowej
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Fig. 4. Types of femoral shaft fractures in the patients of 
PTCH UCC MUW.
Ryc.4. Grupy złamań trzonów kości udowej u pacjentów 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM

by w grupie powyżej 70 roku życia odnotować skokowe 
wzrosty, aż do 55,1 / 100 000 mieszkańców / rok w gru-
pie osób powyżej 90 lat (Fig. 2).

Postanowiono przeanalizować także dane pod ką-
tem występowania zgonu u pacjentów hospitalizowa-
nych z powodu złamania trzonu kości udowej. W okre-
sie roku od pierwszej hospitalizacji z powodu złamania 
trzonu kości udowej zmarło 16% pacjentów, na co skła-
dały się zgony do 7 dni od rozpoczęcia hospitalizacji 
w liczbie 5%, od 8 do 30 dnia 2%, od 31 do 180 dnia 6% 
i od 181 do 365 dnia kolejne 3% (Fig. 3).

Wśród pacjentów DSK w dokumentacji elektro-
nicznej odnotowano 43 chorych z rozpoznaniem S72.3 
umieszczonym na karcie wypisowej, spośród nich do 
dalszych prac zakwalifikowano 39 rekordów (N=39), 
gdyż w 4 przypadkach dokumentacja medyczna nie 
pozwalała na ustalenie przyczyny urazu. Najmłodszy 
chory w chwili przybycia do DSK ze złamaniem trzonu 
kości udowej miał kilkanaście dni, najstarszy ponad 17 
lat. Średnia wieku wynosiła 7 lat, a rozkład płci wynosił 
20 chłopców i 19 dziewcząt. 

Wśród 39 pacjentów, aż u 22 za przyczynę urazu 
uznano wypadek wysokoenergetyczny, co stanowiło 
56% wszystkich przypadków. W 12 przypadkach przy-
czyną był uraz niskoenergetyczny (31%), a w 5 były to 
złamania o charakterze patologicznym (13%) (Fig. 4).

Wśród urazów wysokoenergetycznych najczęstszą 
przyczyną były urazy doznane na trampolinie, a ko-
lejną przyczyną wypadki komunikacyjne z udziałem 
pojazdów osobowych, skuterów lub rowerów (Tab. I). 
Przeciętny wiek chorego z urazem wysokoenergetycz-
nym to 8,5 roku życia, z 59% przewagą chłopców.

Wśród urazów niskoenergetycznych dominowały 
upadki z wysokości własnej lub z niewielkiej wyso-
kości, na przykład z krzesła. Przeciętny wiek pacjenta 
z niskoenergetycznym złamaniem kości udowej to 5,5 
roku, bez różnicy wobec płci (50% przypadków chłop-
cy, 50% dziewczęta).

W przypadku złamań patologicznych z 5 przypad-
ków, aż w czterech za przyczynę złamań uznano wro-
dzoną łamliwość kości, łac. osteogenesis imperfecta.
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Osteogenesis imperfecta (OI) was responsible for 
4 out of 5 cases of pathological fractures.

DISCUSSION

Polish professional literature concerning 
femoral fractures includes scarce data about their 
epidemiology. The issue of epidemiology was 
entirely disregarded or described to a limited extent 
in the majority of articles and chapters. According to 
one study the femur is most commonly broken via 
an indirect mechanism as a result of high-energy 
trauma in 70%. It was observed in physically active 
individuals aged 18-65 in 40% (13). W. Rusek et al. 
calculated that in case of pediatric patients femoral 
shaft fractures constituted approx. 10% of all 
fractures in children hospitalized in the Department 
of Pediatric Orthopedics and Traumatology in 
Rzeszów. However, the paper lacked a reference to 
the population size or the estimation of the incidence 
of this phenomenon (14). More detailed data may 
be found in international professional literature. 
However, the data refer to international populations. 
K.  Egol  et al. reported that the total incidence of 
femoral shaft fractures was about 10/100 000 persons 
annually. At the same time, they indicated a high 
correlation with the sex and age, with the peak of 
fractures in men occurring at the age of 15-24, while 
in women – over 75 years. Young men experience 
fractures as a consequence of high-energy trauma, 
while elderly women – as a result of low-energy falls 
(15). Rune Hedlund  in 1986 demonstrated a similar 
incidence of the fractures in the inhabitants of 
Stockholm. Furthermore, the highest incidence of 
femoral shaft fractures was observed in the course of 
a severe injury in men aged 20-29. In case of women 
the risk of femoral shaft fractures increased by 10% 
annually with every year over 65 years of age. On 
average, the incidence of fractures was about 1/10 
000 inhabitants per year (16). A more recent study 
conducted in northern Europe (Finland) with a 10-year 
follow-up period revealed the incidence of fractures 
at 9.9/100 000 inhabitants annually. The authors 
reported 75% of high energy fractures and 25% low 
energy fractures. The dependence on sex and age was 
the same (the fractures occurred several times more 
commonly in young men and elderly women) (17). 

DYSKUSJA

W piśmiennictwie polskim dotyczącym złamań ko-
ści udowej jest niewiele doniesień dotyczących epide-
miologii tych złamań. W większości artykułów i roz-
działów tematyka epidemiologii jest zupełnie pominięta 
lub występuje w niewielkim zakresie, przykładowo  au-
tor jednej z publikacji podaje: „Kość udowa najczęściej 
ulega złamaniu z mechanizmu pośredniego w następ-
stwie urazów wysokoenergetycznych u 70%. Dotyczy 
osób aktywnych fizycznie w wieku 18-65 lat u 40%.” 
(13). W przypadku pacjentów pediatrycznych W. Rusek 
z zespołem obliczyli, że około 10% wszystkich złamań 
hospitalizowanych w oddziale ortopedii i traumatolo-
gii dziecięcej w Rzeszowie to były złamania trzonów 
kości udowych, brak jednak odniesienia do wielkości 
populacyjnej, czy też szacowania częstości występo-
wania zjawiska (14). Jedynie w literaturze zagranicznej 
można znaleźć dokładniejsze dane, ale odpowiadające 
tamtejszym populacjom. K. Egol i wsp. podają, że cał-
kowita częstość złamań trzonów kości udowej wynosiła 
około 10/ 100 000 osób / rok. Jednocześnie wskazują, 
że istnieje duża zależność od płci i wieku, gdzie szczyt 
złamań to dla mężczyzn wiek 15-24 lata, a dla kobiet 
jest to wiek powyżej 75 r.ż. U młodych mężczyzn zła-
mania powstają w następstwie urazów wysokoenerge-
tycznych, a u starszych kobiet w mechanizmie upadków 
niskoenergetycznych (15). Rune Hedlund w 1986 roku 
wykazała podobną częstość złamań w populacji sztok-
holmskiej, w szczególności, że najwyższą częstość zła-
mań trzonu kości udowej w przebiegu ciężkiego urazu 
mają mężczyźni w wieku 20-29 lat. W przypadku kobiet 
ryzyko złamania trzonu kości udowej wzrasta o 10% 
rocznie z każdym rokiem powyżej 65 roku życia. Prze-
ciętnie częstość występowania złamań wynosi w okoli-
cach 1/10 000 mieszkańców / rok (16). Kolejne, nowsze 
badanie północno-europejskie, tym razem z Finlan-
dii, z dziesięcioletnim okresem obserwacji, wykazało 
częstość złamań na 9,9/100 000 mieszkańców rocznie. 
Odnotowano tam 75% złamań wysokoenergetycznych 
i 25% złamań niskoenergetycznych, a zależność od płci 
i wieku była taka sama (złamania kilkukrotnie częściej 
występowały u młodych mężczyzn oraz starszych ko-
biet) (17). Szwedzkie badanie z lat 1998-2004 wskazało 
na całkowitą liczbę przypadków 10,3/100 000 miesz-
kańców / rok, jednakże z bardzo dużą różnicą dotyczą-
cą przedziałów wiekowych. W pierwszych 10 latach 

Table I. The most common causes of high-energy trauma in the pediatric population.
Tabela I. Najczęstsze przyczyny urazów wysokoenergetycznych w populacji pediatrycznej

The most common causes of high-energy trauma in order of frequency
1 Injuries while using a trampoline
2 Traffic accidents (cars, motor scooters, bicycles)
3 Falls on the stairs of swimming pools
4 Other sports-related injuries
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A Swedish study conducted in the years 1998-2004 
indicated the total number of cases at 10.3/100 000 
inhabitants annually with a considerable difference 
regarding age groups. The incidence was 12.1 (boys 
16.9, girls 7.1) over the first 10 years of life regardless 
of the sex. Afterwards, it gradually decreased until 
it reached 3.0 in persons aged 30-39. Then, the risk 
of femoral shaft fracture increased until the level of 
110/100 000 per year in the group aged 90+ (women 
132.3, men – only 45.6) (18). A study from Semey 
in Kazakhstan with a 3-year follow-up revealed the 
incidence of femoral shaft fractures at 9.7 cases per 
100 000 inhabitants annually (19).

The present authors determined the total incidence 
rate of femoral shaft fractures at 10.5/100 000 
inhabitants per year, which is consistent with data 
obtained from international literature. The incidence 
of femoral shaft fractures is similar in Poland and 
internationally. No significant differences are noted 
between populations. One striking feature of the 
results is the significant influence of age diversity on 
the incidence of the fractures. The incidence curve is 
high in children below 10 and then it decreases to reach 
the minimum in people aged 30 to 49. Subsequently, it 
starts to increase significantly to reach the peak in the 
oldest population in which the incidence of femoral 
shaft fractures was estimated at over 55 cases per 
100 000 inhabitants annually. Notably, the limitation 
of the assumed source of data from the National 
Health Fund is related to its dependence on the 
quality of work of people who supply data concerning 
diagnoses to the electronic systems. The quality of 
the obtained data may also be affected by cases of 
omitting S72.3 code in diagnoses or recording them 
with other codes, e.g. S72.7 (numerous fractures of 
the femur) or T02.5 (fractures within numerous areas 
of both lower extremities). Moreover, the quality of 
the data may be affected by other situations, when, 
due to an error, S72.3 code was recorded instead of 
another, correct code. Such a situation might occur 
particularly at facilities, where an administrative 
worker, and not medical personnel, was responsible 
for completing ICD-10 codes. 

During statistical analysis a high percentage of 
deaths was noted in patients who sustained a femoral 
shaft fracture. We concluded that even 16% of 
patients may die over the first year after the event. 
Regarding the above, it is worth noting that the data 
are purely statistical, obtained from the Department 
of Analyses and Strategies of the National Health 
Fund, without information concerning the age of 
patients, the main cause of death, concomitant 
diseases and concomitant diagnoses. Further research 
is necessary to investigate the effect of femoral shaft 
fractures on mortality comprising information about 

życia częstość liczona niezależnie od płci wynosiła 12,1 
(chłopcy 16,9, dziewczynki 7,1), po czym sukcesywnie 
spadała, aż do poziomu 3,0 w przedziale wiekowym 
30-39. Następnie pojawia się wzrost ryzyka złamania 
trzonu kości udowej aż do poziomu 110 / 100 000 / rok 
w grupie wiekowej 90+ (kobiety 132,3, a mężczyźni 
jedynie 45,6) (18). Badanie z trzyletnim okresem ob-
serwacji z Semej w Kazachstanie oszacowało częstość 
występowania złamań trzonu kości udowej na 9,7 przy-
padków na 100 000 mieszkańców rocznie (19).

W niniejszej pracy określono ogólny współczynnik 
zapadalności na złamania trzonu kości udowej wynosił 
10,5/100 000 mieszkańców / rok, co jest zbieżne z da-
nymi uzyskiwanymi z literatury zagranicznej. Częstość 
występowania złamań trzonów kości udowej w Polsce 
jest zbliżona do danych światowych i wskazuje na brak 
istotnych różnic pomiędzy populacjami. Zwraca uwagę 
istotny wpływ zróżnicowania wiekowego na częstość 
występowania złamań. Krzywa zapadalności jest wy-
soka wśród dzieci do 10 roku życia, po czym spada osią-
gając minimum w przedziale od 30 do 49 roku życia. 
Następnie zaczyna istotnie wzrastać osiągając apogeum 
w najstarszych grupach wiekowych, gdzie oszacowano 
częstość występowania złamań trzonu kości udowej na 
ponad 55 przypadków na 100 000 mieszkańców na rok. 
Jednocześnie należy pamiętać, że ograniczeniem przy-
jętego źródła danych z Narodowego Funduszu Zdrowia 
jest jego zależność od jakości pracy osób wprowadza-
jących rozpoznania do systemów elektronicznych. Na 
jakość uzyskanych danych mogły mieć wpływ przy-
padki pominięcia w podawanych rozpoznaniach kodu 
S72.3 lub ujęcie go w innych kodach, na przykład S72.7 
„liczne złamania kości udowej” czy też T02.5 „złama-
nia  obejmujące  liczne  okolice  obu  kończyn  dolnych”. 
Również wpływ na jakość uzyskanych danych mogą 
mieć sytuacje przeciwne, gdy w wyniku omyłki wpro-
wadzono błędnie kod S72.3 zamiast innego, właściwe-
go. Taka sytuacja mogła mieć miejsce w szczególności 
w miejscach, gdzie za wprowadzanie kodów ICD-10 
odpowiedzialny jest pracownik administracyjny, a nie 
personel medyczny.

W trakcie prac statystycznych zwrócono uwagę na 
występowanie wysokiego odsetka zgonów u pacjentów, 
którzy doznali złamania trzonów kości udowej. Wnio-
skujemy, że aż 16% chorych może ponieść zgon w ciągu 
jednego roku od zdarzenia. Biorąc pod uwagę takie in-
formacje, należy również mieć na uwadze, że są to dane 
czysto statystyczne uzyskane z Departamentu Analiz 
i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia, bez danych 
na temat wieku chorych, głównej przyczyny zgonu, 
chorób współistniejących i towarzyszących rozpoznań 
współistniejących. Kwestia zbadania wpływu złamania 
trzonu kości udowej na śmiertelność z uwzględnieniem 
mechanizmu zdarzenia, towarzyszących obrażeń i ob-
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the mechanism of the event, associated injuries and 
the medical history of the patients. 

As regards the pediatric population we observed 
a considerable percentage of pathological and low 
energy femoral shaft fractures, which constituted 
as much as 44% of cases.  Other authors observed 
a significantly more marked incidence of high-energy 
trauma (17, 20).

Unlike the authors of other studies, we noted no 
significant differences in the incidence of femoral 
shaft fractures depending on the sex in individual age 
groups. Other authors reported a higher incidence of 
the fractures in boys compared to girls both in Poland 
(14) and worldwide (17, 20, 21).

CONCLUSIONS

The epidemiology of femoral shaft fractures in 
Poland in the second decade of the 21st century is 
similar to cases described in international literature 
for the past 40 years. The incidence of femoral shaft 
fractures is comparable in Poland, Sweden, Finland, 
Kazakhstan and the USA. The Polish population is 
characterized by tendencies similar to those described 
in international studies suggesting the increased risk 
of femoral shaft fractures in adolescence and a very 
significant increase in the risk in the elderly. 

The experience of Pediatric Teaching Clinical 
Hospital, University Clinical Center of the Medical 
University of Warsaw showed that, currently, 
trampoline jumping is the main reason for high-
energy fractures of the femoral shaft in children, 
with traffic accidents being the second one.  
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ABSTRACT

BACKGROUND. Pediatric palliative care applies to the conditions specified in the Regulation of the Minister 
of Health. The previous studies have proved that the conditions’ catalogue is incomplete and inadequate.
AIM OF STUDY. The aim of the study was to verify completeness and adequacy of the Minister of Health’s 
catalogue and to develop a new catalogue based on available epidemiological data concerning the Polish 
population.
MATERIALS AND METHODS. The data of the Statistics Poland on underlying causes of death of children 
(0-17 years old) and young adults (18-29 years old) who died in 1999-2018 were analyzed. Besides, the study 
includes data collected by the Warsaw Hospice for Children Foundation on diagnoses of 739 patients treated in 
1994-2019, including 519 deceased. The catalogue developed on that basis was compared with the Minister of 
Health’s catalogue.  
RESULTS. The new catalogue of conditions that may require pediatric palliative care in Poland and the 
additional criteria of patient recruitment were developed. The incompleteness and inadequacy of the Minister of 
Health’s catalogue were demonstrated.
CONCLUSIONS. The  Regulation of the Minister of Health necessitates an amendment regarding the list of 
medical conditions entitling children to guaranteed palliative care and hospice services. The Minister of Health 
should introduce standards and medical procedures for pediatric palliative care. Patients should be recruited on 
the basis of recognized standards by physicians and not officials of the National Health Fund using incomplete 
and inadequate Minister of Health’s catalogue of medical conditions.

Key words: children, palliative care, hospice, health policy, epidemiology

STRESZCZENIE

WSTĘP. Pediatryczna opieka paliatywna dotyczy grupy schorzeń wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia. Wcześniejsze badania wykazały, że katalog tych schorzeń jest niekompletny i nieadekwatny.
CEL PRACY. Celem badania było zweryfikowanie kompletności i adekwatności katalogu Ministra Zdrowia 
oraz opracowanie nowego katalogu na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych dotyczących polskiej 
populacji.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano dane GUS o przyczynach wyjściowych zgonu dzieci w wieku 0-17 
lat oraz młodych dorosłych w wieku 18-29 lat zmarłych w okresie 1999-2018. Ponadto uwzględniono dane o 
rozpoznaniach 739 pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci leczonych w okresie 1994-2019, w tym 519 
zmarłych. Opracowany na tej podstawie katalog schorzeń porównano z katalogiem Ministra Zdrowia.

Public health/Zdrowie publiczne
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WYNIKI. Opracowano nowy katalog schorzeń mogących wymagać pediatrycznej opieki paliatywnej w Polsce 
oraz kryteria dodatkowe służące kwalifikacji pacjentów. Wykazano niekompletność i nieadekwatność katalogu 
Ministra Zdrowia w zakresie określonych schorzeń.
WNIOSKI. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wymaga nowelizacji w zakresie wykazu jednostek chorobo-
wych kwalifikujących dzieci do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Mini-
ster Zdrowia powinien wprowadzić standardy postępowania i procedury medyczne pediatrycznej opieki palia-
tywnej. O kwalifikacji pacjentów powinni decydować lekarze na podstawie obowiązujących standardów, a nie 
urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie niekompletnego i nieadekwatnego katalogu schorzeń 
Ministra Zdrowia.

Słowa kluczowe: dzieci, opieka paliatywna, hospicjum, polityka zdrowotna, epidemiologia
 

INTRODUCTION

Pediatric palliative care (PedPC) provides children 
with incurable diseases, at high risk of premature death 
or suffering from symptoms difficult to control, with 
a seven days a week and round-the-clock medical and 
nursing care. Its goal is to preserve child’s dignity, to 
improve the quality of his/her life, and to protect her/
him against futile medical care and iatrogenic treatment. 
It includes symptom management in the child, as well 
as psychological, social, and spiritual support provided 
to the whole family, also in form of bereavement care 
(1). This relatively new field of pediatrics was initiated 
in Poland by establishment of the Warsaw Hospice for 
Children (1994) and Department of Palliative Care at 
the Institute of Mother and Child in Warsaw (1996). The 
first epidemiological study was published in 2000 (2).

The Supreme Chamber of Control (SCC) reported 
discrimination in access to palliative and hospice care 
(PHC) of adult patients with conditions not listed in 
the Regulation of the Minister of Health (RMH) (3, 4). 

Our previous research shows that this problem 
concerns also PHC for children, in other words PedPC, 
because the RMH catalogue of conditions qualifying 
for guaranteed services in the scope of PHC (hereafter: 
MH catalogue) is incomplete and inadequate (5). 
Besides, it does not provide information about research 
on the basis of which it was developed.

The RMH defines those conditions as “incurable, 
refractory to causal treatment, progressive, life-
limiting”. WHO uses in this context two terms: life-
threatening and life-limiting (6). The Polish Pediatric 
Society has proposed use of the term “incurable 
medical condition leading to premature death” as 
a synonym of life-limiting  condition (7). Literal 
translation of the latter term into Polish does not reflect 
precisely its original meaning and has not been used in 
Polish language.

The RMH contains a record saying that an adult 
beneficiary may receive guaranteed PedPC benefits 
provide that: 

a) disease entity is congenital in nature or life-
limiting condition was diagnosed before the age of 18 

WSTĘP

Pediatryczna opieka paliatywna (PedOP) polega na 
zapewnieniu całodobowych świadczeń lekarskich i pie-
lęgniarskich dzieciom z chorobami nieuleczalnymi, 
obarczonym wysokim ryzykiem przedwczesnej śmier-
ci, lub cierpiącym z powodu trudnych do opanowania 
objawów. Ma na celu ochronę godności dziecka, popra-
wę jakości jego życia, ochronę przed uporczywą terapią 
i działaniami jatrogennymi. Obejmuje leczenie objawo-
we dziecka oraz wsparcie psychologiczne, socjalne i du-
chowe udzielane całej rodzinie, także w okresie żałoby 
(1). W Polsce ta stosunkowo nowa dziedzina pediatrii 
została zapoczątkowana powstaniem Warszawskiego 
Hospicjum dla Dzieci (1994) i Zakładu Opieki Palia-
tywnej (1996) w Instytucie Matki i Dziecka. Pierwsze 
badanie epidemiologiczne opublikowano w 2000 r. (2). 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wskazała na dys-
kryminację w dostępie do opieki paliatywnej i hospi-
cyjnej (OPH) dorosłych pacjentów ze schorzeniami 
niewymienionymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
(RMZ) (3, 4). 

Z naszych wcześniejszych badań wynika, że pro-
blem ten dotyczy także OPH nad dziećmi, czyli PedOP, 
ponieważ wykaz jednostek chorobowych RMZ kwali-
fikujących dzieci do świadczeń gwarantowanych z za-
kresu OPH (dalej: katalog MZ) jest niekompletny i nie-
adekwatny (5). Ponadto nie zawiera informacji o bada-
niach, na podstawie których go opracowano.

RMZ definiuje te schorzenia jako „nieuleczalne, 
niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępu-
jące, ograniczające życie”. WHO używa w tym kon-
tekście dwóch określeń: life-threatening i life-limiting 
(6). Polskie Towarzystwo Pediatryczne proponuje sto-
sowanie określenia „nieuleczalna choroba prowadząca 
do przedwczesnej śmierci”, jako polskiego synonimu 
life-limiting condition (7). Dosłowne tłumaczenie tego 
ostatniego terminu jako „schorzenie ograniczające ży-
cie” nie oddaje precyzyjnie jego pierwotnego znaczenia 
i nie było wcześniej używane w języku polskim.

RMZ zawiera zapis mówiący, że świadczeniobiorcy 
dorosłemu mogą być udzielane świadczenia gwaranto-
wane w ramach opieki paliatywnej dla dzieci, jeżeli:
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Pediatryczna opieka paliatywna Pediatric palliative care

years and the beneficiary was receiving guaranteed 
PedPC benefits provided by a home care hospice for 
children when he or she was under 18 years or

b) there is no possibility of adequate provision of 
guaranteed services by home care hospices for adults 
because of the rare nature of the disease or place of 
residence.

AIM OF STUDY

The aim of the study was to verify completeness 
and adequacy of the Minister of Health catalogue 
and to develop a new catalogue based on available 
epidemiological data concerning the Polish population.

MATERIALS AND METHODS

The data of the Statistics Poland on underlying 
causes of death (ICD-10 codes) of children (0-17 years 
old) and young adults (18-29 years old) who died in 
1999-2018 were analyzed. Besides, the study includes 
data collected by the Warsaw Hospice for Children 
Foundation on diagnoses (ICD-10 codes) of 739 
patients treated in 1994-2019, including 519 deceased. 

The following inclusion criteria to the catalogue 
were adopted: the disease is chronic and leads to 
chronic sequelae, the disease occurs in children (0-17 
years), it was a cause of death at the age of 0-29 years 
in 1999-2018. In the catalogue of underlying (primal) 
causes of death the very rare diseases and deaths, and 
garbage codes were omitted. The use of the latter ones 
proved necessary for coding some additional criteria 
to qualify patients. The catalogue developed on that 
basis was compared with the MH catalogue.

The set of selected ICD-10 codes was compared 
with the list of diseases which, in the case of high 
risk of premature death, may qualify a child for 
PedPC, published by the Warsaw Hospice for Children 
Foundation (WHCF) (1).

It was taken into consideration that an underlying 
(primal) cause of death (i.e. an early disease process 
that led to death, or an injury or poisoning that resulted 
in death) may not be the same as clinical diagnosis 
which is the basis for the patient’s referral to pediatric 
PHC.

It has been taken into account that in rare cases 
no diagnosis can be made in a child requiring PHC. 
This applies to so-called syndrome without a name 
(SWAN) (8).

RESULTS

The new catalogue of selected conditions that may 
require PedPC in Poland and the additional criteria of 
patient recruitment were presented in Table I. It does 

a) jednostka chorobowa ma charakter wrodzony lub 
choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana 
przed ukończeniem przez świadczeniobiorcę 18. roku 
życia, a świadczeniobiorca korzystał ze świadczeń 
gwarantowanych realizowanych w hospicjum domo-
wym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia lub

b) nie istnieje możliwość odpowiedniego udzielania 
świadczeń gwarantowanych przez hospicja domowe dla 
dorosłych ze względu na rzadki charakter choroby lub 
miejsce zamieszkania.

CEL PRACY

Celem badania było zweryfikowanie kompletności 
i adekwatności katalogu MZ oraz opracowanie nowego 
katalogu na podstawie dostępnych danych epidemiolo-
gicznych dotyczących polskiej populacji.

MATERIAŁ I METODY

Analizowano dane GUS o przyczynach wyjścio-
wych zgonu (kody ICD-10) dzieci w wieku 0-17 lat oraz 
młodych dorosłych w wieku 18-29 lat zmarłych w okre-
sie 1999-2018. Ponadto uzyskano dane o rozpoznaniach 
(kody ICD-10) 739 pacjentów Warszawskiego Hospi-
cjum dla Dzieci leczonych w okresie 1994-2019, w tym 
519 zmarłych.

Przyjęto następujące kryteria włączenia do katalogu: 
choroba jest przewlekła lub prowadzi do przewlekłych 
następstw, występuje u dzieci (0-17 lat), była przyczyną 
zgonów w wieku 0-29 lat w latach 1999-2018. W kata-
logu wyjściowych (pierwotnych) przyczyn zgonu pomi-
nięto choroby i zgony bardzo rzadkie oraz rozpoznania 
typu garbage codes (kody bezużyteczne). Użycie tych 
ostatnich okazało się niezbędne do kodowania niektó-
rych kryteriów dodatkowych, służących kwalifikacji 
pacjentów. Opracowany katalog schorzeń porównano 
z katalogiem MZ.

Zbiór wybranych kodów ICD-10 porównano z listą 
chorób, które w razie wystąpienia ryzyka przedwcze-
snej śmierci dziecka, mogą kwalifikować do pedia-
trycznej domowej opieki paliatywnej – opublikowanej 
przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 
(FWHD) (1). 

Wzięto pod uwagę, że wyjściowa (pierwotna) przy-
czyna zgonu (tj. choroba będąca początkiem procesu 
chorobowego, który doprowadził do zgonu, albo uraz 
lub zatrucie, w wyniku którego nastąpił zgon), może nie 
być tożsama z rozpoznaniem klinicznym, które stanowi 
podstawę skierowania pacjenta do pediatrycznej OPH. 

Uwzględniono, że w rzadkich przypadkach nie 
można postawić rozpoznania u dziecka wymagającego 
OPH. Dotyczy to tzw. zespołów chorobowych bez na-
zwy (ang. syndrome without a name, SWAN) (8). 
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not include a number of rare diseases which do not 
have specific ICD-10 codes. For this reason, it cannot 
be treated as a closed set.

The incompleteness and inadequacy of MH 
catalogue of disease entities qualifying children for 
PHC were demonstrated identifying:

ICD-10 codes not listed in the MH catalogue which 
were positively verified: D18.0, D21, E10.7, E34.8, 
E66.2, G31.8, G31.9, G37.8, G37.9, G40.9, I27.0, I27.2, 
I27.8, I42.0, I42.1, I42.2, I42.4, I42.5, I42.8, I42.9, 
P20, P37.1, P52, P96.0, Q26.2-Q26.4, Q26.8, Q26.9, 
Q28.0-Q28.3, Q33.0, Q33.3, Q33.6-Q33.9, Q43.1, 
Q61.3, Q61.4, Q86.0, T75.1, T86, W75, W78, W79, 
W80;

ICD-10 codes listed in the MH catalogue which 
were negatively verified (Table II).

DISCUSSION

The RMH conditions the implementation of PHC 
benefits by issuing a referral by a physician and by 
a medical indication, and in particular, the presence of 
a disease entity in the beneficiary, referred to in Annex 
1 to the RMH, with no hope of recovery. That formal 
limitation led to discrimination in access to PHC, 
indicated by the SCC, of adult patients with conditions 
not listed in the RMH.

The effects of that provision on the ground of PedPC 
should be considered differently. They are of two kinds. 
First, as in adults, access to services is limited due to 
incompleteness of MH catalogue. Second, because 
of the inadequacy of MH catalogue and the lack of 
detailed eligibility criteria for PedPC (such criteria are 
not included in the RMH) children who require long-
term care (not palliative one) are allowed to be admitted 
to hospice services reimbursed by the National Health 
Fund. In the process of qualifying a patient for PedPC 
it is important to distinguish patients who really need 
it because of symptoms difficult to control and end-
stage organ failure, from those who may be covered 
in the current phase of the disease by long-term care.

Detailed analysis of the MH catalogue showed that 
it contains many conditions which do not cause deaths 
of children or the number of deaths is insignificant 
(Table II). A certain group of diseases listed in that 
catalog requires neither palliative nor long-term care.

The category “insignificant number of deaths in 
children” used in Table II means that in rare cases, 
patients with these conditions may qualify for PedPC, 
however, most of them do not require it.

Eligibility criteria for PedPC and discharge patients 
from home care hospice for children, moreover 
definitions of PedPC and pediatric long-term care and 
criteria that differentiate them were published in the 
WHCF project of standards (1).

WYNIKI

Nowy katalog wybranych jednostek chorobowych, 
w przebiegu których może wystąpić potrzeba PedOP 
oraz kryteria dodatkowe, służące kwalifikacji pacjen-
tów, przedstawiono w Tabeli I. Nie obejmuje on szeregu 
chorób rzadkich, które nie posiadają specyficznych ko-
dów ICD-10. Z tego powodu nie może być traktowany 
jako zbiór zamknięty. 

Wykazano niekompletność i nieadekwatność katalo-
gu jednostek chorobowych MZ kwalifikujących dzieci 
do OPH identyfikując:

kody ICD-10 niewystępujące w katalogu MZ, które 
zostały pozytywnie zweryfikowane: D18.0, D21, E10.7, 
E34.8, E66.2, G31.8, G31.9, G37.8, G37.9, G40.9, I27.0, 
I27.2, I27.8, I42.0, I42.1, I42.2, I42.4, I42.5, I42.8, I42.9, 
P20, P37.1, P52, P96.0, Q26.2-Q26.4, Q26.8, Q26.9, 
Q28.0-Q28.3, Q33.0, Q33.3, Q33.6-Q33.9, Q43.1, Q61.3, 
Q61.4, Q86.0, T75.1, T86, W75, W78, W79, W80; 

kody ICD-10 występujące w katalogu MZ, które zo-
stały negatywnie zweryfikowane (Tabela II). 

DYSKUSJA

RMZ warunkuje realizację świadczeń OPH wysta-
wieniem przez lekarza skierowania oraz wskazaniem 
medycznym, a w szczególności faktem występowania 
u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której 
mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nieroku-
jącej nadziei na wyleczenie. Właśnie takie formalne 
ograniczenie doprowadziło do wskazanej przez NIK 
dyskryminacji w dostępie do OPH pacjentów dorosłych 
ze schorzeniami niewymienionymi w RMZ. 

Inaczej należy rozpatrywać skutki tego przepisu na 
gruncie PedOP. Są one dwojakiego rodzaju. Po pierw-
sze, podobnie jak u dorosłych, ogranicza się dostęp do 
świadczeń z powodu niekompletności katalogu MZ. Po 
drugie, z powodu nieadekwatności katalogu MZ oraz 
braku szczegółowych kryteriów kwalifikacji do Pe-
dOP (RMZ takich kryteriów nie zawiera), umożliwia 
się przyjmowanie do hospicjów dzieci, które wymagają 
opieki długoterminowej, a nie paliatywnej, oraz refun-
dację tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. W procesie kwalifikowania pacjenta do PedOP 
istotne jest odróżnienie pacjentów, którzy rzeczywiście 
jej potrzebują z powodu trudnych do opanowania ob-
jawów i schyłkowej niewydolności narządów, od tych, 
którzy w aktualnej fazie choroby mogą zostać objęci 
opieką długoterminową. 

Szczegółowa analiza katalogu MZ wykazała, że za-
wiera on wiele schorzeń, które nie powodują zgonów 
dzieci, albo liczba zgonów jest znikoma (Tabela II). 
Pewna grupa wymienionych w tym katalogu schorzeń 
nie wymaga ani opieki paliatywnej, ani długotermino-
wej.
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Table I. Medical conditions that may require pediatric palliative care in Poland and additional criteria of patient recruitment 
(the new catalogue).
Tabela I. Schorzenia mogące wymagać pediatrycznej opieki paliatywnej w Polsce oraz kryteria dodatkowe, służące 
kwalifikacji pacjentów (nowy katalog).

Medical condition
Schorzenie Additional eligibility criteria required

Wymagane dodatkowe kryteria kwalifikacjiICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

C00-C14 Malignant neoplasms of lip, oral cavity and 
pharynx   
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C16-C18, 
C22, 
C25-C26

Malignant neoplasms of digestive organs
Nowotwory złośliwe narządów układu 
pokarmowego

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C30-C38.3, 
C38.8, C39

Malignant neoplasms of respiratory and 
intrathoracic organs   
Nowotwory złośliwe układu oddechowego 
i narządów klatki piersiowej

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C40-C41 Malignant neoplasms of bone and articular 
cartilage   
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C43-C44 Melanoma and other malignant neoplasms of skin
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C45-C49 Malignant neoplasms of mesothelial and soft 
tissue
Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek 
miękkich

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C56 Malignant neoplasm of ovary
Nowotwór złośliwy jajnika

Cancer progression despite oncological treatment 
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C62-C63 Malignant neoplasms of male genital organs
Nowotwory złośliwe męskich narządów 
płciowych

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C64-C68 Malignant neoplasms of urinary tract
Nowotwory złośliwe układu moczowego

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C69-C72 Malignant neoplasms of eye, brain and other parts 
of central nervous system
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części 
ośrodkowego układu nerwowego

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C73-C75 Malignant neoplasms of thyroid and other 
endocrine glands
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów 
wydzielania wewnętrznego

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C77-C79 Malignant neoplasms of ill-defined, other 
secondary and unspecified sites Nowotwory 
złośliwe niedokładnie określone, wtórne 
i o nieokreślonym umiejscowieniu

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

C81-C96 Malignant neoplasms, stated or presumed to be 
primary, of lymphoid, haematopoietic and related 
tissue
Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub 
przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki 
limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek 
pokrewnych

Cancer progression despite oncological treatment
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

Pediatryczna opieka paliatywna Pediatric palliative care
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Medical condition
Schorzenie Additional eligibility criteria required

Wymagane dodatkowe kryteria kwalifikacjiICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

D18.0 Haemangioma (brain)
Naczyniak krwionośny mózgu

I69.1 sequelae of intracerebral haemorrhage
R40.2* persistent vegetative state 
I69.1 następstwa krwotoku śródmózgowego
R40.2 stan wegetatywny

D33.0, D33.1, 
D33.2

Benign neoplasm of brain
Nowotwór niezłośliwy mózgu

Cancer progression despite oncological treatment 
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

D43.0, D43.1, 
D43.2

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of 
brain
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym 
charakterze mózgu

Cancer progression despite oncological treatment 
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

D46 Myelodysplastic syndromes
Zespoły mielodysplastyczne

Cancer progression despite oncological treatment 
Progresja nowotworu mimo leczenia 
onkologicznego

E10.7 Type 1 diabetes mellitus with multiple 
complications  
Cukrzyca insulinozależna z wieloma 
powikłaniami

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

E34.8 Progeria
Progeria

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

E66.2 Extreme obesity with alveolar hypoventilation
Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

E71-E72, 
E74.0, E74.2, 
E74.4-E77, 
E79.1-E79.9, 
E83.0, E84, 
E88.8-E88.9

Metabolic disorders   
Choroby metaboliczne

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

F84.2 Rett syndrome
Zespół Retta

G93.4 encephalopathy, severe form in boys
G93.4 encefalopatia, postać ciężka u chłopców

G09 Sequelae of inflammatory diseases of central 
nervous system
Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego 
układu nerwowego

R40.2* persistent vegetative state or G93.4 
encephalopathy
R40.2 stan wegetatywny lub G93.4 encefalopatia

G10 Huntington disease
Pląsawica [choroba Huntingtona]

Juvenile form
Postać młodzieńcza

G11.1 Early-onset cerebellar ataxia
Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

G11.3 Cerebellar ataxia with defective DNA repair
Ataksja móżdżkowa z uszkodzonym systemem 
naprawy DNA

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

G12.0 Infantile spinal muscular atrophy, type 
I [Werdnig-Hoffman]  
Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ 
I Werdniga-Hoffmana

J96.1 chronic respiratory failure
J96.1 przewlekła niewydolność oddechowa

G12.1, G12.2, 
G12.8, G12.9

Muscular atrophy
Zaniki mięśni

J96.1 chronic respiratory failure
J96.1 przewlekła niewydolność oddechowa

G23.0 Hallervorden-Spatz disease
Choroba Hellervordena-Spatza (choroba 
zwyrodnieniowa układu nerwowego związana 
z odkładaniem żelaza w mózgu)

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli
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Medical condition
Schorzenie Additional eligibility criteria required

Wymagane dodatkowe kryteria kwalifikacjiICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

G31.8 Subacute necrotizing encephalopathy [Leigh]
Podostra martwicza encefalopatia (zespół Leigha)

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

G31.9 Degenerative disease of nervous system, 
unspecified
Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, 
nieokreślone

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

G37.8 Other specified demyelinating diseases of central 
nervous system
Inne określone choroby demielinizacyjne 
ośrodkowego układu nerwowego

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

G37.9 Demyelinating disease of central nervous system, 
unspecified
Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu 
nerwowego, nieokreślone

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

G40.9 Epilepsy, unspecified, intractable (G40.91), 
refractory, drug-resistant
Padaczka lekooporna

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

G71, G72.8, 
G72.9

Primary disorders of muscles and other 
myopathies
Pierwotne zaburzenia mięśniowe i inne miopatie

J96.1 chronic respiratory failure
J96.1 przewlekła niewydolność oddechowa

G80 Cerebral palsy – most severe form
Mózgowe porażenie dziecięce – postać skrajnie 
ciężka

G40.91 epilepsy intractable (drug-resistant) or 
J96.1 chronic respiratory failure or E41 or severe 
malnutrition with marasmus
G40.9 padaczka lekooporna lub J96.1 przewlekła 
niewydolność oddechowa lub E41 ciężkie 
niedożywienie z wyniszczeniem

G91 Hydrocephalus – most severe form 
Wodogłowie – postać skrajnie ciężka

G40.91 epilepsy intractable (drug-resistant) or 
J96.1 chronic respiratory failure or E41 or severe 
malnutrition with marasmus
G40.9 padaczka lekooporna lub J96.1 przewlekła 
niewydolność oddechowa lub E41 ciężkie 
niedożywienie z wyniszczeniem

G93.1 Anoxic brain damage, not elsewhere classified
Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia 
niesklasyfikowane gdzie indziej

R40.2* persistent vegetative state or G93.4 
encephalopathy, severe form
R40.2 stan wegetatywny lub G93.4 encefalopatia, 
postać ciężka

G93.4 Encephalopathy, unspecified
Encefalopatia, nieokreślona

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli 

G93.9 Disorder of brain, unspecified
Zaburzenia mózgu, nieokreślone

Disease progression, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

I27.0 Primary pulmonary hypertension
Pierwotne nadciśnienie płucne

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

I27.8** Eisenmenger’s syndrome 
Zespół Eisenmengera

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

I42.0, I42.1, 
I42.2, I42.4, 
I42.5, I42.8, 
I42.9

Cardiomyopathies
Kardiomiopatie

I50 heart failure
I50 niewydolność serca
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Schorzenie Additional eligibility criteria required

Wymagane dodatkowe kryteria kwalifikacjiICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

I50, J96, K72, 
N18.0

Irreversible multiple organ dysfunction while 
awaiting transplantation 
Nieodwracalna niewydolność wielonarządowa 
w okresie oczekiwania na przeszczep 

A patient who was qualified for transplantation 
or retransplantation developed irreversible 
complications that exclude further transplantation 
effort
Pacjent, który był dotąd zakwalifikowany do 
transplantacji lub retransplantacji narządowej, 
rozwinął takie nieodwracalne powikłania, które 
czynią tę transplantację niemożliwą

I69 Sequelae of cerebrovascular disease
Następstwa chorób naczyniowych mózgu

R40.2* persistent vegetative state
R40.2 stan wegetatywny

N18.0 End-stage renal failure
Schyłkowa niewydolność nerek

Permanent contraindications to chronic dialysis 
therapy and kidney transplantation
Trwałe przeciwwskazania do przewlekłej 
dializoterapii i transplantacji nerki

P10, 
P11.0-P11.2, 
P11.9

Birth injury
Uraz okołoporodowy

G93.4 encephalopathy, severe form
G93.4 encefalopatia, postać ciężka

P20 Intrauterine hypoxia
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

P91.6 encephalopathy, severe form
P91.6 encefalopatia, postać ciężka

P21 Birth asphyxia
Zamartwica urodzeniowa

P91.6 encephalopathy, severe form
P91.6 encefalopatia, postać ciężka

P27 Chronic respiratory disease originating in the 
perinatal period
Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca 
się w okresie okołoporodowym

J96.1 chronic respiratory failure
J96.1 przewlekła niewydolność oddechowa

P35.1 Congenital cytomegalovirus infection
Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus 
cytomegalii

G93.4 encephalopathy, severe form
G93.4 encefalopatia, postać ciężka

P37.1 Congenital toxoplasmosis
Wrodzona toksoplazmoza

G93.4 encephalopathy, severe form
G93.4 encefalopatia, postać ciężka

P52 Intracranial nontraumatic haemorrhage of fetus 
and newborn
Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu 
i noworodka

G93.4 encephalopathy, severe form
G93.4 encefalopatia, postać ciężka

P91.6 Hypoxic ischaemic encephalopathy of newborn
Encefalopatia noworodka z niedotlenienia 
niedokrwiennego

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

P96.0 Congenital renal failure
Wrodzona niewydolność nerek

Permanent contraindications to chronic dialysis 
therapy and kidney transplantation
Trwałe przeciwwskazania do przewlekłej 
dializoterapii i transplantacji nerki

Q00-Q04.3, 
Q04.5-Q06.1, 
Q06.8-Q07

Congenital malformations of the nervous system
Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q20-Q23, 
Q24.2-Q24.9, 
Q25.1-Q25.9, 
Q26.2-Q26.4, 
Q26.8, Q26.9

Congenital malformations of the circulatory 
system
Wrodzone wady rozwojowe układu krążenia

In end-stage, I50 heart failure or I27.0 primary 
pulmonary hypertension or I27.2 secondary 
pulmonary hypertension or I27.8 Eisenmenger’s 
syndrome
W schyłkowym stadium, I50 niewydolność serca 
lub I27.0 pierwotne nadciśnienie płucne lub I27.2 
nadciśnienie płucne wtórne lub I27.8 zespół 
Eisenmengera
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Wymagane dodatkowe kryteria kwalifikacjiICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

Q28.0-Q28.3 Congenital malformations of precerebral and 
cerebral vessels
Wady rozwojowe naczyń przedmózgowych 
i mózgowych

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q33.0, Q33.3, 
Q33.6-Q33.9

Congenital malformations of lung
Wrodzone wady rozwojowe płuc

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q43.1 Hirschsprung disease
Choroba Hirschsprunga

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q44.7 Alagille syndrom
Zespół Alagille’a

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q60.1, Q60.4, 
Q60.6, Q61.1, 
Q61.3, Q61.4

Congenital malformations of kidney
Wrodzone wady rozwojowe nerek

N18.0, permanent contraindications to chronic 
dialysis therapy and kidney transplantation
N18.0, obecność  trwałych przeciwwskazań do 
przewlekłej dializoterapii i transplantacji nerki

Q77.1, Q77.4, 
Q77.8

Osteochondrodysplasia
Dysplazja kostno-chrzęstna

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q78.0 Osteogenesis imperfecta
Wrodzona łamliwość kości

Type 2 or 3 
Typ 2 lub 3

Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis, Herlitz syndrome
Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać 
śmiertelna, typ Herlitza

Q85 Phakomatoses
Fakomatozy

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q86.0 Fetal alcohol syndrome (dysmorphic)
Płodowy zespół alkoholowy

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q86.8 Other congenital malformation syndromes due to 
known exogenous causes
Inne (letalne) zespoły wrodzonych wad 
rozwojowych spowodowane przez znane czynniki 
zewnętrzne

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q87.1 Smith-Lemli-Opitz syndrome
Zespół Smitha-Lemliego-Opitza

Severe form, symptoms difficult to control
Progresja choroby, objawy trudne do kontroli

Q87.2 VATER/VACTERL syndrome
Zespół VATER lub VACTERL

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q87.5 Other congenital malformation syndromes with 
other skeletal changes
Inne (letalne) zespoły wrodzonych wad 
rozwojowych z innymi zmianami szkieletowymi

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

Q87.8 Zellweger syndrome*** and other specified 
congenital malformation syndromes, not 
elsewhere classified
Zespół Zellwegera oraz inne określone zespoły 
wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane 
gdzie indziej

Lethal forms
Postacie letalne

Q89.4 Conjoined twins
Bliźnięta zrośnięte

Lethal forms
Postacie letalne

Q89.7 Multiple congenital malformations, not elsewhere 
classified
Mnogie wrodzone wady rozwojowe 
niesklasyfikowane gdzie indziej

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli
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Kody ICD-10

Description
Opis

Q90 Down syndrome
Zespół Downa

In end-stage, I50 heart failure or I27.0 primary 
pulmonary hypertension or I27.2 secondary 
pulmonary hypertension or I27.8 Eisenmenger’s 
syndrome
W schyłkowym stadium, I50 niewydolność serca 
lub I27.0 pierwotne nadciśnienie płucne lub I27.2 
nadciśnienie płucne wtórne lub I27.8 zespół 
Eisenmengera

Q91 Edwards syndrome and Patau syndrome
Zespół Edwardsa i zespół Pataua

Q92 Other trisomies and partial trisomies of the 
autosomes, not elsewhere classified
Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, 
niesklasyfikowane gdzie indziej

Lethal forms (genetic consultation necessary)
Postacie letalne (konieczna konsultacja 
genetyczna)

Q93 Monosomies and deletions from the autosomes, 
not elsewhere classified
Monosomie i delecje autosomów 
niesklasyfikowane gdzie indziej

Lethal forms (genetic consultation necessary)
Postacie letalne (konieczna konsultacja 
genetyczna)

Q99.8, Q99.9 Other chromosome abnormalities, not elsewhere 
classified
Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane 
gdzie indziej

Lethal forms (genetic consultation necessary)
Postacie letalne (konieczna konsultacja 
genetyczna)

R40.2 Coma
Śpiączka

Vegetative state, minimally conscious state
Stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości

S06.7 Intracranial injury with prolonged coma
Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem 
nieprzytomności

T75.1 Drowning and nonfatal submersion
Tonięcie niezakończone zgonem

G93.1 hypoxic brain damage, not elsewhere 
classified or R40.2* persistent vegetative state
G93.1 uszkodzenie mózgu z niedotlenienia 
niesklasyfikowane gdzie indziej lub R40.2 stan 
wegetatywny

T86 Failure and rejection of transplanted organs and 
tissues
Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych 
narządów i tkanek 

A patient who was qualified for retransplantation 
developed irreversible complications that exclude 
further transplantation effort
Pacjent, który był dotąd zakwalifikowany do 
retransplantacji narządowej, rozwinął takie 
nieodwracalne powikłania, które czynią tę 
transplantację niemożliwą

W75 Accidental suffocation and strangulation in bed
Przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie 
w łóżku

G93.1 hypoxic brain damage, not elsewhere 
classified or R40.2* persistent vegetative state
G93.1 uszkodzenie mózgu z niedotlenienia 
niesklasyfikowane gdzie indziej lub R40.2 stan 
wegetatywny

W78, W79, 
W80

Inhalation and ingestion causing obstruction of 
respiratory tract
Aspiracja powodująca zablokowanie dróg 
oddechowych

G93.1 hypoxic brain damage, not elsewhere 
classified or R40.2* persistent vegetative state
G93.1 uszkodzenie mózgu z niedotlenienia 
niesklasyfikowane gdzie indziej lub R40.2 stan 
wegetatywny
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Wymagane dodatkowe kryteria kwalifikacjiICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

Y85-Y88 Sequelae of external causes of morbidity and 
mortality
Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania 
i zgonu

G93.1 hypoxic brain damage, not elsewhere 
classified or R40.2* persistent vegetative state
G93.1 uszkodzenie mózgu z niedotlenienia 
niesklasyfikowane gdzie indziej lub R40.2 stan 
wegetatywny

No code
Brak kodu

Syndromes without a name (SWAN)
They can possibly be encoded as G93.4 or 
G93.9 if unspecified encephalopathy or brain 
abnormalities are present
Zespoły chorobowe bez nazwy tzw. SWAN
Można je ewentualnie kodować jako G93.4 lub 
G93.9, jeżeli występuje w nich nieokreślona 
encefalopatia lub nieokreślone zaburzenia mózgu

Severe form, symptoms difficult to control
Postać ciężka, objawy trudne do kontroli

*R40.3 ICD-10-CM
**I27.83 ICD-10-CM
***E71.510 ICD-10-CM
See: https://icd10cmtool.cdc.gov/?fy=FY2021

Table II. Medical conditions that may require pediatric palliative care listed in the Minister of Health’s catalogue which 
were negatively verified.
Tabela II. Schorzenia wymienione katalogu jednostek chorobowych MZ kwalifikujących dzieci do OPH, które zostały 
negatywnie zweryfikowane.

Medical condition
Schorzenie Reasons for rejection

Przyczyny odrzuceniaICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

A81 Atypical virus infections of central nervous 
system
Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego 
układu nerwowego

Code appropriate for PHC – G09 Sequelae of 
inflammatory diseases of central nervous system
Kod właściwy dla OPH – G09 Następstwa 
zapalnych chorób ośrodkowego układu 
nerwowego

B20-B24 Diseases caused by the human immunodeficiency 
virus [HIV]
Choroba wywołana przez ludzki wirus 
upośledzenia odporności [HIV]

No child deaths
Brak zgonów dzieci

B90-B94 Sequelae of infectious and parasitic diseases
Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

No child deaths 
Brak zgonów dzieci

C15 Malignant neoplasm of oesophagus
Nowotwór złośliwy przełyku

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction
Nowotwór złośliwy żołądka

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C20 Malignant neoplasm of rectum
Nowotwór złośliwy odbytnicy

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

C21 Malignant neoplasm of anus and anal canal
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C23 Malignant neoplasm of gallbladder
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

C24 Malignant neoplasm of other and unspecified 
parts of biliary tract
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych 
części dróg żółciowych

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci
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Schorzenie Reasons for rejection

Przyczyny odrzuceniaICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

C38.4 Malignant neoplasm of pleura
Nowotwór złośliwy opłucnej

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

C50 Malignant neoplasm of breast
Nowotwór złośliwy piersi

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

C51 Malignant neoplasm of vulva
Nowotwór złośliwy sromu

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C52 Malignant neoplasm of vagina
Nowotwór złośliwy pochwy

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C53 Malignant neoplasm of cervix uteri
Nowotwór złośliwy szyjki macicy

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C54 Malignant neoplasm of corpus uteri
Nowotwór złośliwy trzonu macicy

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C55 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C57 Malignant neoplasm of other and unspecified 
female genital organs
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych 
żeńskich narządów płciowych

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C58 Malignant neoplasm of placenta
Nowotwór złośliwy łożyska

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C60 Malignant neoplasm of penis
Nowotwór złośliwy prącia

No child deaths
Brak zgonów dzieci

C61 Malignant neoplasm of prostate
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites
Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym 
i niedokładnie określonym

Garbage code

C80 Malignant neoplasm, without specification of site
Nowotwór złośliwy bez określenia 
umiejscowienia

Garbage code

C97 Malignant neoplasms of independent (primary) 
multiple sites
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) 
mnogim umiejscowieniu

Garbage code

D00-D09 Carcinoma in situ
Nowotwory in situ

Do not cause death
Nie powodują zgonów

D32 Benign neoplasm of meninges
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-
rdzeniowych

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

D33.3 Benign neoplasm of cranial nerves
Nowotwór niezłośliwy. Nerwy czaszkowe

No child deaths
Brak zgonów dzieci

D33.4 Benign neoplasm of spinal cord
Nowotwór niezłośliwy. Rdzeń kręgowy

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

D33.7 Benign neoplasm of other specified parts of 
central nervous system
Nowotwór niezłośliwy. Inne określone części 
ośrodkowego układu nerwowego

No child deaths
Brak zgonów dzieci

D33.9 Benign neoplasm of central nervous system, 
unspecified
Nowotwór niezłośliwy. Ośrodkowy układ 
nerwowy, umiejscowienie nieokreślone

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci
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Przyczyny odrzuceniaICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
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D37-D42, 
D43.3-D45, 
D47-D48

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym 
charakterze

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

E70 Disorders of aromatic amino-acid metabolism
Zaburzenia przemian aminokwasów 
aromatycznych

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

E73 Lactose intolerance
Nietolerancja laktozy

No child deaths
Brak zgonów dzieci

E74.1 Disorders of fructose metabolism
Zaburzenia przemian fruktozy

No child deaths
Brak zgonów dzieci

E74.3 Other disorders of intestinal carbohydrate 
absorption
Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego 
węglowodanów

No child deaths
Brak zgonów dzieci

E78 Disorders of lipoprotein metabolism and other 
lipidaemias
Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne 
lipidemie

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

E79.0 Hyperuricaemia without signs of inflammatory 
arthritis and tophaceous disease
Hiperurykemia bez objawów zapalenia stawów 
i obecności guzków dnawych

No child deaths
Brak zgonów dzieci

E80 Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism
Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

E83.1-E83.9 Disorders of mineral metabolism
Zaburzenia gospodarki mineralnej

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

E85 Amyloidosis
Amyloidoza [skrobiawica]

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

E86 Volume depletion
Nadmierna utrata płynów

Garbage code

E87 Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base 
balance
Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej 
i kwasowo-zasadowej

Reversible disorders; the code E87.2 does not 
describe metabolic acidosis in the course of 
congenital diseases (e.g. fumaric or glutaric 
acidosis)
Zaburzenia odwracalne; kod E87.2 nie określa 
kwasicy metabolicznej w przebiegu chorób 
wrodzonych (np. kwasica fumarowa lub glutarowa)

E88.0-E88.2 Other metabolic disorders
Inne zaburzenia metaboliczne

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

E89 Postprocedural endocrine and metabolic 
disorders, not elsewhere classified
Pozabiegowe zaburzenia wydzielania 
wewnętrznego i metaboliczne, niesklasyfikowane 
gdzie indziej

No child deaths
Brak zgonów dzieci

E90 Nutritional and metabolic disorders in diseases 
classified elsewhere
Zaburzenia odżywiania i metaboliczne 
w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie 
indziej

No child deaths
Brak zgonów dzieci

Pediatryczna opieka paliatywna Pediatric palliative care



516

Medical condition
Schorzenie Reasons for rejection

Przyczyny odrzuceniaICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

F84 Pervasive developmental disorders
Całościowe zaburzenia rozwojowe

No child deaths; long-term care (not applicable 
to boys with Rett syndrome and severe 
encephalopathy – F84.2)
Brak zgonów dzieci; opieka długoterminowa 
(nie dotyczy chłopców z zespołem Retta i ciężką 
encefalopatią – F84.2)

G11.0, G11.2, 
G11.4-G11.9

Hereditary ataxia
Ataksja dziedziczna

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G13 Systemic atrophies primarily affecting central 
nervous system in diseases classified elsewhere
Zaniki układowe obejmujące pierwotnie 
ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób 
sklasyfikowanych gdzie indziej

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G70 Myasthenia gravis and other myoneural disorders
Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G73 Disorders of myoneural junction and muscle in 
diseases classified elsewhere
Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego 
i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych 
gdzie indziej

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G81 Hemiplegia
Porażenie połowicze

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G82 Paraplegia and tetraplegia
Porażenie kończyn dolnych i czterokończynowe

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G83 Other paralytic syndromes
Inne zespoły porażenne

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G90 Disorders of autonomic nervous system
Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G92 Toxic encephalopathy
Encefalopatia toksyczna

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G93.0 Cerebral cysts
Torbiele mózgu

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G93.2 Benign intracranial hypertension
Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G93.3 Postviral fatigue syndrome
Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G93.5 Compression of brain
Zespół uciskowy mózgu

Immediate cause of death
Bezpośrednia przyczyna zgonu

G93.6 Cerebral oedema
Obrzęk mózgu

Secondary symptom requiring treatment in 
a hospital
Objaw wtórny wymagający leczenia w szpitalu

G93.7 Reye syndrome
Zespół Reye’a

Requires treatment in a hospital (intensive care)
Wymaga leczenia w szpitalu (intensywna terapia)

G93.8 Other specified disorders of brain
Inne określone zaburzenia mózgu

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G94 Other disorders of brain in diseases classified 
elsewhere
Inne patologie mózgu w przebiegu chorób 
sklasyfikowanych gdzie indziej

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G95 Other diseases of spinal cord
Inne choroby rdzenia kręgowego

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Tomasz Dangel, Urszula Wojciechowska
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Medical condition
Schorzenie Reasons for rejection

Przyczyny odrzuceniaICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

G96.0-G96.8 Other disorders of central nervous system
Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

G96.9 Disorder of central nervous system, unspecified
Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, 
nieokreślone

Insufficient diagnosis to initiate PHC
Rozpoznanie niewystarczające do rozpoczęcia 
OPH

G97 Postprocedural disorders of nervous system, not 
elsewhere classified
Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, 
niesklasyfikowane gdzie indziej

No child deaths
Brak zgonów dzieci

G98 Other disorders of nervous system, not elsewhere 
classified
Inne zaburzenia układu nerwowego 
niesklasyfikowane gdzie indziej

Insufficient diagnosis to initiate PHC
Rozpoznanie niewystarczające do rozpoczęcia 
OPH

G99 Other disorders of nervous system in diseases 
classified elsewhere
Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące 
w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie 
indziej

No child deaths
Brak zgonów dzieci

K74 Fibrosis and cirrhosis of liver
Zwłóknienie i marskość wątroby

Indication for liver transplantation, not PHC
Wskazanie do przeszczepienia wątroby, a nie OPH

P11.3 Birth injury to facial nerve
Uraz porodowy nerwu twarzowego

No child deaths
Brak zgonów dzieci

P11.4 Birth injury to other cranial nerves
Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych

No child deaths
Brak zgonów dzieci

P11.5 Birth injury to spine and spinal cord
Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego

No child deaths
Brak zgonów dzieci

P35.0 Congenital rubella syndrome
Wrodzony zespół różyczkowy

Insignificant number of deaths in children; long-
term care
Znikoma liczba zgonów dzieci; opieka 
długoterminowa

P35.2 Congenital herpesviral [herpes simplex] infection
Wrodzone zakażenie wywołane przez wirus 
opryszczki [herpes simplex]

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

P35.3 Congenital viral hepatitis
Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby

No child deaths
Brak zgonów dzieci

Q04.4 Septo-optic dysplasia
Dysplazja przegrodowo-oczna

No child deaths
Brak zgonów dzieci

Q06.2 Diastematomyelia
Rozdwojenie rdzenia kręgowego

No child deaths
Brak zgonów dzieci

Q06.3 Other congenital cauda equina malformations
Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego

No child deaths
Brak zgonów dzieci

Q06.4 Hydromyelia
Wodordzenie

No child deaths
Brak zgonów dzieci

Q24.0 Dextrocardia
Prawostronne położenie serca

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q24.1 Laevocardia
Lewostronne położenie serca

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q25.0 Patent ductus arteriosus
Drożny przewód tętniczy

Mild defect (does not require PHC)
Łagodna wada (nie wymaga OPH)

Pediatryczna opieka paliatywna Pediatric palliative care
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Medical condition
Schorzenie Reasons for rejection

Przyczyny odrzuceniaICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

Q31 Congenital malformations of larynx
Wrodzone wady rozwojowe krtani

Defects requiring laryngological treatment; 
a tracheostomy is not an indication for PHC
Wady wymagające leczenia laryngologicznego; 
tracheostomia nie stanowi wskazania do OPH

Q32 Congenital malformations of trachea and 
bronchus
Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

Defects requiring surgical treatment; 
a tracheostomy is not an indication for PHC
Wady wymagające leczenia chirurgicznego; 
tracheostomia nie stanowi wskazania do OPH

Q60.0 Renal agenesis, unilateral
Agenezja nerki, jednostronna

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q60.2 Renal agenesis, unspecified
Agenezja nerki, nieokreślona

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q60.3 Renal hypoplasia, unilateral
Niedorozwój nerki, jednostronny

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q60.5 Renal hypoplasia, unspecified
Niedorozwój nerki, nieokreślony

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q78.1-Q78.9 Other osteochondrodysplasias
Inne osteochondrodysplazje

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q79 Congenital malformations of the musculoskeletal 
system, not elsewhere classified
Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-
szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Defects requiring surgical treatment, not PHC
Wady wymagające leczenia chirurgicznego, a nie 
OPH

Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex
Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica
Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać 
dystroficzna

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q81.8 Other epidermolysis bullosa
Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q81.9 Epidermolysis bullosa, unspecified
Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone

Child deaths encoded in this way are likely 
epidermolysis bullosa letalis, i.e. Q81.1
Zgony dzieci kodowane w ten sposób to 
prawdopodobnie pęcherzowe oddzielanie 
naskórka, postać śmiertelna, czyli Q81.1 

Q89.0 Congenital malformations of spleen
Wrodzone wady rozwojowe śledziony

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q89.1 Congenital malformations of adrenal gland
Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q89.2 Congenital malformations of other endocrine 
glands
Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów 
wydzielania wewnętrznego

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q89.3 Situs inversus
Ułożenie odwrotne

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q89.8 Multiple congenital malformations, not elsewhere 
classified
Inne określone wrodzone wady rozwojowe

The diagnosis is too general to be considered an 
indication for PHC
Rozpoznanie zbyt ogólnikowe, by uznać je za 
wskazanie do OPH

Q95 Balanced rearrangements and structural markers, 
not elsewhere classified
Zrównoważone przemieszczenie materiału 
genetycznego i znaczniki strukturalne, 
niesklasyfikowane gdzie indziej

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci
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SCC applied to the Minister of Health for 
a development of standards of conduct and medical 
procedures in the field of PHC, stating that there was 
no justification for the Minister’s inaction in drawing 
up the standards (3). Despite this, the draft of FWHD 
standards were not adopted (until January 2021).

CONCLUSIONS

1. The Regulation of the Minister of Health 
necessitates an amendment regarding the list of 
medical conditions entitling children to guaranteed 
palliative care and hospice services. 

Kryteria kwalifikacji do PedOP oraz wypisywania 
pacjentów z hospicjum domowego dla dzieci, ponadto 
definicje PedOP i pediatrycznej opieki długotermino-
wej oraz kryteria je różnicujące, zostały opublikowane 
w projekcie standardów FWHD (1).

NIK wystąpiła do Ministra Zdrowia o opracowanie 
standardów postępowania i procedur medycznych z za-
kresu OPH, stwierdzając, że nie znajduje uzasadnienia 
dla bezczynności Ministra w opracowaniu standardów 
(3). Pomimo tego projekt standardów FWHD nie został 
przyjęty (do stycznia 2021 r.).

Pediatryczna opieka paliatywna Pediatric palliative care

Medical condition
Schorzenie Reasons for rejection

Przyczyny odrzuceniaICD-10 codes
Kody ICD-10

Description
Opis

Q96 Turner syndrome
Zespół Turnera

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q97 Other sex chromosome abnormalities, female 
phenotype, not elsewhere classified
Inne aberracje chromosomów płciowych 
z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie 
indziej

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q98 Other sex chromosome abnormalities, male 
phenotype, not elsewhere classified
Inne aberracje chromosomów płciowych 
z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie 
indziej

Insignificant number of deaths in children
Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q99.0 Chimera 46,XX/46,XY
Chimera 46, XX / 46, XY

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q99.1 Chimer 46,XX true hermaphrodite
Chimera 46, XX / 46, XY z obojnactwem 
prawdziwym

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

Q99.2 Fragile X chromosome
Łamliwy chromosom X

Insignificant number of deaths in children
Znikoma liczba zgonów dzieci

T90 Sequelae of injuries of head
Następstwa urazów głowy

No child deaths; code appropriate for PHC – S06.7 
Intracranial injury with prolonged coma
Brak zgonów dzieci; kod właściwy dla OPH 
– S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym 
okresem nieprzytomności

T91 Następstwa urazów szyi i tułowia No child deaths
Brak zgonów dzieci

T94 Następstwa urazów obejmujących liczne okolice 
ciała i nieokreślone okolice ciała

No child deaths
Brak zgonów dzieci

T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami 
farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

No child deaths
Brak zgonów dzieci

T97 Następstwa toksycznych skutków działania 
substancji zazwyczaj niestosowanych w celach 
leczniczych

No child deaths
Brak zgonów dzieci

Y89 Następstwa działania innych przyczyn 
zewnętrznych

The diagnosis is too general to be considered an 
indication for PHC
Rozpoznanie zbyt ogólnikowe, by uznać je za 
wskazanie do OPH
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2. The Minister of Health should introduce standards 
and medical procedures for pediatric palliative care. 

3. Patients should be recruited on the basis of 
recognized standards by physicians and not officials 
of the National Health Fund using incomplete 
and inadequate Minister of Health’s catalogue of 
medical conditions.

4. International Classification of Diseases, 10th 
Revision does not cover all medical conditions 
that may require pediatric palliative care. From 
2022, it is necessary to make use of the ICD-11 
Classification (9).
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WNIOSKI

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wymaga nowe-
lizacji w zakresie wykazu jednostek chorobowych 
kwalifikujących dzieci do świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

2. Minister Zdrowia powinien wprowadzić standardy 
postępowania i procedury medyczne pediatrycznej 
opieki paliatywnej. 

3. O kwalifikacji pacjentów do pediatrycznej opieki 
paliatywnej powinni decydować lekarze na podsta-
wie obowiązujących standardów, a nie urzędnicy 
Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie nie-
kompletnego i nieadekwatnego katalogu schorzeń.

4. Klasyfikacja ICD-10 nie pozwala na opisanie 
wszystkich schorzeń, które mogą wymagać pedia-
trycznej opieki paliatywnej. Od 2022 r. należy po-
siłkować się Klasyfikacją ICD-11 (9).
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The National Health Fund guarantees to insured persons free dental treatment as part of 
a catalog of scopes and benefits, such as dental treatment. Among the services included in the appendix there 
is a dental plaque removal procedure, which can be performed in adults once every 12 months or once every 
6 months in the case of pregnant and puerperal women. This procedure involves breaking down the bacterial 
biofilm above and below the gingiva, rinsing it in vases with water from the periodontal area, and additionally, 
through the cavitation effect, it causes the implosion of air bubbles, directly destroying bacterial cells.
MATERIALS AND METHODS. The analysis covered 2,114 patients aged 18-89 who visited the dentist from 
01/01/2019 to 31/12/2019. The dental clinic was located in a medium-sized town in the Podlaskie Voivodeship. 
The dental plaque removal procedures were performed on patients by dentists and then coded in accordance with 
the ICD9 Basic Edition Dictionary ICD9 CM (5.18) “23.1601 - Removal of plaque from 1/2 of the dental arch”, 
respectively. The visits analyzed for this study were performed in the period from 01/01/2019 to 31/12/2019. In 
the following epidemiological descriptive study, secondary sources of information were used, in the form of 
collective reports generated from electronic records, which are stored in the dental clinic that provides dental 
care for patients under an agreement with the National Health Fund for general dental treatment.
RESULTS. The total number of women undergoing the plaque removal procedure was significantly higher than 
the number of men. The distribution of patients in different age groups was uneven. The highest percentage of 
patients undergoing the dental plaque removal procedure occurred in the age groups of 18-29 and 30-39 years 
- 21% and 29% of all respondents, respectively. The lowest number of patients was found in the age group of 
80–89 years (1%).There is a statistical difference in the total number of dental procedures and in each age group 
in favor of women in each group, except the 60-79 age group. The greatest number of dental plaque removal 
procedures, compared to other procedures, was performed in men aged 30–39 years. Among men, along with 
the increase in age up to the age of 60, the number of dental plaque removal procedures decreased by an average 
of 10%, a drastic decrease occurred at the age of 70-79 - only 10% of procedures were dental plaque removal 
procedures. Among women aged 30-59 who were patients of the clinic, the percentage of women with dental 
plaque removal was about 30%, only in the age group over 80 the percentage of women who underwent the 
procedure fell to less than 10%.
CONCLUSIONS. The results of the study show that the sex and age of the inhabitants of the Łomża region 
are significant variables related to the procedures of removing plaque in a dental office. Observation showing a 
decrease in the number of these procedures with increasing age of patients and their more frequent occurrence 
in women generally requires detailed studies identifying the main determinants of existing relationships.
Key words: dental plaque, prophylaxis of oral cavity diseases, periodontal disease
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje osobom ubezpieczonym bezpłatne leczenie stomatologiczne. 
Wśród usług stomatologicznych znajduje się zabieg usuwania złogów nazębnych, który można wykonywać u 
dorosłych 1 raz w ciągu 12 miesięcy lub 1 raz na 6 miesięcy w przypadku kobiet w ciąży i połogu. Procedura ta 
polega na rozbiciu biofilmu bakteryjnego nad- i poddziąsłowego, wypłukanie go wraz z wodą z okolicy przyzę-
bia, a dodatkowo, poprzez efekt kawitacji, wywołuje implozję pęcherzyków powietrza bezpośrednio niszcząc 
komórki bakteryjne. 
MATERIAŁY I METODY. Analiza objęła 2 114 pacjentów w wieku 18–89 lat, którzy odbyli wizytę u den-
tysty od 01.01.2019 do 31.12.2019. Poradnia stomatologiczna mieściła się w średnim mieście w województwie 
podlaskim. Procedury usuwania złogów nazębnych były wykonywane przez lekarzy dentystów, a następnie 
kodowane zgodnie ze słownikiem ICD9 - Basic Edition Dictionary ICD9 CM (5.18) odpowiednio „23.1601 - 
Usuwanie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego ”. Wizyty poddane analizie na potrzeby tego badania zostały 
wykonane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019. W poniższym badaniu epidemiologicznym opisowym wyko-
rzystano wtórne źródła informacji, w postaci zbiorczych raportów wygenerowanych z dokumentacji elektro-
nicznej, która znajduje się w zasobach poradni stomatologicznej sprawującej opiekę dentystyczną nad pacjenta-
mi na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na ogólne leczenie stomatologiczne.
WYNIKI. Całkowita liczba kobiet poddawanych procedurze usuwania złogów nazębnych była istotnie wyższa 
niż liczba mężczyzn. Rozkład pacjentów w poszczególnych grupach wieku był nierównomierny. Największy 
odsetek pacjentów z wykonaną procedurą usuwania złogów nazębnych wystąpił w grupach wiekowych 18–29 
lat i 30–39 lat - odpowiednio 21% i 29% wszystkich pacjentów. Najmniejszą liczbę pacjentów stwierdzono w 
grupie wiekowej 80–89 lat (1%). Istnieje statystyczna różnica w całkowitej liczbie zabiegów dentystycznych 
oraz w poszczególnych grupach wiekowych na korzyść kobiet w każdej grupie, z wyjątkiem przedziału wie-
kowego 60-79 lat. Najwięcej zabiegów usuwania złogów nazębnych w porównaniu z innymi zabiegami prze-
prowadzono u mężczyzn w wieku 30–39 lat.  Wśród mężczyzn wraz ze wzrostem wieku aż do 60. roku życia 
liczba zabiegów usunięcia złogów nazębnych spadała średnio o 10%. Większy spadek nastąpił w wieku 70-79 
lat - tylko 10% zabiegów było zabiegiem usuwania złogów nazębnych. Wśród kobiet w wieku 30 – 59 lat, które 
były pacjentkami poradni, odsetek kobiet z wykonanym zabiegiem usuwania złogów nazębnych wyniósł około 
30%, dopiero w przedziale wiekowym powyżej 80 lat odsetek kobiet z odbytym zabiegiem spadł do poziomu 
poniżej 10%.
WNIOSKI. Wyniki badania pokazują, że płeć oraz wiek mieszkańców Łomży i okolic są istotnymi zmiennymi 
powiązanymi z procedurami usuwania złogów nazębnych w gabinecie stomatologicznym. Obserwacja wska-
zująca na spadek liczby tych zabiegów wraz ze wzrostem wieku pacjentów oraz ich częstsze występowanie u 
kobiet ogólnie wymaga szczegółowych badań identyfikujących przyczyny istniejących związków. 
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INTRODUCTION

The oral cavity is inhabited by about 700 species of 
bacteria. Some of them have their ecological niche on 
the supragingival and subgingival surfaces of patients’ 
teeth and are part of dental deposits. In the case of 
non-compliance with the hygiene recommendations, 
as well as the host’s compliance, there is a microbial 
shift towards gramm-negative aerobic and anaerobic 
bacteria. By producing endotoxins, exotoxins and 
metabolic products, microorganisms destroy nearby 
tissues, both directly and indirectly. (1) Additionally, 
when both bacteria and their products enter the 
bloodstream, some patients may deteriorate their 
health or respond to treatment of general diseases. 
This contributes to extending the treatment time and 
increasing costs for the patient and the payer.

WSTĘP

Jama ustna jest zasiedlana przez około 700 gatun-
ków bakterii. Część z nich swoją niszę ekologiczną ma 
na powierzchniach naddziąsłowyh oraz poddziąsło-
wych uzębienia pacjentów i wchodzą w skład złogów 
nazębnych. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń 
higienizacyjnych, a także podatności gospodarza do-
chodzi do przesunięcia mikrobiologicznego w kierun-
ku gram-ujemnych bakterii tlenowych i beztlenowych. 
Drobnoustroje poprzez wytwarzanie endotoksyn, eg-
zotoksyn oraz produktów przemiany materii niszczą 
okoliczne tkanki w sposób bezpośredni i pośredni (1). 
Dodatkowo, wraz z dostaniem się do krwioobiegu za-
równo bakterii, jak i ich produktów u części pacjen-
tów może dochodzić do pogorszenia stanu zdrowia 
lub słabszej odpowiedzi na leczenie chorób ogól-
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A healthy periodontium has a significant impact on 
the maintenance of an efficient masticatory system and 
overall health. There is evidence of a close relationship 
between periodontal disease and the incidence of 
cardiovascular disease, dysglycemia, and insulin 
resistance (2,3). Appropriate home and professional 
prophylactic procedures are an effective way to 
reduce the number of bacteria and thus minimize the 
risk of inflammation. patients with therapeutic and 
prophylactic treatments of oral diseases. The plaque 
removal procedure performed during a dental visit 
is aimed at reducing the inflammatory response, 
primarily by eliminating bacterial plaques (4).This 
procedure involves breaking down the bacterial 
biofilm above and below the gingiva, rinsing it in 
vases with water from the periodontal area, and 
additionally, through the cavitation effect, it causes the 
implosion of air bubbles, directly destroying bacterial 
cells. (5) The procedure is safe, with a small number of 
possible complications and existing contraindications 
in healthy patients. However, transient bacteremia 
that occurs during the procedure, may lead to serious 
complications among generally burdened people. 
Certain cardiac diseases, such as cyanotic heart disease 
or valve prolapse, require appropriate preparation for 
dental procedures, including the risk of developing 
endocarditis. For this reason, in certain clinical cases, 
this procedure is contraindicated or an antibiotic cover 
is necessary. (8,10).

Removal of plaque is part of the guaranteed health 
care services with the option to be performed once 
every 12 months for women and men without age limits, 
for pregnant women and once every 6 months during 
the puerperium. The National Health Fund, which is 
the payer of the Polish health care system, finances 
health services provided to insured persons. In 2019, in 
the Podlaskie Voivodeship, the National Health Fund 
concluded 271 contracts for dental treatment(9).

The contracts provide free treatment of oral diseases 
in nearly 1.2 million inhabitants of the Podlasie region.

AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to assess the profile 
of adult patients receiving plaque removal at 
a dental clinic located in a medium-sized city in 
PodlaskieVoivodeship in the period from 01/01/2019 
to 31/12/2019. The work was created on the basis of 
medical data concerning treatments using electronic 
documentation.

nych. Przyczynia się to do wydłużenia czasu leczenia 
i wzrostu kosztów po stronie pacjenta i płatnika. 

Zdrowe przyzębie ma istotny wpływ na utrzy-
manie wydolnego narządu żucia, jak i  ogólny stan 
zdrowia. Istnieją dowody na ścisły związek między 
chorobą przyzębia a występowaniem chorób sercowo
-naczyniowych, dysglikemią oraz insulinoopornością 
(2,3). Skutecznym sposobem na zmniejszenie licz-
by bakterii, a tym samym zminimalizowanie ryzyka 
stanu zapalnego, jest zastosowanie odpowiednich do-
mowych i profesjonalnych procedur profilaktycznych. 
Z tego powodu wzrasta zainteresowanie pacjentów 
zabiegami leczniczymi oraz profilaktycznymi cho-
rób jamy ustnej. Zabieg usuwania złogów nazębnych 
przeprowadzanych w trakcie wizyty stomatologicznej 
ma na celu zmniejszenie odpowiedzi zapalnej, przede 
wszystkim poprzez eliminację złogów bakteryjnych 
(4). Procedura ta polega na rozbiciu biofilmu bakte-
ryjnego nad i poddziąsłowego, wypłukanie go wraz 
z wodą z okolicy przyzębia, a dodatkowo, poprzez 
efekt kawitacji, wywołuje implozję pęcherzyków po-
wietrza bezpośrednio niszcząc komórki bakteryjne(5). 
Zabieg jest bezpieczny, z niewielką liczbą możliwych 
powikłań i istniejących przeciwwskazań u zdrowych 
pacjentów. Jednak przejściowa bakteriemia pojawia-
jąca się w trakcie zabiegu może doprowadzić, wśród 
osób obciążonych ogólnie, do poważnych powikłań. 
Określone choroby kardiologiczne, takie jak sinicze 
wady serca lub wypadanie zastawek, wymagają odpo-
wiedniego przygotowania do zabiegów stomatologicz-
nych, między innymi ze względu na ryzyko powstania 
zapalenia wsierdzia. Z tego powodu w określonych 
przypadkach klinicznych zabieg ten jest przeciwwska-
zany lub niezbędna jest osłona antybiotykowa (8,10). 

Usuwanie złogów nazębnych jest częścią gwaran-
towanych usług opieki zdrowotnej z opcją wykonywa-
nia raz na 12 miesięcy dla kobiet i mężczyzn bez ogra-
niczeń wiekowych, dla kobiet w ciąży oraz w okresie 
połogu raz na 6 miesięcy. Narodowy Fundusz Zdro-
wia, który jest płatnikiem polskiego systemu opieki 
zdrowotnej, finansuje usługi zdrowotne świadczone 
osobom ubezpieczonym. W 2019 r. w województwie 
podlaskim Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł 271 
umów na leczenie stomatologiczne (9). Kontrakty za-
pewniają bezpłatne leczenie chorób jamy ustnej u pra-
wie 1,2 miliona mieszkańców regionu podlaskiego. 

CEL PRACY

Celem badania była ocena profilu dorosłych pa-
cjentów korzystających z zabiegu usuwania złogów 
nazębnych w poradni stomatologicznej zlokalizowa-
nej w mieście o średniej wielkości w województwie 
podlaskim w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 
r. Praca powstała na podstawie danych medycznych 
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MATERIALS AND METHODS

The analysis covered 2,114 patients aged 18-89 
who visited the dentist from 01/01/2019 to 31/12/2019. 
The dental clinic was located in a medium-sized 
town in the PodlaskieVoivodeship. The dental plaque 
removal procedures were performed on patients by 
dentists, and then coded in accordance with the ICD9 
Basic Edition Dictionary ICD9 CM (5.18) “23.1601 - 
Removal of plaque from 1/2 dental arch”, respectively. 
During one visit, a maximum of 4 procedures may be 
performed. The study included the assessment of the 
following variables: the number of patients undergoing 
the dental plaque removal procedure, stratified by sex 
(female, male) and age group (7 age categories: under 
18-29, 30-39, 40-49 , 50-59, 60-69, 70-79, 80-89), mean 
age and median age of patients with a plaque removal 
procedure performed by gender, percentage of plaque 
removal procedures compared to all procedures by sex 
and age.

In the following epidemiological descriptive study, 
secondary sources of information were used, in the 
form of collective reports generated from electronic 
records, which are stored in the dental clinic that 
provides dental care for patients under an agreement 
with the National Health Fund for general dental 
treatment.

RESULTS OF THE STUDY

In the analyzed period, 577 patients admitted to 
the dental clinic underwent the dental plaque removal 
procedure (27% of all patients). The procedures were 
performed in 239 men (29% of all patients - men) and 
338 women (26% of all women - patients). The total 
number of women undergoing the plaque removal 
procedure was significantly higher ( p < 0,05 ) than the 
number of men -41% of all procedures were performed 
in men and , respectively, 59% - in women.

The distribution of patients in different age groups 
was uneven. The highest percentage of patients with 
the dental plaque removal procedure occurred in the 
age groups of 30–39  and 40-49 years - 39% and 23% 
of all patients, respectively. The lowest number of 
patients was found in the age group of 80–89 years 
(1%). The youngest person under study was 18 years 
old; the oldest patient was 89 years old.

There is a statistical difference in the total number 
of dental procedures and in different age groups to 
the benefit of women in each group, except for the 
age group 60-79 years (the number of procedures for 
women and men did not differ significantly in this 
range).

In the 30-39 age group, 210 plaque removal 
procedures were performed in men (37% of all 

dotyczących zabiegów wykorzystując dokumentację 
elektroniczną.

MATERIAŁ I METODY

Analiza objęła 2 114 pacjentów w wieku 18–89 lat, 
którzy odbyli wizytę u dentysty od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. Poradnia stomatologiczna mieściła się 
w średnim mieście w województwie podlaskim. Pro-
cedury usuwania złogów nazębnych były wykonywane 
u pacjentów przez lekarzy dentystów, a następnie ko-
dowane zgodnie ze słownikiem ICD9 - Basic Edition 
Dictionary ICD9 CM (5.18) odpowiednio „23.1601 
- Usuwanie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 
”. Na jednej wizycie można wykazać maksymalnie 4 
takie procedury. Badanie obejmowało ocenę następu-
jących zmiennych: liczba pacjentów z wykonaną pro-
cedurą usuwania złogów nazębnych stratyfikowaną 
według płci (kobieta, mężczyzna) i grupy wiekowej (7 
kategorii wiekowych: poniżej 18-29, 30-39, 40-49, 50-
59, 60-69, 70-79, 80-89 lat), średni wiek i mediana wie-
ku pacjentów z wykonaną procedurą usuwania złogów 
nazębnych według płci, odsetek procedur usuwania 
złogów nazębnych w porównaniu do wszystkich za-
biegów w podziale na płeć i wiek.

W poniższym epidemiologicznym badaniu opiso-
wym wykorzystano wtórne źródła informacji, w po-
staci zbiorczych raportów wygenerowanych z doku-
mentacji elektronicznej, która znajduje się w zasobach 
poradni stomatologicznej sprawującej opiekę denty-
styczną nad pacjentami na podstawie umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na ogólne leczenie sto-
matologiczne. 

WYNIKI

W badanym okresie 577 pacjentów przyjętych 
w poradni stomatologicznej miało wykonaną procedu-
rę usuwania złogów nazębnych (27% wszystkich pa-
cjentów). Zabiegi wykonane zostały u 239 mężczyzn 
(29% wszystkich pacjentów – mężczyzn) i 338 kobiet 
(26% wszystkich kobiet – pacjentów).Całkowita licz-
ba kobiet poddawanych procedurze usuwania złogów 
nazębnych była istotnie wyższa ( p < 0,05 ) niż liczba 
mężczyzn - 41% wszystkich zabiegów było wykona-
nych u mężczyzn i, odpowiednio, 59% - u  kobiet.

Rozkład pacjentów w poszczególnych grupach 
wieku był nierównomierny. Największy odsetek pa-
cjentów z wykonaną procedurą usuwania złogów na-
zębnych był w grupach wiekowych 30–39 lat i 40-49 
lat, odpowiednio 39% i 23% wszystkich pacjentów. 
Najmniejszą liczbę pacjentów stwierdzono w grupie 
wiekowej 80–89 lat (poniżej 1%). Najmłodsza badana 
osoba miała 18 lat; najstarszy pacjent miał 89 lat. 

Katarzyna Czechowska, Kamila Kujawa
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plaque removal procedures in men and 42% of all 
dental procedures among men) and 408 plaque 
removal procedures in women (41% of all plaque 
removal procedures in women and 34% of all dental 
procedures among women) - both in women and men 
it is the most numerous age subgroup, and there is 
the greatest difference between the two subgroups, as 
there are almost twice as many women as men in this 
age subgroup. The number of women in this subgroup 
also significantly influences the difference in the total 
number of women in relation to the total number of 
men and the difference in the gender median.

Also in the 70–79 age group, the number of women 
undergoing plaque removal was significantly higher 
than the number of men (p <0.05) - the percentage was 
2% in men and 5% in women, respectively.

Most of the dental plaque removal procedures, 
compared to other procedures, were performed in 
men aged 30–39 years - 42% of them underwent the 
procedure. Among men, as the age grew up to the age 
of 60, the number of dental plaque removal procedures 
decreased by an average of 10%, a drastic decrease 
occurred at the age of 70-79 - only 10% of procedures 
were dental plaque removal procedures.

Among women aged 30-59 who were patients of 
the clinic, the percentage of women with dental plaque 
removal was about 30%, only in the age group over 
80 the percentage of women who underwent the 
procedure fell to less than 10%.

Table II shows the frequency of plaque removal in 
the population of patients in a dental surgery compared 

Table I Number of people with the plaque removal procedure by sex and age who admitted to the Dental Clinic in 2019:
Tabela I. Liczba osób, u których wykonano procedurę usuwania złogów nazębnych według płci i wieku przyjętych 
w Poradni Stomatologicznej w 2019 roku.

Age group/
Grupa wiekowa

Men/
Mężczyźni 

n
(%)

Women/
Kobiety

N
(%) Total/

Razem (%)

18-29 28 12% 40 12% 68 12%
30-39* 88 37% 139 41% 227 39%
40-49 62 26% 69 20% 131 23%
50-59 31 13% 42 12% 73 13%
60-69 25 10% 30 9% 55 10%
70-79* 4 2% 17 5% 21 4%
80-89 1 0% 1 0% 2 0%

Total/ Razem 239 100% 338 100% 577 100%
Dental plague removal percentage 

(%)/
Usuwanie złogów nazębnych 

a płeć (%)

41%  59% 100%  

mean (standard deviation)/
średnia (odchylenie standardowe) 43 (13)  43(14)   

* statistically significant differences in subgroups by sex with p <0.05
* istotne statystycznie różnice w podgrupach w podziale według płci przy p <0,05

Istnieje statystyczna różnica w całkowitej liczbie 
zabiegów dentystycznych oraz w poszczególnych gru-
pach wiekowych na korzyść kobiet w każdej grupie, 
z wyjątkiem przedziału wiekowego 60-79 lat  (w tym 
przedziale liczba zabiegów dla kobiet i mężczyzn nie 
różniła się istotnie). 

W przedziale wiekowym 30 – 39 lat wykonano 210 
zabiegów usuwania złogów nazębnych u mężczyzn 
(37% wszystkich zabiegów usuwania złogów u męż-
czyzn i 42% wszystkich zabiegów stomatologicznych 
u mężczyzn oraz 408 zabiegów usunięcia złogów u ko-
biet (41% wszystkich zabiegów usuwania złogów u ko-
biet i 34% wszystkich zabiegów stomatologicznych 
u kobiet – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn jest to 
najliczniejsza podgrupa wiekowa, jak też występuje tu 
największa różnica między obiema podgrupami, jako 
że w tej podgrupie wiekowej znajduje się prawie dwa 
razy tyle kobiet co mężczyzn.  Liczebność kobiet w tej 
podgrupie istotnie wpływa też  na różnicę w całkowi-
tej liczbie kobiet w stosunku do całkowitej liczby męż-
czyzn i różnicę w medianie wieku. Również w grupie 
wiekowej 70–79 lat liczba kobiet poddanych usunię-
ciu złogów nazębnych była istotnie wyższa niż liczba 
mężczyzn (p <0,05) – odsetek wyniósł odpowiednio 
2% u mężczyzn i 5% u kobiet.

Najwięcej zabiegów usuwania złogów nazębnych 
w porównaniu z innymi zabiegami przeprowadzono 
u mężczyzn w wieku 30–39 lat - 42% z nich miało 
wykonany zabieg. Wśród mężczyzn wraz ze wzrostem 
wieku aż do 60. roku życia liczba zabiegów usunięcia 
złogów nazębnych spadała średnio o 10%, drastyczny 

Procedury usuwania złogów nazębnychDental plague removal procedurę
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spadek nastąpił w wieku 70-79 lat - tylko 10% zabie-
gów było zabiegiem usuwania złogów nazębnych. 

Wśród kobiet w wieku 30-59 lat, które były pa-
cjentkami poradni, odsetek kobiet z wykonanym za-
biegiem usuwania złogów nazębnych wyniósł około 
30%, dopiero w przedziale wiekowym powyżej 80 lat 
odsetek kobiet z odbytym zabiegiem spadł do poziomu 
poniżej 10%.

Częstość wykonania usuwania złogów nazębnych 
w populacji pacjentów w gabinecie stomatologicznym 
w porównaniu do wszystkich zabiegów stomatologicz-
nych w zależności od płci i wieku pacjenta pokazano 
w tabeli II. 

Średni wiek mężczyzn i kobiet, którzy przeszli 
zabieg profesjonalnego usuwania złogów nazębnych 
w próbie, wynosił 43 lata i różnica nie była statystycz-
nie istotna. Mediana wieku mężczyzn korzystających 
z zabiegu wynosiła  45 lat i była istotnie wyższa od 
mediany wieku kobiety (35 lat). Oznacza to, że młode 
kobiety były częściej zainteresowane profesjonalnym 
usuwaniem złogów nazębnych niż mężczyźni.

Rycina 1 przedstawia rozkład wieku osób z wyko-
naną procedurą usuwania złogów nazębnych według 
płci. 

U mężczyzn mediana wieku wykonania zabiegu 
usuwania złogów nazębnych zbliżona jest do śred-
niej – niewielu mężczyzn bardzo młodych oraz po 
70 r.ż. miało przeprowadzonych zabieg, podczas gdy 
w badaniu znalazła się duża liczba kobiet – pacjentek 

to all dental procedures depending on the patient’s sex 
and age.

The mean age of men and women who underwent 
professional plaque removal in the sample was 43 years, 
and the difference was not statistically significant. The 
median age of men undergoing the procedure was 45 
years and was significantly higher than the median 

Table II.The percentage of the number of dental clinic patients with plaque removal compared to all dental procedures by 
gender and age in 2019
Tabela II. Odsetek liczby pacjentów poradni dentystycznej z wykonanym zabiegiem  usuwania złogów nazębnych 
w porównaniu do wszystkich zabiegów stomatologicznych w zależności od płci oraz wieku w 2019 roku. 

Age Group/
Grupa 

wiekowa

Total number of 
men visiting the 

dentist/
Całkowita 

liczba mężczyzn 
odwiedzających 

dentystę

(%)the share 
of dental 

plaque removal 
treatments among 

all treatments/
(%)udział 
zabiegów 

usuwania złogów 
nazębnych spośród 

wszystkich 
zabiegów

Total number of 
women visiting 

the dentist/
Całkowita 

liczba kobiet 
odwiedzających 

dentystę

(%)the share 
of dental 

plaque removal 
treatments among 

all treatments/
(%)udział 
zabiegów 

usuwania złogów 
nazębnych spośród 

wszystkich 
zabiegów

Total/
Razem

18-29* 171 16% 268 15% 439
30-39* 210 42% 408 34% 618
40-49* 169 37% 232 30% 401
50-59* 103 30% 157 27% 260
60-69 119 21% 139 22% 258
70-79* 40 10% 77 22% 117
80-89 8 13% 13 8% 21

Total/ Razem 820 29% 1294 26% 2114
* statistically significant differences in the number of subgroups by sex with p <0.05
* statystycznie istotne różnice w liczebności podgrup w podziale na płeć przy p <0,05

Figure1: Median and IQR age of persons undergoing plaque 
removal by sex.
Rycina 1. Mediana oraz IQR wieku osób, u których 
wykonano zabieg usuwania złogów nazębnych według płci.
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age of the woman (35 years). This means that young 
women were more interested in professional plaque 
removal than men.

Figure 1 presents distribution of age of people with 
a dental plaque removal procedure by gender. 

In men, the median age of the dental plaque removal 
procedure is close to the average - there were very few 
very young and men over 70 years who underwent the 
procedure, while the study included a large number of 
women - patients with plaque removal in the 70-79 age 
group. 

DISCUSSION

In Poland, in 2018 there were 3.9 thousand. 
dental offices that provided treatment services 
financed from public funds. The number of dental 
consultations at that time amounted to 34.4 million, 
which accounted for approximately 11% of all medical 
consultations. According to data from 2018, one 
resident of the Podlaskie voivodship had one dental 
visit(10).Considering that, according to medical 
recommendations, regular dental checkups should 
be performed to maintain oral health, the intervals 
between visits should be kept short, and a professional 
plaque removal procedure should be performed at least 
once a year, the data are alarmingly low(11,12).

Professional removal of dental plaque is one of 
the preventive and therapeutic procedures that play 
a key role in preventing diseases occurring in the 
oral cavity. By minimizing the burden of pathogenic 
bacteria, it reduces the likelihood of tooth decay 
and gingivitis, which, if left untreated, can cause 
periodontitis(13,14,15).

Hygienic procedures such as plaque removal are 
included in the first, causal, therapeutic phase of these 
diseases(16).

Nationwide studies confirm the conclusions of this 
study that the number of preventive dental procedures 
performed on patients decreases with age. Advice 
provided to people aged 65 and older accounted 
for 15.2% of preventive dental procedures; in the 
countryside, these indicators were 1.9 pp lower (19).

The greater number of groups of young people up 
to 49 years of age in prophylactic procedures (such 
as the removal of dental plaque), which has been 
demonstrated in this study, is also confirmed by 
surveys among dentistry students. They indicate that 
younger age groups are more aware of the importance 
of prophylactic behavior in maintaining health until 
old age. Factors having a large impact on health status 
included proper health behavior and regular check-ups, 
including dental visits to remove plaque(23, 24, 25).

A limitation of this study is the exclusion of 
“patient paid” visits, which may have had an impact 

z wykonanym zabiegiem usuwania złogów nazębnych 
w przedziale wieku 70-79 lat.

DYSKUSJA

W Polsce w roku  2018 było zarejestrowanych 3,9 
tys. gabinetów stomatologicznych, które realizowały 
usługi lecznicze finansowane ze środków publicznych. 
Liczba konsultacji dentystycznych wyniosła w tym 
czasie 34,4 mln i stanowiło to około 11% wszystkich 
konsultacji medycznych. Według danych z 2018 r. 
w województwie podlaskim na jednego mieszkańca 
przypadała jedna wizyta stomatologiczna (10). Dane 
są niepokojąco niskie biorąc pod uwagę, że zgodnie 
z zaleceniami lekarskimi w celu zachowania zdrowia 
jamy ustnej należy przeprowadzać regularne kontrole 
stomatologiczne, odstępy między wizytami powinny 
być krótkie, a co najmniej raz w roku należy wykony-
wać zabieg profesjonalnego usuwania złogów nazęb-
nych, (11, 12).

Profesjonalne usunięcie złogów nazębnych nale-
ży do procedur profilaktycznych oraz leczniczych, 
które odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu cho-
robom występującym w jamie ustnej. Minimalizując 
obciążenie bakteriami chorobotwórczymi, redukuje 
się prawdopodobieństwo powstania próchnicy zębów 
i pojawienia się zapalenia dziąseł, które nieleczone 
może powodować zapalenie przyzębia(13-15).Proce-
dury higieniczne takie jak usuwanie złogów nazęb-
nych są uwzględnione w pierwszej, przyczynowej fa-
zie terapeutycznej tych chorób (16).     

Badania ogólnopolskie potwierdzają wnioski ni-
niejszego badania, że wraz z wiekiem maleje liczba 
wykonywanych u pacjentów profilaktycznych zabie-
gów stomatologicznych. Porady udzielane osobom 
w wieku 65 lat i starszym stanowiły 15,2% profilak-
tycznych zabiegów dentystycznych; na wsi wskaźniki 
te były o 1,9 punktów procentowych mniejsze (19).

Większą liczebność grup młodych do 49 roku ży-
cia w zabiegach profilaktycznych (takich jak usuwanie 
złogów nazębnych), która została wykazana w niniej-
szym badaniu, potwierdzają też ankiety przeprowa-
dzone wśród studentów stomatologii. Wskazują one, 
że młodsze grupy wiekowe są bardziej świadome 
znaczenia zachowań profilaktycznych dla zachowa-
nia zdrowia do starości. Wśród czynników mających 
duży wpływ na stan zdrowia wymieniono prawidłowe 
zachowania zdrowotne i regularne wizyty kontrolne, 
w tym wizyty dentystyczne w celu usunięcia złogów 
nazębnych (23-25).

Ograniczeniem niniejszego badania jest wyłącze-
nie wizyt „opłacanych przez pacjenta”, co mogło mieć 
wpływ na wyniki badania. Dodatkowo, charakter 
użytych danych jest podatny na niekompletne lub nie-
prawidłowe zapisy medyczne i kodowanie. Spadek li-
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on the study results. Additionally, the nature of the 
data used is prone to incomplete or incorrect medical 
records and coding. The decline in the number 
of patients with age observed in this study is also 
confirmed by data on outpatient health care in 2018 
presented by the Central Statistical Office. In 2018, 
56% of all dental consultations were registered among 
the Polish population aged 18-64, while the percentage 
of consultations provided to people aged 65 and over 
was 15.5%(10).

Both the above analysis and scientific publications 
analyzing the nationwide data confirm that women 
more often care for the prevention of oral diseases than 
men. Women in cities accounted for 55.3% of the total 
number of dental clinic patients (0.3 pp less than in 
2016) (19).

The disproportions in the frequency of dental 
plaque removal procedures in favor of women are also 
confirmed by other analyzes in studies conducted in 
the Łódź Province. Women significantly more often 
underwent dental plaque removal than men (70.9 vs. 
29.1%) and (58.57% vs. 41.43%)(17,18).

Differences in the use of medical services among 
men and women are visible not only in preventive 
dental procedures, dental treatment in general, but 
also in specialist medical care, hospital treatment, 
psychiatric care and therapeutic rehabilitation (20,21).
Women in Poland not only use medical care more often, 
but are also more aware than men of the importance of 
prophylaxis in maintaining health(22).

The analysis of the patient profile of the Łomża 
region showed that the gender differences in the 
age groups over 60 were no longer statistically 
significant, so a similar number of patients visited the 
dentist, while the percentage of reports compared to 
other treatment methods was significantly different 
- the number of dental plaque removal treatments 
decreased to a greater extent among men. Older men, 
if they already visited the dentist, were to perform 
other procedures, while women could come to the 
dentist only to remove plaque. It seems likely that 
fewer procedures of this type may be associated with 
progressive tooth loss(26,27).Toothlessness excludes 
the possibility of removing dental plaque. Among the 
male population of 89 in a nursing home in Brazil, 
the mean patient age was 75.9 years, while the mean 
tooth count was 3.9(28).In Poland, as part of the study 
of the population of Wrocław, it was found that 21.1% 
of the surveyed residents aged 65 and older were 
toothless(29).Similarly negative results were obtained 
in Georgia among seniors. Among 300 residents of 
nursing homes in Georgia, toothlessness was found in 
36.2% of residents(30).Korean research indicates that 
male gender is also one of the factors that negatively 
affects the number of teeth in old age (OR: 0.74)(31).

czebności pacjentów wraz z wiekiem zaobserwowany 
w badaniu potwierdzają też dane dotyczące ambula-
toryjnej opieki zdrowotnej w 2018 roku przedstawio-
ne przez Główny Urząd Statystyczny. Wśród polskiej 
populacji w 2018 r. w wieku 18–64 lat zarejestrowano 
56% wszystkich porad stomatologicznych, podczas 
gdy odsetek porad udzielonych osobom w wieku 65 lat 
i starszych wynosił 15,5% (10).

Zarówno przeprowadzona powyżej analiza, jak 
i publikacje naukowe analizujące dane ogólnopol-
skie potwierdzają, że kobiety częściej dbają o profi-
laktykę  chorób jamy ustnej niż mężczyźni. Kobiety 
w miastach stanowiły 55,3% ogólnej liczby pacjentów 
poradni stomatologicznych (o 0,3 pkt. procentowego 
mniej niż w 2016 r.) (19). 

Dysproporcje częstości wykonania zabiegów usu-
wania złogów nazębnych na korzyść kobiet potwier-
dzają też inne analizy w badaniach przeprowadzonych 
w województwie łódzkim. Kobiety istotnie częściej 
miały wykonany zabieg usuwania złogów nazębnych 
niż mężczyźni (70,9 vs. 29,1%) i (58,57% vs 41,43%) 
(17,18).

Różnice w  korzystaniu z usług medycznych wśród 
mężczyzn i kobiet są widoczne nie tylko w profilak-
tycznych zabiegach stomatologicznych, leczeniu sto-
matologicznym ogólnie, ale także w specjalistycznej 
opiece medycznej, leczeniu szpitalnym, opiece psy-
chiatrycznej i rehabilitacji terapeutycznej (20, 21). 
Kobiety w Polsce nie tylko częściej korzystają z opie-
ki medycznej, ale również bardziej niż mężczyźni są 
świadome znaczeniaprofilaktyki w utrzymaniu zdro-
wia (22). 

Analiza profilu pacjentów regionu łomżyńskiego 
wykazała, że   różnice płci w grupach wiekowych po-
wyżej 60 roku życia nie były już statystycznie istotne, 
więc podobna liczba pacjentów odwiedziła dentystę, 
podczas gdy odsetek zgłoszeń w porównaniu z innymi 
metodami leczenia istotnie się różnił – liczba zabiegów 
usuwania złogów nazębnych zmniejszyła się w więk-
szym stopniu wśród mężczyzn. Starsi mężczyźni, jeśli 
już pojawili się u dentysty, to w celu wykonywania in-
nych zabiegów, podczas gdy kobiety mogły przyjść do 
stomatologa jedynie w celu wykonania usunięcia zło-
gów nazębnych. Wydaje się prawdopodobne, że mniej-
sza liczba tego typu procedur może być związana z po-
stępującą utratą zębów (26,27). Bezzębie wyklucza 
możliwość wykonywania zabiegów usuwania złogów 
nazębnych. Wśród populacji 89 mężczyzn w domu 
opieki w Brazylii średni wiek pacjenta wynosił 75,9 
roku, podczas gdy średnia liczba zębów wynosiła 3,9 
(28). W Polsce w ramach badania populacji Wrocławia 
stwierdzono, że 21,1% badanych mieszkańców w wie-
ku 65 lat i starszych było bezzębnych (29). Podobnie 
negatywne wyniki uzyskano w Gruzji wśród senio-
rów. Wśród 300 mieszkańców domów opieki w Gruzji 
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Among the studied population of the Łomża region, 
low attendance of men for visits compared to women 
and less frequent prophylactic procedures, first in 
the younger age groups, and then in the oldest ones, 
may suggest that there may be similar relationships 
among the respondents, which may have an impact on 
the results of the analysis. However, confirming this 
hypothesis would require in-depth research.

CONCLUSION

The results of the study show that the sex and age 
of the inhabitants of the Łomża region are significant 
variables related to the procedures of removing plaque 
in a dental office. Observation showing a decrease in 
the number of performance of these procedures with 
increasing age of patients and their more frequent 
occurrence in women requires detailed studies 
identifying the causes of existing relationships.
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ABSTRACT

This observational study was ordered by the Medical Practitioners’ Chamber in Warsaw. 
THE OBJECTIVE of the study was to evaluate the problem of professional burnout of physicians  correlation 
between professional burnout and features of personality.
MATERIAL AND METHODS. Professional burnout was considered relative to different features of personality. 
This study was initially carried out from 2005–2008, but further analysis of burnout and personality was carried 
out from 2017–2018. The research tools were anonymous, validated questionnaires. The sample size was based 
on the size of the population— the registry of the Regional Chamber of Medical Practitioners and literature on 
burnout prevalence. The respondents’ work places were randomly selected from the Mazovian District register. 
RESULTS. The test on burnout was completed by 378 respondents, while 62 subjects completed a personality 
test. Results showed that burnout syndrome was an occupational problem for healthcare workers. Professional 
burnout affected as many as 42% of respondents (n = 158). It affected two age groups in particular: physicians  
up to 31 years old and individuals aged 41-50. Moreover, neuroticism was found to be significantly related to 
burnout syndrome. 
CONCLUSION. Burnout syndrome is common among professionally active medical practitioners, and 
neuroticism may be correlated with burnout syndrome.

Key words: mental health, health service research, burnout, public health, physicians

STRESZCZENIE

Badanie obserwacyjne zostało zlecone przez Izbę Lekarską w Warszawie. 
CELEM PRACY była ocena problemu wypalenia zawodowego lekarzy oraz określenie zależności pomiędzy 
osobowością a wypaleniem zawodowym.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano obecność wypalenia zawodowego w odniesieniu do różnych cech 
osobowości. Badania przeprowadzono początkowo w latach 2005-2008, jednak dalszą analizę wypalenia 
zawodowego i osobowości przeprowadzono w latach 2017-2018. Narzędziami badawczymi były anonimowe, 
walidowane kwestionariusze. Wielkość próby określono w oparciu o liczebność populacji lekarzy – ewidencji 
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Okręgowej Izby Lekarskiej oraz dane z literatury nt. rozpowszechnienia zjawiska wypalenia. Miejsca pracy 
respondentów zostały wybrane losowo z rejestru mazowieckiego. 
WYNIKI. Test na występowanie zjawiska wypalenia wypełniło 378 respondentów, a test osobowości 62 osoby. 
Wyniki wykazały, że zespół wypalenia zawodowego stanowił problem zawodowy dla lekarzy.. Wypalenie 
zawodowe zdiagnozowano aż u 42% respondentów (n = 158), w szczególności dwóch grup wiekowych: lekarzy 
do 31 roku życia oraz osób w wieku 41-50 lat. Ponadto stwierdzono istotny związek neurotyczności z zespołem 
wypalenia zawodowego. 
WNIOSKI. Zespół wypalenia jest powszechnym problemem wśród grupy czynnych zawodowo lekarzy, 
a neurotyczność może być skorelowana z zespołem wypalenia.

Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, badania służby zdrowia, wypalenie zawodowe, zdrowie publiczne, lekarze
 

INTRODUCTION

Burnout syndrome affects individuals who are 
involved in occupations duties associated with services 
crucial to society. This has distinct implications 
for medical practitioners, patients, and managers 
of healthcare system institutions (1,2).This paper is 
primarily focused on the determinants of burnout 
syndrome, also known as exhaustion syndrome 
or burnout effect. This phenomenon is not only an 
individual psychological problem but also as a social 
problem (3). According  to  definition  “Burn-out  is 
a syndrome conceptualized as resulting from chronic 
workplace  stress  that  has  not  been  successfully 
managed.  It  is  characterized  by  three  dimensions: 
feelings of energy depletion or exhaustion; increased 
mental distance from one’s job, or feelings of negativism 
or  cynicism  related  to  one’s  job;  and  reduced 
professional  efficacy.  Burn-out  refers  specifically  to 
phenomena in the occupational context and should not 
be applied  to describe experiences  in other areas of 
life.”(ICD.XI- QD-85)

Burnout syndrome might occur in individuals 
who practice occupations human service professions 
which are occupations that demand both - complete 
dedication, close interpersonal contact with patients’ 
in critical/difficult health status, and simultaneously 
high professional attitude. Burnout typically affects 
professionals such as; teachers, physicians, nurses, 
therapists, social workers, police officers, or priests 
(4). Burnout syndrome is also seen in performance-
oriented individuals who dedicate themselves entirely 
to work. Sometimes, the problem is referred to as an 
“excessive dedication disease” (5).

Currently, many researchers believe that job-related 
stress, which results from a mismatch between the 
requirements of the job and the individual’s resources, 
accounts for the development of burnout syndrome and 
is a precondition for its occurrence (3). H. Sęk asserts 
that the generalized and repeated failures experienced 
by an individual trying to overcome stress at work are 
of crucial to the development of burnout syndrome (6). 
In the case of medical practitioners (3), stress may result 

WSTĘP 

Zespół wypalenia zawodowego często dotyczy 
osób wykonujących zawody związane z kluczowymi 
dla społeczeństwa usługami. Wykonywanie aktywno-
ści typu „pomocowego” ma wyraźne konsekwencje-
dla lekarzy, pacjentów i menadżerów w instytucjach 
systemu ochrony zdrowia (1,2). W niniejszej pracy 
skoncentrowano się przede wszystkim na uwarunko-
waniach syndromu wypalenia, znanego również jako 
zespół wyczerpania lub efekt wypalenia. Zjawisko to 
jest nie tylko indywidualnym problemem psycholo-
gicznym, ale także społecznym (3). Zgodnie z defini-
cją wypalenie  zawodowe  jest określane  jako rezultat 
przewlekłego stresu, który nie został skutecznie opa-
nowany.  Wyróżnia  się  3  zasadnicze  wymiary  wypa-
lenia  zawodowego:  poczucie  wyczerpania  energii 
lub  zmęczenia,  zwiększenie  dystansu  emocjonalnego 
w  stosunku  do  pracy  lub  uczucie  negatywizmu  bądź 
cynizmu  związanego  z  pracą,  obniżoną  efektywność 
(ICD XI - QD-85).

Wypalenie zawodowe może występować u osób 
wykonujących zawody medyczne, które wymagają; 
dużego poświęcenia, bliskiego kontaktu interper-
sonalnego z osobami znajdującymi się w trudnym/
krytycznym położeniu zdrowotnym, a jednocześnie 
wysokiego profesjonalizmu.Wypalenie zawodowe za-
zwyczaj dotyczy takich specjalistów jak np.: nauczy-
ciele, lekarze, pielęgniarki, terapeuci, pracownicy so-
cjalni, policjanci, czy księża.(4). Syndrom wypalenia 
dotyczy często osób zorientowanych na wydajność, 
które całkowicie poświęcają się pracy. Czasami pro-
blem ten określany jest jako „choroba nadmiernego 
zaangażowania się” (5).

Obecnie wielu naukowców uważa, że stres zwią-
zany z pracą, a wynikający z niedopasowania wyma-
gań zawodowych do zasobów danej osoby, odpowiada 
za rozwój syndromu wypalenia i jest warunkiem ko-
niecznym do jego wystąpienia (3). H. Sęk twierdzi, że 
uogólnione i powtarzające się niepowodzenia w prze-
zwyciężaniu stresu w pracy mają kluczowe znaczenie 
dla rozwoju syndromu wypalenia (6). W przypadku 
lekarzy (3) stres może wynikać z warunków, w jakich 
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from the conditions in which they perform their work 
(e.g. work organization, time pressure, red tape, and 
inadequate renumeration), interpersonal factors (e.g. 
relationships with other staff members, interactions 
with patients, and communication with families of 
patients), individual factors (e.g. self-esteem, sense 
of effectiveness, sense of control, and reactivity). M. 
Anczewska and colleagues reviewed the results of 
prior research and noted that the impact of individual 
factors on the development of burnout syndrome has 
not been researched as often as the impact of situations. 
Even less research analyzed the relationship between 
burnout syndrome and personality features such as 
hardness, external control, avoidance of stress, low 
self-esteem, and high levels of neuroticism (7). 

In psychology, personality is a theoretical structure 
used to describe the general features of an individual. 
These include behaviors, hobbies, attitudes, and 
specific features that define how an individual reacts 
(8). There are many definitions and theories related 
to this notion. One of the best-known was developed 
by Costa and McCrae. The Five-Factor Model of 
Personality posits the existence of five basic personality 
features, neuroticism, extraversion, agreeableness, 
conscientiousness, and openness to experience. The 
NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) is used to 
evaluate these traits and is often used in empirical 
research (9,10). 

AIM

This study aimed to diagnose burnout in a group 
of medical practitioners and analyze the correlation 
between burnout syndrome and personality features. 
This paper evaluated how these “Big Five” personality 
traits relate to professional burnout.

MATERIALS AND METHODS

The respondents of this study were 445 medical 
practitioners registered with the Regional Chamber 
of Medical Practitioners (2005-2008), from random 
selected medical centers service providers. The 
extended analysis of professional burnout and 
personality was carried out from 2017–2018, based on 
research data. Of those 445 active medical practitioners, 
378 were administered the Burnout Scale (BOS, Skala 
Wypalenia  Sił  – Polish  version),while 62 individuals 
were administered the personality test (NEO-FFI). 
The distribution of NEO-FFI questionnaires was 
limited to a small group of respondents (20%, N=76, 
response rate=82%). The size of the sample was 
estimated based on the assumption that approximately 
30% of the entire group experienced the burnout 
effect (11,12). The estimation precision was 5%, in 

wykonują swoją pracę (np. organizacja pracy, presja 
czasu, biurokracja, nieodpowiednie wynagradzanie), 
czynników interpersonalnych (np. relacje z innymi 
członkami personelu, interakcje z chorymi, komuni-
kacja z rodzinami chorych), czynników indywidual-
nych (np. samoocena, poczucie skuteczności, poczucie 
kontroli i reaktywności). M.Anczewska i wsp.doko-
nując przeglądu wyników wcześniejszych badań – 
stwierdzili, że wpływ poszczególnych czynników in-
dywidualnych na rozwój syndromu wypalenia nie był 
badany tak często, jak wpływ czynników sytuacyj-
nych. Jeszcze mniej badań dotyczyło związku między 
syndromem wypalenia a cechami osobowościowymi, 
takimi jak wytrzymałość, kontrola zewnętrzna, uni-
kanie stresu, niska samoocena i wysoki poziom neu-
rotyczności (7). 

W psychologii – „osobowość” jest strukturą teore-
tyczną- służącą do opisu ogólnych cech jednostki. Na-
leżą do nich zachowania, hobby, postawy i specyficz-
ne cechy, które określają sposób reagowania jednostki 
(8). Istnieje wiele definicji i teorii związanych z tym 
pojęciem. Jedna z najbardziej znanych została opraco-
wana przez Costę i McCrae. Tzw. Pięcioczynnikowy 
Model Osobowości zakłada istnienie pięciu podstawo-
wych cech osobowości: neurotyczności, ekstrawersji, 
ugodowości, sumienności i otwartości na doświad-
czenie. Autorzy teorii są jednocześnie twórcami In-
wentarza Osobowości (NEO-Five Factor Inventory – 
NEO-FFI), który jest wykorzystywany w badaniach 
empirycznych do oceny tych cech (9,10). 

CEL

Celem pracy była diagnoza zespołu wypalenia za-
wodowego w grupie lekarzy i analiza korelacji między 
nasileniem objawów wypalenia zawodowego a uwa-
runkowaniami osobowościowymi. W artykule ocenio-
no, jak cechy osobowości, należące do tzw.„Wielkiej 
Piątki”korespondują z poziomem wypalenia zawodo-
wego.

MATERIAŁY I METODY

Badaniami objęto 445 lekarzy zarejestrowanych 
w Okręgowej Izbie Lekarskiejw Warszawie w latach 
2005-2008 z losowo wybranych placówek świadcze-
nia usług medycznych. Pogłębioną analizę, na podsta-
wie zebranych wówczas danych, na temat wypalenia 
zawodowego i osobowości przeprowadzono w latach 
2017-2018.Spośród aktywnych zawodowo medyków 
– 378 wypełniło Skalę Wypalenia Sił (SWS), a 62 
osoby – dodatkowo test osobowości (NEO-FFI). Dys-
trybucja kwestionariuszy NEO-FFI była ograniczona 
do wąskiej grupy respondentów (20%,N=76,zwrot 
n=82%). Liczebność całej próby oszacowano zakłada-
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used questionnaire’s tool BOS. Given the criteria, the 
minimum sample size was 320 individuals. Before 
conducting this study, a pilot study was first executed 
(focused on testing the  methodology and scope). As 
for ethical considerations, the Regional Chamber of 
Physicians granted ethics approval. Before answering 
the questionnaires, respondents were told that the 
survey was voluntary and anonymous. Afterward, they 
were asked to provide informed consent and the coded 
results were individually available to the respondents 
(on dedicated website).

The BOS is a Polish test developed by St. Steuden 
and W. Okła and was used in this study to appraise 
the extent of burnout. The tool is designed for 
occupationally active adults and is composed of 66 
statements that represent five factors: emotional control 
reduction, loss of dedication, reduction of action 
effectiveness, narrowing of interpersonal relations, 
and physical fatigue. Respondents evaluated each of 
the statements using a five-point scale, where five was 
the highest grade and indicated maximum intensity 
of the negative condition, and one indicated that the 
situation/condition described by a given statement 
did not exist with reference to the respondent. Factors 
I and II appraised the extent to which an individual his 
or her emotional ability to handle situations related to 
their job. Factor III described dissatisfaction with the 
actions that were taken and a lack of measurable effort 
on the part of the individual. Factor IV indicated an 
unwillingness to initiate contact with others. Finally, 
Factor V established the extent of physical fatigue. 
These five factors provided a way to appraise the degree 
to which impacted an individual’s functioning in the 
workplace. Unprocessed results were the total points 
within each scale. The lowest score possible was 66, 
while the highest score possible was 330. There were 
no standard values and interpretations, so unprocessed 
results were used for description. The theoretical 
average was 132, and the standard deviation was set 
as 8. Sten scores were used to evaluate the results. The 
BOS test produces similar results to other burnout 
measurement tools, such as the Maslach  Burnout 
Inventory (MBI) test (13). The demographics of the 
participants who answered this tool are presented in 
table I.

The Polish adaptation of the NEO-FFI used in 
this study (was  developed  by  Zawadzki,  Strelau, 
Szczepaniak,  and  Śliwińska). This questionnaire is 
designed to diagnose the personality features of adults 
aged 15 and older. The questionnaire is comprised of 
60 items: five scales with 12 items each. Each of the 
answers was graded from zero to four points, where 
a higher result indicated a greater intensity of a given 
feature. Unprocessed indicators were transformed into 
sten scores (standardized). Separate standards were 

jąc, że zjawisko wypalenia dotyczy około 30% popu-
lacji medyków, przy stosowanym teście SWS (11,12). 
Dokładność oszacowania liczebności próby wyniosła 
5%. Biorąc pod uwagę te kryteria, minimalna liczeb-
ność próby respondentów wynosiła 320 osób. Przed 
badaniem przeprowadzono najpierw badanie pilota-
żowe (ukierunkowane na przetestowanie metodologii 
i zakresu). Okręgowa Izba Lekarska udzieliła akcep-
tacji etycznej oraz wsparcia na przeprowadzenie ba-
dania. Przed przystąpieniem do badania, respondenci 
zostali poinformowani, że jest ono dobrowolne i ano-
nimowe. Następnie poproszono ich o wyrażenie świa-
domej zgody, a każdy z badanych miał indywidualny 
dostęp do swoich kodowanych wyników (na dedyko-
wanej projektowi stronie).

Skala Wypalenia Sił (SWS) jest polskim testem, 
opracowanym przez St.Steuden i W.Okłę oraz zosta-
ła wykorzystana do oceny poziomu zaawansowania 
procesu wypalenia zawodowego. Narzędzie przezna-
czone jest dla osób dorosłych aktywnych zawodowo 
i składa się z 66 wypowiedzi, które reprezentują pięć 
czynników: obniżenie kontroli emocjonalnej, utrata-
podmiotowego zaangażowania, obniżenie efektywno-
ści działania, zawężenie kontaktów interpersonalnych 
oraz zmęczenie fizyczne. Badani ustosunkowują się 
do każdego twierdzenia zaznaczając odpowiedź na 
pięciostopniowej skali. Najwyższa ocena na skali wy-
nosi 5 punktów i dotyczy odpowiedzi TAK oznaczając 
tym samym maksymalne nasilenie negatywnego sta-
nu. Ocena 1 za odpowiedź NIE oznacza, że sytuacja/
stan opisywany danym stwierdzeniem u danej osoby 
nie występuje.Wspólne ujęcie czynnika I i II pozwala 
na ocenę stopnia, w jakim jednostka utraciła zdolność 
emocjonalnego radzenia sobie z sytuacją związaną 
z pracą zawodową. Czynnik III opisuje brak zadowo-
lenia z podejmowanych działań oraz brak wymiernych 
wysiłków podejmowanych przez jednostkę. Czynnik 
IV wskazuje na utratę ochoty do inicjowania i podej-
mowania kontaktów z innymi, a czynnik V opisuje 
stopień fizycznego zmęczenia. Tych pięć czynników 
umożliwia ocenę wpływu pracy zawodowej na ogólne 
funkcjonowanie jednostki. Wyniki surowe były sumą 
punktów w każdej skali. Najniższy możliwy wynik 
to 66 punktów, natomiast najwyższy możliwy to 330. 
W interpretacji wyników korzysta się z wyniku suro-
wego - średnia teoretyczna wynosi 132, a odchylenie 
standardowe zostało ustalone na poziomie 8. Test SWS 
dostarcza podobnych wyników jak inne narzędzia do 
pomiaru wypalenia, takie jak test Inwentarz Wypa-
lenia Maslach (MBI – Maslach  Burnout  Inventory) 
(13). Dane demograficzne uczestników, którzy wzięli 
udział w badaniu, zostały przedstawione w tabeli I.

W badaniu wykorzystano polską adaptacjękwe-
stionariusza NEO-FFI (autorzy  adaptacji  Zawadzki, 
Strelau,  Szczepaniak  i  Śliwińska). Kwestionariusz 
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followed based on gender (females and males) and age 
(five age categories: 15 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 
50 - 80). The results were categorized as follows: 1 to 
3 stens were low, 4 to 6 were moderate, and 7 to 10 
were high.

Finally, the correlation between the results of the 
BOS and NEO-FFI questionnaires was assessed 
using Pearson’s linear correlation and Spearman rank 
correlation. For all analyses, a level of significance of 
α=0.05 was adopted. Calculations were made using 
the SPSS 12.0 statistical package.

RESULTS

The analysis revealed that among 378 medical 
practitioners, 158 (42%) were affected by professional 
burnout syndrome.(Tab. I). 

Correlations between the BOS and NEO-FFI 
and its components are presented in the table II. An 
analysis of the correlation matrix showed a statistically 
significant positive association among all components 
of the BOS (p<0.001 for correlations); meanwhile, 
the weak correlation among components of the NEO-
FFI scale. The correlations between almost all pairs 
of measures – the components of NEO-FFI scale 
and total value of BOS scale were not statistically 
significant, and the absolute values of coefficients 
were small. Only neuroticism   was positively and 
statistically significant correlated (r=0.770; p <0.001)
with total value of BOS scale, while extraversion, 
openness, and agreeableness were negatively 
correlated but not statistically significant. Neuroticism 
was also statistically significant correlated with all five 
factors of BOS: emotional control, work dedication, 
action effectiveness, interpersonal relations and 
physical fatigue. Therefore, only the higher the level of 
neuroticism implies the higher the level of professional 
burnout and its components. No other statistically 
significant correlations were found between the scales.

Table I. Respondent Characteristics: gender and age
Tabela I.  Charakterystyka respondentów: płeć i wiek

BOS Test – filled in 
correctly

Gender
Females Males no data

N n % n % n %
No 67 37 67.3 18 32.7 12 17.9
Yes 378 186 60.8 120 39.2 72 19.0

Total 445 223 61.8 138 38.2 84 18.9
Age

N Average SD Median Min Max no data
No 38 49.8 16.8 46 26 79 29
Yes 222 46 11.5 46 27 80 156

Total 260 46.6 12.4 46 26 80 185

przeznaczony jest do diagnozy cech osobowości osób 
dorosłych (powyżej 15 r.ż). Składa się z 60 pozycji: 
pięć skal po 12 pozycji każda. Każda odpowiedźoce-
niana jest w skali od zera do czterech punktów, przy 
czym wyższy wynik wskazuje na większe nasilenie 
danej cechy. Wyniki surowe zostały przekształcone 
we wskaźniki stenowe (standaryzowane). Normy spo-
rządzone są w zależności od płci (kobiety i mężczyź-
ni) i wieku (pięć kategorii wiekowych: 15 – 19, 20 – 29, 
30 – 39, 40 – 49, 50 – 80). Wyniki zostały podzielone 
na kategorie w następujący sposób: od 1 do 3 stenów 
były niskie, od 4 do 6 średnie, a od 7 do 10 wysokie.

Ostatecznie korelacja pomiędzy wynikami kwe-
stionariuszy SWS i NEO-FFI została oceniona za 
pomocą korelacji liniowej Pearsona i korelacji rang 
Spearmana. Dla wszystkich analiz przyjęto poziom 
istotności α=0,05. Obliczenia wykonano przy użyciu 
pakietu statystycznego SPSS 12.0.

WYNIKI

Wśród 378 lekarzy, 158 (42%) było dotkniętych 
problemem wypalenia zawodowego (Tab.I). 

Korelacje pomiędzy skalami SWS i NEO-FFI oraz 
ich składowymi przedstawiono w tabeli II. Analiza 
macierzy korelacji wykazała istotny statystycznie, 
dodatni związek pomiędzy wszystkimi składowymi 
SWS (p<0,001) oraz słabsze korelacje pomiędzy skła-
dowymi skali NEO-FFI. Korelacje pomiędzy, prawie 
wszystkimi parami miar składowych skali NEO-F-
FI a całkowitą wartością skali SWS nie były istotne 
statystycznie, a bezwzględne wartości współczynni-
ków korelacji były niewielkie. Jedynie neurotyczność 
była dodatnio skorelowana i istotnie statystycznie (r 
= 0,770; p<0,001) z całkowitą wartością skali SWS, 
natomiast pozostałe cechy – ekstrawersja, otwartość 
i ugodowość były skorelowane ujemnie (i nieistotnie 
statystycznie). Neurotyczność była dodatnio skorelo-
wana ze wszystkimi składowymi skali SWS (kontrolą 
emocjonalną, efektywnym działaniem, zobowiąza-
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Table II. Correlation between the extent of burnout and features of personality: Professional burnout problem versus 
features of medical practitioners’ personality (N = 378/n=62)
Tabela II. Korelacja pomiędzy wypaleniem zawodowym a cechami osobowości: Problem z wypalenia zawodowego 
a cechy osobowości lekarzy.
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Emotional Control
N 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Rho - 0.747 0.712 0.736 0.650 0.917 0.737 -0.194 -0.049 -0.064 0.010
p - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.242 0.772 0.701 0.953

Effective activity
N 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Rho 0.747 - 0.732 0.631 0.570 0.858 0.739 -0.281 0.036 0.089 -0.208
p <0.001 - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.088 0.828 0.595 0.21

Commitement
N 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Rho 0.712 0.732 - 0.651 0.526 0.827 0.637 -0.284 -0.174 -0.282 0.052
p <0.001 <0.001 - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.084 0.296 0.086 0.754

Interpresonal 
contacts

N 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378
Rho 0.736 0.631 0.651 - 0.616 0.805 0.710 -0.190 -0.171 -0.254 0.039

p <0.001 <0.001 <0.001 - <0.001 <0.001 <0.001 0.253 0.304 0.123 0.818

Physical Fatigue
N 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Rho 0.650 0.570 0.526 0.616 - 0.709 0.734 -0.134 0.027 -0.068 0.045
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - <0.001 <0.001 0.423 0.874 0.683 0.79

Burn Out Scale
N 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

Rho 0.917 0.858 0.827 0.805 0.709 - 0.770 -0.244 -0.085 -0.145 -0.002
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - <0.001 0.139 0.611 0.385 0.991

Neuroticism
N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Rho 0.737 0.739 0.637 0.710 0.734 0.770 - -0.421 0.037 -0.102 -0.093
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.001 0.775 0.429 0.472

Extraversion
N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Rho -0.194 -0.281 -0.284 -0.190 -0.134 -0.244 -0.421 - 0.268 0.398 0.319
p 0.242 0.088 0.084 0.253 0.423 0.139 0.001 - 0.036 0.001 0.011

Openness
N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Rho -0.049 0.036 -0.174 -0.171 0.027 -0.085 0.037 0.268 - 0.334 0.113
p 0.772 0.828 0.296 0.304 0.874 0.611 0.775 0.036 - 0.008 0.38

Agreebleness
N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Rho -0.064 0.089 -0.282 -0.254 -0.068 -0.145 -0.102 0.398 0.334 - 0.331
p 0.701 0.595 0.086 0.123 0.683 0.385 0.429 0.001 0.008 - 0.009

Conscientiousness
N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Rho 0.010 -0.208 0.052 0.039 0.045 -0.002 -0.093 0.319 0.113 0.331 -
p 0.953 0.21 0.754 0.818 0.79 0.991 0.472 0.011 0.38 0.009 -

DISCUSSION

Despite the fact that 12 years have passed since 
the survey on professional burnout of physicians in 
Mazovia - due to changes in the healthcare system and 
the urgent need to emphasize the importance of the 

niem, kontaktami interpersonalnymi, zmęczeniem fi-
zycznym).Zatem im wyższy poziom neurotyczności, 
tym wyższy poziom wypalenia zawodowego i jego 
składowych. Nie stwierdzono żadnych innych staty-
stycznie istotnych korelacji między skalami.
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problem - the extended analysis has been undertaken 
on previous collected data.(“The professional burnout 
physicians  –  the  problem  and  the  challenge  for 
public health”, NIPH, 2011). The BOS test was able 
to estimate the prevalence and severity of burnout 
among medical practitioners. Different results have 
been found in other research.n the United States, 
research conducted by Merritt  -  Hawkins on behalf 
of The Physicians Foundation demonstrated that 78% 
of the 8,774 medical practitioners surveyed displayed 
typical burnout symptoms (14). Thediscrepancies 
come from the difference in assessment tools, as well 
as the specificity of burnout phenomenon. In our study 
the questionnaire, measured the gradual progress of 
the professional burnout, from its presence, through 
the high risk to its absence (the analysis included 
only data persons with burnout, not with high risk). 
While Merritt  - Hawkins used a self-assessment tool 
that directly asked respondents how often they have 
feelings of professional burnout in their medical career. 
Despite these discrepancies, it is undeniable that 
burnout poses a serious threat to the healthcare system. 
These claims echo those of a report by the Harvard 
T.H. Chan School of Public Health, Harvard Global 
Health Institute, Massachusetts Medical Society, and 
Massachusetts Health and Hospital Association (1).

Another author, S.W. Yates cited the same values of 
the prevalence of professional burnout of physicians in 
the USA as in our study, while pointing the problem 
of the precision in the assessment of the phenomenon 
scale (15). 

With great interest in the professional burnout 
phenomenon - there are also negative opinions about 
the possibility of its diagnosis. These comments relate 
to the imprecise definition of the burnout syndrome 
itself, which therefore limits the differentiate diagnosis 
with other health problems (16).

Similar to the results found by Merritt  -Hawkins, 
the study sponsored by the Harvard School of 
Public Health asserted that burnout can lead to early 
retirement or departure from medicine altogether 
(1,14). Professional burnout is also the cause of a wide 
range of other social and economic consequences, 
which first arise from an inability of coping with stress 
(15,16).

Among the respondents of this study, the extent 
of burnout corresponded to the level of neuroticism. 
Neuroticism is defined as a tendency to react to 
stressful events with much “negative affectivity and 
emotional distress” (17). Moreover, it results in the 
perception of certain situations as job-related burdens 
(18). Many experts in the field of research on burnout 
problems emphasize this correlation (4,19, 20).

Conversely, some argue that the correlation between 
personality structure and burnout syndrome cannot 

DYSKUSJA

Mimo, że od badania wypalenia zawodowego le-
karzy na Mazowszu minęło już 12 lat - ze względu na 
zmiany w systemie ochrony zdrowia i pilną potrzebę 
podkreślenia wagi problemu, podjęto pogłębioną ana-
lizę zebranych wówczas danych (”Wypalenie zawodo-
we lekarzy jako problem i wyzwanie dla zdrowia pu-
blicznego”, NIZP,  2011). Badanie z wykorzystaniem 
SWS pozwoliło na ocenę częstości występowania 
i stopnia nasilenia wypalenia Uzyskane wyniki dot. 
rozpowszechnienia wypalenia zawodowego wśród le-
karzy były odmienne niż w innym badaniu. W Sta-
nach Zjednoczonych badania przeprowadzone przez 
Merritt-Hawkins na zlecenie The Physicians Founda-
tion wykazały, że 78% z 8774 badanych lekarzy wy-
kazuje typowe objawy wypalenia (14). Rozbieżności te 
wynikają z różnic w narzędziach oceny, jak i specyfiki 
badanego zjawiska. W naszym badaniu wykorzystano 
narzędzie diagnostyczne) którym oceniono stopniowe 
zaawansowanie problemu wypalenia zawodowego – 
od stwierdzenia jego obecności, przez stan wysokiego 
zagrożenianim, do jego braku (analiza objęła wyłącz-
nie dane osób z wypaleniem, bez wysokiego ryzyka).
Natomiast w badaniu Merritt-Hawkins wykorzystano 
narzędzie samooceny, w którym zapytano responden-
tów wprost – jak często mają poczucie wypalenia za-
wodowego wykonując pracę zawodową. Pomimo tych 
rozbieżności nie da się zaprzeczyć, że syndrom wypa-
lenia stanowi poważne zagrożenie dla systemu opieki 
zdrowotnej. Twierdzenia te powtarzająs ię w raporcie 
Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard 
Global Health Institute, Massachusetts Medical Socie-
ty oraz Massachusetts Health and Hospital Association 
(1).Inny autor S.W.  Yates przytoczył wartości rozpo-
wszechnienia wypalenia zawodowego wśród lekarzy 
w USA takie same jak w naszym badaniu, wskazując 
jednocześnie na problem precyzyjności wocenie skali 
zjawiska (15).

Przy dużym zainteresowaniu zjawiskiem wypa-
lenia zawodowego - pojawiają się również negatyw-
ne opinie na temat możliwości jego diagnozowania. 
Uwagi często dotyczą nieprecyzyjnej definicji samego 
zespołu wypalenia, przez co ograniczne są możliwość 
różnicowania diagnozy z innymi problemami zdro-
wotnymi (16).

Podobnie jak wyniki badania Merritt-Hawkins, 
w badaniu sponsorowanym przez Harvard School of 
Public Health stwierdzono, że wypalenie może prowa-
dzić do wcześniejszego przejścia na emeryturę lub cał-
kowitego porzucenia medycyny (1,14). Wypalenie za-
wodowe stanowi również przyczynę wielu innych pro-
blemów społeczno-ekonomicznych, których źródłem 
jest nieumiejętność radzenia sobie ze stresem(15,16).
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be categorically demonstrated, but co-occurrence of 
burnout, neuroticism, and introversion may be related 
to other factors (21). Some scientists believe that, to 
a considerable extent, neuroticism is an inheritable 
trait. However, the impact of environmental factors is 
also important. Moreover, neuroticism is considered 
to be one of the most important phenomena in 
public health, since, as B.B.  Lahey claims, it seems 
to be correlated with a broad spectrum of mental 
and physical health problems (22). For example, 
neuroticism may be considered a risk factor for the 
development of traumatic stress following exposure to 
critical situations (18).

In this study, neuroticism demonstrated correlation 
with all components of the BOS: emotional control 
reduction, loss of dedication, reduction of action 
effectiveness, narrowing of interpersonal relations, and 
physical fatigue. This may be related to the negative 
emotionality mentioned above, since neuroticism is 
typically accompanied by irritation, loss of interest in 
work, negative attitudes towards the environment, and 
feelings of overload and fatigue (23). Neuroticism also 
affects both perception of and techniques used to handle 
stress. The extent of the inability to adapt and/or of 
emotional imbalance is demonstrated by the tendency 
to experience negative emotions (fear, anger, and guilt) 
and sensitivity to psychological stress (perception). 
Highly neurotic individuals react intensely to stress 
and handle it through avoidance and negation (24). 
Burnout also impacts the quality and effectiveness of 
work output; this, in turn, is related to social costs, 
since a burnt-out employee is less dedicated to work 
and less effective in terms of work performance. This 
might result in decreased patient satisfaction and 
increased occurrence of medical malpractice, which 
may threaten the health of patients (25). 

While personality is a relatively stable structure, 
the issues of overloading (mentally and physically) by 
the work of medical workers depend on the healthcare 
system organization, which is worth remembering when 
managing human resources. Since neuroticism is very 
strongly linked to feeling negative emotions as a result 
of overload – it can induce the problem of professional 
burnout – as many studies have shown (26,27. At the 
same time, neurotic workers have a tendency to think 
catastrophically and are more exposed to tiredness, 
and also tend to lose confidence in their own resources 
for coping with stress. Consequently, these lead to 
a faster decrease in their energy and to rise both stress 
and exhaustion (28).

The negative consequences of burnout syndrome 
have been explained. As such, it is important to develop 
policies to reduce its occurrence. Burnout syndrome 
may be a consequence of stress experienced in the work 
place. Thus, stress prevention might prevent burnout 

Poziom wypalenia zawodowego wśród lekarzy 
uczestniczących w niniejszym badaniu koresponduje 
z poziomem neurotyczności. Jest ona definiowana jako 
tendencja do reagowania na stresujące wydarzenia 
wysokim poziomem negatywnej afektywności i nie-
pokoju emocjonalnego (17). Co więcej, przyczynia się 
ona do postrzegania pewnych sytuacji jako obciążeń 
związanych z pracą (18). Wielu ekspertów w dziedzi-
nie badań nad problemami wypalenia podkreśla tę za-
leżność (4, 19,20).

Pojawiają się też poglądy, że związku między 
strukturą osobowości a podatnością na wypalenie 
nie można jednoznacznie wykazać, ale obserwuje się 
pewne tendencje, które uwidaczniają związek pomię-
dzy współwystępowaniem wypalenia oraz neurotycz-
ności i introwersji (21). Niektórzy naukowcy uważają, 
że w znacznym stopniu neurotyczność jest cechą dzie-
dziczną. Istotny jest również wpływ czynników śro-
dowiskowych. Co więcej, neurotyczność jest uważa-
na za jeden z najistotniejszych czynników wobszarze 
zdrowia publicznego, ponieważ, jak twierdzi B.B.La-
hey, wydaje się być skorelowana z szerokim spek-
trum problemów zdrowia psychicznego i fizycznego 
(22). Na przykład neurotyczność może być uważana 
za czynnik ryzyka rozwoju stresu traumatycznego po 
ekspozycji na sytuacje krytyczne (18).

W niniejszym badaniu wykazano korelację neuro-
tyczności ze wszystkimi składowymi SWS: zmniej-
szeniem kontroli emocjonalnej, utratą zaangażowania, 
zmniejszeniem skuteczności działania, zawężeniem 
relacji międzyludzkich i zmęczeniem fizycznym. 
Może to być związane ze wspomnianą wyżej nega-
tywną emocjonalnością, bowiem neurotyczności za-
zwyczaj towarzyszy drażliwość/irytacja, utrata zain-
teresowania pracą, negatywne nastawienie do otocze-
nia oraz uczucie przeciążenia i zmęczenia (23). Neuro-
tycznośćnie pozostaje również bez wpływu na sposób 
postrzegania sytuacji stresowych i techniki radzenia 
sobie ze stresem. O stopniu niezdolności do adaptacji 
i/lub braku równowagi emocjonalnej świadczy ten-
dencja do odczuwania negatywnych emocji (strach, 
złość i poczucie winy) oraz wrażliwość na stres psy-
chologiczny (percepcja). Osoby o wysokim stopniu 
neurotyczności intensywnie reagują na stres i radzą 
sobie z nim poprzez unikanie i negację (24). Wypale-
nie ma również wpływ na jakość i efektywność wyni-
ków pracy, co z kolei wiąże się z kosztami społeczny-
mi, ponieważ wypalony pracownik jest mniej oddany 
pracy i mniej efektywny w jej wykonywaniu. Może 
to w przypadku pracowników medycznych skutko-
wać zmniejszeniem zadowolenia chorego i zwiększe-
niem liczby przypadków niewłaściwego postępowa-
nia lekarskiego, co może zagrażać zdrowiu chorych 
(25).O ile osobowość stanowi w miarę stabilną struk-
turę, o tyle kwestie przeciążenia (psychicznego i fi-
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syndrome. As part of primary prevention, it is proposed 
that work conditions and organizations be improved. 
Secondary prevention includes the development of 
various staff competencies. For example, individuals 
may be taught stress-handling techniques. Tertiary 
prevention includes providing support to employees 
who experience intensive stress or health problems as 
a consequence of stress (29). Prevention and attempts 
to overcome burnout syndrome might take place at the 
individual or institutional levels (30). M. Anczewska 
and colleagues have found that educational programs 
and workshops focused on identifying and coping with 
burnout have been developed in Poland and around 
the world. The employee rejuvenation and retention 
program developed by J. Cole is an example. Employer 
responsibilities, including demonstration of gratitude, 
recognition of outstanding performance, and definition 
of occupational roles, may help mitigate stress (7,31).

In the healthcare setting, work may be improved 
through the optimal allocation of patients to each doctor 
and an appropriate organization of the workplace (e.g. 
break time, time for passive relaxation, effective work 
shift rotations, shorter working hours, aesthetically 
pleasing workplace, and proper lighting). Other 
proposed solutions include backing up support groups, 
organizing problem-solving meetings that enable an 
exchange of viewpoints and assessment of difficulties, 
and offering training in relaxation techniques and 
interpersonal skills (7). 

Among this study’s respondents, two age groups 
were found to be the most affected by burnout syndrome: 
those 25 to 31 years and 41 to 50 years. This may be due 
to the tension at work experienced by young medical 
practitioners. S. de Bever et al. believed that the most 
difficult challenge for young general practitioners (GP) 
in Denmark is relationship with patients (32). These 
conflicts become a source of stress and lead to burnout 
upon extended exposure. Older medical practitioners, 
on the other hand, might experience stress related 
to the simultaneous fulfillment of occupational and 
familial duties.

As such, young GPs should focus on developing 
communication and assertiveness skills, since their 
patients are often older individuals, and younger GPs 
might have a problem communicating with them 
regarding appointment schedules, unnecessary visits, 
test instructions, and medication prescriptions. For 
older medical practitioners, emphasis should be placed 
on communicating and coping with feelings of stress, 
since this group experiences self-destructive reactions 
to stress more frequently. These include addiction, 
excessive work, and a lack of balance between work 
and personal life (33).

Some authors propose that focus be placed on 
measures of personality by ”BIG five”, especially 

zycznego) pracą pracowników medycznych są zależ-
ne od organizacji systemu ochrony zdrowia, o czym 
warto pamiętać przy zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
Ponieważ neurotyzm jest bardzo silnie związany z od-
czuwaniem negatywnych emocji w wyniku przecią-
żenia – może on indukować coraz wyraźniej problem 
wypalenia zawodowego – na co wskazuje wiele ba-
dań (26,27). Jednocześnie osoby neurotyczne mając 
tendencje do myślenia katastroficznego oraz wyższą 
podatność na zmęczenie, również szybciej tracą wiarę 
we własne zasoby radzenia sobie ze stresem. Skutkuje 
to szybszym spadkiem energii i narastaniem napięcia 
oraz zmęczenia (28). 

Syndrom wypalenia może być konsekwencją stre-
su odczuwanego w miejscu pracy, dlatego w ramach 
profilaktyki pierwotnej proponuje się poprawę warun-
ków i organizacji pracy. Profilaktyka wtórna polega 
na rozwijaniu różnych kompetencji pracowników. Na 
przykład, można wskazywać i zachęcać jednostki do 
stosowania różnych technik radzenia sobie ze stre-
sem. Profilaktyka trzeciorzędowa polega na udzie-
laniu wsparcia pracownikom, którzy doświadczają 
intensywnego stresu lub problemów zdrowotnych 
w wyniku stresu (29). Profilaktyka i próby przezwy-
ciężenia syndromu wypalenia mogą mieć miejsce na 
poziomie indywidualnym lub instytucjonalnym (30).  
M. Anczewska i wsp. dokonując przeglądu wytycznych 
dotyczących interwencji prozdrowotnych wykazuje, 
że w Polsce i na świecie opracowywane są programy 
edukacyjne i warsztaty dotyczące identyfikacji obja-
wów wypalenia i radzenia sobie z nim. Przykładem 
jest opracowany przez J. Cole program wspomagający 
aktywizację i utrzymanie pracowników, przez łago-
dzenie stresu oraz podkreślanie osiągnięć, określenie 
ról zawodowych (7,31).

W celu poprawy warunków pracy w opiece zdro-
wotnej proponowane są działania takie jak: optymalna 
liczba pacjentów przyporządkowana pracownikom, 
odpowiednia organizacja pracy (przerwy w pracy, 
bierny wypoczynek, rotacyjna zmiana personelu, 
skrócenie czasu pracy, odpowiednie przygotowanie 
stanowisk z uwzględnieniem walorów estetycznych, 
prawidłowego oświetlenia itp.). Ponadto proponuje się 
wspieranie rozwoju grup wsparcia, organizację spo-
tkań problemowych pozwalających na wymianę po-
glądów i oszacowanie trudności, treningi relaksacyjne 
i treningi umiejętności interpersonalnych (7).

Wśród respondentów tego badania dwie grupy wie-
kowe zostały uznane za najbardziej dotknięte syndro-
mem wypalenia: od 25 do 31 lat i od 41 do 50 lat. Może 
to wynikać z napięcia w pracy, jakiego doświadczają 
młodzi lekarze. S. de Bever et al. uważają, że najtrud-
niejszym wyzwaniem dla młodych lekarzy rodzinnych 
(GP) w Danii są relacje z pacjentami (32). Konflikty te 
stają się źródłem stresu i prowadzą do wypalenia przy 
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on neuroticism. Furthermore, they assert that 
neuroticism might be more flexible and sensitive to 
direct interventions than believed in the past (34). 
There are very few research papers concerning the 
effectiveness of interventions to reduce the level of 
neuroticism. Nevertheless, in a randomized pilot 
study, researchers found that the level of neuroticism 
decreased after administering an intervention founded 
on mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) (35).

Australian medical practitioners acknowledge the 
problems caused by professional burnout and propose 
changing the text of the Hippocratic Oath. These 
practitioners claim that the current wording of the Oath 
contributes to the dissemination of burnout effect in 
the environment of medical practitioners. An updated 
version of the Oath is expected to have a statement 
declaring that one’s duty is not limited to the health 
of patients, but also extends to one’s own mental and 
physical health. Similar provisions have also been 
incorporated into the Genève Declaration (amended in 
2017), in what is known as the Modern Hippocratic 
Oath. To provide patients with top-quality medical 
services, medical practitioners should not neglect the 
care of their own moods, comfort, and health.

CONCLUSIONS

The analysis of the scores by the tests BOS and 
NEO-FFI founded that neuroticism is correlated with 
burnout syndrome. It seems that both neuroticism 
and professional burnout have strong implications 
individually for medical staff and generally for 
human resources status in the healthcare system. Both 
occupational overload and neuroticism, personality 
features, are contributing to professional burnout. Such 
findings point that professional burnout is still a major 
challenge because of (psychological and physical) 
overloaded, especially in Covid-19 pandemic time.
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przepracowanie, brak równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym a osobistym (33).

Niektórzy autorzy proponują skoncentrowanie się 
na neurotyczności jako uwarunkowaniu osobowości 
istotnie zwiększającym ryzyko wypalenia zawodowe-
go. Co więcej, twierdzą oni, że neurotyczność może 
być bardziej elastyczna i wrażliwa na bezpośrednie 
ingerencje niż uprzednio sądzono (34). Wydaje się 
sensowne przygotowanie specjalnych programów pro-
filaktycznych wspierających osoby wysoce neurotycz-
ne. Istnieje jednak niewiele prac badawczych dotyczą-
cych skuteczności działań ograniczających poziom 
neurotyczności, niemniej w randomizowanym bada-
niu pilotażowym przeprowadzonym w sposób losowy 
stwierdzono, że poziom neurotyczności zmniejszył się 
po zastosowaniu interwencji ukierunkowanej na tera-
pię poznawczą opartą na świadomości (Mindulness-
BasedCognitiveTherapy – MBCT) (35).

Australijscy lekarze dostrzegają problemy spowo-
dowane wypaleniem zawodowym i proponują zmia-
nę odwiecznego brzmienia przysięgi Hipokratesa, 
twierdząc iż w dotychczasowej wersji przyczynia się 
do rozpowszechnienia wypalenia zawodowego w śro-
dowisku lekarzy. W nowej wersji ma się w niej zna-
leźć zapis zobowiązujący lekarza nie tylko do dbałości 
o zdrowie pacjentów, lecz także o swoje własne sa-
mopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne. Podobne 
zapisy zawarto także w znowelizowanej w 2017 roku 
Deklaracji Genewskiej,nazywanej współczesną przy-
sięgą Hipokratesa. Aby zapewnić pacjentowi opiekę 
medyczną na najwyższym poziomie, lekarz nie może 
zaniedbywać troski o własne dobre samopoczucie, 
komfort i zdrowie.

WNIOSKI

Analiza wyników za pomocą testów SWS i NEO
-FFI wykazała, że neurotyczność jest skorelowana 
z zespołem wypalenia zawodowego. Wydaje się, że 
zarówno neurotyczność, jak i wypalenie zawodowe 
mają poważne konsekwencje zarówno indywidualnie 
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dla personelu medycznego, jak i ogólnie dla stanu za-
sobów ludzkich w systemie opieki zdrowotnej. Zarów-
no przeciążenie zawodowe, jak i neurotyczność, czyli 
cechy osobowości, przyczyniają się do wypalenia za-
wodowego. Takie ustalenia wskazują, że wypalenie 
zawodowe jest nadal głównym wyzwaniem z powodu 
przeciążenia (psychicznego i fizycznego), a zwłaszcza 
w czasie pandemii Covid-19.

PODZIĘKOWANIA

Pracę dedykujemy pamięci zmarłego dr n. med. 
Andrzeja Włodarczyka, który wspierał badanie (2005-
2008) w Warszawskiej Izbie Lekarskiej. Dziękujemy 
również wszystkim osobom, z którymi konsultowali-
śmy projekt na wielu jego etapach, a w szczególności 
autorom testu Wypalenia Sił (SWS ) – Paniom Prof. St. 
Steuden i Dr. W. Okła. W szczególności dziękujemy 
wszystkim lekarzom, którzy aktywnie poparli to ba-
danie z nadzieją na dobry kierunek zmian w systemie 
ochrony zdrowia. 

A call to action on physician burnout. http://www.
massmed.org/News-and-Publications/MMS-
News-Releases/Physician-Burnout-Report-2018/
(accessed on 21February 2019).

2. Świątkowska B. Zagrożenia zawodowe 
pracowników opieki zdrowotnej: Co wiemy 
i co możemy zrobić? Occupational hazards of 
healthcare workers: What is known and what can 
be done. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91: 522-529.

3. Pustułka-Piwnik U, Ryn Z,  Krzywoszański 
Ł, Stożek J. Zespół wypalenia zawodowego 
u fizjoterapeutów a zmienne demograficzne 
i organizacyjne. Burnout syndrome of physical 
therapeutists - demographic and organizational 
factors. Medycyna Pracy. 2014; 65: 453-462.

4.  Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. 
Annual Rev of Psychol. 2001; 52: 397-422.

5. Sapilak BJ, Kurpas D, Steciwko AF, Melon M. 
Wypalenie zawodowe personelu medycznego 
– problem wciąż aktualny. Metody oceny 
i przeciwdziałania w ramach oddziałów 
dializacyjnych. Problemy Lekarskie 2006; 45: 81-3.

6. Sęk H. ed. Wypalenie zawodowe przyczyny, 
mechanizmy, zapobieganie. Warszawa, PWN. 
2000; 1-256.

7. Anczewska M, Świtaj P, Roszczyńska J. Wypalenie 
zawodowe. Occupationalburn-out. Post Psych 
Neurol. 2005; 14: 67-77.

8. Grabski B, Gierowski K. Zaburzenia osobowości – 
różne spojrzenia i próby ich integracji. Personality 
disorders – different outlooks and attempts at their 
integration. Psych Pol 2012; 66: 829-44. 

9. De La Fuente-Solana EI, Urquiza JLG, Cañadas 
GR, Albendin L. Burnout and its relationship with 
personality factors in oncology nurses. Eur J Oncol 
Nurs 2017; 30: 91-99.

10. Cano-Garcia F, Muñoz P, Carrasco M. Personality 
and contextual variables in teacher burnout. 
Personal a. Individ Differ 2005; 38: 929-940.

11. Rotenstein LS, Torre M, Ramos MA, 
et al. Prevalence of Burnout Among 
Physicians: A Systematic Review. JAMA. 2018; 
320(11):1131–1150, doi:10.1001/jama.2018.12777

12. Soler JK,Yaman H, Esteva M.et al. Burnout in 
European family doctors: The EGPRN study. 
Family Practice. 2008; 25: 245-65. 10.1093/fampra/
cmn038.

13. SteudenS,  Okła W. ed. Tymczasowy podręcznik 
do skali wypalenia sił wersja eksperymentalna. 
Lublin: Zakład Psychologii Klinicznej KU. 1998. 

14. 2018 Survey of America’s Physicians: Practice 
Patterns and Perspectives The Physicians 
Foundation by Merritt Hawkins. Available 
on l i ne:ht t ps: //physic ia nsfou nd at ion .org /
w p - content /uploads /2018/09/physic ians -
survey-results-final-2018.pdf (accessed on 21 
February2019).

15. Yates S W. Physician Stress and Burnout. Am  
J Med, 2020;133(2):160-164. ISSN 0002-9343, doi.
org/10.1016/j.amjmed.2019.08.034

16. Burisch M. Das Burnout-Syndrom: Theorie der 
inneren Erschöpfung - ZahlreicheFallbeispiele - 
HilfenzurSelbsthilfe. Springer-Verlag, 27.12.2005 

17. Ceobanau NC, Mairean C. The Relation between 
Personality Traits, Social Support and Traumatic 
Stress. Revista de CercetaresiInterventieSociala. 
2015; 48: 17-31. 

18. Newbury-Birch D, Kamali F. Psychological 
stress, anxiety, depression, job satisfaction, and 
personality characteristics in preregistration house 
officers. Postgrad Med J 2001; 77: 109-111. 

19. Bühler KE, Land T. Burnout and personality in 
extreme nursing: an empirical study. Schweizer 
Archiv Neurol Psych 2004; 155: 35-42.

20. Shimizutani M, Odagiri Y,  Ohya Y, Shimomitsu T, 
Kristensen TS, Maruta T, Iimori M. Relationship 
of Nurse Burnout with Personality Characteristics 
and Coping Behaviors. Industrial Healt 2008; 46: 
326–335.

21. Walkiewicz M, Sowińska K, Taras M. Wypalenie 
zawodowe wśród personelu medycznego – 
przegląd literatury. Burnout in medical profession 
– a literaturę review. Przegl Lek 2014; 71: 263-269.

22. Lahey BB. Public Health Significance of 
Neuroticism. Am Psychol.2009; 64: 241–256.

23. Poraj G. Osobowość  jakopredyktor zawodowego 
wypalania się nauczycieli. Med Pracy 2009; 60: 
273–282.

Osobowość a wypalenie zawodowePersonality and barnout syndrome



542

24. SchneiderT. The role of neuroticism and 
psychosocial stress responses. J of Exper Soc 
Psychol 2004; 40: 795-804.

25. Leiter MP, Harvie P, Frizzell C. The Correspondence 
of Patient Satisfaction and Nurse Burnout. Soc Sci 
Med 1998; 47: 1611–161.

26. Gunthert, K.C., Cohen, L., Armelli, S. The 
role of neuroticism in daily stress and coping. J 
Person Soc Psychol 1999;  77 (5): 1087- 1100. doi.
org/10.1037/0022-3514.77.5.1087

27. Gonzalez, J.L., Lopez-Lopez, A., Alonso- 
Fernandez, M., Ciudad, N., Matias- Pompa, B., 
Moreno- Jimenez, B. Fatigue as moderator of 
relationship between personality and the affective 
dimensions of well- being. JHappStud 2014; 15: 
1363- 1376. doi.org/10.1007/s10902-013-9480-5

28. Kangas, M., Montgomery, G.H. The role of 
cognitive, emotional and personality factors in the 
experience of fatigue in university and community 
sample. Psychol and Health 2011;  26, supplement 
1: 1-19.

29. Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP, 
Vargas D. Nurse Burnout and Patient Satisfaction. 
Med Care 2004; 42: 57-66.

30. Waszkowska M, Merecz D, Drabek M. Programy 
prewencji stresu zawodowego – strategie, techniki, 
ocena skuteczności. Część II. Prewencja stresu 
zawodowego na poziomie organizacji. Med Pracy 
2010; 61: 191–204.

31. Cole J. An ounce of prevention beats burnout. HR 
Focus 1999; 76: 6-13.

32. de Bever S, van Rhijn SC, van Dijk N. et al.  
Professionals’ perspectives on factors affecting GP 
trainees’ patient mix: results from an interview and 
focus group study among professionals working 
in Dutch general practice. BMJ  Open. 2019; 9: 
12. :e032182. Published 2019 Dec 15. doi:10.1136/
bmjopen-2019-032182

33. Medscape National Physician Burnout & 
Depression Report 2018 https://www.medscape.
c o m /s l id e s h ow/ 2 018 - l i f e s t y l e - b u r n o u t -
depression-6009235 (accessed on 20 February 
2019).

34. Barlow DH, Sauer-Zavala S, Carl J R, Bullis JR, 
Ellard KK. The Nature, Diagnosis, and Treatment 
of Neuroticism. Clin Psychol Sci 2013; 2: 344–365.

35. Armstrong L, Rimes KA. Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy for Neuroticism (Stress 
Vulnerability): A Pilot Randomized Study. Behav 
Ther 2016; 47: 287–298.

Received: 19.10.2020 
Accepted for publication: 16.11.2020
Otrzymano:19.10.2020 
Zaakceptowano do publikacji: 16.11.2020

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
36. email-agkucz@vp.pl

Anita Gębska-Kuczerowska, Hanna Rozenek i inni



543

PRZEGL EPIDEMIOL 2020;74(3): 543-549

https://doi.org/10.32394/pe.74.47

Dina Kh. Rybalkina, Lyazat K. Ibrayeva, Bakyt M. Salimbaeva, Larissa S. Minbayeva,  
Irina V. Bacheva, Yelena A. Drobchenko, Natalya Yu. Aleshina

ASSESSMENT OF MEDICAL AND SOCIAL LOSSES DUE TO SOCIALLY 
SIGNIFICANT DISEASES IN THE EAST KAZAKHSTAN REGION

Karaganda Medical University

 
ABSTRACT

AIMS. The aim of the research was assessment of the medical and social losses due to socially significant 
diseases (malignant neoplasms and diseases of the circulatory system) in population living in the ecologically 
unfavorableregion of Kazakhstan (East Kazakhstan Region (EKR)).
MATERIALS AND METHODS.The materials for the research were provided by the Department of Statistics, 
the Republican Center of Electronic Health Care and the Regional Oncology Center for 5 years depth (2011-2015 
yy.). Statistical data of the entire population of the region was analyzed.
Years of Life Lost (YLL), YLL due to death integral indicators were calculated according to the standardized 
methodology recommended by the World Health Organization (WHO).
RESULTS AND CONCLUSION. Significant premature loss of years due to socially significant diseases in the 
study region was observed in the research group of 45-69 years with a gender prevalence in male. The fraction 
of direct economic loss as a result ofhealth losses due to circulatory system diseases and malignant neoplasms 
averaged about 5% of the Gross Domestic Product (GDP). The medical and social losses of years depend on a 
number of social and economic factorsin the region (environmental pollution, population income, centralized 
water supply and the fraction of economically active population).
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INTRODUCTION

The main indicator of the medical and demographic 
processes of society is mortality that reflects many 
aspects. Premature mortality reduces life expectancy. 
Having the generalized statistical indicators without 
appropriate methodological studies based on the data 
about health status of separate population groups 
(particularly, the Years of Life Lost indicator (YLL)), it 
is very difficult to distinguish the role and importance 
of each of the listed factors (1-2). 

YLL is widely used by epidemiologists around 
the world. The advantage of this indicator is its 
integrative nature. It provides a multidimensional 
analysis of mortality, increases the level of awareness, 
measurability and comparability of estimates. It helps 
to assess mortality in the break down on separate 
causes and minding the structure of mortality by 
gender, age, and time period. YLL index measures 
mortality by the number of lost years of life. It allows 
to use YLL for assessment of social and economic 
losses from premature mortality. 

Decrease of the YLL index during a period oftime 
may be considered as a positive result of health care 
activities, social and economic policies (3-4).

 Solving the problems of health status and life 
expectancy of population is a strategic task of 
every country. Currently, at the most industrialized 
regions of the Republic of Kazakhstan (RK), the 
situation associated with increase of the influence of 
various risk factors on public health has arisen. In 
this regard, within the framework of scientific and 
technical program (STP) “Development of scientific 
and methodological foundations for environmental 
load minimizing, improvement of medical care, 
social protection and rehabilitation of the population 
of ecologically unfavorable regions of the Republic 
of Kazakhstan”, the state of health of individuals in 
several regions of the RK in relation to social and 
economic factors was analyzed (5).

For 2000-2015 yy., mortality in the EKR (12.1±0.6 
‰, CI 95% 11.7-12.6) was 1.3 times evidently higher 
than the long-term average annual in the RK (9.3±0.7 
‰, CI 95% 8.9-9.8) (6). For 2000-2015 yy., mortality 
due to circulatory system diseases (CSD) dominated 
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in the structure of total mortality, averaging 44.3% 
over the RK, and 46.5% in the EKR. It significantly 
exceeded republican indicators with a relative risk of 
1.4 times. Mortality due to malignant neoplasms (MN) 
exceeded republican indicators with a relative risk of 
1.5 times, that requires a more detailed research.

The aim of the research was assessment of the 
medical and social losses due to socially significant 
diseases, leading in the mortality structure (MN 
and CSD) in population living in the ecologically 
unfavorable region of Kazakhstan (the East Kazakhstan 
Region (EKR)).

MATERIALS AND METHODS

The materials for the research were provided by 
the Department of Statistics, the Republican Center 
of Electronic Health Care and the Regional Oncology 
Center for 5 years depth (2011-2015 yy.). Statistical data 
of the entire population of the region was analyzed. 
Statistical data of the entire population of the region 
was analyzed. The following demographic indicators 
were used: population in the age and gender aspect in 
absolute terms (age groups for male and female (0-4, 
5-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60-69 , 70-79, and over 80 
years old), mortality due to CSD and MN in absolute 
terms in the age and gender aspect for similar groups.

Years of Life Lost (YLL) due to death integral 
indicators was calculated with the formula 1:

YLL= Σ Dx * ex,    (1)

Dx - the number of died at the age of x; ex - life 
expectancy at the age of x (from standard mortality 
tables); x - age from 0 to 85 years and above.

To reflect the dependence of the value of health 
losses on age, the standard coefficient of discounting 
(0.03), index for correction (0.1658) and parameter that 
determines the form of the function that sets socially 
significant weights of various age groups (0.04) were 
used in the YLL index calculating (according to the 
WHO) (7).

To calculate social and economic losses the next 
indicators were used: indicator of the number of 
working people (in absolute terms), GDP per capita 
(in thousands of tenge); regional GDP (in thousands 
of tenge).The relationship between medical and 
social losses (YLL) and socially significant factors 
(social and economic indicators of the provision of 
the population with centralized water supply (in 
proportion), the number of economically active people 
aged 25-72 years (in absolute terms), and proportion 
of the population with incomes below the subsistence 
minimum) were determined by the Pearson correlation 
method.

RESULTS

In course of time, the loss of years due to mortality, 
caused by MN in the EKR tended to decrease (Figure 
1). In the gender aspect, the loss of years due to caused 
by MN mortality in male was exceeded the loss of 
years in female by 1.3-1.4 times. So, in the RK male of 
working age die more often than female, which may be 
partly related with more severe physical exertion and 
harmful working conditions in the industrial region. 
For 2011-2015 yy. the fraction of workers, exposed to 
occupational hazards in the RK was 21.6%, in the EKR 
- 27.5%. The number of working in adverse conditions 
male workers exceeded the number of female workers 
by 1.9 times in the RK and 2.9 times in the EKR.

In the age aspect, the maximum loss of years was 
observed between the age groups of 70-79 years and 
60-69 years (Table1). Losses of years in the age group 
80 and older were approximately 2 times less than the 
previous groups. Moreover, the number of lost years of 
life sharply increased in the period from 45 to 59 years 
in both male and female. The minimum losses of years 
were recorded at the age group of 0-4 years. Similar 
losses of years were observed in the age groups of 5-14 
years and 15-29 years. The loss of years in males of 
30-44 years of age was 6.2 times less than the loss of 
years in the age group of 45-59 years. Losses of years 

Fig. 1. Medical and social losses of years due to MN in the EKR.
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in females of 30-44 years age group were 3.6 times 
less than in the group of 45-59 years.

Analysis of the structure of mortality due to 
MN showed that the main causes of death were 
MN of digestive (57.2±1.7%000) and respiratory 
(33.8±1.0%000) systems, followed by MN of female 
genital organs, mammary gland, lymphoid and 
hematopoietic tissues (Figure 2). 38.9% of registered 
deaths due to MN occurred in the employable 
population. The structure of mortality due to MN for 
the employable population was similar to the structure 
of mortality for the entire EKR population.

To reveal the significant social and economic 
factors affecting the loss of years of life due to MN, 
correlation was performed. Correlation analysis 
revealed statistically significant inverse relationships 

Table I. Losses of years due to MN (M±m‰, CI 95%) in the EKR for 2011-2015 yy.
Age Male CI Female CI Total CI
0-4 1.2±0.4 0.1:2.4 1.7±0.5 0.4:2.9 1.45±0.3 1.2:4.6
5-14 1.5±0.2 1.0:2.0 0.8±0.2 0.4:1.3 1.15±0.1 1.8:2.9

15-29 2.1±0.3 1.3:2.9 2.3±0.4 1.2:3.3 2.2±0.3 2.6:6.1
30-44 7.7±0.4 6.5:8.8 9.8±0.3 9.1:10.5 8.75±0.3 16.2:18.7
45-59 47.9±1.5 43.8:52.0 35.4±1.3 31.9:38.9 41.65±1.2 77.0:89.6
60-69 120.6±4.8 107.1:134.0 54.3±3.2 45.3:63.2 87.4±3.9 152.9:196.8
70-79 124.6±6.9 105.3:143.8 60.1±3.3 51.0:69.2 92.35±4.8 157.3:212.0
80+ 65.1±5.7 49.3:80.9 26.8±3.1 18.1:35.5 45.95±4.2 68.5:115.3
Total 25.0±0.7 23.0:27.1 19.2±0.7 17.3:21.1 22.1±1.2 40.4:48.0

Fig. 2. The structure of mortality due to MN in the population of the EKR for 2011-2015 yy. (in %).

Fig. 3. Medical and social losses of years due to CSD in the EKR.

between the average loss of years per 1000 people 
and GDP per capita r=-0.94 (p=0.015). Also, 
statistically significant inverse relationships were 
observed between the loss of years due to premature 
death, caused by MN in males and females and GDP 
per capita (r=-0.88 (p=0.043), r=-0.95 (p=0.013), 
respectively). The inverse correlation coefficient tells 
us that with an increase of GDP per capita, the loss 
of life years decrease. An inverse correlation was also 
found between the loss of years of life and the presence 
of centralized water supply (r=- 0.9 (p=0.004), r=- 0.94 
(p= 0.014), r=-0.95 (p=0.013)) (total loss of years, loss 
of years between males and females, respectively)). In 
addition, direct statistically evident relationship was 
found between the loss of years of life and the number 
of economically active population (r=0.89 (p=0.003)), 

Medical and social losses due to social diseases
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for male r= 0.9 (p=0.003). For females, the indicators 
were not statistically significant. A direct statistically 
evident relationship was also found between the loss 
of years of life and the fraction of population with 
incomes below the subsistence line r=0.89 (p=0.004). 
It was also significant only for males r=0.9 (p=0.003).

Decrease in the mortality rate due to CSD by 62.5 
to% in the RKand by 55% in the EKR, with decrease 
in overall mortality rate by 25.7% in the RK and by 
16% in the EKR was observed in progress. It could 
be partially related with correct consideration of 
causes of death. Of note, that half of the registered 
deaths in 2011-2015 yy. in males occurred at the age 
of 16-62 years (47.4% in EKR). Losses of years due 
to mortality caused by CSD in the EKR tended to 
decrease (Figure 3).

In the gender aspect, the loss of years due to 
mortality caused by CSD in males exceeded the loss 

of years in females by 1.5-1.6 times. In the age aspect, 
the maximum loss of years was observed between the 
ages of 70-79 years and 80+ years (Table II). Losses 
of years at the age group of 60-69 years were 1.3-1.5 
times less than at the age group of 70-79 years and 80+ 
years. In the structure of mortality caused by CSD the 
leading position had the age group of 60-79 years. The 
minimum losses of years were recorded at the age of 
5-14 years. Similar losses of years were observed at 
the age groups of 0-4 years and 15-29 years. Losses of 
years at the age group of 30-44 years were 3.1 times 
less than at the group of 45-59 years.

According to the nosological aspect, the causes 
of mortality due to coronary heart disease and 
cerebrovascular diseases were leading (Table III). 
Minimal loss recorded due to rheumatic heart disease.

,

Table II. Losses of years due to mortality caused by CSD (M±m‰, CI 95%, fraction in the structure of total mortality in 
%) in the EKR for 2011-2015 yy.

Age Male Female Total
0-4 3.6±3.0/0.6-6.5/3.0 2.9±1.6/1.4-4.5/3.1 3.3±2.2/1.1-5.4/3.1
5-14 0.2±0.2/0-0.3/1.8 0 0.1±0.1/0-0.2/1.2

15-29 4.3±2.0/2.3-6.2/6.3 1.7±0.3/1.3-2.0/7.5 3.0±1.1/1.9-4.1/6.5
30-44 34.4±10.3/24.3-44.4/19.9 12.4±2.6/9.9-14.9/20.9 23.2±6.2/17.1-29.22/0.2
45-59 109.8±25.1/85.2-134.4/35.2 39.7±7.2/32.6-46.8/31.4 71.9±15.2/57.0-86.8/34.0
60-69 214.6±25.4/189.7-239.4/38.9 110.9±17.2/94.0-127.7/43.3 153.3±20.0/133.7-172.9/40.7
70-79 272.9±69.9/204.4-341.4/41.2 194.2±50.3/144.9-243.5/46.5 222.0±57.1/166.1-277.9/44.1
80+ 193.7±54.2/140.6-246.7/26.9 203.1±63.7/140.7-265.5/29.9 200.6±61.1/140.7-260.5/29.1
Total 55.7±11.7/44.2-67.2/28.6 38.2±7.5/30.8-45.5/32.5 46.5±9.3/37.4-55.6/30.2

Table III. Medical and social losses of years according to the nosological group of CSD in the EKR (M±m‰) in the gender 
and age aspect for 2011-2014 yy.

Nosological 
groups and 

units

Fraction of mortality 
due to CSD, %

YLLs, ‰,15-29 
years

YLLs, ‰,30-44 
years

YLLs, ‰,45-59 
years

YLLs, ‰, 60-69 
years

male female male female male female male female male female
Rheumatic 

heart disease 0.9 1.6 0.2±0.1 0.2±0.1 0.4±0.2 0.4±0.3 1.3±0.6 0.9±0.2 0.9±0.4 2.8±0.7

Diseases 
with arterial 
hypertension

5.6 6.8 0.1±0.04 0.3±0.1 1.5±0.6 0.5±0.2 7.8±2.2 4.2±1.6 12.2±1.4 9.5±1.5

Ischemic heart 
disease 40.9 31.7 1.0±0.3 0.3±0.1 10.9±2.7 2.5±0.6 45.9±6.6 10.1±1.2 100.6±8.6 39.1±5.7

Pulmonary 
heart 2.5 2.4 0.3±0.1 0.2±0.05 1.1±0.5 0.8±0.2 3.4±0.8 1.8±0.6 4.2±0.4 2.4±1.5

Cerebral 
and vascular 

diseases
29.6 42.7 0.6±0.2 0.4±0.2 7.0±0.7 3.5±0.7 27.2±5.6 15.7±1.9 68.0±9.6 44.3±5.6

Diseases of 
arteries 2.7 2.9 0.2±0.1 0 0.6±0.1 0.4±0.2 2.5±0.3 0.9±0.4 7.4±1.6 2.9±1.5
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DISCUSSION

Comparing the indicators of loss of years due to 
premature mortality of the employable population 
as a result of CSD in the EKR, the fraction of direct 
economic loss was revealed. It decreased from 3.8% of 
GDP in the region in 2011 y. to 2.3% in 2014 y. Analysis 
of the total economic loss due to CSD in Russia for 
2008-2009 yy. revealed more than 1 trillion rubles 
loss (3% of Russia’s GDP)(8). Thefollowing indicators 
were taken into account in the analysis (direct costs for 
hospitalizations, emergency medical calls, outpatient 
visits, high-tech medical care as well as drug therapy 
at the outpatient stage of treatment; economical losses 
as a part of GDP due to mortality in employable 
population and temporary disability, as well as 
disability benefits). Only one fifth (21.3%) of the total 
economic loss due to CSD in 2009 y. were direct costs 
of the healthcare system. 78.7% of the total economic 
loss due to CSD were indirect costs (economic losses 
associated with premature mortality of employable 
male workers). Significant economic loss due to CSD 
justifies the feasibility of investing more in prevention 
programs to reduce the risk of CSD and in programs for 
medical care improvement, to reduce the risk of death 
in working age (8). The presence of strong inverse 
correlation between the mortality rate and GDP was 
established. The significant role of mortality as one of 
the main causes of decreasing ofhuman potential in 
the region was revealed. It is caused by droping out of 
persons from social and economic life (9).

One of the possible reasons of high mortality 
due to CSD may be adverse ecological conditions 
of living, particularly associated with the prolonged 
radioactive fallout due to nuclear weapons tests at 
the Semipalatinsk polygon. According to researchers 
from State Medical University of Semei, high riskof 
arterial hypertension (AH) and coronary heart disease 
in the first and subsequent generations in population of 
the EKR and exposed to radiation was revealed (10). 
However, scientists from Germany, USA, Denmark 
and Kazakhstan studied population in Semipalatinsk, 
did not reveale correlation between radiation and 
risk for mortality due to CSD (11). There was also 
significanFor comparison, according to the materials 
of the oncoepidemiological study in the Khabarovsk 
Territory for 2000-2010. financial and economic 
losses due to premature mortality due to malignant 
neoplasms amounted to 18.5 billion rubles [17]. 
Taking into account financial and economic losses, as 
a priority area of activity of the oncological service, it 
is necessary to consider measures for the prevention, 
screening, optimization of diagnosis and treatment 
of leading oncological diseases of the digestive 
system, respiratory system and organs of the female 

reproductive system and mammary gland. excess of 
the loss rate due to mortality caused by diseases with 
high blood pressure in males and females of 30-69 
years in EKR compared to Karaganda Region (12).

In 2012 y., 7 million people around the world died 
from air pollution, including in the WHO European 
Region. And almost 600000 of deaths were in 
Kazakhstan. It was an important conclusion of the 
WHO report dedicated to pathology associated with 
air pollution (13). These negative consequences were 
mainly associated with suspended dust particles of 
air with a diameter of less than 10 microns (PM10 
and PM2.5), which caused cardiovascular and 
respiratory diseases, as well as cancer. According to 
the “Kazhydromet”, in 2015 y. (from the moment of 
registration) the air in the EKR was mostly polluted 
with suspended PM2.5 particles. The number of cases 
of exceeding the maximum permissible concentration 
(MPC) a year amounted 275 with following increase 
up to 554 in 2017 y (14).

In order to reduce mortality due to CSD in the 
Republic of Kazakhstan the Roadmap (to cover the 
deficit of staff and equipment, advanced training 
of specialists) and indicators of the medical care 
quality assessment have been developedas part of 
implementation of the integrated model of medical 
care for myocardial infarction and stroke (15-16). 

So, for yy. 2011-2014 medical supply with 
therapeutists per 10000 people amounted 8.8%oo 
in the RK, 9.2%oo in the EKR; medical supply 
with anesthetists and resuscitation - 1.5%oo in the 
RK and 1.5%oo in the EKR; supply with beds in 
hospitals - 12.6%oo in the RK and 16.0%oo in the 
EKR; the number of hospital laboratory tests per 100 
hospitalized patients in the RK amounted 5101.5, in 
the EKR - 5095.3.

According to the materials of oncoepidemiological 
study in the Khabarovsk region for yy. 2000-2010 
(Russia), financial and economic losses due to 
premature mortality due to MN amounted about 18.5 
billion rubles [17]. Taking into account financial and 
economic losses, it is necessary to consider measures 
for prevention, screening, optimization of diagnosis 
and treatment of leading oncological diseases of 
digestive, respiratory, female reproductive systems 
and mammary glands a priority direction in oncology.

CONCLUSION

Thus, significant premature loss of years from 
socially significant diseases in the study region was 
observed in the group of 45-69 years, with a gender 
excess of mortality in men. The fraction of direct 
economic loss from public health losses due to CSD 
and MN averaged about 5% of GDP. The medical and 
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social losses of years depend on social and economic 
factors in the region (environmental pollution, 
population incomes, centralized water supply, and 
the fraction of economically active population). It 
requires preventive measures to eliminate the causes 
of preventable premature mortality and evaluate the 
strategies of these problems solving.
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ABSTRACT

The work presents pioneering activities of Polish orthopedists in the interwar period who were the first to 
propose methods of surgical and physical treatment of the effects of poliomyelitis. It also discusses the activities 
undertaken by the Ministry of Health and the National Rehabilitation Specialist, prof Wiktor Dega, in the early 
1950s in order to fight the effects of the Heine-Medin disease epidemic in Poland. They worked on the creation 
of a network of rehabilitation centres throughout the country, training of medical personnel, development of 
uniform procedures that would provide the patient with appropriate treatment in the acute state of the disease 
and during the following years of its consequences. In addition to treating, it was possible for the sick children to 
get a profession that would allow them to start working. The authors show that dealing with the effects of Heine-
Medin disease had a significant impact on the development of rehabilitation in Poland.

Key words: Heine-Medin disease, rehabilitation, epidemics, physiotherapy

STRESZCZENIE

Praca przedstawia prekursorskie działania ortopedów polskich w okresie międzywojennym, którzy jako pierw-
si zaproponowali metody leczenia operacyjnego i fizykalnego skutków poliomyelitis. Omawia także działania 
podjęte przez Ministerstwo Zdrowia i Krajowego Specjalistę ds. Rehabilitacji prof. Wiktora Degę na początku 
lat 50. XX w. w celu walki ze skutkami epidemii choroby Heinego-Medina w Polsce. Dotyczyły one powstania 
sieci ośrodków rehabilitacyjnych na terenie całego kraju, szkolenia personelu medycznego, wypracowania jed-
nolitej metody powstępowania, zapewniającą choremu właściwe leczenie usprawniające w ostrym stanie cho-
roby oraz w ciągu trwającego wiele lat jej następstw. Poza leczeniem, chorym dzieciom stworzono możliwość 
zdobycia zawodu umożliwiającego podjęcie pracy zawodowej. Autorzy wykazali, że leczenie skutków choroby 
Heinego-Medina wpłynęło w znaczący sposób na rozwoju rehabilitacji w Polsce.

Słowa kluczowe: choroba Heinego-Medina, rehabilitacja, epidemie, fizjoterapia
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INTRODUCTION

Heine-Medin disease is a viral inflammation of 
the anterior horns of the spinal cord which causes 
asymmetrical flaccid paresis occurring mainly in 
children. The tragedy of the patients with poliomyelitis, 
unlike other epidemic diseases, is that in the case of 
plague or cholera the patient would die or recover, 
while the frequent effect of Heine-Medin disease is an 
irreversible extensive disability that suddenly knocks 
a physically and mentally healthy child out of the peer 
community. In the treatment of the consequences of 
the disease, both in the acute period and in the period 
of permanent changes, rehabilitation has played 
an essential role. Therapeutic exercises, physical 
therapy, surgical corrective procedures and orthopedic 
devices have been most commonly used (1). The 
aim of the publication is to present the impact of the 
poliomyelitis epidemic that hit Poland in the 1950s on 
the development of rehabilitation.

Heine-Medin disease has afflicted humanity for 
thousands of years. The oldest traces of its occurrence 
come from Egypt. A tombstone from around 1400 BC 
presents a man with an atrophic lower limb and a varus 
foot typical for people with a history of poliomyelitis 
(2). The disease was described in detail by the 
German orthopedist Jakub Heine (1800–1879) and 
the Swede Karl Oskar Medin (1847–1917). A filterable 
germ of the disease was discovered in 1910 by the 
Viennese hematologist Karl Landsteiner (1868–1943). 
According to W. Magdzik, the first major epidemics 
of poliomyelitis in Europe took place in Sweden in 
1885 and 1887. Probably „Sweden was  the  epidemic 
centre from which the disease began to spread to other 
Scandinavian  countries  and  other  parts  of  Europe, 
and  through  the  emigrants  to  the  United  States  of 
America” (3).

In the interwar period, the epidemic spread further 
with the highest incidence recorded in Scandinavia, the 
United States and Australia. After the end of World War 
II, the disease developed the strongest. Poliomyelitis 
then spread to the whole world causing a significant 
increase in people with disabilities. The number of 
cases did not decline until the late 1950s after vaccines 
were discovered and used. In 1950, the Polish virologist 
Hilary Koprowski (1916-2013) developed the first in 
the world effective vaccine against the H14 virus. On 
his initiative, Poland received 9 million doses of the 
vaccine from the American company Wyeth. In the 
fall of 1959, Poland was one of the first countries in the 
world to commence mass vaccination, which brought 
the epidemic under control (4).

WSTĘP

Choroba Heinego-Medina to wirusowe zapalenie 
rogów przednich rdzenia kręgowego powodujące nie-
symetryczne niedowłady wiotkie mięśni, występują-
ce głównie u dzieci. Tragedia chorych na poliomyeli-
tis, w odróżnieniu do innych chorób epidemicznych, 
polega na tym, że w przypadku dżumy czy cholery 
pacjent umierał albo wracał do zdrowia, natomiast 
częstym skutkiem choroby Heinego-Medina była nie-
odwracalna, rozległa niepełnosprawność, która nagle 
wytrącała zdrowe fizycznie i psychicznie dziecko 
ze społeczności rówieśników. W leczeniu następstw 
choroby, zarówno w okresie ostrym jak i w okresie 
zmian utrwalonych, zasadniczą rolę odgrywała reha-
bilitacja. Najczęściej stosowano ćwiczenia lecznicze, 
zabiegi fizykoterapii, operacyjne zabiegi korekcyjne 
i zaopatrzenie ortopedyczne (1). Celem publikacji jest 
przedstawienie wpływu epidemii poliomyelitis, która 
w latach  50. XX w.  nawiedziła Polskę, na rozwój re-
habilitacji.

Choroba Heinego-Medina towarzyszy ludzkości 
od tysięcy lat. Najstarsze ślady jej występowania po-
chodzą z Egiptu. Płyta nagrobkowa z ok. 1400 r. p.n.e. 
przedstawia mężczyznę z kończyną dolną atroficzną 
i stopą szpotawą, typową dla osób po przebytej po-
liomyelitis (2). Szczegółowego opisu choroby doko-
nali: niemiecki ortopeda Jakub Heine (1800–1879) 
oraz Szwed Karl Oskar Medin (1847–1917). Zarazek 
przesączalny choroby odkrył w 1910 r. wiedeński he-
matolog Karl Landsteiner (1868–1943). Jak podaje W. 
Magdzik, pierwsze większe epidemie choroby polio-
myelitis w Europie miały miejsce w Szwecji w 1885 
i 1887 r. Prawdopodobnie to „Szwecja była ogniskiem 
epidemicznym, z którego choroba zaczęła szerzyć się 
na inne kraje skandynawskie i inne części Europy, a za 
pośrednictwem  emigrantów  na  Stany  Zjednoczone 
Ameryki Północnej” (3). 

W okresie międzywojennym nastąpiło dalsze roz-
przestrzenienie epidemii, a największą zachorowal-
ność odnotowano w Skandynawii, Stanach Zjedno-
czonych i Australii. Po zakończeniu II wojny świato-
wej nastąpił największy rozwój choroby. Poliomyelitis 
ogarnęła wówczas cały świat powodując znaczący 
wzrost osób niepełnosprawnych. Liczba zachorowań 
spadła dopiero pod koniec lat 50. XX w. po wynalezie-
niu i zastosowaniu szczepionek.  W 1950 r. pierwszą 
w świecie, skuteczną szczepionkę przeciwko wiruso-
wi H14 opracował mieszkający w USA polski wiruso-
log Hilary Koprowski (1916-2013). Z jego inicjatywy 
Polska otrzymała w darze od amerykańskiej firmy 
Wyeth 9 milionów dawek szczepionki. Jesienią 1959 r. 
w Polsce, jako jednym z pierwszych krajów na świecie 
rozpoczęto masowe szczepienia, co pozwoliło opano-
wać epidemię (4).  

Choroba Heinego-Medina a rehabilitacja w Polsce Heine-Medin disease and rehabilitation in Poland
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HEINE-MEDIN DISEASE IN POLAND
IN THE INTER-WAR PERIOD

The first reports of poliomyelitis in Poland date 
back to the 19th century. The first epidemic took place 
in 1911 in Warsaw. There were then 166 cases, and 
the mortality rate was 3.1%. In the interwar period, 
due to the occurrence of great epidemics of Heine-
Medin disease, mainly in Scandinavia, a regulation 
was issued in Poland in 1927 obliging to report the 
poliomyelitis cases. „In the years 1927-1938, there were 
initially  several dozen,  then about 100 cases a year, 
the most - 252 in 1936, spread throughout the country. 
High  incidence  was  recorded  in  cities” (3). Despite 
the low incidence of Heine-Medin disease in Poland, 
it raised concerns among the population, as well as 
in the medical community, since the methods of its 
treatment were not well known. In the interwar period, 
orthopedists were the first to become interested in the 
therapy of the effects of Heine-Medin disease. In 1931 
Wiktor Dega (1896–1995) embarked on a scientific 
trip to Sweden. He completed an internship at the 
orthopedic clinic of prof Patrik Haglund (1870–1948). 
In Zapiski do Autobiografii (Notes to Autobiography), 
he wrote: „[...] in 1904 there was a severe epidemic of 
Heine-Medin disease in Sweden. There was hardly any 
family in this country who had missed this epidemic. 
The shaken society joined efforts to provide the victims 
of the epidemic with proper care”.  W. Dega then got to 
know the perfectly organized Swedish system of care 
for the disabled victims of Heine-Medina disease and 
the methods of treating its effects (5). This visit turned 
out to be extremely beneficial for Poles, because in 
the 1950s W. Dega, as the National Rehabilitation 
Consultant, organized from scratch the system of 
fighting the effects of this disease in our country.

In April 1938, during the 6th Congress of the 
Polish Orthopedic and Traumatological Society in 
Poznań, whose main topic was Heine-Medin disease, 
the Warsaw orthopedist Adolf Wojciechowski 
(1886–1945) proposed his own treatment program for 
poliomyelitis. It was aimed at preventing the fixation 
of the paralysis characteristic of the disease, incorrect 
settings in the joints, and adding mental and vital 
energy to the patient. A leading role he saw in the use 
of physical therapy to stimulate the paralyzed muscles. 
Among the physical procedures, he paid special 
attention to thermal procedures (heating, diathermy), 
which were supposed to improve the blood supply to 
the limbs and to nourish the muscles and other tissues. 
He appreciated electrotherapy, especially galvanic and 
faradic currents, to prevent muscle wasting and to open 
new pathways of the nerves. It was also important to 
use gymnastics, mainly active exercises in water 
supplemented by the muscles massage. This kind of 

CHOROBA HEINEGO-MEDINA W POLSCE 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Pierwsze doniesienia o zachorowaniu na polio-
myelitis w Polsce pochodzą z XIX w. Do pierwszej 
epidemii doszło w 1911 r. w Warszawie. Odnotowano 
wówczas 166 zachorowań, a śmiertelność wyniosła 
3,1 %. W okresie międzywojennym w związku z wy-
stępowaniem wielkich epidemii choroby Heinego-
Medina, głównie w Skandynawii, w 1927 r. wydano 
w Polsce rozporządzenie zobowiązujące do zgłaszania 
zachorowań na poliomyelitis. „W latach 1927-1938 no-
towano  początkowo  kilkadziesiąt,  później  około  100 
zachorowań rocznie, najwięcej - 252 w 1936 roku, roz-
sianych po całym kraju. Wysoką zapadalność notowa-
no w miastach” (3). Pomimo niskiej zapadalności na 
chorobę Heinego-Medina w Polsce, budziła ona oba-
wy wśród ludności. Również w środowisku medycz-
nym metody jej leczenia nie były dostatecznie znane. 
W okresie międzywojennym terapią skutków choroby 
Heinego-Medina jako pierwsi zainteresowali się orto-
pedzi. W 1931 r. w podróż naukową do Szwecji wybrał 
się Wiktor Dega (1896–1995). Odbył on staż w klini-
ce ortopedycznej prof. Patrika Haglunda (1870–1948). 
W Zapiskach do autobiografii napisał: „[…] w 1904 r. 
panowała w Szwecji ciężka epidemia choroby Heine-
go-Medina. Nie było bodaj w tym kraju rodziny, którą 
ominęła ta epidemia. Wstrząśnięte społeczeństwo ze-
spoliło się w wysiłkach, by zapewnić ofiarom epidemii 
należytą opiekę”. W. Dega poznał wówczas doskonale 
zorganizowany szwedzki system opieki nad kaleka-
mi, ofiarami choroby Heinego-Medina oraz sposoby 
leczenia jej skutków (5). Wizyta ta okazała się niezwy-
kle pożyteczna dla Polaków, bowiem w latach 50. XX 
w. W. Dega, jako Krajowy Konsultant ds. Rehabilita-
cji, zorganizował od podstaw system walki ze skutka-
mi tej choroby w naszym kraju. 

 W kwietniu 1938 r. podczas VI Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 
w Poznaniu, którego głównym tematem była choroba 
Heinego-Medina, warszawski ortopeda Adolf Wojcie-
chowski (1886–1945) zaproponował własny program 
postępowania leczniczego w poliomyelitis. Miał on na 
celu zapobieganie utrwaleniu charakterystycznych dla 
choroby porażeń, nieprawidłowych ustawień w sta-
wach oraz dodaniu choremu energii psychicznej i ży-
ciowej. Wiodącą rolę widział w zastosowaniu fizyko-
terapii w celu pobudzenia porażonych mięśni. Spośród 
zabiegów fizykalnych szczególną wagę przywiązywał 
do zabiegów cieplnych (nagrzewanie, diatermia), które 
miały za zadanie poprawić ukrwienie kończyn, odży-
wianie mięśni i innych tkanek. Doceniał elektrotera-
pię, zwłaszcza prąd galwaniczny i faradyczny, celem 
zapobiegania zanikom mięśniowym i utorowania no-
wych szlaków dróg nerwowych. Ważne było też stoso-
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kinesiotherapy was then called „water orthopaedics”. 
Additionally, he recommended the use of orthopedic 
appliances (including splints and corsets). A. 
Wojciechowski was convinced of the great importance 
of physiotherapy in treating the effects of the disease. 
He believed that in times of epidemics, the need for 
physical re-education is indisputable. Therefore, he 
encouraged to prepare in advance, before the epidemic 
develops, because in the face of thousands of cases 
when there are no developed methods of treatment and 
improvement only short-term half measures remain. At 
the same time, Wojciechowski hoped „that fate would 
spare us the eventuality of the American experience - 
appearance of tens of thousands of cripples” (6,7).

Another orthopedist interested in the problems 
of treating people affected by poliomyelitis was 
Franciszek Raszeja (1896–1942). He proposed 
physiotherapeutic treatments, including thermotherapy 
(diathermy), in order to influence the regenerative 
processes in the affected muscles. He also paid great 
attention to balneology (general or local baths with 
a small admixture of salt). These treatments were 
combined with a massage in the water in the form of 
stroking and light rubbing. He also saw a beneficial 
role of electrotherapy in the treatment of flaccid 
muscle paralysis. He recommended, among others, the 
Leduc’s current (square wave current, also known as 
intermittent galvanic current) to strengthen surgically 
transplanted muscles. On the other hand, in the third 
stage of the disease, he recommended active resistance 
exercises with the use of simple devices, which in 
children, unlike physical therapy, did not show signs 
of fatigue (8). During the meeting of the already 
mentioned 6th Congress of the Polish Orthopedic 
and Traumatological Society in Poznań, F. Raszeja 
drew attention to the earliest possible initiation of 
orthopedic treatment in children with paralysis. As for 
physical procedures, he emphasized the importance 
of diathermy, which provides deep and lasting tissue 
warming (tissue congestion, increased osmotic 
pressure, vital processes), which in turn accelerate 
the regeneration of the affected muscles. He also 
indicated the usefulness of orthopedic appliances in 
the treatment of the Heine-Medin disease which he 
recommended to use already in the period of palsy, 
as well as in the regression of this state. They were 
supposed to better stabilize the affected limbs and 
correct the deformations that were being formed (9). 
The treatment programs for the effects of Heine-Medin 
disease proposed in the 1930s by A. Wojciechowski 
and F. Raszeja had the features of comprehensive 
rehabilitation.

As can be seen from the presented examples, Polish 
orthopedists throughout the interwar period were the 
first to become interested in the methods of treating 

wanie gimnastyki, głównie ćwiczeń czynnych w wo-
dzie, które uzupełniał masaż (mięsienie). Tego rodzaju 
kinezyterapię nazywano wówczas „ortopedją wodną”. 
Dodatkowo zalecał stosowanie zaopatrzenia ortope-
dycznego (m.in. szyn i gorsetów). A. Wojciechowski 
był przekonany o ogromnym znaczeniu fizjoterapii 
w leczeniu skutków choroby. Uważał, że podczas epi-
demii potrzeba reedukacji ruchowej jest niepodwa-
żalna. Dlatego zachęcał, aby przygotowywać się już 
wcześniej, zanim epidemia się rozwinie, gdyż w obli-
czu tysięcy zachorowań, gdy nie ma wypracowanych 
metod leczenia i usprawniania, pozostają wyłącznie 
doraźne półśrodki. Jednocześnie Wojciechowski miał 
nadzieję, „że los oszczędzi nam możliwości doświad-
czeń amerykańskich – spostrzegania dziesiątków ty-
sięcy kalek” (6,7). 

 Kolejnym ortopedą interesującym się problema-
mi leczenia osób dotkniętych skutkami poliomyelitis 
był Franciszek Raszeja (1896–1942). Proponował za-
biegi fizjoterapeutyczne m.in. termoterapię (diater-
mię), w celu oddziaływania na procesy regeneracyjne 
w porażonych mięśniach. Dużą wagę przywiązywał 
również do balneologii (kąpiele ogólne lub miejscowe 
z niewielką domieszką soli). Z zabiegami tymi łączył 
masaż w środowisku wodnym, w postaci głaskania 
i lekkiego rozcierania. Korzystną rolę w leczeniu wiot-
kich porażeń mięśni widział także w elektroterapii. 
Polecał m.in. prąd Leduc’a (prąd złożony z impulsów 
o przebiegu prostokątnym, nazywany również prądem 
galwanicznym przerywanym), w celu wzmocnienia 
mięśni operacyjnie przeszczepionych. Z kolei w III 
okresie choroby zalecał ćwiczenia czynne z oporem 
z użyciem prostych urządzeń, które u dzieci, w prze-
ciwieństwie do fizykoterapii, nie niosły ze sobą obja-
wów znużenia (8). W czasie obrad wspomnianego już 
VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego 
i Traumatologicznego w Poznaniu, F. Raszeja zwró-
cił uwagę na jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia 
ortopedycznego u dzieci z porażeniami. Z zabiegów fi-
zykalnych podkreślał znaczenie stosowania diatermii, 
dającej głębokie i trwałe ogrzanie tkanek (przekrwie-
nie tkanek, wzrost ciśnienia osmotycznego, procesów 
życiowych), co z kolei przyspieszało regenerację po-
rażonych mięśni. Wskazywał również na przydatność 
aparatów ortopedycznych w leczeniu choroby Heine-
go-Medina, które polecał stosować już w okresie po-
rażeń, jak też cofania się tego stanu. Miały one lepiej 
stabilizować porażone kończyny oraz korygować two-
rzące się zniekształcenia (9). Proponowane w latach 
30. XX w. przez A. Wojciechowskiego i F. Raszeję 
programy leczenia skutków choroby Heinego-Medina 
miały znamiona kompleksowej rehabilitacji. 

Jak wynika z przedstawionych przykładów, 
w okresie międzywojennym to polscy ortopedzi jako 
pierwsi zainteresowali się metodami leczenia chorych 
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patients suffering from poliomyelitis. During scientific 
meetings and in the pages of medical journals, they 
presented rehabilitation programs for these patients 
based on surgical treatment, therapeutic gymnastics, 
physical therapy and orthopedic equipment. 
Undoubtedly, they drew their models from the 
solutions used in the countries already affected by the 
epidemic. In Poland, these activities were pioneering 
and proved extremely useful after World War II when 
the poliomyelitis epidemic reached Poland. At the 
same time, they pointed to the enormous benefits of 
rehabilitation - a new medical discipline which was 
just developing.

DEVELOPMENT OF THE REHABILITATION 
OF PATIENTS WITH POLIOMYELITIS IN 

POLAND AFTER THE SECOND WORLD WAR

The development of medical rehabilitation on 
a mass scale, both in Poland and around the world, took 
place after the end of World War II. The main reason 
was the outcomes of the hostilities resulting in a huge 
number of invalids. Already in 1946, at a conference of 
the Polish Orthopedic and Traumatological Society in 
Warsaw, it was agreed that orthopedic centres would 
be established in each province and include orthopedic 
departments, rehabilitation departments, orthopedic 
workshops and, if necessary, sanatoriums for children 
with the consequences of Heine-Medina disease (10). 
As it results from the cited documents, in the first post-
war years, the entirety of issues related to medical 
rehabilitation in Poland, including the improvement 
of typically neurological diseases, was dealt with by 
orthopedists. The appointment of prof Wiktor Dega 
in 1950 for the position of National Rehabilitation 
Specialist was an important decision of the Minister 
of Health in order to organize the activities in the 
field of rehabilitation in Poland. In the initial period 
of his work, the most important tasks of the National 
Specialist included coordinating the fight against 
the effects of Heine-Medina disease, organizing the 
first rehabilitation centres, training specialist staff, 
introducing appropriate physiotherapeutic methods 
and launching the research to prove the validity of 
using therapeutic rehabilitation in specific cases (11).

 In the 1950s, Heine-Medin disease was epidemic 
in Poland. It came to our country from the USA via 
Czechoslovakia. In 1951, 3,060 cases were recorded 
and 252 people died. In 1958, the number of patients 
was almost twice as large and amounted to 6,090 
children, of which 348 patients died (12). The highest 
incidence was observed in the youngest children, 
especially in the urban environment. The paralytic 
form was present in over 90% of the registered cases 
causing permanent disability in most of the patients. 

dotkniętych poliomyelitis. Podczas zjazdów nauko-
wych i na łamach czasopism medycznych przedstawili 
programy usprawniania tych chorych oparte o leczenie 
operacyjne, gimnastykę leczniczą, fizykoterapię i za-
opatrzenie ortopedyczne. Niewątpliwie wzorce czer-
pali z rozwiązań stosowanych w krajach dotkniętych 
już epidemią. W Polsce działania te miały charakter 
pionierski i okazały się niezmiernie przydatne po II 
wojnie światowej, kiedy epidemia poliomyelitis dotar-
ła do Polski. Jednocześnie wskazywały na ogromne 
korzyści, jakie dawała rozwijająca się dopiero nowa 
dyscyplina medyczna jaką była rehabilitacja. 

ROZWÓJ REHABILITACJI CHORYCH  
NA POLIOMYELITIS W POLSCE  

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Rozwój rehabilitacji medycznej na skalę masową, 
zarówno w Polsce jak i na całym świecie, nastąpił po 
zakończeniu II wojny światowej. Głównym powodem 
były skutki działań wojennych w postaci ogromnej 
liczby inwalidów. Już w 1946 r., na konferencji Polskie-
go Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologiczne-
go w Warszawie ustalono, że w każdym województwie 
tworzone będą ośrodki ortopedyczne w skład, których 
wchodzić miały oddziały ortopedyczne, pododdzia-
ły rehabilitacyjne, warsztaty ortopedyczne a w miarę 
potrzeb sanatoria dla dzieci z następstwami choroby 
Heinego-Medina (10). Jak wynika z przytoczonych 
dokumentów, w pierwszych latach powojennych cało-
kształtem zagadnień związanych z rehabilitacją me-
dyczną w Polsce, również usprawnianiem schorzeń 
typowo neurologicznych, zajmowali się ortopedzi. 
Ważną decyzją Ministra Zdrowia porządkującą dzia-
łalność w zakresie rehabilitacji w Polsce było powoła-
nie w 1950 r. prof. Wiktora Degi na stanowisko Kra-
jowego Specjalisty ds. Rehabilitacji. W początkowym 
okresie swojej działalności do najważniejszych zadań 
specjalisty krajowego należało koordynowanie walki 
ze skutkami choroby Heinego-Medina, organizowa-
nie pierwszych placówek rehabilitacyjnych, szkolenie 
specjalistycznej kadry, wprowadzenie stosownych 
metod fizjoterapeutycznych oraz kreowanie prac ba-
dawczych, mających udowodnić zasadność stosowa-
nia leczniczego usprawniania w poszczególnych scho-
rzeniach (11).  

W latach 50. XX w. choroba Heinego-Medina wy-
stępowała w Polsce epidemicznie. Dotarła do naszego 
kraju z USA przez Czechosłowację. W 1951 r. zano-
towano 3 060 przypadków, zmarło 252 osób. Nato-
miast w 1958 r. liczba chorych była prawie dwukrotnie 
większa i wynosiła 6 090 dzieci, z czego zmarło 348 
pacjentów (12). Najwyższa zapadalność dotyczyła naj-
młodszych dzieci, zwłaszcza ze środowiska miejskie-
go. W ponad 90% zarejestrowanych przypadków wy-
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The third wave of the epidemic occurred in Poland in 
1968, causing 464 cases of illness and 17 deaths (13).

In order to fight the effects of Heine-Medin disease, 
the Department of Mother and Child of the Ministry of 
Health in cooperation with the National Rehabilitation 
Specialist W. Dega in the years 1951–1952 organized the 
necessary material basis. It was a network of facilities, 
both in inpatient and outpatient treatment, designed to 
combat the effects of this disease. In each voivodship 
city, specialist outpatient clinics were established at 
voivodship maternity and child health care centres, 
as well as rehabilitation (treatment and educational) 
centres located in specialized sanatoriums. Patients 
were transported to them after the acute period of the 
disease. A 70-patient facility in Goczałkowice, headed 
by Paweł Gąssowski, and a facility in Jastrzębie Zdrój 
with 130 beds managed by Wanda Kruszewska were 
established in the Katowice voivodship. A facility in 
Trzebnica, headed by Maria Kotecka, was established 
in the Wrocław voivodship. The Kraków voivodship 
had two centres - in Rabka Zdrój with 40 beds and 
in Radziszów - with 90 beds, managed by Dr. Józef 
Slatnik. In Gdańsk, the 80-bed centre was managed by 
Zofia Anisimowicz. The facility in Połczyn Zdrój was 
headed by Andrzej Seyfried. All the above-mentioned 
institutions were intended for children, except for the 
center in Połczyn Zdrój with the departments for both 
children and adults. In 1954, the facility in Połczyn-
Zdrój was closed. The „Gryf” rehabilitation centre 
was moved to Zagórze near Warsaw (it had 120 beds), 
while the department for adults was moved by the 
Central Board of Health Resorts to Ciechocinek and 
to Cieplice, entrusting its management to dr. Janina 
Sikorska-Tomaszewska. In 1953, a rehabilitation 

Tab. 1. Rehabilitation centres for victims of the Heine-Medina disease epidemic organized by the Department of Mother 
and Child of the Ministry of Health after 1951.
Tab. 1. Ośrodki rehabilitacyjne dla ofiar epidemii choroby Heinego-Medina zorganizowane przez Departament Matki 
i Dziecka MZ po 1951 r. 

Lp. Location Voivodship/province Nr of beds Director

1 Busko Zdrój Kielce 185 Tadeusz Bloch
Gabriel Weisflog

2 Gdańsk Gdańsk 80 Zofia Anisimowicz
3 Goczałkowice Katowice 70 Paweł Gąssowski

4 Jastrzębie Katowice 130 Wanda Kruszewska
Kazimierz Kmieć

5 Rabka Krakow 40 Józef Slatnik
6 Radziszów Krakow 90 Józef Slatnik
7 Zagórze Warszawa 120 Andrzej Seyfried
8 Połczyn Zdrój Koszalin Andrzej Seyfried
9 Trzebnica Wrocław Maria Kotecka

Source: own study.
Źródło: opracowanie własne.

stępowała postać porażenna powodująca u większości 
chorych trwałe kalectwo. Trzecia fala epidemii wystą-
piła w Polsce w 1968 r. powodując 464 zachorowania 
i 17 zgonów (13). 

W celu podjęcia walki ze skutkami choroby He-
inego-Medina Departament Matki i Dziecka Mini-
sterstwa Zdrowia we współpracy z Krajowym Spe-
cjalistą ds. Rehabilitacji W. Degą w latach 1951–1952 
zorganizował niezbędną bazę. Była to sieć placówek 
zarówno w lecznictwie stacjonarnym jak i ambula-
toryjnym przeznaczona dla zwalczania skutków tej 
choroby. W każdym mieście wojewódzkim powstały 
specjalistyczne ambulatoria przy wojewódzkich przy-
chodniach ochrony macierzyństwa i zdrowia dziecka 
oraz zakłady rehabilitacji (leczniczo-wychowawcze) 
zlokalizowane w specjalistycznych sanatoriach. Prze-
wożono do nich pacjentów po zakończeniu ostrego 
okresu choroby W województwie katowickim powstał 
liczący 70 miejsc zakład w Goczałkowicach, którym 
kierował Paweł Gąssowski oraz zakład w Jastrzębiu 
Zdroju, liczący 130 łóżek, kierowany przez Wandę 
Kruszewską. W województwie wrocławskim utwo-
rzono zakład w Trzebnicy, kierowany przez Marię 
Kotecką. Województwo krakowskie posiadało dwa 
ośrodki – w Rabce Zdroju na 40 miejsc i Radziszo-
wie – dysponujący 90 łóżkami, którym kierował dr 
Józef Slatnik. W Gdańsku 80-łóżkowym ośrodkiem 
kierowała Zofia Anisimowicz. Zakładem w Połczynie 
Zdroju kierował Andrzej Seyfried. Wszystkie wyżej 
wymienione zakłady były przeznaczone dla dzieci, 
z wyjątkiem ośrodka w Połczynie Zdroju, w którym 
istniały oddziały zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
W 1954 r. Zakład w Połczynie-Zdroju został zlikwi-
dowany. Ośrodek „Gryf” prowadzący rehabilitację 
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facility was established in Busko-Zdrój, with 185 
beds, intended for children with the Little’s disease. 
Initially, it was headed by Tadeusz Bloch, and then by 
prof Gabriel Weisflog (14).

Most of the facilities that were established to 
treat the effects of Heine-Medin disease after it 
subsided were restructured to rehabilitation centres 
creating a material basis for further development 
of rehabilitation in Poland (15). The authors of the 
expert opinion entitled „The situation of people with 
disabilities  and  the  state  of  rehabilitation  in  the 
People’s  Republic  of  Poland” shared this statement 
writing: „The  treatment  and  educational  facilities 
and clinics for children after poliomyelitis established 
at  that  time  became  the  nucleus  of  the  therapeutic 
rehabilitation  basis  in  the  country.  As  the  problem 
of  poliomyelitis  was  eliminated  and  the  demand  for 
rehabilitation services for people with musculoskeletal 
dysfunctions  of  a  different  etiology  increased,  these 
facilities  expanded  their  profile  and  age  of  patients 
and were converted  to  rehabilitation and orthopedic 
sanatoriums and rehabilitation clinics” (16).

Another problem that the National Rehabilitation 
Specialist W. Dega had to solve was the lack of specialist 
staff. To this end, in 1951 he sent his assistant Kazimiera 
Milanowska (1926–2018) for a 3-month course in 
Prague, Czech Republic. Years later, prof. Milanowska 
recalled those events as follows: „The  training  was 
organized in a centre near Prague. We were thoroughly 
acquainted with the organization of treatment and the 
therapeutic methods used in Czechoslovakia and other 
countries of the world. Much time was devoted to the 
principles of physiotherapy. One of the course leaders 
was  a  therapist  working  with  Kenny’s  sister,  who 
introduced the participants to this method. In this way, 
we could apply the Kenny method in Poland” (17). The 
author of the aforementioned method of re-education 
was the nurse Elizabeth Kenny (1880–1952), who since 
1933 was treating patients with poliomyelitis, first in 
Australia and then in the USA. The method involved 
conservative management mainly with regard to the 
early stage of the disease. It used fixed stretching 
postures to relax tense muscles, physical therapy (hot 
packing, paraffin wraps, electrostimulation), passive 
exercises with emphasizing deep sensation and, as the 
patient’s condition improved, also standing upright 
and gait exercises. The strictly defined therapeutic 
approach developed by Kenny was then adopted all 
over the world in the treatment of the effects of Heine-
Medin disease in children and in other neurological 
diseases (18).

Prof W. Dega’s team developed a nationwide 
uniform method of treating patients with poliomyelitis. 
Even during the stay in the infectious diseases ward 
the following was used: hot packing, passive exercises 

dzieci został przeniesiony do Zagórza pod Warszawą 
(liczył on 120 miejsc), natomiast oddział dla dorosłych 
Centralny Zarząd Uzdrowisk przeniósł do Ciechocin-
ka oraz do Cieplic, powierzając kierownictwo nad nim 
dr Janinie Sikorskiej-Tomaszewskiej. W 1953 r. zo-
stał powołany zakład rehabilitacyjny w Busku-Zdro-
ju, dysponujący 185 łóżkami, który przeznaczono dla 
dzieci z chorobą Little’a. Początkowo kierował nim 
Tadeusz Bloch, a następnie prof. Gabriel Weisflog (14).

Większość z zakładów, które powstały, aby leczyć 
skutki choroby Heinego-Medina, po jej ustąpieniu 
przekształciła się w ośrodki rehabilitacyjne tworząc 
bazę materialną do dalszego rozwoju rehabilitacji 
w Polsce (15). Podobnie uważają autorzy ekspertyzy 
pt. „Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabi-
litacji w PRL” pisząc: „Powstałe w owym czasie  za-
kłady  leczniczo-wychowawcze  i  poradnie  dla  dzieci 
po  poliomyelitis  stały  się  zalążkiem  leczniczej  bazy 
rehabilitacyjnej w kraju. W miarę likwidacji problemu 
poliomyelitis oraz wzrostu zapotrzebowania na świad-
czenia  rehabilitacyjne  osób  z  dysfunkcjami  narządu 
ruchu o  innej etiologii, placówki  te  rozszerzyły  swój 
profil i wiek przyjmowanych pacjentów i przekształci-
ły się w sanatoria rehabilitacyjno-ortopedyczne oraz 
poradnie rehabilitacyjne” (16). 

Kolejnym problemem, który musiał rozwiązać 
Krajowy Specjalista ds. Rehabilitacji W. Dega był brak 
specjalistycznej kadry. W tym celu w 1951 r. wysłał 
swoją asystentkę Kazimierę Milanowską (1926–2018) 
na 3-miesięczny kurs do czeskiej Pragi. Po latach 
prof. Milanowska tak wspominała tamte wydarzenia: 
„Szkolenie  zorganizowane  było w  ośrodku  pod Pra-
gą. Zapoznano nas dokładnie  z organizacją  leczenia 
oraz z metodami terapeutycznymi stosowanymi w Cze-
chosłowacji i innych krajach świata. Dużo czasu po-
święcano zasadom fizjoterapii. Jedną z prowadzących 
kurs była terapeutka pracująca z siostrą Kenny, która 
zapoznała uczestników z tą metodą. W ten sposób me-
todę Kenny mogliśmy zastosować w Polsce” (17). Au-
torką wspomnianej metody reedukacji była pielęgniar-
ka Elizabeth Kenny (1880–1952), zajmująca się od 
1933 r. leczeniem chorych na poliomyelitis, najpierw 
w Australii a następnie w USA. Metoda obejmowała 
postępowanie zachowawcze głównie w odniesieniu do 
wczesnego okresu choroby. Wykorzystywano w niej 
pozycje ułożeniowe rozluźniające napięte mięśnie, fi-
zykoterapię (kocowanie, okłady parafinowe, elektro-
stymulację), ćwiczenia bierne z akcentowaniem czucia 
głębokiego, a w miarę poprawy stanu chorego także 
pionizację i ćwiczenia chodu. Opracowany przez 
Kenny ściśle określony sposób postępowania terapeu-
tycznego został wówczas przyjęty na całym świecie 
w leczeniu u dzieci skutków choroby Heinego-Medina 
oraz w leczeniu innych schorzeń neurologicznych (18).
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and stimulation. These treatments were performed 
by trained nurses-therapists. After the patient was 
transferred to a specialized rehabilitation centre 
(treatment and education facility), comprehensive 
rehabilitation was implemented. Kinesiotherapy (based 
on Kenny’s method), exercises in water, exercises in 
the gymnasium and in the open air, physical therapy 
(hot packing, paraffin therapy, electrostimulation) and 
occupational therapy were performed. Orthopedic 
equipment was widely used, especially during upright 
standing and learning to walk. In all rehabilitation 
centres, children were provided with a school program. 
All rehabilitation centres in Poland started to employ 
Masters of physical education with a specialization 
in therapeutic gymnastics to conduct kinesiotherapy 
treatments. This gave rise to a new professional 
group - physiotherapists. It was them who initiated 
regular training meetings. An example of such is the 
workshop-conference held twice a year in Trzebnica 
on issues related to the treatment of patients with 
a history of poliomyelitis (19).

K. Milanowska made a significant contribution 
to the training of medical personnel working with 
poliomyelitis patients. She introduced the Kenny 
method to Polish rehabilitation centres. As the head of 
the Orthopedic Outpatient Clinic after Heine-Medin 
Disease at the Central Provincial Centre for Maternity 
Protection and Child Health in Poznań, she conducted 
trainings for doctors, nurses and Masters of physical 
education in treatment and rehabilitation of the effects 
of poliomyelitis. She also organized infectious wards 
and rehabilitation sanatoriums. Daily contact with the 
consequences of the disease helped dr. Milanowska 
gain experience, which in 1966 resulted in her 
habilitation thesis entitled The functional value of the 
paresis  muscles  after  poliomyelitis  (strength  2,  3,  4 
on  the  Lovett  scale) in  automatic movements  and  at 
work (20). This knowledge turned out to be extremely 
useful in 1968, when the epidemic returned in Poland. 
The patients found help at the Rehabilitation Clinic 
of the Medical University in Poznań, headed by K. 
Milanowska (21, 22). It should also be noted that she 
was the author of the first Polish textbooks for doctors 
and physiotherapists necessary to educate the staff for 
a new medical specialty.

Prof Lech Wierusz (1917–1987) was one of  prof 
Dega’s assistants, and from 1946 he worked at the 
Orthopedic Clinic of the University of Poznań, 
simultaneously serving as the deputy director of 
the Scientific and Experimental Department of the 
Poznań Prosthetic Factory. In the years 1951–1982 
he headed the Świebodzin Center for Rehabilitation 
and Orthopedics. On the basis of German equipment, 
he organized there an operating block and in a short 
time transformed it into a modern centre in which the 

Zespół prof. W. Degi opracował jednolitą w całym 
kraju metodę postępowania z chorymi na poliomyeli-
tis. Już w czasie pobytu w oddziale zakaźnym stoso-
wano: kocowanie, ćwiczenia bierne i stymulację. Za-
biegi te wykonywały przeszkolone pielęgniarki-tera-
peutki. Po przeniesieniu chorego do specjalistycznego 
ośrodka rehabilitacyjnego (zakładu leczniczo-wycho-
wawczego) wdrażano kompleksową rehabilitację. Pro-
wadzono kinezyterapię (w oparciu o metodę Kenny), 
ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia na sali gimnastycznej 
i na świeżym powietrzu, fizykoterapię (kocowanie, 
parafinoterapię, elektrostymulacje) oraz terapię zaję-
ciową. Szeroko stosowano zaopatrzenie ortopedycz-
ne, szczególnie w czasie pionizacji i nauki chodzenia. 
We wszystkich ośrodkach rehabilitacyjnych dzieciom 
zapewniono realizowanie programu szkolnego. Do 
prowadzenia zabiegów kinezyterapii, we wszystkich 
ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce zaczęto zatrud-
niać magistrów wychowania fizycznego ze specjalno-
ścią z gimnastyki leczniczej. Dało to początek nowej 
grupie zawodowej – fizjoterapeutom. To oni byli ini-
cjatorami regularnych spotkań szkoleniowych. Przy-
kładem mogą być odbywające się dwa razy w roku 
w Trzebnicy kurso-konferencje na temat zagadnień 
związanych z leczeniem chorych po przebytym polio-
myelitis (19). 

 Duży wkład w szkolenie personelu medycznego 
pracującego z chorymi na poliomyelitis miała K. Mi-
lanowska. Wprowadziła metodę Kenny do polskich 
ośrodków rehabilitacyjnych. Jako kierownik Ambu-
latorium Ortopedycznego po Chorobie Heinego-Me-
dina przy Centralnej Wojewódzkiej Poradni Ochrony 
Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka w Poznaniu prowa-
dziła szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i magistrów 
wychowania fizycznego w zakresie leczenia i rehabi-
litacji skutków poliomyelitis. Organizowała także od-
działy zakaźne i sanatoria rehabilitacyjne. Codzienna 
styczność z następstwami choroby pomogła dr Mi-
lanowskiej w zdobyciu doświadczenia, które w 1966 
r. zaowocowało rozprawą habilitacyjną pt. Wartość 
czynnościowa mięśni niedowładnych po poliomyelitis 
(o sile 2, 3, 4 wg skali Lovetta) w ruchach automatycz-
nych i podczas pracy (20). Wiedza ta okazała się nie-
zmiernie przydatna w 1968 r., gdy nastąpił w Polsce 
nawrót epidemii. Chorzy znajdowali pomoc w Klinice 
Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu, któ-
rą kierowała K. Milanowska (21,22). Należy zwrócić 
również uwagę na fakt, że była ona autorką pierw-
szych polskich podręczników dla lekarzy i fizjotera-
peutów, niezbędnych do kształcenia kadry dla nowej 
specjalności medycznej.

Do grona asystentów prof. Degi należał również 
Lech Wierusz (1917–1987), który od 1946 r. pracował 
w Klinice Ortopedycznej Uniwersytetu Poznańskiego, 
pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora Dzia-
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so-called „Świebodzin system of rehabilitation” was 
applied. In 1953, the Department was included in the 
nationwide campaign to combat the effects of Heine-
Medin disease. It became a centre of surgical treatment 
of the old cases of this disability and a year later it had 
200 beds. Kinesiotherapy was used in postoperative 
rehabilitation, such as redressive, bedside, individual 
and group, water exercises, and was supplemented 
by physical therapy, such as electrotherapy, paraffin 
compresses, whirlpool and manual massage. Dr. 
Wierusz was of the opinion that the orthopedic 
doctor should define the general assumptions of the 
rehabilitation plan, and the physiotherapist should be 
free to select the methods, forms and means leading to 
the implementation of the assigned task (23, 24).

The work by Wanda Kruszewska and Paweł 
Gąssowski entitled Therapeutic  rehabilitation  after 
Heine-Medin disease published in 1955 was of much 
use in the fight of the consequences of Heine-Medin 
disease. It was one of the first textbooks of the emerging 
medical specialty - rehabilitation. In the introduction, 
the authors wrote: „the  purpose  of  the  handbook  is 
to come  to  the aid of nurses-therapists and all  those 
employees who have been entrusted with the difficult 
and responsible task of combating the consequences of 
Heine-Medin disease. This handbook may facilitate the 
behaviour of the children’s parents […]” (25). Thanks 
to the hard work of the aforementioned pioneers, as 
well as many other people not mentioned in this 
work, rehabilitation previously used unsystematically 
became the well-structured basis for the treatment of 
patients after polio. Years later, prof Dega recalled: 
„The epidemic of Heine-Medin disease (poliomyelitis), 
which  hit  our  country  in  1951  and  in  the  following 
years, showed that medical rehabilitation can give the 
best results only when it is complex (i.e. closely related 
to rehabilitation) pedagogical,  social and vocational 
training  and  should  be  continued  until  the  optimal 
result is achieved ” (26).

CONCLUSIONS

A common consequence of Heine-Medin disease 
is a severe motor disability. Only early comprehensive 
rehabilitation, already commenced in the infectious 
diseases ward, can limit its effects. The first pioneering 
reports on physical treatment of children suffering 
from poliomyelitis appeared in Poland in the interwar 
period. However, it was not until the 1950s that, with 
the outbreak of the epidemic, a network of sanatoriums 
was established throughout the country where the 
effects of Heine-Medin disease were treated with 
the help of physical therapy, therapeutic gymnastics 
and orthopedic equipment. Medical staff was 
educated to this purpose, such as doctors, nurses and 

łu Naukowo-Doświadczalnego Poznańskiej Wytwórni 
Protez. W latach 1951–1982 kierował Świebodzińskim 
Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Ortopedycznym. Na ba-
zie niemieckich urządzeń zorganizował tam blok ope-
racyjny i w krótkim czasie przekształcił go w nowo-
czesny ośrodek, w którym stosowano tzw. „świebo-
dziński system rehabilitacji”. W 1953 r. Zakład został 
włączony w ogólnopolską akcję zwalczania skutków 
choroby Heinego-Medina. Stał się ośrodkiem leczenia 
operacyjnego zastarzałych przypadków tego kalectwa 
i już rok później liczył 200 łóżek. W usprawnianiu 
pooperacyjnym stosowano kinezyterapię: ćwiczenia 
redresyjne, przyłóżkowe, indywidualne, grupowe, 
w wodzie oraz jako jej uzupełnienie – fizykoterapię: 
elektroterapię, okłady parafinowe, masaż wirowy 
i ręczny. Doktor Wierusz stał na stanowisku, że lekarz
-ortopeda powinien wytyczać ogólne założenia planu 
rehabilitacji, a fizjoterapeuta powinien mieć swobodę 
w doborze metod, form i środków prowadzących do 
realizacji postawionego zadania (23,24).

W walce ze skutkami epidemii pomocna okazała się 
także praca Wandy Kruszewskiej i Pawła Gąssowskie-
go pt. Lecznicze usprawnianie po chorobie Heinego-
Medina, wydana w 1955 r. Był to jeden z pierwszych 
podręczników rodzącej się specjalności medycznej 
– rehabilitacji. We wstępie autorzy napisali: „celem 
podręcznika jest przyjście z pomocą pielęgniarkom-te-
rapeutkom oraz wszystkim tym pracownikom, którym 
powierzono trudne i odpowiedzialne zadanie zwalcza-
nia  następstw  choroby Heinego-Medina.  Podręcznik 
może ułatwić postępowanie rodzicom dzieci […]”(25). 
Dzięki wytężonej pracy wspomnianych pionierów, ale 
też wielu innych osób niewymienionych w pracy, reha-
bilitacja stosowana dotąd dowolnie, stała się podstawą 
leczenia chorych po przebyciu polio. Po latach prof. 
Dega wspomniał: „Epidemia choroby Heinego-Medi-
na (poliomyelitis), która nawiedziła nasz kraj w 1951 r. 
i w latach następnych, wykazała, że rehabilitacja me-
dyczna może dać najlepsze wyniki tylko wtedy, gdy jest 
zespolona  (kompleksowa),  to  znaczy  ściśle  związana 
z  rehabilitacją pedagogiczną,  społeczną  i  zawodową 
i  powinna  być  kontynuowana aż  do  uzyskania  opty-
malnego wyniku” (26).

PODSUMOWANIE

Częstym skutkiem choroby Heinego-Medina jest 
ciężka niepełnosprawność ruchowa. Jedynie wczesna 
kompleksowa rehabilitacja, rozpoczęta już w oddzia-
le zakaźnym może ograniczyć jej skutki. Pierwsze 
pionierskie doniesienia dotyczące sposobów leczenia 
fizykalnego dzieci dotkniętych poliomyelitis pojawi-
ły się w Polsce już w okresie międzywojennym. Do-
piero jednak w latach 50. XX w. wraz z pojawieniem 
się epidemii powstała w całym kraju sieć sanatoriów, 
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physiotherapists professionally dealing with patients. 
New methods of therapy were introduced. After the 
epidemic ceased, the sanatoriums treating the effects 
of Heine-Medin disease were turned into specialized 
rehabilitation centres treating other diseases of the 
musculoskeletal system. The staff experienced in 
the treatment of patients with poliomyelitis could 
successfully work in other medical specialties. 
Undoubtedly, the Heine-Medin disease epidemic 
was one of the main stimuli for the development of 
rehabilitation in Poland.
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INSTRUCTION FOR AUTHORS

PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR 
PUBLICATION IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY - EPIDEMIOLOGICAL 

REVIEW

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI 
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

The copyrights for articles published in Przegląd 
Epidemiologiczny - Epidemiological Review are 
reserved for the publisher – the National Institute of 
Public Health-National Institute of Hygiene. This 
means that the articles or their fragments cannot be 
published or reproduced elsewhere without permission 
of the publisher.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
is a bilingual (English and Polish) journal. 

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review publishes:

a) Experimental and methodological studies and 
reports from the area of epidemiology, prevention 
and control of communicable and noncommunicable 
diseases; epidemiological analysis and estimations; 

b) Studies in the field of public health; 
c) Studies and clinical reports of communicable 

diseases; 
d) Review papers from the area of epidemiology, 

prevention and diagnosis of communicable 
diseases and public health; 

e)  Reviews of books and journals in the fields 
mentioned above and letters to the Editor.

1. Rules for the acceptance of the article sent for 
publication

Manuscript should be sent to the Editor with the 
covering letter, in which the corresponding Author 
declares his intention to publish the article, giving 
its title and listing the names of the authors and his 
own place of employment, address, phone number 
and e-mail. In case of original (research) articles, the 
covering letter must include the approval of the head of 
the institution (department) where research was done, 
confirmed by his signature.

The covering letter must be accompanied by 
a written statement that:

Prawa autorskie do prac publikowanych w Prze-
glądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review 
są zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Hi-
gieny. Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie 
mogą być publikowane lub kopiowane gdzie indziej, 
bez zgody wydawcy.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
jest pismem dwujęzycznym. Każda praca jest publi-
kowana w językach angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Re-
view publikuje:

a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia 
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwal-
czania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy 
i szacunki epidemiologiczne;

b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób 

zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, za-

pobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego;

e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienio-
nych dziedzin oraz listy do Redakcji

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do 
publikacji 

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pi-
smem przewodnim, w którym autor korespondencyjny 
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy 
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce za-
trudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo 
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika 
zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane ba-
dania, potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
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A. Work has not published before and will not be 
submitted for publication prior to its publication 
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review.

B. The contribution of each author to the article should 
be described. 

C. A statement that the work does not infringe the 
copyrights or other rights of third parties and there 
is no conflict of interest with other persons or 
institutions.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with 
the instruction for authors. 
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12 
pages, including abstract, references,
figures and tables. 
2.1. Printed manuscript intended for publication should 
be sent to the editor in 1 copy in 
the format A4, written on one side with a margin of 4 
cm on the left side and 1.5 spacing between 
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript 
should be numbered. 
The manuscript must be accompanied by the copies of 
the article in the electronic form (CDROM or sent by 
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text 
is identical with the text of the 
manuscript and give a clear file name of the stored 
article.
The materials should be prepared using Arial font 
for figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and 
Times New Roman font for figure captions and the 
written text.
2.2. The first text page should contain the following 
sequence centred on the page: the full name of the 
author(s) in italics, the title (in bold capital letters) 
and name(s) of the institution(s) where the work was 
made. 
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic 
errors and terminology and upon the consent of the 
authors make the abridgments in the text. 

In the article the following parts should be present: 
Introduction, Objective, Material and Methods, 
Results, Discussion, Conclusions, References, 
Address for correspondence. Abstract should be 
composed of the following parts: Introduction, 
Objective, Material and Methods, Results, 
Conclusions (capital letters, bold, 10 points). 
The particular parts of the article may include subtitles 
provided the structure of the article would be of higher 
transparency then. 

A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w in-
nym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.

B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych auto-
rów w opracowanie artykułu.

C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw 
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z in-
nymi osobami lub instytucjami. 

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy prze-
syłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i an-
gielskiej. 
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku 
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy 
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw 
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z In-
strukcją dla Autorów: streszczenie w językach angiel-
skim i polskim, słowa kluczowe, Tytuły tabel i rycin 
– w języku angielskim i polskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do publikacji powinny być 
nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manu-
skryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zacho-
waniem marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu po-
między wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszcze-
gólne strony manuskryptu powinny być numerowane. 
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik arty-
kułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub prze-
słać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times 
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (auto-
rów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi nie-
pogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) insty-
tucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach 
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie 
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania 
usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywa-
nia za zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów

mailto:przegepidem@pzh.gov.pl
mailto:przegepidem@pzh.gov.pl


563

ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts 
and conclusions contained in the article – ca 250 words 
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on 
a separate, unnumbered page.

KEYWORDS (3-5) should be placed under the 
abstract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness

INTRODUCTION - provides the need (justification) 
of the study and clearly specifies the purpose of 
research. The literature quoted in the introduction 
should be limited only to positions that have a direct 
relationship with the content of this study. In the 
introduction, the results or conclusions from the 
research should not be included. 

MATERIAL AND METHODS - in case of commonly 
known methods, indicate the position of literature, 
together with statistical methods used in study. If the 
methods are already published but not widely known, 
give a brief description, while for new or substantially 
modified methods - deliver a full description. 
In the epidemiological articles information should 
be provided about the plan (protocol) of the study 
covering the study population (age, sex, history of 
immunization and other important characteristics), 
procedures of randomization and criteria used for 
allocation of persons to each group. 

RESULTS - should be given in a logical sequence 
in the text, with a possible reference to the tables 
and figures. Data from the tables and figures should 
not be repeated in the text where the most important 
information should be summarized. 

DISCUSSION - is to highlight new or important aspects 
of research results and discuss their implications and 
indicate their limitations. The results of own research 
should be evaluated against the background of the 
literature quoted by the authors. Do not repeat the detailed 
data presented in the previous parts of the article.

CONCLUSIONS - should be specified in points or 
presented briefly in a narrative form. Conclusions 
should be logically connected with the objectives of 
the research outlined in the introduction. Statements 
and conclusions not based on the obtained results 
should be avoided. Authors should refrain from 
statements about the costs or benefits, if their work 
does not contain economic data and their analysis. If 
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated 
that it is a hypothesis. Do not present the results in 
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, 

Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do kore-
spondencji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy 
wyróżnić: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyni-
ki, Wnioski (wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kart-
kach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji 
w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele 
i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać 
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się 
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redak-
tora, miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz 
strony od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.
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3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 
M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given 
in a form of consecutive numbers in parentheses, 
for example (Fig. 1) or (Table I). Places to include 
illustrative material in the text should be marked on 
the margin of the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well 
as axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. 
Lek. PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and 
security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczo-
ne w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Za-
wartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły 
osi i legenda wykresów powinny być przygotowane 
w języku angielskim.
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Reviewers and authors do not know their identities 
(“double-blind review process”).The review is to 
be submitted in written form. It has to determine 
unequivocally whether the manuscript should be 
published, revised or rejected. Based on the reviews 
gathered, Editors make the final decision with regard 
to the publication of articles. On an annual basis 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount 
PLN 400 (including VAT) for Polish Authors and EUR 
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor 
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowa-
ne statystyczne miary zmienności, takie np. jak stan-
dardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. 
Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie nie-
zbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone 
na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej 
w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utwo-
rzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) 
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy do-
łączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 
2 niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości 
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-
gicznym - Epidemiological Review od stycznia 2018 
roku pobierane są opłaty (za prace przyjęte do druku) 
w wysokości 400 PLN (z VAT) dla autorów polskich 
i 100 EU dla autorów zagranicznych
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