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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW” 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Dyrekcja Instytutu, Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny 
Obchodów 100-lecia NIZP-PZH
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YERSINIOSIS IN POLAND IN 2015 AND 2016 *

JERSINIOZA W POLSCE W 2015 i 2016 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 w Warszawie
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

STRESZCZENIE

CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce w 2015 i 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce jest prowadzona na podstawie 
wyników analizy danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji z formula-
rzy o indywidualnych zachorowaniach nadesłanych przez WSSE, informacji o ogniskach przekazanych przez 
pracowników PSSE poprzez system Rejestru Ognisk Epidemicznych (ROE) oraz danych z Departamentu Badań 
Demograficznych GUS. 
WYNIKI. Liczba jersinioz zarejestrowanych w Polsce w latach 2015 - 2016 była taka sama i wyniosła po 205 
zachorowań w roku. W 2015 r. odnotowano 172 zachorowania na postać jelitową oraz 33 na postać pozajelitową; 
w 2016 r. odpowiednio 167 przypadków postaci jelitowej i 38 pozajelitowej. Zapadalność na jersiniozę w kraju 

ABSTRACT

OBJECTIVE. The aim of this study is to assess the epidemiological situation of yersiniosis in Poland in 2015 
and 2016 in comparison to the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation is based on analysis of data from the annual bulletins 
„Infectious diseases and poisoning in Poland” (4,5), information from individual yersiniosis case reports sent 
to the Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance, NIPH-NIH by regional sanitary-
epidemiological stations, information on outbreaks delivered by local sanitary-epidemiological stations through 
the system „Rejestr Ognisk Epidemicznych” (Electronic Registry of Epidemic Outbreaks) and data on deaths 
from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. The number of registered yersiniosis cases in Poland in 2015 and 2016 was the same – 205 cases, 
corresponding to annual incidence of 0.53/100 000. Among them in 2015 there were 172 intestinal yersiniosis 
cases and 33 extraintestinal yersiniosis cases and in 2016 – 167 intestinal yersiniosis cases and 38 extraintestinal 
yersiniosis cases. In 2015 and 2016 all intestinal yersiniosis cases met the criteria for confirmed case. In turn, 
among extraintestinal yersiniosis cases in 2015 26 cases met criteria for probable case and 7 for confirmed case 
and in 2016 – 32 for probable and 6 for confirmed case. Both in 2015 and in 2016 the incidence in mazowieckie 
voivodeship (1.61/100 000 in 2015 and 1.55/100 000 in 2016) largely exceeded the average incidence in Poland. 
The overall proportion of hospitalizations, 59.5% in 2015 and 58% in 2016, remained at the level similar to the 
preceding years. Serotype of the isolated Yersinia enterocolitica in 2015 in Poland was determined in 59 cases 
(32% of all Y. enterocolitica isolates). In 2016 serotype was determined in 47 cases of Y. enterocolitica infections 
(27% of all Y. enterocolitica isolates). Predominant serotype was O3. As in the previous years about 1/3 of 
infections occurred among children aged 0-4 (110 cases, 34.9% in 2015 and 92 cases, 30.9% in 2016). In 2015 
there were no yersiniosis outbreaks, in 2016 there was one outbreak caused by Y. enterolitica.
CONCLUSIONS. Yersiniosis in Poland is rarely diagnosed and is likely underreported. The percentage of 
serotyped isolates continues to be low. 

Key words: yersiniosis, intestinal yersiniosis, extraintestinal yersiniosis, epidemiology, Poland, 2015, 2016
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wynosiła w tych latach 0,53 na 100 tys. populacji. W porównaniu do lat ubiegłych odnotowano nieznaczny spa-
dek liczby rejestrowanych zachorowań. W latach 2015 - 2016 r. wszystkie zachorowania na jersiniozę jelitową 
spełniały kryteria definicji przypadku potwierdzonego. Wśród zachorowań na  jersiniozę pozajelitową w 2015 r. 
26 spełniało kryteria przypadku prawdopodobnego, a 7 potwierdzonego; w 2016 r. – 32 przypadku prawdopo-
dobnego, a 6 potwierdzonego. Zarówno w roku 2015 r., jak i 2016 r. najwyższa zapadalność, znacznie przekra-
czająca tą dla Polski, wystąpiła w województwie mazowieckim - 1,61/100 tys. w 2015 r. i 1,55/100 tys. w 2016 r. 
Odsetek hospitalizacji dla Polski wynosił 59,5% w 2015 r. i 58% w 2016 r. Są to wartości porównywalne z tymi 
z 2014 r. (59,8%), ale wyższe niż w 2013 r. (54,8%). W latach 2015 - 2016 serotyp pałeczek Yersinia został usta-
lony odpowiednio w 32% i 27% izolatów Yersinia enterocolitica. Dominujący był serotyp O3. Jak w latach ubie-
głych około 1/3 zachorowań wystąpiła w grupie dzieci w wieku od 0 do 4 lat (w 2015 r.: 110, 34,9%, a w 2016 r.: 
92, 30,9%). W 2015 r. nie odnotowano ognisk spowodowanych pałeczkami Yersinia, natomiast w 2016 r. zostało 
zidentyfikowane jedno takie ognisko.
WNIOSKI. W Polsce jersinioza jest chorobą rzadko rozpoznawaną i rejestrowaną. W dalszym ciągu obserwuje 
się niski odsetek izolatów poddanych serotypowaniu.

Słowa kluczowe: jersinioza, jersinioza jelitowa, jersinioza pozajelitowa, epidemiologia, Polska, rok 2015, rok 2016

INTRODUCTION

Yersiniosis in Poland is subject to obligatory 
reporting within the national surveillance system under 
the „Act on the prevention and control of infections 
and infectious diseases in humans” of 5 December 
2008. In 2015 and 2016 yersiniosis was the third most 
commonly reported zoonosis in the European Union. 
Yersiniosis in Poland is likely underreported as the 
incidence is lower than in other EU Member States 
(1,2).

The aim of this study is to assess the epidemiological 
situation of yersiniosis in Poland in 2015 and 2016 in 
comparison to the previous years (3).

MATERIAL AND METHODS

The evaluation is based on analysis of data from the 
annual bulletins „Infectious diseases and poisoning in 
Poland” (4,5), information from individual yersiniosis 
case reports sent to the Department of Epidemiology 
of Infectious Diseases and Surveillance, NIPH-
NIH by regional sanitary-epidemiological stations, 
information on outbreaks delivered by local sanitary-
epideimological stations through the system „Rejestr 
Ognisk Epidemicznych” (Electronic Registry of 
Epidemic Outbreaks) and data on deaths from the 
Department of Demographic Studies of the Central 
Statistical Office.

Intestinal yersiniosis case classification is 
based on case definition adopted by the European 
Commission and published in Decission on 28 
April 2008, amending Decision 2002/253/EC. 
EU case definition was implemented into routine 
surveillance in Poland in 2009. Confirmed case 
is any person meeting clinical criteria (at least one 
of the following five symptoms: fever, diarrhoea, 
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WSTĘP

Jersinioza w Polsce, zgodnie z Ustawą o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
z 5 grudnia 2008 r., podlega obowiązkowi rejestracji 
w ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego. 
Zarówno w 2015 jak i w 2016 r. w Unii Europejskiej 
jersinioza była trzecią najczęściej raportowaną zoonozą 
wśród ludzi. Uważa się, że w Polsce liczba zachorowań 
jest niedorejestrowana, zapadalność w porównaniu do 
innych krajów Unii Europejskiej jest niska. (1,2)

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
jersiniozy w Polsce w 2015 i 2016 r. w porównaniu do 
lat ubiegłych (3).

MATERIAŁ I METODY

Ocena sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Pol-
sce jest prowadzona na podstawie wyników analizy 
danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i za-
trucia w Polsce” (4,5), informacji z formularzy o indy-
widualnych zachorowaniach nadesłanych do Zakładu 
Epidemiologii Chorób zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH 
przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologicz-
ne, informacji o ogniskach przekazanych przez pracow-
ników Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych poprzez system „Rejestr Ognisk Epidemicznych” 
oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

Klasyfikacja zachorowań na jersiniozę jelitową jest 
prowadzona na podstawie definicji przypadku, przyjętej 
przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 
2008 r., zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowadzo-
nej do rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 r. Przypadek 
potwierdzony to osoba spełniająca kryteria kliniczne (wy-
stąpienie co najmniej jednego z objawów: gorączka, bie-
gunka, wymioty, ból brzucha-rzekome zapalenie wyrostka 
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vomiting, abdominal pain-pseudoappendicitis, 
rectal tenesmus) and laboratory criteria (isolation of 
human pathogenic Yersinia enterocolitica or Yersinia 
pseudotuberculosis). Probable case is any person 
meeting clinical criteria with epidemiological link 
(at least one of the following four: human to human 
transmission, exposure to a common source, animal 
to human transmission, exposure to contaminated 
food). Extraintestinal yerisiniosis case classification 
is based on national case definition which describe 
three clinical forms of the disease: sepsis and/or 
purulent inflammation, arthritis and erythema. Both 
definitions are available: http://wwwold.pzh.gov.pl/
oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf 

RESULTS

Number of registered yersiniosis cases in 
Poland in 2015 and 2016 was the same – 205 cases, 
corresponding to the incidence of 0.53/100 000. In 
2015 there were 172 intestinal yersiniosis cases and 
33 extraintestinal yersiniosis cases and in 2016 – 
167 intestinal yersiniosis cases and 38 extraintestinal 
yersiniosis cases. In comparison to the previous years, 
in 2015 and 2016 was small decrease in the number of 
cases – between 2010 and 2014 from 14 to 52 more 
cases were registered annually (Tab. I, Tab. II).

In 2015 and 2016 all intestinal yersiniosis cases met 
the criteria for confirmed case. Among extraintestinal 
yersiniosis cases in 2015 26 cases met the criteria for 
probable case and 7 for confirmed case; in 2016 – 32 
for probable and 6 for confirmed.

The overall proportion of hospitalizations was 
59.5% in 2015 and 58% in 2016. This proportion 
remained at the similar level to the proportion 
noted in 2014 (59.8%) and in 2013 (54.8%). In both 
years percentage of hospitalized cases was higher 
among extraintestinal yersiniosis cases – 69.7% in 
2015 and 71.1% in 2016 - than among intestinal 
yersiniosis cases, 55.1% and 57.6%, respectively. 
In mazowieckie voivodeship, where the incidence 
was the highest in Poland – 1.61/100 000 in 
2015 and 1.55/100 000 in 2016, the proportion of 
hospitalizations was below 50% - 43% in 2015 
and 47% in 2016. With regards to age, in 2015 the 
highest proportion of hospitalizations (73%) was 
observed among children in the age group 10-19, 
followed by the age group 5-9 (62%) and 0-4 (60%). 
In 2016 significant the proportion of hospitalizations 
decreased among patients in the age group 10-19 
(50% of patients were hospitalized). Proportions 
of hospitalizations for children aged 5-9 (65%) and 
0-4 (60%) were similar to those from 2015. In 2016 
the highest proportion of hospitalized cases occured 
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robaczkowego, bolesne parcie na stolec) oraz kryteria la-
boratoryjne (izolacja patogennego szczepu Y. enterocoliti-
ca lub Y. pseudotuberculosis). Przypadek prawdopodobny 
to osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epide-
miologiczne (co najmniej jedno z: przeniesienie z człowie-
ka na człowieka, narażenie na to samo źródło, przeniesie-
nie ze zwierzęcia na człowieka, narażenie przez skażoną 
żywność). Klasyfikacja zachorowań na postać pozajelito-
wą jersiniozy jest prowadzona na podstawie definicji przy-
padku opracowanej na potrzeby nadzoru epidemiologicz-
nego w kraju. Definicja ta wyróżnia trzy postacie choroby: 
posocznicę i/lub ropne zakażenia, postać stawową oraz 
rumień guzowaty. Definicje te są dostępne na stronie NIZP 
-PZH pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/
epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Liczba zarejestrowanych w Polsce w latach 2015 - 
2016 przypadków jersiniozy była taka sama i wyniosła 
po 205 zachorowań w roku. Spośród nich w 2015 r. zgło-
szono 172 przypadki postaci jelitowej oraz 33 pozajelito-
wej; w 2016 r. - 167 przypadków postaci jelitowej, a 38 
pozajelitowej. Zapadalność na jersiniozę w kraju wynosi-
ła w tych latach 0,53 na 100 tys. populacji. W porówna-
niu do lat ubiegłych, w latach w 2015 – 2016 odnotowano 
nieznaczny spadek liczby rejestrowanych zachorowań - 
w latach 2010 - 2014 odnotowywano rocznie od 14 do 52 
przypadków jersiniozy więcej (Tab. I, Tab. II). 

Zarówno w 2015, jak i w 2016 r. wszystkie zacho-
rowania na jersiniozę jelitową spełniały kryteria definicji 
przypadku potwierdzonego. Spośród zachorowań na jer-
siniozę pozajelitową w 2015 r. 26 spełniało kryteria przy-
padku prawdopodobnego, a 7 potwierdzonego; w 2016 r. 
– 32 przypadku prawdopodobnego, a 6 potwierdzonego.

Odsetek hospitalizacji dla całego kraju wynosił 
59,5% w 2015 r. i 58% w 2016 r. Są to wartości po-
równywalne z tymi z 2014 r. (59,8%), ale wyższe niż 
w 2013 r. (54,8%). Zarówno w 2015, jak i w 2016 r. 
wyższe odsetki hospitalizacji odnotowano wśród cho-
rych na postać pozajelitową choroby - odpowiednio 
69,7 i 71,1% niż wśród chorych na jersiniozę jelitową 
- odpowiednio 55,1% oraz 57,6%. W województwie 
mazowieckim, gdzie zapadalność na jersiniozę była 
najwyższa w kraju – 1,61/100 tys. populacji w 2015 r. 
i 1,55/100 tys. w 2016 r. hospitalizowano mniej niż 50% 
chorych – 43% w 2015 r. i 47% w 2016 r. W 2015 r. naj-
wyższy odsetek hospitalizacji odnotowano wśród dzieci 
w wieku od 10 do 19 lat (73%), następnie wśród młod-
szych dzieci, w wieku od 5 do 9 lat (62%) i od 0 do 4 lat 
(60%). W porównaniu do 2015 r., w 2016 r. odnotowano 
znaczący spadek w odsetku hospitalizacji w grupie 10-
19 lat (wyniósł 50%). Odsetki hospitalizacji dla dzieci 
w wieku 5-9 lat (65%) i 0-4 lata (60%) były porówny-
walne z tymi z 2015 r. Najwyższy odsetek hospitalizacji 
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in the age group 50-59 (66%). However, this was 
a small group of 6 patients of whom 5 cases were 
extraintestinal yersiniosis cases. (Tab. II).

In 2015 there was one death due to Yersinia 
infection. The case was 87 years old man with other 
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dotyczył osób w wieku 50-59 lat (66%) – jest to jednak 
mało liczna grupa chorych, gdzie 5 z 6 zachorowań to 
postać pozajelitowa jersiniozy (Tab. II).

W 2015 r. wśród zarejestrowanych zachorowań na 
jersiniozę odnotowano 1 zgon. Przypadek ten dotyczył 

Table I. Yersiniosis in Poland in years 2015-2016. Number of cases,  incidence rate per 100 000 population and hospitalization  
             by voivodeship
Tabela 1. Jersinioza w Polsce w latach 2015-2016. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 populacji oraz liczba  
                 hospitalizowanych wg województwa

Voivodeship

Yersiniosis (intestinal and extraintestinal)
2015 2016

No. of 
cases

Incidence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases

Incidence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases % No. of 

cases %

Dolnośląskie 1 0.03 1 100.0 4 0.14 4 100.0
Kujawsko-Pomorskie 21 1.00 16 76.2 16 0.77 10 62.5
Lubelskie - 0.00 - - 2 0.09 2 100.0
Lubuskie 2 0.20 2 100.0 2 0.20 2 100.0
Łódzkie 18 0.72 11 61.1 14 0.56 7 50.0
Małopolskie 12 0.36 9 75.0 15 0.44 7 46.7
Mazowieckie 86 1.61 37 43.0 83 1.55 39 47.0
Opolskie 8 0.80 3 37.5 6 0.60 1 16.7
Podkarpackie 9 0.42 7 77.8 12 0.56 12 100.0
Podlaskie 1 0.08 0 0.0 3 0.25 2 66.7
Pomorskie 8 0.35 5 62.5 8 0.35 5 62.5
Śląskie 15 0.33 15 100.0 15 0.33 10 66.7
Świętokrzyskie 6 0.47 4 66.7 2 0.16 - -
Warmińsko-Mazurskie 5 0.35 4 80.0 6 0.42 5 83.3
Wielkopolskie 8 0.23 6 75.0 11 0.32 9 81.8
Zachodniopomorskie 5 0.29 2 40.0 6 0.35 4 66.7
Total 205 0.53 122 59.5 205 0.53 119 58.0

Table II. Yersiniosis in Poland in years 2015-2016. Number of cases, incidence rate per 100 000 population and hospitalization  
               by voivodeship
Tabela II. Jersinioza w Polsce w latach 2015-2016. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 populacji oraz liczba  
                 hospitalizowanych wg województwa

Voivodeship

2015 2016
Yersiniosis (intestinal) Yersiniosis (extraintestinal) Yersiniosis (intestinal) Yersiniosis (extraintestinal)

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases % No. of 

cases % No. of 
cases % No. of 

cases %

Dolnośląskie 1 0.03 1 100.0 - - - - 4 0.14 4 100.0 - - - -
Kujawsko-Pomorskie 20 0.96 16 80.0 1 0.05 - - 16 0.77 10 62.5 - - - -
Lubelskie - - - - - - - - 1 0.05 1 100.0 1 0.05 1 100.0
Lubuskie 2 0.2 2 100.0 - - - - 1 0.1 1 100.0 1 0.10 1 100.0
Łódzkie 14 0.56 7 50.0 4 0.16 4 100.0 10 0.4 3 30.0 4 0.16 4 100.0
Małopolskie 11 0.33 8 72.7 1 0.03 1 100.0 15 0.44 7 46.7 - - - -
Mazowieckie 84 1.57 36 42.9 2 0.04 1 50.0 82 1.53 38 46.3 1 0.02 1 100.0
Opolskie 2 0.2 2 100.0 6 0.60 1 16.7 - - - - 6 0.60 1 16.7
Podkarpackie 3 0.14 1 33.3 6 0.28 6 100.0 - - - - 12 0.56 12 100.0
Podlaskie 1 0.08 - - - - - - 1 0.08 1 100.0 2 0.17 1 50.0
Pomorskie 6 0.26 4 66.7 2 0.09 1 50.0 7 0.3 4 57.1 1 0.04 1 100.0
Śląskie 11 0.24 11 100.0 4 0.09 4 100.0 10 0.22 7 70.0 5 0.11 3 60.0
Świętokrzyskie 2 0.16 2 100.0 4 0.32 2 50.0 - - - - 2 0.16 - -
Warmińsko-Mazurskie 5 0.35 4 80.0 - - - - 5 0.35 4 80.0 1 0.07 1 100.0
Wielkopolskie 5 0.14 3 60.0 3 0.09 3 100.0 9 0.26 8 88.9 2 0.06 1 50.0
Zachodniopomorskie 5 0.29 2 40.0 - - - - 6 0.35 4 66.7 - - - -
Total 172 0.45 99 57.6 33 0.09 23 69.7 167 0.43 92 55.1 38 0.10 27 71.1

Żródło danych: “Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2015-2016 (MP Czarkowski i in., PZH, GIS) (4,5)
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comorbidities. He developed sepsis, which was listed 
as an underlying cause of death. In 2016 there were no 
deaths among yersiniosis cases.

In 2015 intestinal yersiniosis cases were reported 
from 15 voivodeships. In comparison to 2014 there was 
a decrease in the number of cases (from 215 to 172). 
Incidence about twice as high as in country (0.45/100 000) 
was observed in the voivodeships: Kujawsko-pomorskie 
(0.96/100 000) and Mazowieckie (1.57/100 000). Overall, 
60% of all intestinal cases were reported from these two 
voivodeships. In contrast, there were no intestinal cases in 
Lubuskie voivodeship. In 2016 there were 167 intestinal 
yersiniosis cases reported from 13 voivodeships. Incidence 
three times higher than the country average was observed 
in Mazowieckie voivodeship. Also similarly to 2016 in 
2016 almost half of all intestinal cases were reported 
from Mazowieckie. In this year there were no intestinal 
yersiniosis cases in voivodeships: Opolskie, Podkarpackie, 
Świętokrzyskie (Tab. II).

Extraintestinal yersiniosis cases in 2015 were 
reported from 10 voivodeships, the highest number 
of cases were notified in the Opolskie voivodeship (6 
cases, incidence 0.6/100 000) and Podkarpackie (also 6 
cases, 0.28/100 000). Incidence three times higher than 
in a whole country (0.09/100 000) was also observed 
in Świętokrzyskie voivodeship (0.32/100 000). In 2016 
extraintestinal yersiniosis cases were reported from 12 
voivodeships, the highest number of cases was notified 
in Podkarpackie (12) then opolskie (6). In those two 
voivodships incidence (0.56/100 000 and 0.6/100 
000) was significantly higher than in a whole country 
(0.1/100 000). In comparison to the previous years 
there is an increase in the number of extraintestinal 
yersiniosis cases – 20 cases in 2013 (incidence 0.05/100 
000), 29 cases in 2014 (0.08/100 000), 33 cases in 2015 
(0.09/100 000) and 38 in 2016 (0.1/100 000) (Tab. II).

The highest number of intestinal yersiniosis cases 
in 2015 as well as in 2016 was observed among 
children aged 0-4. In comparison to the previous years, 
the percentage of cases in that age group (around 
61% both in 2013 and 2014) slightly increased in 
2015 (63%) and decreased in 2016 (55%). Most of 
the extraintestinal yersiniosis cases occurred among 
patients in age group 20-49 and above 60. Cases from 
these age groups accounted for 60.6% of all cases in 
2015 and 68.4% in 2016 (Tab. IV).

Arthritis predominated among the cases of 
extraintestinal yersiniosis reported in 2015 - 25 cases 
(75%). In addition, there were 7 cases of sepsis and one 
of erythema. Also in 2016 arthritis was predominant – 
34 cases (89%), followed by sepsis (4 cases). In fact 
these data confirms the continuous high proportion 
of arthritis among patients with extraintestinal 
yerisniosis, which accounted for more than three 
quarters of cases (79%) in 2014 as well. 

Jersinioza w Polsce w 2015 i 2016 rokuYersiniosis in Poland in 2015 and 2016

87-letniego mężczyzny, który był obciążony innymi 
chorobami. U chorego wystąpiła posocznica spowo-
dowana pałeczkami Yersinia, która była bezpośrednią 
przyczyną zgonu. W 2016 r. nie zarejestrowano zgonów 
z powodu jersiniozy. 

W 2015 r. zachorowania na jersiniozę jelitową 
odnotowano na terenie 15 województw. W porów-
naniu do 2014 r. wystąpił spadek liczby przypadków 
z 215 do 172. Zapadalność przekraczająca dwukrot-
ność zapadalności w kraju (0,45/100 tys.) odnotowa-
no na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
(0,96/100 tys.) i mazowieckiego (1,57/100 tys.). Łącz-
nie z terenu tych dwóch województw zgłoszono 60% 
zarejestrowanych w Polsce przypadków jersiniozy 
jelitowej. Zachorowań na postać jelitową nie odnoto-
wano na terenie województwa lubelskiego. W 2016 r.  
natomiast odnotowano 167 zachorowań na terenie 13 
województw. Zapadalność ponad trzykrotnie wyższa 
od zapadalności w kraju wystąpiła ponownie na te-
renie województwa mazowieckiego (1,53/100 tys.), 
a liczba odnotowanych tam przypadków stanowiła 
blisko połowę jersinioz jelitowych w Polsce. W 2016 
r. przypadków jerisniozy jelitowej nie odnotowano 
na terenie województw: opolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego (Tab. II).

Zachorowania na jersiniozę pozajelitową odno-
towano w 2015 r. na terenie 10 województw, najwię-
cej w opolskim i podkarpackim – po 6 przypadków, 
zapadalność wyniosła tam odpowiednio 0,6/100 tys. 
i 0,28/100 tys. Zapadalność przynajmniej 3-krotnie 
wyższa od zapadalności w kraju (0,09/100 tys.) wystą-
piła również na terenie województwa świętokrzyskiego 
(0,32/100 tys.). W 2016 r. zachorowania zarejestrowano 
w 12 województwach, najwięcej w opolskim (6) i pod-
karpackim (12). W tych dwóch województwach zapa-
dalność (odpowiednio 0,6 i 0,56/100 tys.) jest znacznie 
wyższa od zapadalności w kraju – 0,1/100 tys. W po-
równaniu do lat ubiegłych widać dalszy wzrost liczby 
rejestrowanych jersinioz pozajelitowych – w 2013 r. od-
notowano 20 przypadków (zapadalność 0,05/100 tys.), 
w 2014 – 29 (0,08/100 tys.), w 2015 – 33 (0,09/100 
tys.), w 2016 – 38 (0,1/100 tys.) (Tab. II).

Najwięcej zachorowań na jersiniozę jelitową, za-
równo w 2015 jak i w 2016 r., odnotowano wśród dzie-
ci w wieku 0 – 4 lata. W porównaniu do lat ubiegłych, 
w których odsetek zachorowań dla tej grupy wiekowej 
wynosił około 61% zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r., 
w 2015 r. odnotowano nieznaczny wzrost do 63%, 
a w 2016 r. spadek do 55%. Zachorowania na jersi-
niozę pozajelitową odnotowano głównie wśród osób 
w wieku od 20 do 49 lat oraz 60 i więcej lat – przy-
padki te stanowiły 60,6% ogółu w 2015 r. oraz 68,4% 
ogółu w 2016 r. (Tab. IV).
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Jersinioza w Polsce w 2015 i 2016 rokuYersiniosis in Poland in 2015 and 2016

Wśród przypadków jersiniozy pozajelitowej zareje-
strowanych w 2015 r. dominującą postacią choroby była 
postać stawowa – 25 zachorowań (75%). Dodatkowo od-
notowano 7 przypadków posocznic oraz 1 przypadek ru-
mienia guzowatego. Postać stawowa choroby była rów-
nież najczęściej rejestrowaną postacią jersiniozy w 2016 r. 
– odnotowano 34 zachorowania (89%). Pozostałe 4 
przypadki stanowiła posocznica. Dane za 2014 r., w któ-
rym postać stawowa stanowiła 79% zarejestrowanych 
przypadków jersiniozy pozajelitowej, potwierdzają fakt 
utrzymującego się wysokiego odsetka tej postaci w ogól-
nej liczbie rejestrowanych zachorowań w Polsce.

W 2015 r. wśród wyizolowanych pałeczek Yersinia 
enterocolitica typ serologiczny został określony w 59 
przypadkach, co stanowi 32% wszystkich izolatów Y. en-
terocolitica. W 2016 r. typ serologiczny określono dla 47 
przypadków zakażenia Y. enterocolitica, co stanowiło 27% 
ogółu izolatów tego gatunku. Oba odsetki są nieznacznie 
wyższe od tego odnotowanego w 2014 r. (24% izolatów 
o ustalonym serotypie). Analogicznie do sytuacji noto-
wanej w latach ubiegłych, również w latach 2015 – 2016 
odsetek izolatów Y. enterocolitica, dla których określono 
serotyp, wyższy od średniej dla kraju został odnotowany 
w województwie mazowieckim. Wyniósł on odpowiednio 
57% - 48 oznaczeń w 2015 r. i 43% - 36 oznaczeń w 2016 r.  
W porównaniu do 2014 r. zmalała liczba województw, 
w których pomimo izolacji pałeczek nie wykonano żadne-
go serotypowania, z ośmiu do trzech w 2015 r. (lubuskie, 
warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) i dwóch 
w 2016 r. (lubelskie i warmińsko-mazurskie) (Tab. III).

Analogicznie do 2014 r., w latach 2015 – 2016 
wśród zarejestrowanych przypadków dominował sero-
typ O3 – zakażenia wywołane tym typem serologicz-
nym stanowiły 81% przypadków o określonym seroty-
pie w 2015 r. i 89% w 2016 r. Najwięcej z nich, bo 82% 
w 2015 r. i 80% w 2016 r., zarejestrowano na terenie 
województwa mazowieckiego. Pozostałe serotypy od-
notowane wśród chorych w 2015 r. to: O8 (3 przypad-
ki), O9 (6 przypadków), 5-27 (2 przypadki) a w 2016 r.:  
09 (3 przypadki) oraz 5-27 (2 przypadki) (Tab. III). 

W 2015 r. hospitalizacji zostało poddanych 122 cho-
rych. Spośród nich większość (97 przypadków) stanowią 
zachorowania wywołane pałeczkami o nieokreślonym 
serotypie. Spośród pozostałych zachorowań, dla których 
przeprowadzono serotypowanie, zidentyfikowano 21 
przypadków wywołanych Y. enterocolitica O3, 3 przy-
padki - O8 oraz 1 - O9. W 2016 r. hospitalizowano 119 
chorych, wśród 100 z nich nie określono serotypu Yersinia, 
u 15 zidentyfikowano serotyp O3, u 2 - O9 oraz 5-27.

Zarówno w 2015, jak i w 2016 r. najwięcej zachoro-
wań na jersiniozę odnotowano w III kwartale roku (od-
powiednio 61 i 65). W 2015 r. szczyt zachorowań wy-
stąpił we wrześniu (23 przypadki), a w 2016 r. w sierp-
niu (28). W porównaniu do mediany liczby zachorowań 
w latach 2009-2013, gdzie najwięcej przypadków od-
notowano w II kwartale roku (84), a szczyt zachorowań 

Serotypes of isolated Yersinia enterocolitica were 
determined in 59 cases (32% of all Y. enterocolitoca 
isolates) in 2015 and in 47 cases (27%) in 2016. Both 
percentages were slightly higher than in 2014 (24%). 
As in 2014, both in 2015 and 2016 the percentage of 
cases where serotype was determined was higher in the 
Mazowieckie voivodeship than the country average (48 
serotyped cases in 2015 – 57% and 36 in 2016 – 43%). 
In 2014 there were 8 voivodeships with zero serotyped 
cases, in 2015 this number decreased to three with no 
serotyped cases (Lubuskie, Warmińsko-mazurskie and 
Zachodniopomorskie) and two in 2016 (Lubelskie and 
Warmińsko-mazurskie).

In both 2015 and 2016, as in 2014, among the isolated 
strains of Y. enterocolitica the serotype O3 dominated 
accounting for 81% of all serotyped isolates in 2015 and 
89% in 2016. Most of them (82% in 2015 and 80% in 
2016) occurred in the Mazowieckie voivodeship. Other 
serotypes diagnosed among patients were: O8 (3 cases 
in 2015), O9 (6 in 2015 and 3 in 2016) and 5-27 (2 in 
2015 and 2 in 2016) (Tab. III).

Table IV. Yersiniosis in Poland in 2015 and 2016. Number  
                of cases by age
Tabela IV. Jersinioza w Polsce w 2015 i 2016 r. Liczba  
                   zachorowań w podziale na wiek

age 
group

Number of cases

Yersiniosis 
(intestinal)

Yersiniosis  
(extraintestinal)

Total

2015 2016 2015 2016 2015 2016
0 21 19 - - 21 19
1 46 48 - - 46 48
2 21 13 1 - 22 13
3 12 6 - - 12 6
4 9 6 - - 9 6

0 - 4 109 92 1 - 110 92
5 - 9 26 29 3 - 29 29

10 - 19 16 26 3 4 19 30
20 - 49 14 16 10 16 24 32
50 - 59 3 1 6 8 9 9

> 60 4 3 10 10 14 13

In 2015, 122 cases were hospitalized. Most of them 
were patients with unknown serotype (97 cases), then 
21 with serotype O3, 3 with serotype O8 and 1 with 
serotype O9. In 2016 out of 119 hospitalizations 100 
cases were with unknown serotype, 15 with serotype 
O3, 2 with O9 and one with 5-27. 

Both in 2015 and in 2016 the highest number of 
cases occurred in third quarter of the year (61 and 65 
accordingly). In 2015 incidence peaked in September 
(23 cases), in 2016 - in August (28). In contrast, looking 
at the median for 2009-2013, the highest number of 
cases occurred in second quarter of the year (84 cases) 
with peak incidence in May (36) and a decrease in 
number of cases in the period from April to June. 
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In 2014 seasonality was in-between the median for 
2009-2013 and the years 2015-2016 – most of cases 
occurred in second and third quarter of the year (82 
and 69 respectively) with two peaks of the incidence: 
in May (33) and in September (27) (Fig. 1).

In 2015 there was no yersiniosis outbreak. In 
2016 one family outbreak occurred in mazowieckie 
voivodship. There were 2 cases – siblings aged 3 and 
11. Etiological agent was Y. enterocolitica serotype 
O3. Source of infection has not been determined. 

SUMMARY AND CONCLUSION

1. In 2015 - 2016, in comparison to the previous 
years, there was a decrease in the number of 
intestinal yersiniosis and an increase in the number 
of extraintestinal yersiniosis cases.

2. One of the factors making assessment of 
epidemiological situation of yersiniosis in Poland 
difficult is low percentage of serotyped Yersinia 
enterocolitica isolates. Percentage was higher than 
in 2014 (increase from 24% to 32% in 2015 and 
to 27% in 2016), however lower than in 2012 and 
2013 when around 50% of isolates were serotyped. 

3. In 2015 and 2016 high percentage of all cases 
that occurred in Poland were reported from few 
voivodeships - mainly from Mazowieckie, where 
the incidence rate is similar to the incidence for 
EU. Yersiniosis cases in other voivodeships are 
rarely diagnosed and are underreported.
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w maju (36), widoczny jest spadek liczby zachorowań 
w okresie kwiecień – czerwiec. W 2014 r. odnotowano 
sytuację pośrednią pomiędzy medianą za lata 2009-2013 
a okresem 2015-2016 – większość przypadków odnoto-
wano w II I III kwartale (odpowiednio 82 i 69) ze szczy-
tem zachorowań w maju (33) i wrześniu (27) (Ryc. 1).  

Fig. 1. Yersiniosis in Poland in 2009-2016. Seasonality  
              of occurance.
Ryc. 1. Jersinioza w Polsce w latach 2009-2016. Sezono- 
             wość występowania zachorowań.

W 2015 r. nie odnotowano ognisk, dla których 
czynnikiem etiologicznym były pałeczki Yersinia. 
W 2016 r. natomiast wystąpiło jedno ognisko na ob-
szarze województwa mazowieckiego. Zachorowania 
dotyczyły dwojga rodzeństwa w wieku 3 i 11 lat i były 
wywołane pałeczkami Y. enterocolitica o serotypie O3. 
W ognisku nie ustalono nośnika zakażenia. 

WNIOSKI

1. Zarówno w 2015 jak i w 2016 r., w porównaniu do 
lat ubiegłych, odnotowano spadek liczby rejestro-
wanych jersinioz jelitowych oraz dalszy wzrost 
liczby jersinioz pozajelitowych.

2. Jednym z czynników utrudniających ocenę sytu-
acji epidemiologicznej w Polsce jest niski odsetek 
szczepów poddanych serotypowaniu. Pomimo, 
że wyższy niż w 2014 r (wzrost z 24% do 32% 
w 2015 r. i do 27% w 2016 r.), wciąż jednak był 
niższy niż w latach 2012 - 2013, kiedy serotypo-
waniu poddawano około 50% szczepów.

3. W latach 2015 – 2016 w dalszym ciągu wysoki 
odsetek ogółu zgłoszonych przypadków dotyczy 
zachorowań, które zostały odnotowano na terenie 
kilku województw - przede wszystkim mazowiec-
kiego, gdzie zapadalność na jersiniozę jest zbliżo-
na do średniej dla Unii Europejskiej. Zachorowa-
nia w innych województwach są rozpoznawane 
rzadko i są niedorejestrowane. 
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ABSTRACT

OBJECTIVE. The aim of this study is to assess the epidemiological situation of campylobacteriosis in Poland 
in 2015 and 2016 in comparison to the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation is based on analysis of data from the annual bulletins „Infectious 
diseases and poisoning in Poland”, information from individual campylobacter case reports sent to the Department 
of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance, NIPH-NIH by regional sanitary-epidemiological 
stations, information on outbreaks sent by local sanitary-epidemiological stations through the system ROE 
(Electronic Registry of Epidemic Outbreaks) and data on deaths from the Department of Demographic Studies 
of the Central Statistical Office.
RESULTS. In Poland in 2015 653 cases of campylobacteriosis were registered, in 2016 – 787 cases. In comparison 
to 2014: the number of cases in 2015 number of cases remained at he similar level, in 2016 there was 20% 
increase in the number of cases. The incidence was 1.7/100 000 population in 2015 and 2.05/100 000 in 2016. 
All cases registered in 2015 were confirmed cases, among those occurred in 2016 there were 773 confirmed cases 
and 14 probable cases. In both, 2015 and 2016 incidence significantly higher than the average for Poland was in 3 
voivodeships: Lubuskie (5.39/100 000 in 2015 and 5.9/100 000 in 2016), Warmińsko-Mazurskie (4.78 and 4.03) 
and Śląskie (4.43 and 4.47). The overall proportion of hospitalizations was higher than in previous years – 75.5% 
in 2015 and 77.1% in 2016. In both 2015 and 2016 Campylobacter species was determined in more than 80% of 
cases, among them above 90% of infections were caused by C. jejuni. As in previous years most cases occurred 
among children aged from 0 to 4. In 2015 there were 4 outbreaks of campylobacteriosis, in 2016 – 5 outbreaks. 
CONCLUSIONS. In Poland there is continuous increase in number of registered campylobacteriosis cases but 
diagnosis and reporting is overall rare. Routine Campylobacter diagnosis is performed only in some poviats what 
makes assessment of epidemiological situation in a country not possible to conduct.

Key words: campylobacteriosis, epidemiology, Poland, 2015, 2016

STRESZCZENIE

CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy w Polsce w 2015 i 2016 r. w porównaniu do lat ubie-
głych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy w Polsce jest prowadzona na 
podstawie wyników analizy danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji 
z formularzy o indywidualnych zachorowaniach nadesłanych przez WSSE do Zakładu Epidemiologii Chorób Za-
kaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, informacji o ogniskach przekazanych przez PSSE poprzez system Rejestr Ognisk 
Epidemicznych (ROE) oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych GUS. 
WYNIKI. W 2015 r. w Polsce zarejestrowano 653 przypadki kampylobakteriozy, natomiast w 2016 r. – 787. W po-
równaniu do 2014 r. liczba zachorowań w 2015 r. nie zmieniła się, w 2016  r. natomiast odnotowano 20% wzrost. 
Zapadalność ogółem wyniosła dla 2015 r. - 1,7, a dla 2016 r. – 2,05 na 100 tys. mieszkańców. W 2015 r. wszystkie 
zgłoszone zachorowania zostały zaklasyfikowane jako potwierdzone, natomiast w 2016 r. - 773 jako potwierdzone, 
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a 14 jako prawdopodobne. Zarówno w roku 2015 r., jak i 2016 r. zapadalność w trzech województwach: lubuskim 
(odpowiednio 5,39 i 5,9 na 100 tys. populacji), warmińsko-mazurskim (4,78 i 4,03 na 100 tys.) oraz śląskim (4,43 
i 4,47) była znacznie wyższa niż zapadalność ogółem dla Polski. Odsetek hospitalizacji był wyższy niż w poprzed-
nich latach i wyniósł w roku 2015 - 75,5% a w 2016 - 77,1%. W latach 2015-2016 gatunek pałeczek Campylobac-
ter został ustalony w ponad 80% zgłoszonych przypadków, spośród nich ponad 90% zachorowań było wywołane 
przez C. jejuni. Podobnie jak w latach ubiegłych większość zachorowań (w 2015 r. - 497, 76% i w 2016 r. – 563, 
72%) wystąpiła w grupie wieku od 0 do 4 lat.  W 2015 r. zarejestrowano 4, a w 2016 - 5 ognisk wywołanych przez 
pałeczki Campylobacter.
WNIOSKI. W Polsce, pomimo dalszego wzrostu liczby zgłaszanych przypadków, kampylobakterioza jest na-
dal chorobą rzadko rozpoznawaną i rejestrowaną. Diagnostykę w kierunku zakażenia pałeczkami Campylobacter 
wykonują laboratoria w nielicznych powiatach, co uniemożliwia ocenę sytuacji epidemiologicznej tej choroby na 
terenie całej Polski.

Słowa kluczowe: kampylobakterioza, epidemiologia, Polska, rok 2015, rok 2016

WSTĘP

Kampylobakterioza w Polsce, zgodnie z Ustawą 
o Zapobieganiu oraz Zwalczaniu Zakażeń i Chorób Za-
kaźnych u Ludzi z 5 grudnia 2008 r., podlega obowiąz-
kowi rejestracji w ramach prowadzonego nadzoru epi-
demiologicznego. Pomimo zwiększającej się corocznie 
rejestrowanej liczby przypadków kampylobakteriozy 
w kraju, to zapadalność w Polsce pozostaje znacząco 
niższa niż w Unii Europejskiej (65,5/100 000 w 2015 r. 
i 63,3/100 000 w 2016 r.) (1,2).

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
kampylobakteriozy w Polsce w 2015 i 2016 r. w po-
równaniu do lat ubiegłych (3).

MATERIAŁ I METODY

Ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy 
w Polsce jest prowadzona na podstawie wyników analizy 
danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatru-
cia w Polsce” (4,5), informacji z formularzy o indywidu-
alnych zachorowaniach nadesłanych do Zakładu Epide-
miologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez 
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, infor-
macji o ogniskach przekazanych przez Powiatowe Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne poprzez systemu „Rejestr 
Ognisk Epidemicznych” oraz danych z Departamentu Ba-
dań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Klasyfikacja zachorowań na kampylobakteriozę w la-
tach 2015 i 2016 była prowadzona na podstawie definicji 
przypadku przyjętej przez Komisję Europejską w decyzji 
z dnia 28 kwietnia 2008 r., zmieniającej decyzję 2002/253/
EC i wprowadzonej do rutynowego nadzoru  w Polsce 
w 2009 r. Przypadek potwierdzony to osoba spełniająca 
kryteria kliniczne (co najmniej jeden z objawów: (biegun-
ka, ból brzucha, gorączka) oraz laboratoryjne (izolacja pa-
łeczek Campylobacter z próbki kału lub krwi). Przypadek 
prawdopodobny to osoba spełniająca kryteria kliniczne 
i epidemiologiczne (co najmniej jedno z powiązań: prze-
niesienie ze zwierzęcia na człowieka, przeniesienie z czło-

INTRODUCTION

Campylobacteriosis in Poland is subject to 
obligatory reporting within national surveillance under 
the „Act on the prevention and control of infections 
and infectious diseases in humans” of 5 December 
2008. Despite the increase in number of cases reported 
annually, incidence in Poland is significantly lower 
than the incidence for the European Union (65,5/100 
000 in 2015 and 63,3/100 000 in 2016) (1,2).

The aim of this study is to assess the epidemiological 
situation of campylobacteriosis in Poland in 2015 and 
2016 in comparison to the previous years (3).

MATERIAL AND METHODS

The evaluation is based on analysis of data from 
the annual bulletins „Infectious diseases and poisoning 
in Poland” (4,5), information from individual 
campylobacter case reports sent to the Department of 
Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance, 
NIPH-NIH by regional sanitary-epidemiological 
stations, information on outbreaks delivered by local 
sanitary-epidemiological stations through the system 
„Rejestr Ognisk Epidemicznych” (Electronic Registry 
of Epidemic Outbreaks) and data on deaths from the 
Department of Demographic Studies of the Central 
Statistical Office.

Campylobacteriosis case classification in 2015 
and 2016 was based on case definition adopted by 
the European Commission and published in Decision 
on 28 April 2008, amending Decision 2002/253/EC. 
EU case definition was implemented into routine 
surveillance in Poland in 2009. Confirmed case is any 
person meeting the clinical criteria (at least one of 
the symptoms: diarrhoea, abdominal pain, fever) and 
the laboratory criteria (isolation of human pathogenic 
Campylobacter spp. from a stool or blood sample). 
Probable case is any person meeting the clinical 
criteria with an epidemiological link (at least one of the 
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wieka na człowieka, narażenie przez to samo źródło, nara-
żenie przez skażoną żywność / wodę pitną, narażenie śro-
dowiskowe). Definicja jest dostępna na stronie NIZP-PZH 
pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/
inne/Def_PL2_4.pdf 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W Polsce w 2015 r. zarejestrowano 653 zachorowa-
nia na kampylobakteriozę. Wszystkie zgłoszone zacho-
rowania spełniały kryteria przypadku potwierdzonego. 
W 2016 r. zarejestrowano 787 zachorowań, spośród 
nich 773 zarejestrowano jako przypadki potwierdzo-
ne, a 14 jako prawdopodobne. W porównaniu z rokiem 
2014 (652 zachorowania) w 2015 r, liczba zachorowań 
pozostała praktycznie taka sama, natomiast w 2016 r. 
zarejestrowano ich o 20% więcej. Zapadalność na kam-
pylobakteriozę wyniosła 1,7/100 tys. mieszkańców 
w 2015 r. oraz 2,05/100 tys. w 2016 r. 

Zarówno w 2015 jak i w 2016 r. zachorowania zare-
jestrowano na terenie 13 województw, w obydwu tych 
latach nie odnotowano zachorowań w województwach: 
lubelskim, łódzkim i podlaskim. Znaczna część zacho-
rowań (powyżej 55% zarówno w 2015, jak i 2016 r.) zo-
stała odnotowana na terenie 3 województw – małopol-
skiego, mazowieckiego i śląskiego. W 2015 r. najwyż-
sza zapadalność została odnotowana w województwie 
lubuskim – 5,39, następnie 4,78 w warmińsko-mazur-
skim oraz 4,43 w śląskim. Również w 2016 r. najwyższą 
zapadalność odnotowano w województwie lubuskim – 
5,9, a w województwach: śląskim (4,47), warmińsko-
-mazurskim (4,03) i małopolskim (3,85) (Tab. I). 

five: animal to human transmission, human to human 
transmission, exposure to a common source, exposure 
to contaminated food/drinking water, environmental 
exposure). Definition is available: http://wwwold.pzh.
gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf 

RESULTS

In 2015 in Poland 653 cases of campylobacteriosis 
were registered. All cases met the criteria for confirmed 
case. In 2016 787 cases were registered, among them 
773 were confirmed cases and 14 – probable cases. In 
comparison to 2014 (652 cases), in 2015 number of 
cases remained at he similar level, in 2016 there was 
20% increase in the number of cases. The incidence 
was 1.7/100 000 population in 2015 and 2.05/100 000 
in 2016.

In 2015 as in 2016 cases were registered in 13 
voivodeships, in both years cases were not reported 
from lubelskie, łódzkie and podlaskie voivodeships. 
Significant part of all campylobacteriosis cases 
(more than 55% in both years) was reported from 
3 voivodeships: Małopolskie, Mazowieckie and 
Śląskie. In 2015 the highest incidence was observed in 
Lubuskie voivodeship– 5.39, then 4.78 in Warmińsko-
Mazurskie and 4.43 in Śląskie. Also in 2016 the highest 
incidence was observed in Lubuskie voivodeship – 5.9, 
in Śląskie – 4.47, in Warmińsko-Mazurskie – 4.03, in 
Małopolskie – 3.85 (Table I).

Table I. Campylobacteriosis in Poland in years 2015-2016. Number of cases,  incidence rate per 100 000 population and  
              hospitalization by voivodeship
Tabela I. Kampylobakterioza w Polsce w latach 2015-2016. Zachorowania zapadalność na 100 000 mieszkańców i liczba  
               hospitalizacji wg województw

Voivodeship

2015 2016
No. of cases per 

quarter No. 
of 

cases

Inci-
dence 
rate

Hospitaliza-
tion

No. of cases per 
quarter No. 

of 
cases

Inci-
dence 
rate

Hospitaliza-
tion

I II III IV
No. 
of 

cases
% I II III IV

No. 
of 

cases
%

Dolnośląskie 4 6 5 4 19 0.65 15 78.9 9 11 15 9 44 1.52 33 75.0
Kujawsko-Pomorskie 4 2 8 5 19 0.91 19 100.0 5 9 3 6 23 1.1 21 91.3
Lubuskie 11 17 15 12 55 5.39 55 100.0 19 12 16 13 60 5.9 59 98.3
Małopolskie 19 18 20 34 91 2.7 77 84.6 27 25 27 51 130 3.85 110 84.6
Mazowieckie 20 19 20 22 81 1.52 77 95.1 19 25 31 33 108 2.02 101 93.5
Opolskie - - 1 - 1 0.1 1 100.0 - - 1 - 1 0.1 1 100.0
Podkarpackie - - 2 1 3 0.14 3 100.0 1 2 5 1 9 0.42 9 100.0
Pomorskie 1 2 1 3 7 0.3 6 85.7 - 1 3 4 8 0.35 7 87.5
Śląskie 38 48 38 79 203 4.43 108 53.2 40 39 71 54 204 4.47 102 50.0
Świętokrzyskie - 3 5 4 12 0.95 12 100.0 1 3 9 3 16 1.28 15 93.8
Warmińsko-Mazurskie 6 18 19 26 69 4.78 42 60.9 18 15 12 13 58 4.03 28 48.3
Wielkopolskie 8 17 22 15 62 1.78 56 90.3 24 9 29 25 87 2.5 83 95.4
Zachodniopomorskie 6 9 7 9 31 1.81 22 71.0 6 6 18 9 39 2.28 38 97.4
Total 117 159 163 214 653 1.7 493 75.5 169 157 240 221 787 2.05 607 77.1

Żródło danych: “Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2015-2016 (MP Czarkowski i in., PZH, GIS) (4,5)
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W 2015 r. w województwie śląskim 71% przypad-
ków odnotowano w 2 powiatach: bielskim – 90 zacho-
rowań, zapadalność 55,77/100 tys. oraz Bielsko-Biała 
– 55 zachorowań, zapadalność 31,78/100 tys. W wo-
jewództwie lubuskim 72% przypadków odnotowano 
w 3 powiatach: międzyrzeckim – 14 zachorowań, za-
padalność 23,87/100 tys., nowosolskim – 17 zachoro-
wań, zapadalność 19,42/100 tys. oraz świebodzińskim 
– 9 zachorowań, zapadalność 15,95/100 tys. W woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 89% przypadków 
odnotowano w 3 powiatach: Olsztyn – 34 zachorowa-
nia, zapadalność 19,55/100 tys., szczycieńskim – 12 
zachorowań, zapadalność 16,92/100 tys. oraz olsztyń-
skim – 16 zachorowań, zapadalność 13/100 tys. Za-
chorowania w tych 8 powiatach stanowią ponad 1/3 
wszystkich zgłoszonych w 2015 r. w Polsce. W 2016 r. 
w województwie lubuskim 65% przypadków odnoto-
wano w 3 powiatach: nowosolskim – 28 zachorowań, 
zapadalność 32,05/100 tys., świebodzińskim – 11 za-
chorowań, zapadalność 19,54/100 tys. oraz między-
rzeckim – 7 zachorowań, zapadalność 13,82/100 tys. 
W województwie śląskim 75% przypadków odno-
towano w 3 powiatach: bielskim – 118 zachorowań, 
zapadalność 72,78/100 tys., żywieckim – 20 zachoro-
wań, zapadalność 13,67/100 tys. oraz cieszyńskim – 17 
zachorowań, zapadalność 9,57/100 tys.  W wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 86% przypadków odno-
towano w 3 powiatach: Olsztyn - 33 zachorowania, 
zapadalność 19,02/100 tys., olsztyńskim – 9 zachoro-
wań, zapadalność 7,27/100 tys. oraz szczycieńskim – 8 
zachorowań, zapadalność 11,33/100 tys. Zachorowa-
nia z tych 9 powiatów stanowią prawie 1/3 wszystkich 
zgłoszonych w 2016 r. w Polsce. Tak dużą rozpiętość 
zapadalności, zwłaszcza na sąsiadujących obszarach, 
należy raczej tłumaczyć różnicami w dostępności ba-
dań laboratoryjnych niż w sytuacji epidemiologicznej. 
Rutynowa diagnostyka w kierunku zakażenia pałecz-
kami Campylobacter jest prowadzona jedynie w nie-
których powiatach w Polsce.

Odsetek hospitalizacji w 2015 r. wyniósł 75,5, 
a w 2016 r. 77,1, co oznacza dalszy wzrost w odnie-
sieniu do lat 2013-2014 (odpowiednio 71,4 oraz 74,4). 
Odsetki chorych poddanych hospitalizacji znacznie niż-
sze od średniej w kraju odnotowano w województwach 
o wyższej zapadalności - zarówno w 2015, jak i 2016 r., 
były to: śląskie (odpowiednio 53,2 oraz 50) i warmiń-
sko-mazurskie (60,9 oraz 48,3). W pozostałych woje-
wództwach, zarówno w 2015 i 2016 r., odsetek ten prze-
kraczał 70% (Tab. I) (3). Odsetki hospitalizacji odnoto-
wywane w 2015 i 2016 r. w Polsce są znacznie wyższe 
od tych w Unii Europejskiej, gdzie w 2015 r. hospita-
lizacji poddano 31,2% chorych, a w 2016 r. – 28,5%. 
Oznacza to, że w Polsce diagnozowane i rejestrowane 
są przypadki o cięższym przebiegu, a te niewymagające 
hospitalizacji są niedorejestrowane.

In 2015 in Śląskie voivodeship 71% of cases 
occurred in 2 poviats: bielski – 90 cases, incidence 
55.77/100 000 and Bielsko-Biała – 55 cases, 
incidence 31.78/100 000. In lubuskie voivodeship 
72% of cases occurred in 3 poviats: międzyrzecki – 
14 cases, incidence 23.87/100 000, nowosolski – 17 
cases, incidence 19.42/100 000 and świebodziński 
– 9 cases, incidence 15.95/100 000. In Warmińsko-
Mazurskie voivodeship 89% of cases occurred in 3 
poviats: Olsztyn – 34 cases, incidence 19.55/100 000, 
szczycieński – 12 cases, incidence 16.92/100 000 and 
olsztyński – 16 cases, incidence 13/100 000. Cases 
from those 8 poviats were 1/3 of all cases registered in 
2015. In 2016 in Lubuskie voivodeship 65% of cases 
occurred in 3 poviats: nowosolski – 28 cases, incidence 
32.05/100 000, świebodziński – 11 cases, incidence 
19.54/100 000 and międzyrzecki – 7 cases, incidence 
13.82%/100 000. In Śląskie voivodeship 75% of cases 
occurred in 3 poviats: bielski – 118 cases, incidence 
72.78/100 000, żywiecki – 20 cases, incidence 
13.67/100 000 and cieszyński – 17 cases, incidence 
9.57/100 000. In Warmińsko-Mazurskie voivodeship 
86% of cases occurred in 3 poviats: Olsztyn – 33 
cases, incidence 19.02/100 000, olsztyński – 9 cases, 
incidence 7.27/100 000 and szczycieński – 8 cases, 
incidence 11.33/100 000. Cases from those 9 poviats 
were almost 1/3 of all cases registered in 2016. The 
cause of a big difference in incidence, especially 
between bordering areas, is rather difference in 
availability of the laboratory diagnosis than different 
epidemiological situation within the country. Routine 
Campylobacter diagnosis is performed only in some 
poviats in Poland. 

The overall proportion of hospitalizations due to 
campylobaceriosis was 75.5% in 2015 and 77.1% in 
2016 – it was higher in comparison to 2013 (71.4%) 
and 2014 (74.4%). Proportion of hospitalization much 
lower than in a country were in voivodeships with 
higher incidence: śląskie (percentage of hospitalization 
in 2015 – 53.2%, in 2016 – 50%) and warmińsko-
mazurskie (60.9% in 2015 and 48.3% in 2016). In 
other voivodeships percentage of hospitalization in 
both 2015 and 2016 was higher than 70% (Table I)(3).

In 2015 there were no deaths among campylobacteriosis 
cases. In 2016 there were two deaths among person with 
Campylobacter infection, in both cases heart failure was 
listed as an underlying cause of death.

In both 2015 and 2016 Campylobacter species was 
determined in more than 80% of cases – in 2015 in 
532 out of 652 cases (81%) and in 2016 in 653 out of 
787 cases (82%). Among cases where Campylobacter 
species was determined most were caused by C. jejuni 
(96% in 2015 and 93% in 2016), other cases were 
caused by C. coli (21 in 2015 and 45 in 2016) and 1 
case by C. fetus in 2015 (Table II).
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W 2015 r. nie odnotowano zgonów wśród chorują-
cych na kampylobakteriozę. W 2016 r. u dwóch osób 
z kampylobakteriozą w trakcie choroby doszło do zgonu, 
w obu przypadkach jednak przyczyną wyjściową zgonu 
była choroba układu krążenia (niewydolność serca). 

W latach 2015 - 2016 gatunek pałeczek Campy-
lobacter został ustalony dla ponad 80% zgłoszonych 
przypadków – w 2015 r. u 532 z 652 chorych (81%), 
a w 2016 r. u 653 z 787 chorych (82%). Wśród za-
chorowań, w których gatunek pałeczek został ustalo-
ny zdecydowana większość została wywołana przez 
C. jejuni (96% w 2015 r. i 93% w 2016 r.), pozostałe 
przez C. coli (21 w 2015 r. i 45 w 2016 r.) oraz 1 przez 
C. fetus w 2015 r. (Tab. II).

Większość zachorowań odnotowano wśród dzie-
ci. W grupie wiekowej od 0 do 4 lat odnotowano 497 
przypadków w 2015 r. i 563 w 2016 (odpowiednio 76% 
i 72% ogółu zgłoszonych w tych latach zachorowań). 
W tej grupie wiekowej po ok. 35% zachorowań przy-
pada na dzieci w pierwszym i drugim roku życia (Tab. 
III). Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, 
również w Polsce, na kampylobakteriozę częściej cho-
rują mężczyźni. W 2015 r. odnotowano 362 (56%) za-
chorowania wśród mężczyzn oraz 291 wśród kobiet, 
w 2016 r. odpowiednio: 452 (57%) i 335. Tendencja ta 
była widoczna również w latach wcześniejszych: licz-
ba przypadków z podziałem na płeć (M/K) w 2013 r. 
wynosiła 320/232, a w 2014 r. 386/266. 

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującymi obja-
wami wśród chorych były biegunka oraz gorączka. Wy-
stąpienie biegunki, zarówno w 2015 jak i 2016 r., odnoto-
wano u ponad 96% chorych. Wśród nich krew bądź ślady 
krwi odnotowano u 290 chorych (45%) w 2015 r. i u 297 
(38%) w 2016 r. Gorączka wystąpiła u 423 chorych (64%) 
w 2015 r. oraz u 484 (61%) w 2016 r. (Tab. IV).

Table III. Campylobacteriosis in Poland in 2013 and 2014.  
                Number of cases by age and species
Tabela III. Kampylobakterioza w Polsce w 2015 i 2016 r.  
       Liczba zachorowań w podziale na wiek i gatunek 
            pałeczek  Campylobacter

age 
group

Species of Campylobacter*
Total

C. jejuni C. coli not 
determined

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
0 137 141 5 13 28 43 170 197
1 141 163 5 8 28 31 174 202
2 54 70 1 6 18 12 73 88
3 37 30 1 2 8 7 46 39
4 26 32 1 1 7 4 34 37

0 - 4 395 436 13 30 89 97 497 563
5 - 9 54 61 1 5 12 16 67 82

10 - 19 31 56 - 5 10 9 41 70
20 - 49 13 14 2 1 4 7 19 22
50 - 59 3 6 1 - 1 1 5 7

> 60 15 35 4 4 4 4 23 43
*in 2015 one one month old case was caused by C. fetus

Table II. Campylobacteriosis in Poland. Campylobacter  
                 species isolated from cases by voivodeship
Tabela II. Kampylobakterioza w Polsce. Gatunki pałeczek 
         Campylobacter wyizolowanych od chorych wg  
                województw

Voivodeship

Species of Campylobacter*

C. jejuni C. coli not  
determined

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dolnośląskie 18 38 - 4 1 2
Kujawsko-Pomorskie 15 14 1 1 3 8
Lubuskie 28 31 1 1 26 28
Małopolskie 48 74 - 6 42 50
Mazowieckie 65 86 1 9 15 13
Opolskie 1 1 - - - -
Podkarpackie 3 7 - - - 2
Pomorskie 3 8 - - 4 -
Śląskie 184 175 12 5 7 24
Świętokrzyskie 10 15 - 1 2 -
Warmińsko-Mazurskie 52 47 - 5 17 6
Wielkopolskie 58 79 3 8 1 -
Zachodniopomorskie 26 33 3 5 2 1

* in 2015 in Małopolskie one case was caused by C. fetus

Most cases were occurred among children. Among 
those with age 0-4 - 497 cases in 2015 and 563 cases in 
2016 were registered (76% and 72% of all cases registered 
annually). Around 35% of those cases were in one and 
two years old children (Table III). As in other EU Member 
States, also in Poland more cases occurred among men, in 
2015 - 362 cases among men and 291 among women, in 
2016 – 452 among men and 335 among women. Similar 
trend was observed in the previous years, in 2013 there 
were 320 among men and 232 among women, in 2014 – 
386 in men and 266 in women. 

As in the previous years, dominant symptoms 
among cases were diarrhoea and fever. In 2015 and 
2016 diarrhoea occurred in more than 96% of patients. 
Among those with diarrhoea, there were 290 cases 
(45%) in 2015 and 297 (38%) in 2016 with blood 
or sign of blood in stool. Fever occurred among 423 
patients (64%) in 2015 and in 484 (61%) in 2016 
(Table IV).

In 2015, 4 Campylobacter outbreaks were reported. 
Among those 3 were family outbreaks (1 in each: 
wielkopolskie, małopolskie and śląskie voivodeships). 
Fourth outbreak occurred in kindergartens – also 
in śląskie voivodeship. In 2016 there were 5 
Campylobacter outbreaks in Poland. Three of those 
were reported from śląskie and two from mazowieckie 
voivodeship. In 2016 four outbreak were family 
outbreaks, one occurred in a holiday resort. Source of 
infection has not been determined for those outbreaks.

Kampylobakterioza w Polsce w 2015 i 2016 rokuCampylobacteriosis in Poland in 2015 and 2016
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W 2015 r. w Polsce odnotowano 4 ogniska kampy-
lobakteriozy. Były to 3 ogniska rodzinne w wojewódz-
twach: wielkopolskim, małopolskim oraz śląskim oraz 
jedno, które wystąpiło w żłobku – również w woje-
wództwie śląskim. W 2016 r. w Polsce odnotowano 
5 ognisk kampylobakteriozy. Trzy ogniska wystąpiły 
na terenie województwa śląskiego, dwa pozostałe na 
terenie województwa mazowieckiego. Cztery z nich 
to ogniska domowe, jedno wystąpiło wśród osób prze-
bywających w ośrodku wypoczynkowym. W żadnym 
z ognisk odnotowanych w latach 2015 - 2016 nie zi-
dentyfikowano nośnika, ani źródła zakażenia. 

WNIOSKI

1. W Polsce w dalszym ciągu obserwowany jest 
wzrost liczby rejestrowanych zachorowań na kam-
pylobakteriozę, rozpoznanie i zgłaszanie jest jed-
nak ogółem stosunkowo rzadkie – zapadalność na 
kampylobakteriozę jest w Polsce znacznie niższa 
niż w Unii Europejskiej. 

2. Rutynowa diagnostyka w kierunku zakażenia 
Campylobacter jest prowadzona jedynie w nie-
których powiatach Polski: w 2015 r. ponad 1/3 
przypadków została zgłoszona z 8 powiatów (biel-
ski, Bielsko-Biała, międzyrzecki, nowosolski, 
świebodziński, Olsztyn, szczycieński, olsztyński) 
a w 2016 r. blisko 1/3 z 9 powiatów (bielski, ży-
wiecki, cieszyński, międzyrzecki, nowosolski, 
świebodziński, Olsztyn, szczycieński, olsztyński).

3. Zarówno w 2015 jak i 2016 r. odsetki chorych pod-
danych hospitalizacji znacznie niższe od średniej 
w kraju odnotowano w województwach o wyższej 
zapadalności. W województwie śląskim hospi-
talizowano w 2015 r. 53,2% chorych a w 2016 r. 
50%, w województwie warmińsko-mazurskim od-
powiednio – 60,9% i 48,3%. W pozostałych woje-
wództwach odsetek ten przekraczał 70%.

4. Gatunkiem pałeczek Campylobacter, który po-
woduje większość zachorowań w Polsce, podob-
nie jak w krajach Unii Europejskiej, jest C. jejuni. 

SUMMARY AND CONCLUSION

1. In Poland there is continuous increase in number 
of registered campylobacteriosis cases, diagnosis 
and reporting is overall rare – incidence in Poland 
in significantly lower than in European Union.

2. Routine Campylobacter diagnosis is performed 
only in some poviats in Poland: in 2015 over 1/3 of 
cases were reported from 8 poviats (bielski, Bielsko-
Biała, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński, 
Olsztyn, szczycieński, olsztyński), in 2016 almost 
1/3 of cases were reported from 9 poviats (bielski, 
żywiecki, cieszyński, międzyrzecki, nowosolski, 
świebodziński, Olsztyn, szczycieński, olsztyński).

3. In both, 2015 and 2016 proportion of hospitalized 
cases, in comparison to the average in Poland, was 
much lower in voivodeships with higher incidence. 
In Śląskie voivodeship in 2015 proportion of 
hospitalization was 53.2%, in 2016 – 50%, in 
Warmińsko-Mazurskie 60.9% and 48.3%. In other 
voivodeships proportion of hospitalization was 
above 70%. 

4. Dominant Campylobacter species in Poland, 
as in other EU Member States, was C. jejuni. 
Campylobacter species was determined in most 
of the cases but in comparison to 2014 there was 
small decrease in this proportion (87% of cases 
with determined Campylobacter species in 2014, 
81% in 2015 and 82% in 2016).

5. For proper epidemiological assessment there 
is necessity to strengthen surveillance on cases 
with gastrointestinal symptoms through making 
laboratory diagnosis for gastrointestinal pathogens 
more available.
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Table IV. Campylobacteriosis in Poland in 2015 and 2016. Main symptoms
Tabela IV. Kampylobakterioza w Polsce w 2015 i 2016. Najczęściej występujące objawy

symptoms

Species of Campylobacter*
total

C. jejuni C. coli not determined

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
diarrhoea (with blood) 497 (229) 596 (230) 19 (9) 44 (12) 116 (51) 131 (55) 633 (290) 771 (297)
stomach ache 149 187 8 14 50 40 207 241

vomiting 120 165 4 11 38 27 162 203

fever 335 372 14 25 73 87 423 484

other 102 163 8 18 32 30 143 211
*in 2015 one case caused by C. fetus had diarrhoea with blood, fever and other symptoms
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Określenie gatunku dotyczy większości przypad-
ków, jednak w porównaniu do 2014 r. widoczny 
jest nieznaczny spadek odsetka oznaczeń (87% 
w 2014 r. i odpowiednio 81 i 82 dla 2015 i 2016 r.).

5. Dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej 
kampylobakteriozy w kraju niezbędne jest wzmoc-
nienie nadzoru nad przypadkami chorób przebie-
gających z objawami nieżytu jelit poprzez poprawę 
dostępności diagnostyki laboratoryjnej w kierunku 
patogenów jelitowych.
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ABSTRACT

AIM. The purpose of this study is to assess the epidemiological situation of food poisonings and infections in 
Poland in 2016.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation was based on the analysis of information sent to Department 
of Epidemiology NIPH-NIH through ROE (Pol. Rejestr Ognisk Epidemicznych)- (an electronic system created 
for uploading, transfer and analysis of data acquired during the outbreak investigations). Additional sources 
for the analysis were NIPH-NIH annual bulletins (Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and poisonings in 
Poland”, 2010-2016. Warsaw, NIPH-NIH and GIS).
RESULTS. In 2016 a total number of 680 foodborne infections and intoxications outbreaks were reported in 
which 22 908 persons were exposed and 7 186 (out of which 38% were children up to 14 years of age) got 
sick. Hospitalization was required for 1 603 of patients. The most frequent etiological agent was Salmonella 
sp. – 37,6%, 3 and 28,4% of cases). Viruses were responsible for 22,5% of outbreaks and 28,6 % of cases (And 
among them rotaviruses- 10,8% of outbreaks and 5,2% of cases and noroviruses- 11,1% of outbreaks and 23,3% 
of cases). In 27,5% of outbreaks no etiological agent was found. Just as in 2015 private household was the most 
frequent place of an outbreak- 323 outbreaks (47,5%), and after that- hospital- 135 outbreaks (19,9%). In 2016 
in more than 81% of outbreaks no vehicle was found and in remaining the most frequent vehicle were eggs and 
egg products) (25% of outbreaks of known vehicle). 
CONCLUSIONS. The increase in the both percentage of reported salmonellosis cases among the group of 
bacterial foodborne infections and the increase of foodborne outbreaks of Salmonella Enteritidis etiology 
along with the fact of the occurrence of large, multistate outbreak of this etiology with Polish eggs as a vehicle 
indicates an alarming situation and the necessity of microbiological surveillance enchantment in relation to 
abovementioned products. Moreover an increase in the percentage of unknown etiology outbreaks, in which 
clinical symptoms of cases suggest viral etiology indicates the need for more frequent testing oriented for those 
pathogens during epidemiological investigations.

Key words: food poisonings and infections, foodborne outbreaks, epidemiology, Poland, 2016

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce w roku 2016.
MATERIAŁY I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych przesyłanych do 
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH za pośrednictwem elektronicznego systemu 
Rejestr Ognisk Epidemicznych – ROE, służącego do gromadzenia i analizy danych z dochodzeń epidemiolo-
gicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych prowadzonych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. 
Źródłem informacji były także dane z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” – 2010-2016 
(Czarkowski MP i in. Warszawa, NIZP-PZH i GIS)
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WYNIKI. W 2016 r. zarejestrowano 680 ognisk zatruć/zakażeń przenoszonych drogą pokarmową, w których na-
rażonych było 22 908 osób, a zachorowało 7 186, z czego ponad 38% to dzieci do 14 roku życia. Ogółem hospi-
talizacji wymagały 1 603 osoby. Dominującym czynnikiem etiologicznym w ogniskach były pałeczki z rodzaju 
Salmonella – 37,6% ognisk i 28,4% zachorowań. Wirusy były czynnikiem etiologicznym w 22,5% ognisk i 28,6% 
zachorowań (a wśród nich rotawirusy w 10,8% ogółu ognisk i 5,2% ogółu zachorowań oraz norowirusy w 11,1% 
ogółu ognisk i 23,3% ogółu zachorowań). W 27,5 % ognisk nie ustalono czynnika etiologicznego. Podobnie jak 
w roku 2015 najczęstszym miejscem wystąpienia ogniska było gospodarstwo domowe - 323 ogniska (47,5%), 
a następnie szpital - 135 ognisk (19,9%). W prawie 81% nie ustalono nośnika zakażenia. W 25% ognisk, w których 
ustalono nośnik zakażenia najczęściej były to jaja i potrawy z jaj. 
WNIOSKI. Wzrastająca liczba ognisk o etiologii Salmonella Enteritidis oraz liczba osób chorujących w tych ogniskach 
wskazuje na niepokojącą sytuację i konieczność zaostrzenia nadzoru zarówno przez służby sanitarne, jak i weterynaryjne. 
Wzrastający odsetek ognisk o nieustalonej etiologii, w których objawy są charakterystyczne dla ognisk o etiologii wiru-
sowej, wskazuje na potrzebę częstszego wykonywania badań laboratoryjnych w ogniskach w kierunku tych czynników.

Słowa kluczowe: zatrucia i zakażenia pokarmowe, ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych, epidemiologia, Pol-
ska, rok 2016

WSTĘP

Rejestr ognisk zatruć i zakażeń wywołanych pa-
togenami przenoszonymi drogą pokarmową prowa-
dzony jest w Polsce w Narodowym Instytucie Zdro-
wia Publicznego – PZH od 1988 roku. Na podstawie 
analizy danych gromadzonych w ramach rejestru co 
roku przeprowadzana jest ocena sytuacji epidemio-
logicznej chorób przenoszonych drogą pokarmową. 
Ocena ta ma na celu śledzenie zmian zachodzących 
w liczbie ognisk, udziale poszczególnych czynników 
etiologicznych, wskazanie najczęstszych nośników 
i źródeł zakażeń oraz innych cech charakteryzujących 
ogniska. W krajowym nadzorze epidemiologicznym 
w przypadku chorób przenoszonych drogą pokarmową 
ognisko definiowane jest jako wystąpienie, w określo-
nych warunkach, zachorowania i/lub zakażenia dwóch 
lub więcej osób spowodowanych tym samym czynni-
kiem etiologicznym, przy czym przynajmniej u jednej 
z osób muszą wystąpić objawy chorobowe.

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej występowa-
nia ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce 
w 2016 r. przeprowadzono na podstawie wyników 
analizy danych przesyłanych przez powiatowe i wo-
jewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne za po-
średnictwem systemu Rejestru Ognisk Epidemicznych 
(ROE), jak również analizy danych z biuletynów rocz-
nych (Czarkowski MP i in. „Choroby zakaźne i zatru-
cia w Polsce” – 2010-2016) (1). System ROE jest elek-
tronicznym narzędziem służącym do wprowadzania, 
przekazywania i analizy danych zebranych w trakcie 
dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć 
i zakażeń pokarmowych.

INTRODUCTION

The registry of foodborne outbreaks is carried out in 
Poland at the National Institute of Public Health - NIH 
since 1988. Annual assessment of the epidemiology 
of foodborne diseases in Poland is based on the data 
collected within this registry, as well as data from 
foodborne outbreaks investigations. It is designed to 
track changes in the number of outbreaks, involvement 
of various etiological factors and the characteristics of 
other specific features of outbreaks. For the purpose of 
surveillance the outbreak is defined as the occurrence, 
under specific conditions, of two or more cases caused 
by the same etiological factor, with at least one of the 
cases presenting with symptoms.

MATERIAL AND METHODS

The assessment of the epidemiological situation of 
outbreaks of foodborne disease in Poland in 2016, was 
based on analysis of data sent by local and voivodeship 
sanitary stations through ROE (Pol. Rejestr Ognisk 
Epidemicznych) as well as from the annual bulletins 
(Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and 
poisonings in Poland” - 2010-2016) (1). ROE is an 
electronical system created for uploading, transferring 
and analysis of the data acquired during the outbreak 
investigations.

RESULTS

Numbers of cases and the incidence of registered 
food poisonings and infections in Poland in the years 
2010 - 2016 with regard to their etiology are summarized 
in Table I. In 2016, among food poisonings and 
infections caused by bacterial factors, an increase was 
observed (12%). It derived from even bigger increase 
(over 18%) in Salmonella infections with the number 
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WYNIKI

Liczby zachorowań i wskaźniki zapadalności zare-
jestrowanych zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce 
w latach 2010 – 2016 z informacją o ich czynniku etio-
logicznym przedstawiono w tabeli I. W 2016 r. wśród 
zatruć i zakażeń pokarmowych spowodowanych czyn-
nikami bakteryjnymi zarejestrowano wzrost liczby 
przypadków o 12%. Wynikał on głównie ze wzrostu 
liczby przypadków zakażeń wywołanych pałeczkami 
Salmonella, który wyniósł ponad 18% w porównaniu 
do roku poprzedniego. Liczba ta była większa od me-
diany z lat 2010-2014 o 8,6%. W porównaniu do roku 
2015 zarejestrowano także wzrost liczby zachorowań 
na listeriozę, która przewyższyła także medianę z lat 
2010-2014.

W 2016 r., w grupie bakteryjnych zatruć pokarmo-
wych (spowodowanych przez odzwierzęce typy pałe-
czek Salmonella – A02.0, gronkowce – A05.0, Clostri-
dium botulinum – A05.1, C. perfringens – A05.2, a także 
inne określone bakterie, w tym Vibrio parahaemolyticus 

of cases bigger than the median from years 2010-2014 
by 8,6%. Also an increase in registered Listeria cases 
was registered, which was bigger the median from the 
years 2010-2014. 

In 2016 in a group called “bacterial food 
poisoning” (caused by zoonotic Salmonella types - 
A02.0, staphylococci - A05.0, Clostridium botulinum - 
A05.1, C. perfringens - A05.2, other specified bacteria, 
Vibrio parahaemolyticus in this and Bacillus cereus 
- A05.3-A05.8, and the factors unspecified - A05.9) 
a total number of 10 734 cases was recorded (incidence 
27,9 per 100 000). In this group an increase was 
observed, both in incidence as well as the number of 
cases, and it was bigger than the median for 2010-2014. 
The highest incidence was observed in Pomorskie, 
Lubelskie and Swietokrzyskie voivodeship and it was 
37,5; 37,4; and 35 per 100 000 accordingly (Tab. IIA).  

In 2016 incidence of foodborne infections and 
intoxications of bacterial etiology in rural areas was 
slightly higher than in cities (27.6 and 28.4/100 000 
correspondingly). As in previous year incidence most 
of the cases were among children in the age group 0-4 

Table I. Foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2010-2016. Number of cases and incidence per  
             100 000 population
Tabela I. Zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2010-2016. Liczba przypadków i zapadalność  
               na 100 000 ludności

Foodborne infections and intoxications 

Median  
2010-2014 2015 2016

number of 
cases

incidence 
rate

number of 
cases

incidence 
rate

number of 
cases

incidence 
rate

bacterial
Typhoid/paratyphoid fever 7 0.01  9 0.01  4 0.01  
Shigellosis 17 0.05  18 0.05  15 0.04  
Salmonellosis 9218 23.99  8420 21.90  10016 26.07  
Staphylococcus aureus 68 0.18  98 0.25  38 0.10  
Clostridium botulinum 28 0.08  30 0.08  26 0.07  
Clostridium perfringens 2 0.01  1 0.00  2 0.01  
Other bacterial - specified 61 0.16  109 0.28  13 0.03  
Listeriosis 84 0.22  69 0.18  99 0.26  
Leptospirosis 4 0.06  4 0.10  4 0.01  
Other bacterial - unspecified 1078 2.80  1200 3.10  956 2.49  
viral
Viral intestinal infections 50280 130.78  55729 144.90  44830 116.66  
children under 2 yeras old 19829 1567.27  22910 3122.60  16748 11.93  
Hepatitis A . 42 0.11  49 0.13  35 0.09  
parasitical
Trichinellosis 16 0.36  27 0.70  4 0.01  
Echinococcosis 55 0.14  47 0.12  63 0.16  
other
Acute diarrhoea in children under 2 years 17728 2410.34  18781 2559.80  16675 2260.87  
mushroom poisonings 26 0.07  7 0.02  45 0.12  
Berries or other parts of plants poisonings 3 0.01  3 0.01  - -
Pesticide poisonings 16 0.04  14 0.04  17 0.04  

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports: 2010-2016
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2010-2016

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2016 rokuFoodborne infections and intoxications in Poland in 2016
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i Bacillus cereus – A05.3-A05.8, oraz czynniki nieokre-
ślone – A05.9 zarejestrowano 10 734 zachorowania (za-
padalność 27,9/100 000). W tej grupie chorób wystąpił 
wzrost zapadalności i liczby chorych zarówno w po-
równaniu z 2015 r., jak i w stosunku do mediany z lat 
2010-2014. Największą zapadalność zarejestrowano 
w województwach: pomorskim, lubelskim oraz święto-
krzyskim, odpowiednio 37,5; 37,4 oraz 35 na 100 000 
(Tab. II A). W 2016 r. zapadalność na bakteryjne zatrucia 
i zakażenia pokarmowe na wsi nieznacznie przewyższa-
ła zapadalność w mieście (odpowiednio 28,4 i 27,6 na 
100 000). Podobnie jak w poprzednim roku i w latach 
ubiegłych zgłaszane zachorowania najczęściej dotyczy-
ły dzieci w wieku 0-4 lata. Stanowiły one ponad 38,5% 
ogółu zarejestrowanych przypadków (Tab. III A). Za-
padalność wśród mężczyzn była nieznacznie większa 
niż wśród kobiet, i wyniosła odpowiednio 28,7 i 27,2 na 
100 000 (Tab. III B).

Liczba przypadków i zapadalność na zakażenia 
pokarmowe o etiologii wirusowej, klasyfikowanych 
jako „wirusowe i inne zakażenia jelitowe” były niż-
sze o 19,5% niż liczba przypadków w poprzedzającym 
roku oraz niższa o 10,8% w stosunku do mediany za-
padalności za lata 2010-2014 (Tab. I).

W odniesieniu do zarażeń o etiologii pasożytniczej 
odnotowano spadek liczby przypadków włośnicy w sto-

and accounted for more than 38.5% of all registered 
(Tab. IIIA). Incidence among men was slightly higher 
than in woman (28.7 and 27.2 per 100 000) (Tab. IIIB).

The number of cases and incidence of foodborne 
infections of viral etiology, classified as “viral, and 
other intestinal infections” was lower by 19.5% than 
in the previous year and also lower by 10.8% than 
the median of incidence per 100 000 for the years 
2010-2014 (Table I). Regarding infections of parasitic 
etiology a decrease in the number of trichinellosis cases 
was recorded- 4 in total, which is also less than the 
median for 2010-2014. An increase in echinococcosis 
cases was observed- in total 63 which is more than the 
median for the years 2010-2014).

In 2016 an increase in mushrooms poisonings 
(comparing to previous years) was recorded – 45 
intoxications, with the incidence of 0.02 (Tab. IIB), which 
is both bigger that then the median of the number of cases 
and incidence for the years 2010-2014 (Tab. IIB).

Foodborne infections and intoxications in outbreaks

In 2016 a total number of 680 outbreaks of 
foodborne diseases were reported, with 22 908 exposed 
persons, 7 186 ill persons, including 2 750 (over 38% of 
all cases in outbreaks) ill children up to 14 years of age. 
Hospitalization was required for 1 603 persons (22.3% 
of all cases in outbreaks). The number of exposed has 

Table II A. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2010-2016. Number of cases and  
                    incidence per 100 000 population by voivodeships
Tabela II A. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2010-2016. Liczba przypadków  
                    i zapadalność na 100 000 populacji województwami

Voivodeship

Median  
2010-2014 2015 2016

number of 
cases Incidence rate number of 

cases Incidence rate number of 
cases Incidence rate

Poland 10296 26.75 9858 25.6 10734 27.9
Dolnośląskie 573.5 19.75 605 20.8 542 18.7
Kujawsko-pomorskie 487.5 23.35 472 22.6 503 24.1
Lubelskie 667 31.2 536 25 798 37.4
Lubuskie 204 20 243 23.8 165 16.2
Łódzkie 753 30.2 728 29.1 778 31.3
Małopolskie 1020.5 30.25 1009 29.9 1032 30.6
Mazowieckie 1419 26.5 1503 28.1 1335 24.9
Opolskie 225 22.55 198 19.8 252 25.3
Podkarpackie 676.5 31.8 628 29.5 725 34.1
Podlaskie 328.5 27.65 282 23.7 375 31.6
Pomorskie 727.5 31.55 589 25.6 866 37.5
Śląskie 1304.5 28.55 1291 28.2 1318 28.9
Świętokrzyskie 393.5 31.3 348 27.6 439 35
Warmińsko-mazurskie 363 25 358 24.4 368 25.6
Wielkopolskie 836.5 24.05 778 22.4 895 25.7
Zachodniopomorskie 316.5 18.5 290 16.9 343 20.1

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports:2010-2016
Źródło: Zakażenia i zatruci a w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2010-2016
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sunku do 2015 r.- zarejestrowano jedynie 4 zachorowa-
nia. Jest to również liczba znacznie mniejsza niż mediana 
zachorowań na włośnicę z lat 2010-2014. W roku 2016 
zarejestrowano 63 przypadki bąblowicy. Było to więcej 
niż w roku 2015 oraz więcej niż mediana z lat 2010-2014.

W 2016 r. zarejestrowano 45 (zapadalność 0,02/ 
100 000) zatruć toksynami grzybów. Są to liczby więk-
sze niż zgłoszone w 2015 r. i od mediany z lat 2010-
2014 (tab. IIB).

slightly increased comparing to the previous year and 
was higher than the median of exposed persons for the 
years 2010-2014 by 24%.

Etiology of outbreaks
Most of the outbreaks were caused by zoonotic 

Salmonella serotypes (37.6% of the outbreaks and 
28.4% of the cases). Salmonella Enteritidis was 

Table III. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2016. Number of cases, percentage and  
                incidence by age, gender and residence (urban/rural)
Tabela III. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w 2016 r. Liczba przypadków, odsetek  
                  i zapadalność według wieku, płci i zamieszkania (wieś/miasto)
A. urban and rural areas
A. tereny wiejskie/miejskie

Age 
group

Urban area Rural area Total

number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate

0 - 4 2 469 38.6 224.9 1 668 38.5 212.6 4 137 38.5 219.8
0 370 5.8 172.1 272 6.3 181.3 642 6.0 175.9
1 590 9.2 270.1 392 9.0 254.4 982 9.1 263.6
2 520 8.1 239.9 345 8.0 221.9 865 8.1 232.4
3 513 8.0 233.1 367 8.5 230.3 880 8.2 231.9
4 476 7.4 209.4 292 6.7 176.4 768 7.2 195.5
5 - 9 1 297 20.3 110.0 917 21.1 102.6 2 214 20.6 106.8
10 - 19 655 26.8 32.6 459 10.6 27.0 1114 10.4 30.0
20 - 29 336 13.1 17.0 219 5.1 9.7 555 5.2 10.9
30 - 39 351 9.9 8.9 212 4.9 8.8 563 5.2 8.9
40 - 49 245 7.8 8.1 185 4.3 8.8 430 4.0 8.4
50 - 59 290 9.7 9.1 198 4.6 9.7 488 4.5 9.4
60 and > 755 11.8 12.9 478 11.0 15.4 1233 11.5 13.8
Total 6 398 100.0 27.6 4 336 100.0 28.4 10 734 100.0 27.9
B. men and women
B. mężczyźni/kobiety

Age 
group

Men Women Total

number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate

0 - 4 2 152 40.3 222.5 1985 36.8 217.0 4137 38.3 219.8
0 327 6.1 174.4 315 5.8 177.5 642 5.9 175.9
1 511 9.6 266.9 471 8.7 260.1 982 9.1 263.6
2 450 8.4 235.2 415 7.7 229.3 865 8.0 232.4
3 443 8.3 227.1 437 8.1 237.0 880 8.1 231.9
4 421 7.9 208.3 347 6.4 181.9 768 7.1 195.5
5 - 9 1 135 21.2 106.8 1079 20.0 106.9 2214 20.5 106.8
10 - 19 560 10.5 29.5 554 28.6 29.5 992 5.1 30.0
20 - 29 275 5.1 10.7 280 5.2 10.7 760 2.6 10.9
30 - 39 291 5.4 9.0 272 5.0 9.0 565 2.5 8.9
40 - 49 194 3.6 7.5 236 4.4 7.5 380 2.2 8.4
50 - 59 207 3.9 8.1 281 5.2 8.1 590 2.6 9.4
60 and > 531 9.9 15.0 702 13.0 15.0 1161 6.5 13.8
total 5 345 100.0 28.7 5 389 100.0 27.2 10 799 100.0 27.9

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Report 2016
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raport roczny 2016
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Zakażenia i zatrucia pokarmowe w ogniskach
W 2016 r. zarejestrowano 680 ognisk zatruć/zaka-

żeń chorób przenoszonych drogą pokarmową. Licz-
na narażonych wyniosła 22 908 osób, a zachorowało 
7 186, w tym 2 750 dzieci do 14 lat (ponad 38% ogółu 
zachorowań w ogniskach). Hospitalizacji wymagały 
1 603 osoby (co stanowiło 22,3% ogółu zachorowań 
w ogniskach). Liczba osób narażonych w ogniskach, 
w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła i była 
wyższa od mediany z lat 2010-2014 o 24%.

Czynniki etiologiczne zachorowań w ogniskach 
Najwięcej zidentyfikowanych ognisk było wywoła-

nych przez pałeczki z rodzaju Salmonella (37,6% ognisk 
i 28,4% zachorowań). S. enteritidis była przyczyną 32,5% 

responsible for 32.5% of outbreaks and 26.2% of cases 
correspondingly, whereas viruses were responsible for 
22% of the outbreaks and 28.5% of the cases. In 27.3% 
of foodborne outbreaks no etiological agent was found 
(Tab. IV). This is an increase to previous year and the 
continuation of an increasing trend throughout last 
couple of years both in the group of small outbreaks 
(with 1-4 cases) as well as large outbreaks (more than 
10 cases) (Fig.1).

Among outbreaks of viral etiology noroviruses 
were responsible for 49.7% of those outbreaks and 
81.5% of cases and rotaviruses for 48.4% of outbreaks 
and 18.2% of cases.

Table IV. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications in Poland in 2015-2016. Number and  
                 percentage of outbreaks and cases by etiological agent
Tabela IV. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w latach 2015-2016. Liczba przypadków i odsetek według  
                  czynnika etiologicznego

Etiological agent
2015 2016

Outbreaks Cases Outbreaks Cases
number % number % number % number %

zoonotic Salmonella types 195 34.8 1570 22.3 256 37.6 2038 28.4
Staphylococcus aureus 5 0.9 209 3.0 1 0.1 3 0.0
Escherichia coli 3 0.5 31 0.4 3 0.4 62 0.9
other bacterial agents 64 11.4 374 5.3 71 10.4 305 4.2
viruses 135 24.1 2089 29.7 153 22.5 2056 28.6
poisonous muschrooms 0 0.0 0 0.0 8 1.2 22 0.3
parasites 21 3.8 85 1.2 2 0.3 6 0.1
unknown 137 24.5 2679 38.1 186 27.4 2694 37.5
total 560 100.0 7037 100.0 680 100.0 7186 100.0

Table V. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications caused by Salmonella in Poland in 2015-2016.  
              Number and percentage of outbreaks and cases by serotype
Tabela V. Ogniska zakażeń i zatruc pokarmowych o etiologii Salmonella w Polsce w latach 2015-2016. Liczba i odsetek  
                ognisk według serotypu

Zoonotic Salmonella types
2015 2016

Outbreaks Cases Outbreaks Cases
number % number % number % number %

S. Enteritidis 157 80.5 1351 86.1 221 86.3 1883 92.4
S. Typhimurium 2 1.0 9 0.6 6 2.3 46 2.3
S. Kentucky - - - - - - - -
S. Hadar 1 0.5 4 2.1 - - - -
S. Infantis 1 0.5 23 1.5 1 0.4 20 1.0
S. Virchow - - - - 1 0.4 4 0.2
S. Enterica 3 1.5 22 1.4 1 0.4 4 0.2
S. spp 19 9.7 116 7.4 14 5.5 50 2.5
S. group B - - - - 1 0.4 4 0.2
S. group C 1 0.5 2 0.1 - - - -
S. group D 11 5.6 43 2.7 11 4.3 27 1.3
Salmonella - total 195 100.0 1570 100.0 256 100.0 2038 100.0

Piotr Polański, Małgorzata Sadkowska-Todys
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ognisk i 26,2% zachorowań, natomiast czynniki wiruso-
we wywołały 22% ognisk i 28,5% zachorowań. W 27,3% 
ognisk nie ustalono czynnika etiologicznego (Tab. IV), co 
stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku oraz 
kontynuację trendu wzrostowego utrzymującego się od 
kilku lat. Wzrost liczby i odsetka ognisk o nieustalonej 
etiologii obserwowano w ogniskach do 4 osób chorych 
oraz w ogniskach z liczba chorych powyżej 10 (Ryc. 1).

Wśród ognisk o etiologii wirusowej norowirusy 
były przyczyną 49,7% ognisk i 81,5% zachorowań 
w ogniskach, natomiast rotawirusy - odpowiednio 
48,4% ognisk oraz 18,2% zachorowań.

Serotyp Salmonella Enteritidis był czynnikiem etio-
logicznym 86,3% ognisk i 92,4% zachorowań spowo-
dowanych przez odzwierzęce typy pałeczek Salmonella 
(Tab. V). 

W porównaniu do poprzednich lat nastąpił wzrost 
zarówno w odsetku ognisk wywołanych przez pałecz-
ki Salmonella w ogólnej liczbie ognisk jak i udziału 
serotypu S. Enteritids w liczbie ognisk i zachorowań 
w ogniskach wywołanych odzwierzęcymi typami pałe-
czek Salmonella. Pałeczki S. enteritidis były przyczy-
ną zachorowania 1 883 osób w ogniskach, co stanowi 
wzrost o 39,4% w porównaniu do poprzedniego roku.  

Salmonella Enteritidis was an etiological agent 
in 86.3% of outbreaks causing 92.4% of cases in the 
group of zoonotic Salmonella foodborne outbreaks 
(Tab. V). Comparing to the previous year an increase in 
percentage of outbreaks of Salmonella etiology in total 
number of outbreaks and S. Enteritidis specifically in 
the group of outbreaks caused by zoonotic Salmonella 
outbreaks was recorded. Generally 1 883 persons got ill 
(an increase by 39.4% comparing to the previous year) 
in outbreaks caused by S. Enteritidis in 2016. Majority 
of those outbreaks were small outbreaks (where 4 and 
less persons got sick) and they accounted for over 59% 
of all S. Enteritidis outbreaks. Household was a place of 
origin in 74% of those outbreaks. In 2016 a multistate S. 
Enteritidis outbreak took place, in investigation of which 
eggs originating from Poland were found as a vehicle (4).

In 2016 there were 2 outbreaks of parasitic 
etiology reported (0.3% of all outbreaks and 0.08% of 
cases in all outbreaks), one of which was caused by 
trichinellosis and the other by giardiasis.

There were 6 outbreaks reported in 2016 with the 
case number exceeding 100. Two of them were caused 
by S. Enteritidis, other two by Norovirus and in last 
two no etiological agent was found.

Table VI. Outbreaks of foodborne infections and intoxications with infectious and unknown etiological agent in Poland in  
                2016. Number of outbreaks and cases by etiological agent and setting
Tabela VI. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych o zakaźnej i nieznanej etiologii w Polsce w 2016 r. Liczba ognisk  
                   i przypadków według czynnika etiologicznego i miejsca wystąpienia ogniska

Setting
Etiological agent

total total  
%Salmonella

other 
bacterial 
agents

viruses parasites unknown 
agent

household, domestic 
kitchen

outbreaks 196 11 59 2 55 323 48.1
cases 715 31 175 6 193 1120 15.6

restaurant, bar, hotel, 
catering

outbreaks 25 - 33 - 55 113 16.8
cases 331 - 670 - 836 1837 25.6

nursery, kindergarten outbreaks 20 - 3 - 8 31 4.6
cases 475 - 34 - 99 608 8.5

school outbreaks 5 - 6 - 7 18 2.7
cases 423 - 237 - 179 839 11.7

camp or school trip outbreaks 1 - 1 - 2 4 0.6
cases 2 - 14 - 28 44 0.6

children’s home, 
boarding schools

outbreaks 1 1 5 - 6 13 1.9
cases 21 49 258 - 248 576 8.0

social care outbreaks - - 1 - 6 7 1.0
cases - - 42 - 87 129 1.8

hospital outbreaks 2 60 41 - 32 135 20.1
cases 22 278 418 - 622 1340 18.7

sanatorium, rehabilitation 
center

outbreaks - 2 3 - 7 12 1.8
cases - 9 166 - 196 371 5.2

other setting outbreaks 6 1 1 - 8 16 2.4
cases 49 3 42 - 206 300 4.2

total outbreaks 256 75 153 2 186 672
cases 2038 370 2056 6 2694 7164

total % outbreaks 38.1 11.2 22.8 0.3 27.7 100.0
cases 28.4 5.2 28.7 0.1 37.6 100.0

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2016 rokuFoodborne infections and intoxications in Poland in 2016
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Places of occurrence of outbreaks
Just as in previous years, in 2016 the most 

frequent place of occurrence of outbreaks was private 
household (323 outbreaks, 1 120 cases). Among those 
over 52% were of S. Enteritidis etiology and in 17% 
no etiological agent was found. Majority of those 
outbreaks (over 81%) were small outbreaks (4 and less 
cases per outbreak).

In 2016 there were 135 hospital outbreaks with 
1 340 cases. The most frequent etiological agent 
in hospital outbreaks was Clostridium difficile (60 
outbreaks and 270 cases) followed by rotavirus (24 
outbreaks and 227 cases).

Vehicles identified in outbreaks
The most frequent vehicle of infection in 2016 

were (same as in previous year) eggs and egg products 
(4.6% of outbreaks and 2.6% of cases), followed 
by cakes and desserts (3.5% of outbreaks, 3.4% of 
cases). In 550 (80.9%) in which 5 806 persons fell ill 
(80.8%) no vehicle of infection was found, which is 
an increase comparing to the previous year (Tab. VII) 
(3). In 2016 there was a decrease in the percentage 
of outbreaks with 10 and more case, which occurred 
during organized venues, and from which at least one 
food sample was taken for testing. Yearly this number 
is was around 45% and in 2016 it was 40.2%.

W większości były to małe ogniska rodzinne, w któ-
rych chorowało 4 lub mniej osób. Stanowiły one ponad 
59% ognisk o etiologii S. enteritidis, a ich miejscem 
wystąpienia było mieszkanie/dom (74%). W 2016 r. 
miało miejsce międzynarodowe ognisko o etiologii 
Salmonella enteritidis, w którym wykazano związek 
między zachorowaniami ludzi a konsumpcją jaj po-
chodzących z Polski (4).

W 2016 roku odnotowano 2 ogniska wywoła-
ne przez czynniki pasożytnicze (odpowiednio 0,3% 
ognisk i 0,08% ogółu zachorowań w ogniskach). Jedno 
z nich dotyczyło zachorowań na włośnicę, a drugie na 
giardiozę.

W 2016 r. zarejestrowano 6 ognisk, w których za-
chorowało więcej niż 100 osób. W dwóch z nich czyn-
nikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella en-
teritidis, w kolejnych dwóch norowirusy, a w dwóch 
pozostałych nie ustalono czynnika etiologicznego. 

Miejsca występowania ognisk
Tak jak w poprzednich latach, najczęstszym miej-

scem, w którym występowały ogniska było gospodar-
stwo domowe - 323 ogniska, 1 120 zachorowań (Tab. 
VI). Wśród tych ognisk ponad 52% było o etiologii S. 
enteritidis, a w 17% nie ustalono czynnika etiologicz-
nego. W ponad 81% były to ogniska, w których choro-
wało do 4 osób.

Ryc.1 Ogniska pokarmowe 2014-2016. Odsetek ognisk z nieokreślonym i określonym czynnikiem etiologicznym 2014-2016, w tym o niustalonej etiologii z 1-4 i wi    
Fig.1 Foodborne outbreaks 2014-2016. Percentage of outbreaks with known and unknown etiology 2014-2016, including unknown etiology with 1-4 and more th   
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Fig. 1. Foodborne outbreaks 2014-2016. Percentage of outbreaks with known and unknown etiology 2014-2016, including  
            unknown etiology with 1-4 and more than 10 cases
Ryc. 1. Ogniska pokarmowe 2014-2016. Odsetek ognisk z nieokreślonym i określonym czynnikiem etiologicznym 2014- 
             2016, w tym o niustalonej etiologii z 1-4 i wiecej niż 10 chorymi
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W 2016 r. odnotowano 135 ognisk, które miały 
miejsce w szpitalach. Łącznie zachorowało w nich 
1 340 osób. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym 
tych ognisk były zakażenia o etiologii Clostridium 
difficile - 60 ognisk, 278 chorych. Rotawirusy były 
czynnikiem etiologicznym 24 ognisk, które wystąpiły 
w szpitalach i zachorowało w nich łącznie 227 osób.

Nośniki zakażeń w ogniskach
Najczęstszym nośnikiem zakażenia w 2016 roku 

były, podobnie jak rok wcześniej, potrawy zaliczane 
do jaj i produktów z jaj (4,6% ognisk, 2,6% zachoro-
wań), a następnie ciast i deserów (łącznie 3,5% ognisk, 
3,4% zachorowań). W 550 (80,9%) ogniskach, w któ-
rych zachorowało 5 806 osób (80,8%) nie ustalono no-
śnika zakażenia, co stanowi wzrost w porównaniu do 
poprzedniego roku (Tab. VII) (3). W 2016 roku zmniej-
szył się odsetek ognisk z liczbą chorych powyżej 10 
osób, które wystąpiły w związku z imprezą zorganizo-
waną, a w których pobrano co najmniej jedną próbkę 
żywności do badań mikrobiologicznych. Wspomniany 
odsetek w tego rodzaju ogniskach rokrocznie (2014-
2015) sięgał około 45%, natomiast w 2016 roku wy-
niósł 40,2%.

Obraz kliniczny zachorowań w ogniskach
Obraz kliniczny zachorowań, w roku 2016 w za-

leżności od czynnika etiologicznego przedstawiał się 
następująco:
 - w zachorowaniach spowodowanych przez pałecz-

ki Salmonella dominowały: biegunka, która wystą-
piła u 87,5 % chorych, bóle brzucha (63,9%) oraz 
gorączka (59,4%) 

Clinical presentations of cases in outbreaks
The clinical presentation of cases in 2016, in 

reference to the specific etiological agent or a group of 
etiological agents, was as follows:
 - in diseases caused by Salmonella diarrhea was the 

most prevalent and occurred in 87.5% of patients, 
than abdominal pain (cramps) (63.9%) and fever 
(59.4%); 

 - in diseases caused by viruses the most frequent 
symptoms were vomiting (in 66.8% of cases), 
diarrhea (in 61% of cases), and abdominal pain 
(cramps) (47.4% of cases);

 - among the cases caused by other bacterial etiology 
diarrhea occurred in 79.5% of patients, and 
abdominal pain in 27.6%;

 - among the cases caused by unknown etiology 
dominated diarrhea (67.4%), vomiting (53.9%) and 
abdominal pain (44.9%), which might suggest that 
majority of those outbreaks were of viral etiology (as 
well as the fact that fever was present only in 17.7% 
of cases in those outbreaks). It also consistent with 
clinical presentation of cases in unknown etiology 
outbreaks in previous years (Fig. 2).

As in previous years outbreaks have been reported 
to the European Union database operated by EFSA, in 
accordance with the criteria set by this organization. 
Only outbreaks with data suggesting an involvement 
of food products or where such relation cannot be 
disproven are reported to this database. In 2016 a total 
number of 472 outbreaks was reported (2), among 
which 126 (26.7%) were classified as strong-evidence 

Ryc.2 Ogniska o nieustalonej, bakteryjnej i wirusowej etiologii 2014-2016- objawy kliniczne
Fig.2 Outbreaks of unknown, bacterial and viraletiology 2014-2016- clinical symptoms
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Fig. 1. Foodborne outbreaks 2014-2016. Percentage of outbreaks with known and unknown etiology 2014-2016, including  
           unknown etiology with 1-4 and more than 10 cases
Ryc. 1. Ogniska pokarmowe 2014-2016. Odsetek ognisk z nieokreślonym i określonym czynnikiem etiologicznym 2014- 
            2016, w tym o niustalonej etiologii z 1-4 i wiecej niż 10 chorymi
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 - w zachorowaniach spowodowanych przez wirusy 
dominowały wymioty (u 66,8% chorych) biegunka 
(61%), oraz bóle brzucha (47,4%).

 - w zachorowaniach spowodowanych innymi czyn-
nikami bakteryjnymi występowały– biegunka 
(u 79,5% chorych), bóle brzucha (27,6%);

 - w zachorowaniach w ogniskach o nieustalonej 
etiologii przeważały biegunka (67,4%), wymioty 
(53,9%) oraz bóle brzucha (44,9%), co może na-
suwać podejrzenie, że większość z tych ognisk 
miało etiologię wirusową, podobnie jak fakt, że 
tylko u 17,7% chorych w ogniskach o nieustalonej 
etiologii wystąpiła gorączka. Jest to zgodne z ob-
razem klinicznym ognisk o nieustalonej etiologii 
z lat wcześniejszych (Ryc. 2).
Dane z ognisk zostały przekazane w formie jed-

nostkowych raportów do unijnej bazy prowadzonej 
przez EFSA (European Food Safety Authority), zgod-
nie z przyjętymi w niej kryteriami i definicjami. Ra-
portowane do tej bazy są ogniska, których wystąpienie 
miało związek ze spożywaniem skażonej żywności, 
lub nie można było tego związku wykluczyć. Ogółem 
zgłoszono 472 ognisk (2), wśród których było 126 
(26,7%) zakwalifikowanych jako ogniska z silnymi 
dowodami potwierdzającymi związek zachorowań ze 
spożyciem określonego produktu spożywczego. W 31 
ogniskach (6,6%) dowody miały charakter mikrobio-
logiczny (w żywności lub w wymazach sanitarnych 
wykryto ten sam czynnik etiologiczny co u chorują-
cych w ognisku ludzi), w 39 (8,3%) były to dowody 
epidemiologiczne (w badaniach analitycznych wyka-
zano związek wystąpienia zachorowania ze spożyciem 
określonego produktu spożywczego), a w 83 ogni-
skach (17,6%) związek ten wynikał z opisu epidemio-
logicznego ogniska. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Wzrastająca liczba ognisk, jak również zachoro-
wań w ogniskach o etiologii S. enteritidis w połą-
czeniu z faktem, że najczęściej identyfikowanym 
nośnikiem zakażenia w tych ogniskach są jaja 
i produkty z jaj wskazują na konieczność zaostrze-
nia nadzoru nad tymi produktami, zarówno w ob-
rębie produkcji pierwotnej, jak i obrocie. 

2. Wzrastający rokrocznie odsetek ognisk o nieusta-
lonej etiologii, w których objawy u chorych są cha-
rakterystyczne dla ognisk o etiologii wirusowej, 
wskazuje na potrzebę rutynowego wykonywania 
badań laboratoryjnych we wspomnianych ogni-
skach w kierunku tych czynników.

3. Duży odsetek ognisk o liczbie chorych powyżej 
10 osób, związanych z imprezą zorganizowaną, 
w których nie pobrano żadnej próbki żywności 
do badań wynika z braku ich dostępności podczas 

outbreaks (with the proven link between the illness 
and food consumption), which was 59 more than in 
2015. In 31 outbreaks (6.6%) evidences mentioned 
were laboratory (microbiologically) supported (in 
food samples or surfaces swabs the same agent was 
discovered as in samples taken from the cases), in 39 
(8.3%) of outbreaks the epidemiological proofs were 
found (link between food consumption and falling ill 
proven by epidemiological analysis), and in 83 (17.6%) 
the link resulted from the descriptive epidemiology).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. Increasing numbers of S. Enteritidis foodborne 
outbreaks and cases of S. Enteritidis infection in 
outbreaks along with the fact that the most frequent 
vehicle of infection in those outbreaks were eggs 
and egg products, indicates the need of tightening 
of surveillance over those products both in primary 
production and in retail. 

2. Increasing yearly percentage of outbreaks of 
unknown etiology, with cases showing symptoms 
consistent with viral etiology, indicates the 
need for performing viral testing more readily 
and frequently in the course of epidemiological 
investigations. 

3. A large percentage of unknown outbreaks with 10 
and more cases, connected to organized venue, 
with no food sample tested, which also increased 
in 2016, could indicate the lack of food samples 
to be tested during epidemiological investigations 
in these outbreaks. It might justify the need of 
reinstatement of 48-hour mandatory storage of food 
samples from organized venues by the organizers 
or developing other mechanisms increasing their 
availability for testing, especially when it comes 
to outbreaks among children and elderly persons.
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dochodzenia epidemiologicznego. Wskazuje to na 
zasadność przywrócenia obowiązku przechowy-
wania próbek żywności przez organizatora impre-
zy przez okres 48 godzin od jej zakończenia lub 
wypracowanie innych mechanizmów zapewnia-
jących ich dostępność, w szczególności w przy-
padku ognisk dotyczących małych dzieci lub osób 
starszych.
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ABSTRACT

THE AIM. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of salmonellosis in 2015-2016 in 
Poland, compared to the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The assessment of the epidemiological situation was performed on the basis of 
data from bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland”, information from the laboratories of Sanitary-
epidemiological Stations and data from epidemiological investigations of outbreaks which were provided by 
Sanitary-epidemiological Stations through the Register of Epidemic Outbreaks (ROE) to the Department of 
Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance as well as data from the Department of Demographic 
Studies of the Central Statistical Office. Cases were classified according to the implemented case definitions.
RESULTS. In 2015, a total of 8 650 cases salmonellosis were reported. Among them 8 418 were cases of 
intestinal salmonellosis and 232 of extraintestinal one. Total incidence was 22.5/100 000. 8235 (95,2%) cases met 
the criteria for confirmed case and 415 cases were classified as probable. In comparison to 2014, the percentage 
of hospitalized persons increased slightly and remained at a high level of 71.8%. The increase of salmonellosis 
cases, as in previous years, occurred in the summer months. In 2015 he highest incidence was recorded in the 
Małopolskie and Mazowieckie voivodeships, and the lowest in the Lubuskie. Children 0-4 were most often 
affected, especially at the age of 2 and 3 years old. 
Number of reported foodborne outbreaks caused by Salmonella was 190. Among them 154 were caused by 
Salmonella Enteritidis. This serotype, as in previous years was the most frequently isolated. Out of the 433 571 
tested people who were working with food, 0.2% were infected with Salmonella. 
In 2016, the total number of reported cases of salmonellosis was 10,027 cases, which was close to 16% increase 
in cases compared to the previous year and over 19% increase compared to 2014. There were registered 9,701 
cases of intestinal and 326 extraintestinal infections. 9,713 cases were classified as confirmed, accounting for 
96.9% of all and 314 cases were classified as probable ones. The percentage of hospitalizations in 2016 remained 
at a similar level as in previous years (71.1%). The peak of incidence as in the previous year was in July. The 
highest numbers of cases were recorded in the Małopolskie and Mazowieckie voivodeships, which accounted for 
23% of all reported cases. As in previous years, most often affected were children at the age 0-4. In 2016 number 
of reported outbreaks of foodborne infections caused by Salmonella sp. was 240. In 85% of them S. Enteritidis 
serotype was isolated, which as in previous years was the serotype most frequently isolated in outbreaks and 
sporadic diseases. Among 443 419 people working with food who were tested for Salmonella 0,2% were positive, 
as in the previous year. 
CONCLUSIONS. The increase in the incidence of salmonellosis in 2015-2016 in Poland may be related to the 
outbreak detected in 2016, covering more than a dozen EU countries, associated with eggs originating in Poland.
Observed in the last several years high percentage of hospitalizations due to salmonellosis is a consequence 
of rare laboratory testing for salmonellosis by GPs of patients with gastroenteritis. It also results in the low 
sensitivity of salmonella surveillance in Poland.

Key words: salmonellosis, intestinal salmonellosis, extraintestinal salmonellosis, epidemiology, Poland, 2015, 2016
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STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej salmonelozy w latach 2015-2016 w Polsce, w porów-
naniu do lat poprzednich.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej została przeprowadzona na podstawie danych 
z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji z laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych i z danych z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach przekazanych przez stacje sanitarno-epidemio-
logiczne poprzez system Rejstr Ognisk Epidemicznych (ROE) do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych 
i Nadzoru oraz danych pochodzących z Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Zachorowania kwalifikowano na podstawie obowiązujących definicji przypadku.
WYNIKI. W 2015 r. w Polsce zgłoszono łącznie 8 650 przypadków zachorowań o etiologii salmonelozowej, 
8 418 to przypadki salmonelozy jelitowej, 232 pozajelitowej. Zapadalność ogółem wyniosła 22,5 na 100 000 
ludności. Zarejestrowano 8 235 przypadków potwierdzonych, co stanowiło 95,2% wszystkich zachorowań 
oraz 415 przypadków prawdopodobnych. W porównaniu do 2014 r. odsetek osób hospitalizowanych nie-
znacznie wzrósł i dalej utrzymywał się na wysokim poziomie 71,8%. Wzrost zachorowań na salmonelozy od-
zwierzęce, podobnie jak w latach poprzednich, przypadł na miesiące letnie. Najwięcej zachorowań w 2015 r. 
odnotowano w województwie małopolskim i mazowieckim, najmniej w województwie lubuskim. Najczęściej 
chorowały dzieci w przedziale wiekowym 0-4, głównie dzieci w wieku od 1 do 2 r.ż. Zgłoszono 190 ognisk 
zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella, w tym 154, których czynnikiem etiologicznym 
były pałeczki Salmonella Enteritidis. Ten typ serologiczny podobnie jak w latach ubiegłych był najczęściej 
izolowanym serotypem. Wśród przebadanych 433 571 osób pracujących z żywnością, u 0.2% z nich wyizo-
lowano pałeczki Salmonella.
W 2016 r. liczba zachorowań na salmonelozy wyniosła łącznie 10 027 przypadków, co oznacza prawie 16% 
wzrost zachorowań w porównaniu do roku poprzedniego oraz ponad 19% wzrost w porównaniu do roku 2014. 
Zarejestrowano 9 701 przypadków samonelozy jelitowej i 326 pozajelitowej. Zaklasyfikowano 9 713 przy-
padków jako potwierdzone, co stanowi 96,9% wszystkich przypadków salmoneloz oraz 314 przypadków jako 
prawdopodobne. Odsetek hospitalizacji w 2016 r. utrzymał się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich 
i wniósł 71,1%. Szczyt zachorowań, tak samo jak rok wcześniej, miał miejsce w lipcu. Najwięcej przypadków 
odnotowano w województwie małopolskim i mazowieckim, zachorowania te stanowią 23% wszystkich zareje-
strowanych salmoneloz. Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej chorowały dzieci w wieku od 0 do 4 lat. 
Zgłoszono 240 ognisk zatruć pokarmowych spowodowanych pałeczkami Salmonella, w 85% z nich wyizolowa-
no serotyp Enteritidis, który tak samo jak w latach wcześniejszych był głównym serotypem izolowanym w ogni-
skach oraz zachorowaniach sporadycznych. Odsetek osób pracujących z żywnością, mających dodatni wynik 
badania w kierunku pałeczek Salmonella wyniósł tak jak rok wcześniej 0,2% (z 443 419 przebadanych osób).
WNIOSKI. Wzrost liczby zachorowań na salmonelozy w latach 2015-2016 jest prawdopodobnie w dużej części 
wynikiem wykrytego w 2016 r. ogniska obejmującego kilkanaście krajów UE, mającego powiązanie z jajami 
pochodzącymi z Polski.
W dalszym ciągu obserwowany jest wysoki odsetek osób hospitalizowanych z powodu salmonelozy - jest to konse-
kwencją zlecania przez lekarzy pierwszego kontaktu zbyt małej liczby badań laboratoryjnych u chorych z nieżytem 
żołądkowo-jelitowym, co skutkuje również niedorejestrowaniem przypadków salmonelozy w Polsce.

Słowa kluczowe: salmonelozy, salmonelozy jelitowe, salmonelozy pozajelitowe, epidemiologia, Polska, 2015, 2016

WSTĘP

Na drugim miejscu, zaraz po bakteriach z rodza-
ju Campylobacter, pałeczki Salmonella są najczęściej 
występującym w Unii Europejskiej czynnikiem etio-
logicznym powodującym zachorowania, którym to-
warzyszy nieżyt żołądkowo jelitowy. W 2015 r. w 28 
krajach UE zarejestrowano łącznie 94 625 przypad-
ków salmoneloz u ludzi, a zapadalność wyniosła 21,2 
na 100 tys. ludności (1). Przypadki z Polski stanowią 
9,14% tych zachorowań. W 2016 r. w krajach UE za-
chorowało łącznie 94 530 osób, z czego 10,6% przy-

INTRODUCTION

In the European Union Salmonella sp. is the second, 
just behind Campylobacter, most frequent cause of 
human gastroenteritis. In 2015, a total of 94,625 
human salmonellosis cases were recorded in the 28 
EU countries, and the incidence was 21.2/100,000 (1). 
Poland accounted for 9.14% of these cases. In 2016, 
in EU 95,430 cases of salmonellosis were reported, of 
which 10.6% occurred in Poland (2). Within two years 
(2015-2016), in the European Union, Salmonella was 
the cause of 254 deaths. 
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Both intestinal and extraintestinal salmonellosis is 
in Poland subject of obligatory reporting. The purpose 
of this study is the assessment of the epidemiological 
situation of salmonellosis in Poland in 2015-2016 in 
comparison to the previous years.

MATERIAL AND METHODS

The epidemiological situation of salmonellosis in 
Poland in 2015 and 2016 has been analyzed on the 
basis of data included in the relevant annual bulletins 
“Infectious diseases and poisoning in Poland” (NIZP-
PZH, GIS, Warsaw), information from the laboratories 
of Sanitary-epidemiological Stations and data from 
epidemiological investigations of outbreaks which 
were provided by Sanitary-epidemiological Stations 
through the Register of Epidemic Outbreaks (ROE) 
to the Department of Epidemiology of Infectious 
Diseases and Surveillance as well as data from the 
Department of Demographic Studies of the Central 
Statistical Office.

Enteric salmonellosis is classified based on 
a case definition that was adopted by the European 
Commission by decision of 28 April 2008, amending 
decision number 2002/253 / EC. In 2009 it was 
introduced to routine surveillance in Poland

RESULTS

In Poland, in 2015, the number of reported cases 
of salmonellosis was 8,650, including 8 818 intestinal 
salmonellosis and 232 cases of extraintestinal 
salmonellosis (3) (tab. I). In comparison to 2014, 
it was an increase of 221 cases. The incidence was 
22,5/100,000, which in comparison to the previous 
year was an increase of 0.7/100,000. 

In 2016, the incidence of salmonellosis in 
relation to the previous year increased by 16%, there 
were a total of 10,027 cases, which included 9,701 
cases of intestinal salmonellosis and 326 cases of 
extraintestinal salmonellosis. In comparison to 2014, 
the total number of cases of salmonellosis increased 
by over 19% (4).

In 2015, salmonellosis were the direct cause of 5 
deaths, while in 2016 of 8 deaths. In comparison with 
the years 2013-2014 we observe a decrease in the 
number of deaths caused by Salmonella.

One of the factors that may have influenced 
the increase in the number of reported cases 
was the implementation of the Regulation of the 
Minister of Health of April 2014 on biological 
pathogens subject to notification, and standard 
forms of positive test results for biological 
pathogens and the circumstances of reporting.  

padków zachorowań na salmonelozy pochodziła z Pol-
ski (2). W krajach Unii Europejskiej w ciągu dwóch lat 
(2015-2016) salmoneloza była przyczyną 254 zgonów. 
Obowiązkowej rejestracji w Polsce podlegają zarówno 
przypadki salmonelozy jelitowej, jak i pozajelitowej.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicz-
nej zachorowań na salmonelozy w latach 2015-2016 
w Polsce w porównaniu do lat poprzednich.

MATERIAŁ I METODY

Sytuacja epidemiologiczna salmoneloz w Pol-
sce w latach 2015 i 2016 została przeanalizowana na 
podstawie danych zawartych w rocznych biuletynach 
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” (NIZP-PZH, 
GIS, Warszawa) (3), (4), z danych z Przeglądu Epi-
demiologicznego za lata wcześniejsze (5), z danych 
zawartych w aplikacji Rejestr Ognisk Epidemicznych 
(ROE) uzyskanych i przekazanych przez stacje sani-
tarno-epidemiologiczne w ramach prowadzonych do-
chodzeń epidemiologicznych w ogniskach, w których 
czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella, 
a także z informacji z laboratoriów stacji sanitarno-e-
pidemiologicznych dostarczanych do Zakładu Bakte-
riologii NIZP-PZH. 

Zachorowania na salmonelozy jelitowe klasyfiko-
wane są na podstawie definicji przypadku, która zosta-
ła przyjęta przez Komisję Europejską decyzją z dnia 
28 kwietnia 2008 r., wprowadzoną do rutynowego 
nadzoru w Polsce w 2009 r., zmieniającą decyzję nu-
mer 2002/253/EC.

WYNIKI

W Polsce w 2015 r. zarejestrowano ogółem 8 650 
przypadków salmoneloz, w tym 8418 przypadków 
salmonelozy jelitowej oraz 232 przypadki salmoneloz 
pozajelitowych (Tab. I).

W porównaniu do 2014 r. jest to łącznie o 221 za-
chorowań więcej. Zapadalność na 100 000 ludności 
wynosiła 22,5, co w porównaniu do roku poprzedniego 
daje wzrost o 0,7 nowo zarejestrowanych zachorowań 
na 100 000 ludności. 

W 2016 r. liczba zachorowań na salmonelozy 
w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosła o 16%, 
odnotowano ogółem 10 027 przypadków, 9701 przy-
padków salmonelozy jelitowej oraz 326 przypadków 
salmonelozy pozajelitowej. W porównaniu do 2014 r.  
liczba zachorowań na salmonelozy ogółem wzrosła 
o ponad 19%.

W 2015 r. salmonelozy odzwierzęce były bezpo-
średnią przyczyną 5 zgonów, natomiast w 2016 r. 8 
zgonów. W porównaniu z latami 2013-2014 obserwu-
jemy spadek liczby zgonów spowodowanych pałecz-
kami Salmonella.



422

Małgorzata Milczarek, Miroslaw P Czarkowski, Małgorzata Sadkowska-Todys

This legislation was aimed at streamlining and sealing 
the epidemiological surveillance system in Poland. 
However, such a large increase, especially in 2016, 

Nadal jednym z czynników mogącym mieć wpływ 
na wzrost liczby zachorowań było wejście w życie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z kwietnia 2014 r. 

Table I. Salmonellosis in Poland in 1985-2016. Number of cases, incidence per 100,000 population, percentage of  
               hospitalization and number of deaths
Tabela I. Salmonelozy w Polsce w latach 1985-2016. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności, procent  
                hospitalizowanych oraz liczba zgonów

Year
Intestinal salmonellosis 1) Extraintestinal salmonellosis 2) Total

No. of 
cases

Incidence 
rate

% 
hosp.

No. of 
cases

Incidence 
rate

% 
hosp.

No. of 
cases

Incidence 
rate

% 
hosp.

No. of 
death

1985-1989 3) 26 622 70.7 37.9 22 726 67.5 48.7 49 242 130.7 42.9 17 
1990-1993 3) 26 455 69.2 46.9 19 243 50.3 48.0 45 784 119.8 47.3 10 
1994-1998 3) 26 675 69.0 52.1 64 0.17 93.9 26 739 69.2 52.2 3 
1999-2003 3) 20 575 53.8 66.7 93 0.24 90.1 20 688 54.1 66.8 6 
2004-2009 3) 13 210 34.6 70.6 140 0.37 91.1 13 362 35.0 70.8 6 

2009 8 855 23.2 69.3 117 0.31 93.2 8 972 23.5 69.6 6 
2010 9 549 25.0 69.7 183 0.48 86.3 9 732 25.5 70.0 4 
2011 8 652 22.5 69.4 161 0.42 93.2 8 813 22.9 69.9 3 
2012 8 267 21.5 69.0 177 0.46 89.3 8 444 21.9 69.4 7 
2013 7 407 19.2 72.0 171 0.44 87.7 7 578 19.7 72.4 10 
2014 8 197 21.3 69.2 195 0.51 93.3 8 392 21.8 69.7 13 
2015 8 418 21.9 71.3 232 0.60 88.8 8 650 22.5 71.8 5 
2016 9 701 25.2 70.5 326 0.85 89.9 10 027 26.1 71.1 8 

1) change in registration: until 1993 only food poisoning, since 1994, food poisoning and other gastrointestinal infections 
2) change in registration: up to 1993 other salmonellosis than food poisoning, since 1994, only extraintestinal infections 
3) medians 
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, MoH/CSI. Warsaw. Annual Reports: 1985-2016

Table II. Salmonellosis in Poland in 2015 and 2016. Number of cases and percentage by case definition and voivodeship
Tabela II. Salmonelozy w Polsce w 2015 i 2016 r. Liczba i procentowy udział zachorowań wg kategorii definicji przypadku  
                i województw

Voivodeship

Cases of salmonellosis  
in 2015 Total

Cases of salmonellosis  
in 2016 Total

probable confirmed probable confirmed
No. of 
cases % No. of 

cases % No. of 
cases % No. of 

cases % No. of 
cases % No. of 

cases %

POLAND 415 4.8 8 235 95.2 8 650 100.0 314 3.1 9 713 96.9 10 027 100.0
1. Dolnośląskie 40 8.9 407 91.1 447 100.0 6 1.2 477 98.8 483 100.0
2. Kujawsko-pomorskie 20 4.4 431 95.6 451 100.0 14 2.8 495 97.2 509 100.0
3. Lubelskie 4 0.7 531 99.3 535 100.0 12 1.5 782 98.5 794 100.0
4. Lubuskie 2 1.4 137 98.6 139 100.0 1 0.6 175 99.4 176 100.0
5. Łódzkie 21 3.1 667 96.9 688 100.0 7 0.9 764 99.1 771 100.0
6. Małopolskie 27 2.7 972 97.3 999 100.0 35 3.4 988 96.6 1 023 100.0
7. Mazowieckie 96 6.9 1 298 93.1 1 394 100.0 35 2.7 1 256 97.3 1 291 100.0
8. Opolskie - - 190 100.0 190 100.0 2 0.8 252 99.2 254 100.0
9. Podkarpackie 35 5.7 580 94.3 615 100.0 25 3.4 706 96.6 731 100.0
10. Podlaskie 6 2.3 257 97.7 263 100.0 16 4.3 360 95.7 376 100.0
11. Pomorskie 42 7.4 522 92.6 564 100.0 14 1.7 803 98.3 817 100.0
12. Śląskie 25 3.3 730 96.7 755 100.0 16 1.9 847 98.1 863 100.0
13. Świętokrzyskie 32 11.9 238 88.1 270 100.0 35 9.3 340 90.7 375 100.0
14. Warmińsko-mazurskie - - 353 100.0 353 100.0 - - 280 100.0 280 100.0
15. Wielkopolskie 65 8.7 686 91.3 751 100.0 84 9.0 849 91.0 933 100.0
16. Zachodniopomorskie - - 236 100.0 236 100.0 12 3.4 339 96.6 351 100.0

Data sources: Annual reports on cases of infectious diseases and poisonings in Poland (MZ-56)



423

Salmonelozy w Polsce w 2015 i 2016 rokuSalmonellosis in Poland in 2015 and 2016

may also be related to the outbreak of infections 
caused by Salmonella Enteritidis which occurred in in 
2016. associated with eggs originating from Poland. 
Cases in this outbreak were noted, among others in 
Belgium, Croatia, Denmark, Finland, France, Greece, 
Hungary, Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
Norway, Slovenia, Sweden and the United Kingdom.

In 2015, the fraction of hospitalization due to 
salmonellosis amounted to 71.8%, remaining at a similar 
level as in previous years. In 2016, this percentage 
decreased slightly and amounted to 71.1%. Fractions of 
hospitalizations in both years are more than twice as high 
as the average for the European Union. For Salmonella, 
both in 2015 and 2016, the EU average ratio was 34.0%. 
Persisting high percentage of hospitalization in Poland 
may indicate a serious underreporting of the cases of 
salmonellosis.

According to the actual definitions of salmonellosis, 
number of confirmed cases reported in Poland in 2015 
was 8,235 and number of cases classified as probable 
was 415 (Tab. II).

Confirmed cases, as in previous years, accounted 
for over 95% of all reported Salmonella sp. infections. 
The percentage of probable cases compared to the total 
number of reported cases of salmonellosis was 4.8%. 
A year later, the number of confirmed salmonellosis cases 
increased by 17% reaching 9 713 cases, which is 96.9% 
of the total. Number classified as probable was 314.

As in previous years, in 2015 and 2016, the 
increase in reported cases of salmonellosis occurred in 
the summer months (Fig. 1). In the presented years, 
this increase began in April, and the peak of incidence 
occurred in July (in 2016, it was over 1 500 cases). 
In 2015, the decrease of reported cases occurred in 
September, while in 2016 one month later.

Most cases of intestinal salmonellosis in 2015 were 
reported from 2 voivodeships, Małopolskie 999 cases. 
Incidence in relation to the previous year increased 
by 16.5% and amounted to 29.6/100000, (this was 
the largest increase among 16 voivodeships) and in 
Mazowieckie, 1 394 cases, however, in this province 
the incidence in comparison to 2014 decreased and 
amounted to 26.1/100000 (Tab. III).

An average decrease in the incidence rate by of 0.6 
was also observed in 4 other voivodeships - Lubelskie, 
Łódzkie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie.

In 2016, incidence of intestinal salmonellosis was 
similar to the last year, the highest number of cases 
in the Małopolskie voivodeship - 1,023 cases and in 
Mazowieckie - 1 291 cases. The incidence increased 
in 14 voivodeships, the largest increase (by 12.2) in 
comparison to the previous year was recorded in the 
Lubelskie, it amounted to 37.2 per 100,000, while 
the highest decrease in incidence was observed in the 
Warmińsko-Mazurskie 19.5/100,000. In the previous 
year it was reported there 24.5 /100,000. 

,,w sprawie biologicznych czynników chorobotwór-
czych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy 
zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku bio-
logicznych czynników chorobotwórczych oraz oko-
liczności dokonywania zgłoszeń” mającym na celu 
usprawnienie oraz uszczelnienie systemu nadzoru epi-
demiologicznego w Polsce. Jednak tak duży wzrost, 
szczególnie w roku 2016, należy raczej wiązać z ogni-
skiem wywołanym w 2016 r. pałeczkami Salmonella 
Enteritidis, mającym powiązanie z jajami pochodzący-
mi z Polski. Zachorowania w tym ognisku odnotowa-
no m.in. w Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Fran-
cji, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Luksemburgu, 
Holandii, Norwegii, Słowenii, Szwecji oraz Wielkiej 
Brytanii. 

W 2015 r. odsetek hospitalizacji z powodu salmo-
neloz wyniósł 71,8 utrzymując się na podobnym pozio-
mie jak w latach poprzednich. W roku 2016 odsetek ten 
nieznacznie się zmniejszył i wyniósł 71,1%. Wskaźniki 
z obydwu lat są przeszło 2 razy wyższe od wskaźników 
odsetka hospitalizacji w krajach Unii Europejskiej. Dla 
salmonelozy zarówno w 2015, jak i 2016 r. wskaźnik 
w UE wynosił 34%. Utrzymujący się na wysokim po-
ziomie odsetek hospitalizacji w Polsce może świadczyć 
o znacznym niedoszacowaniu w ogólnej liczbie reje-
strowanych przypadków salmonelozy.

Zgodnie z obowiązująca definicją w 2015 r. w Pol-
sce zaklasyfikowano i zarejestrowano 8 235 przypad-
ków potwierdzonych i 415 przypadków prawdopodob-
nych salmoneloz (Tab. II). 

Przypadki potwierdzone, podobnie jak w poprzed-
nich latach stanowiły ponad 95% wszystkich odnoto-
wanych zachorowań na salmonelozy. Odsetek przy-
padków prawdopodobnych w porównaniu do ogólnej 
liczby zarejestrowanych zachorowań na salmonelozy 
wyniósł 4,8%. Rok później liczba przypadków po-
twierdzonych salmoneloz wzrosła o 17% osiągając 
poziom 9 713 zachorowań, co stanowi 96,9 % wszyst-
kich salmoneloz, natomiast liczba przypadków praw-
dopodobnych wyniosła 314. 

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2015 
oraz 2016 r. wzrost rejestrowanych przypadków sal-
monelozy przypadał na miesiące letnie (Ryc. 1). 
W prezentowanych latach wzrost ten zaczynał się 
w kwietniu, a szczyt zachorowań miał miejsce w lipcu 
(w 2016 r. było to ponad 1 500 zachorowań). W 2015 r. 
spadek zachorowań nastąpił we wrześniu, natomiast 
w 2016 r. dopiero miesiąc później.

Najwięcej przypadków zachorowań na salmone-
lozy jelitowe w 2015 r. zostało zarejestrowanych w 2 
województwach, małopolskim 999 zachorowań, za-
padalność w stosunku do roku poprzedniego wzrosła 
o 16,5% i wynosiła 29,6, (jest to największy wzrost 
spośród 16 województw) oraz w województwie mazo-
wieckim 1 394 zachorowania, jednak w województwie 
tym zapadalność w porównaniu do 2014 r. spadła i wy-
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In 2015, a total number of reported cases of 
extraintestinal salmonellosis was 232. It was 37 more 
cases than in the previous year. The highest number of 
cases was recorded in three voivodeships: Śląskie 35, 
Mazowieckie 33 and Pomorskie 25 cases (in Pomorskie 
it was also the highest incidence rate 1.08/100,000). The 
lowest number of cases was registered in the Lubuskie, 
4 cases, and the lowest incidence was 0.17/100,000 in 
the Dolnośląskie.

In 2016, the total number of cases of extraintestinal 
salmonellosis increased significantly and amounted to 
326 cases. As in the previous year, the highest number 
of cases was recorded in the Śląskie Voivodship (42 
cases), but the largest, almost twofold increase in 
incidence, occurred in the Wielkopolskie where it 
amounted to 40 cases.

As in previous years, the highest incidence of 
intestinal salmonellosis in 2015 and 2016 was recorded 
in the age group 0-4, in 2015 it was 3,549 cases, in 
2016 - 3,938, the most cases occurred in children 2 and 
3 years old (Tab. IV). Among this group of children 
also incidence was the highest. In 2015 it was 248.4 
/100,000, while in 2016 it increased to 253.1.

Among the cases of parental salmonellosis in 2015 
and 2016, the majority of was reported in the age 
group 60+. The overall incidence of extraintestinal 
salmonellosis in 2016, as compared to the previous 
year increased by 40.5%.

nosiła 26,1 (Tab. III). Spadek wskaźnika zapadalności 
o średnio 0,6 widoczny jest również w 4 innych wo-
jewództwach – lubelskim, łódzkim, podlaskim i war-
mińsko mazurskim. 

W 2016 r. sytuacja salmonellozy jelitowej wyglą-
dała podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej przy-
padków odnotowano w województwie małopolskim 
1 023 przypadki i w mazowieckim 1 291 przypadków. 
Zapadalność wzrosła w 14 województwach, najwięk-
szy wzrost (o 12,2) w porównaniu do roku poprzednie-
go odnotowano w województwie lubelskim, wyniosła 
ona 37,2 na 100 000, natomiast największy spadek 
zapadalności obserwowano w województwie warmiń-
sko-mazurskim 19,5 na 100 000, w roku poprzednim 
24,5 na 100 000 ludności.

W 2015 r. zarejestrowano łącznie 232 przypadki 
salmoneloz pozajelitowych, jest to o 37 przypadków 
więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Najwięk-
sza liczba zachorowań została odnotowana w trzech 
województwach – śląskim 35, mazowieckim 33 i po-
morskim 25 zachorowań (w pomorskim również naj-
większa zapadalność 1,08 na 100 000 ludności). Naj-
mniej zachorowań zarejestrowano w województwie 
lubuskim 4 przypadki, a najmniejszą zapadalność 0,17 
na 100 000 ludności w województwie dolnośląskim.

Table III. Salmonellosis in Poland in 2010-2016. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeship
Tabela III. Salmonelozy w Polsce w latach 2010-2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw

Voivodeship

Salmonellosis - total Extraintestinal salmonellosis
2010-2014 
(median) 2015 2016 2010-2014 

(median) 2015 2016

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. 
of 

cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

POLAND 8 444 21.9 8 650 22.5 10 027 26.1 177 0.46 232 0.60 326 0.85

1. Dolnośląskie 317 10.9 447 15.4 483 16.6 5 0.17 5 0.17 7 0.24
2. Kujawsko-pomorskie 549 26.2 451 21.6 509 24.4 11 0.53 20 0.96 31 1.49
3. Lubelskie 579 26.7 535 25.0 794 37.2 5 0.23 5 0.23 12 0.56
4. Lubuskie 135 13.2 139 13.6 176 17.3 4 0.39 4 0.39 12 1.18
5. Łódzkie 531 20.9 688 27.5 771 31.0 7 0.28 6 0.24 10 0.40
6. Małopolskie 718 21.7 999 29.6 1 023 30.3 11 0.33 18 0.53 26 0.77
7. Mazowieckie 1 794 34.3 1 394 26.1 1 291 24.1 24 0.46 33 0.62 26 0.49
8. Opolskie 136 13.4 190 19.0 254 25.5 4 0.40 5 0.50 9 0.90
9. Podkarpackie 609 28.6 615 28.9 731 34.4 7 0.33 12 0.56 28 1.32
10. Podlaskie 308 25.7 263 22.1 376 31.7 5 0.42 7 0.59 11 0.93
11. Pomorskie 578 25.2 564 24.5 817 35.3 17 0.74 25 1.08 33 1.43
12. Śląskie 633 13.7 755 16.5 863 18.9 27 0.58 35 0.76 42 0.92
13. Świętokrzyskie 238 18.8 270 21.4 375 29.9 5 0.39 9 0.71 9 0.72
14. Warmińsko-mazurskie 516 35.6 353 24.5 280 19.5 7 0.48 9 0.62 15 1.04
15. Wielkopolskie 684 19.8 751 21.6 933 26.8 18 0.53 21 0.60 40 1.15
16. Zachodniopomorskie 291 16.9 236 13.8 351 20.5 12 0.70 18 1.05 15 0.88
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annual Reports: 2010-2016
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Data provided by sanitary-epidemiological stations 
through the ROE system show that in 2015, number of 
reported foodborne outbreaks caused by Salmonella was 
190. In 154 of them the etiological factor was Salmonella 
Enteritidis. The number of outbreaks in 2015, in which 
the number of cases exceeded 30 was 11 (Tab. V). In all 
of these outbreaks, the etiological factor was Salmonella 
Enteritidis. The outbreak with the highest number of 
cases was recorded in September in the Mazowieckie 
voivodeship. This outbreak occurred in the kindergarten, 
91 got sick including 84 children. 9 of them were 
hospitalized. Another two large outbreaks were detected in 
the Wielkopolskie and Podkarpackie voivodeships, both 
occurred in the nursery, the number of patients in these 
outbreaks was 59 in the first one and 47 in the second. All 
patients were children. Other places where numbers of 
cases exceeded 30 were in 2015 banquet rooms.

In 2016, 240 outbreaks of foodborne infections 
due to Salmonella were reported in the ROE system, 
out of which 205 were caused by S. Enteritidis.  

In 12 outbreaks, the number of patients exceeded 30 
people. The largest outbreak occurred in school in the 
Pomorskie Voivodship. In this outbreak 260 people 
were affected, of whom over 90% were below 14 
years of age. Two of those cases were hospitalized. 
One outbreak in the kindergarten was also very 
large. Number of reported cases was 103, including 
101 children. As in 2015 most of outbreaks of food-
borne infections caused by Salmonella occurred in the 
kindergartens. The most frequently isolated serotype 
was S. Enteritidis. Out of the 12 outbreaks reported in 
2016, S. Typhimurium was isolated only in one.

W 2016 r. łączna liczba zachorowań na salmone-
lozy pozajelitowe znacznie wzrosła i wyniosła 326 
przypadków. Tak jak w poprzednim roku najwięcej 
zachorowań odnotowano w województwie śląskim 42 
przypadki, natomiast największy, prawie dwukrotny 
wzrost zachorowań pojawił się w województwie wiel-
kopolskim, i wyniósł 40 przypadków.

Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej zacho-
rowań na salmonelozy jelitowe w 2015 i 2016 r. za-
rejestrowano w grupie wiekowej 0-4 lata, w 2015 r. 
było to 3 549 zachorowań, w 2016 r. 3 938, najwięcej 
przypadków wystąpiło u dzieci w wieku między 2 a 3 
r.ż. (Tab. IV). Wśród tej grupy dzieci największa była 
również zapadalność, w 2015 r. wynosiła 248,4 na 100 
000 ludności, natomiast w 2016 r. wzrosła do 253,1. 

Wśród salmoneloz pozajelitowych na przestrzeni 
2015 i 2016 r. najwięcej przypadków zarejestrowano 
w grupie wiekowej 60+. Ogólna liczba zachorowań na 
salmonelozy pozajelitowe między 2015 a 2016 rokiem 
zwiększyła się o 40,5%. 

Z danych przekazanych przez stacje sanitarno-
-epidemiologiczne poprzez system ROE wynika, że 
w 2015 r. zgłoszono 190 ognisk pokarmowych wy-
wołanych pałeczkami Salmonella, w tym 154, gdzie 
czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonel-
la Enteritidis. Łączna liczba ognisk w 2015 r., w któ-
rych liczba chorych w ognisku przekroczyła 30 osób 
to 11 (Tab. V). We wszystkich tych ogniskach czyn-
nikiem etiologicznym była Salmonella Enteritidis. 
Ognisko z największą liczbą chorych odnotowa-
no we wrześniu, w województwie mazowieckim.  

Table IV. Salmonellosis in Poland in 2010-2016. Number of cases. incidence per 100.000 population. and percentage of  
                cases by age
Tabela IV. Salmonelozy w Polsce w latach 2010-2016. Liczba zachorowań. zapadalność na 100 000 ludności i udział  
                  procentowy wg wieku

Age  
group

Salmonellosis - total Extraintestinal salmonellosis
2010-2014 
(median) 2015 2016 2010-2014 

(median) 2015 2016

No. 
of 

cases

Inci-
dence 
rate

No. 
of 

cases

Inci-
dence 
rate

% No. of 
cases

Inci-
dence 
rate

%
No. 
of 

cases

Inci-
dence 
rate

No. 
of 

cases

Inci-
dence 
rate

%
No. 
of 

cases

Inci-
dence 
rate

%

Total 8 444 21.9 8 650 22.5 100.0 10 027 26.1 100.0 177 0.46 232 0.60 100.0 326 0.85 100.0
0 657 171.0 524 144.7 6.1 605 165.8 6.0 11 2.86 7 1.93 3.0 8 2.19 2.5
1 956 236.0 923 248.4 10.7 943 253.1 9.4 5 1.32 12 3.23 5.2 6 1.61 1.8
2 781 190.4 857 226.0 9.9 830 223.0 8.3 5 1.18 12 3.17 5.2 3 0.81 0.9
3 655 169.3 656 167.0 7.6 829 218.5 8.3 1 0.26 1 0.25 0.4 2 0.53 0.6
4 540 141.8 589 145.2 6.8 731 186.1 7.3 2 0.48 1 0.25 0.4 0 0.00 0.0

0 - 4 3 739 181.1 3 549 185.7 41.0 3 938 209.2 39.3 25 1.21 33 1.73 14.2 19 1.01 5.8
5 - 9 1 229 66.5 1 517 74.2 17.5 2 100 101.3 20.9 4 0.22 5 0.24 2.2 11 0.53 3.4
10-19 711 16.4 740 19.4 8.6 990 26.4 9.9 5 0.12 5 0.13 2.2 5 0.13 1.5
20-29 515 8.7 469 8.8 5.4 426 8.3 4.2 5 0.09 4 0.07 1.7 10 0.19 3.1
30-39 438 7.1 416 6.6 4.8 453 7.1 4.5 9 0.15 8 0.13 3.4 12 0.19 3.7
40-49 323 6.6 351 7.0 4.1 376 7.3 3.7 12 0.25 10 0.20 4.3 21 0.41 6.4
50-59 489 8.6 450 8.4 5.2 452 8.7 4.5 29 0.50 30 0.56 12.9 49 0.95 15.0
60 + 1 091 13.0 1 158 13.4 13.4 1 292 14.5 12.9 91 1.16 137 1.58 59.1 199 2.23 61.0

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annual Reports: 2010-2016

Salmonelozy w Polsce w 2015 i 2016 rokuSalmonellosis in Poland in 2015 and 2016
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Ognisko to miało miejsce w przedszkolu, zachorowa-
ło w nim 91 osób, w tym 84 dzieci, 9 z nich było ho-
spitalizowanych. Kolejne dwa duże ogniska wykryto 
w województwie wielkopolskim oraz podkarpackim, 
oba wystąpiły w żłobku, liczba chorych w tych ogni-
skach wyniosła 59 w pierwszym i 47 w drugim ognisku 
(w tym wszyscy chorzy to dzieci). Oprócz przedszkoli, 
miejscami, w których najczęściej dochodziło w 2015 r. 
do zbiorowych zachorowań z liczbą chorych powyżej 
30 osób, były sale bankietowe. 

W 2016 r. w systemie ROE zgłoszono 240 ognisk 
zakażeń pokarmowych spowodowanych pałeczkami 
Salmonella, w tym 205 wywołanych przez S. Enteriti-
dis. W 12 ogniskach liczba chorych przekroczyła 30 
osób. Największym ogniskiem było ognisko szkolne 
w województwie pomorskim, w którym zachorowało 
260 osób, w tym ponad 90% chorych było w wieku 
do 14 r.ż., dwie z nich były hospitalizowane. Bardzo 
dużym ogniskiem było również ognisko przedszkolne.  

Both in 2015 and 2016, the isolated Salmonella 
serotypes were Enteritidis, Typhimurium and Infantis. 
Salmonella Enteritidis in 2015 was reported in almost 
77% of all salmonellosis cases, 16% of them were isolated 
from patients in the Mazowieckie voivodeship (Tab. VI). 
The smallest number - 115 cases of salmonellosis of this 
serotype was reported in the Lubuskie Voivodship. In the 
whole country S. Typhimurium in 2015 was the cause of 
285 cases and S. Infantis of 100 cases. 

In 2016, the number of isolated S. Enteritidis 
increased significantly, causing almost 14% more 
cases than in 2015. As in the previous year, the largest 
number of Salmonella specimens of this serotype was 
reported in the Mazowieckie. In this year number of  
S. Typhimurium was 356, and S.Infantis 116. 

In comparison to previous years, there is 
evident increase in the number of cases in which 
serotype has not been specified, particularly 
among children of the age 0-4 (Tab. VII).  

Table V. Salmonellosis in Poland in 2015 and 2016. Outbreaks of foodborne infections caused by Salmonella involving 30  
              cases and more.
Tabela V. Salmonelozy w Polsce  w  2015 i 2016 r.  Charakterystyka największych ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych  
                wywołanych przez pałeczki Salmonella (30 i więcej zachorowań w ognisku)

Number  
of cases

Number  
of hospitali-

zation
Etiological 

agent 
(Salmonella 

serotype)
Setting of outbreak occurance

Place of outbreak occurance
Month

(of which  
children age 0-14) voivodeship district

2015
91 (84) 9 (9) Enteritidis Kindergarten - 5 settings (catering) mazowieckie Warszawa September
59 (59) 2 (2) Enteritidis Nursery wielkopolskie Poznań January

47 (47) 1 (1) Enteritidis Nursery podkarpackie ropczycko 
-sędziszowski March

42 (4) 7 (4) Enteritidis Weeding House małopolskie dąbrowski June
42 (5) 16 (3) Enteritidis Banquet room dolnośląskie polkowicki August
40 (40) 2 (2) Enteritidis Kindergarten lubelskie puławski May
39 (6) 15 (6) Enteritidis Fire-station (banquet room) kujawsko-pomorskie rypiński August
38 (2) 11 (2) Enteritidis Fire-station (banquet room) mazowieckie garwoliński October
37 (1) 6 (1) Enteritidis Fire-station (banquet room) świętokrzyskie kielecki August
33 (33) 8 (8) Enteritidis Kindergarten lubelskie puławski April
32 (3) 7 (3) Enteritidis Hotel restaurant śląskie lubliniecki June

2016
260 (240) 2 (2) Enteritidis School - 2 settings pomorskie pucki, wejherowski November
103 (101) 3 (3) Enteritidis Kindergarten dolnośląskie Legnica, legnicki October
82 (80) 11 (11) Enteritidis Kindergarten wielkopolskie pilski, złotowski, September
57 (41) 3 (3) Enteritidis School (banquet) wielkopolskie ostrowski October
52 (50) 3 (3) Enteritidis School małopolskie Kraków, krakowski November
46 (41) 5 (5) Enteritidis School podlaskie Białystok, białostocki May
44 (44) 11 (11) Enteritidis Kindergarten - 3 settings (catering) zachodniopomorskie stargardzki April

43 (8) 8 (3) Enteritidis Hotel małopolskie
Bielsko-Biała, Bytom, 

Ruda Śląska, Sos-
nowiec, bielski, str-
zelecki, tarnogórski

September

34 (2) 5 (1) Typhimurium Fire-station (banquet room) lubelskie Biała Podlaska, bialski, 
radzyński, parczewski September

34 (34) 2 (2) Enteritidis Kindergarten lubelskie lubartowski, świdnicki March
31 (0) 0 (0) Enteritidis Restaurant mazowieckie Warszawa August
30 (30) 2 (2) Enteritidis Kindergarten pomorskie chojnicki October

Data sources: Forms from the outbreaks study of food poisonings and intestinal infections sent to the Department of Epidemiology of 
NIPH-NIH by sanitary-epidemiological stations

Małgorzata Milczarek, Miroslaw P Czarkowski, Małgorzata Sadkowska-Todys
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Zarejestrowano w nim 103 chore osoby, w tym 101 
z nich to dzieci. Najczęściej ogniska zakażeń pokarmo-
wych wywołane pałeczkami Salmonella miały miejsce 
podobnie jak w roku 2015 w przedszkolach. Izolowa-
no w nich od chorych głównie pałeczki S. Enteriti-
dis. W jednym z 12 wspomnianych ognisk w 2016 r. 
wyizolowano S. Typhimurium.

Zarówno w 2015 jak i 2016 r. do najczęściej izo-
lowanych serotypów Salmonella należały Enteriti-
dis, Typhimurium i Infantis. Salmonella Entritidis 
w 2015 r. odpowiadała za prawie 77% wszystkich 
salmoneloz, z czego 16% zostało wyizolowanych od 
chorych w województwie mazowieckim (Tab. VI). 
Najmniej – 115 zachorowań na salmonelozy o tym 
typie serologicznym miało miejsce w województwie 
lubuskim. S. Typhimurium w 2015 r. odpowiadała za 
spowodowanie 285 zachorowań, natomiast Salmonel-
la Infantis za 100 przypadków w skali całego kraju.

W 2016 r. liczba wyizolowanych pałeczek Salmo-
nella Enteritidis znacznie wzrosła, powodując prawie 
14% więcej zachorowań niż w roku 2015. Podobnie 
jak w roku ubiegłym najwięcej pałeczek Salmonella 
z tym typem serologicznym, odnotowano w woje-
wództwie mazowieckim. W tym roku zarejestrowano 
również więcej zachorowań wywołanych pałeczkami 
S. Typhimurium, łącznie 356 przypadków oraz S. In-
fantis 116 przypadków. 

In 2015, the serotype was not specified in 1,451 
patients, in 2016 in 1,779 (an increase of 22%). In 
the Pomorskie in 2014 number of cases in which 
Salmonella was not serotyped was 241, while in 
2016 this number was 431, causing a 80% increase. 
The largest, triple increase in the number of cases 
in which the serotype was not specified was in 
Małopolskie voivodeship (38 isolates not serotyped 
in 2015 and 145 in 2016). The smallest numbers of 
not serotyped Salmonella were reported from the 
following provinces: Lubuskie (20), Opolskie (2) and 
Podkarpackie (6).

In 2015, number of bacteriological tests for 
Salmonella among people working with food was 
higher than in the previous year. Percentage of people 
with positive results in this sector amounted to 0.2% as 
in the previous two years (Tab. VIII). 

Among the contacts of cases with Salmonella 
infection, 8.4% were positive. Also 40.6% of healthy 
people after infection were tested positive for 
Salmonella.

In 2016, among people working with food, the 
percentage of positive Salmonella tests remained at the 
same level as in previous years and amounted to 0.2% 
among the surveyed 433 571 people.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. In 2015 in Poland 8,650 cases of salmonellosis 
were reported to the routine surveillance system. 
The incidence was 22.5/100,000 population, while 

Table VIII. Salmonellosis in Poland in 2015 and 2016. Results of bacteriological examinations of different groups of persons:  
                   cases, convalescents, carriers, contacts, food staff and others
Tabela VIII. Salmonelozy w Polsce w 2015 i 2016 r. Wyniki badań bakteriologicznych w kierunku pałeczek Salmonella  
                     i Shigella prowadzonych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych wg grup badanych osób

Tested groups Number of 
tested people

Number of people positive for Sallmonella
Total (%) S. Typhi S. Paratyphi other Salm. Shigella

2015
Cases 16 653 1 341 8,1 - 1 1 340 6
Convalescents 6 948 2 822 40,6 - 5 2 817 -
Carriers 5 301 1 347 25,4 2 3 1 342 -
Contacts 12 298 1 030 8,4 - 1 1 029 -
Professionals 433 571 898 0,2 1 2 895 2
Other 8 312 36 0,4 - - 36 -

2016
Cases 15 092 1 404 9,3 - 1 1 403 2
Convalescents 8 221 3 462 42,1 - - 3 462 2
Carriers 5 548 1 518 27,4 3 - 1 515 -
Contacts 15 506 1 356 8,7 - - 1 356 1
Professionals 443 419 1 015 0,2 - 3 1 012 1
Other 8 080 16 0,2 - - 16 -

Data sources: Annual reports on results of laboratory tests for Salmonella and Shigella sent to the Department of Bacteriology, NIPH-NIH 
by the provincional sanitary-epidemiological station

Salmonelozy w Polsce w 2015 i 2016 rokuSalmonellosis in Poland in 2015 and 2016
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in 2016 there was a significant increase compared 
to 2014 and 2015. There were reported 10 027 
Salmonella cases. Such an increase in incidence of 
foodborne infections caused by Salmonella sp. May 
be related to the outbreak of a foodborne infections 
in 2016, which occurred in more than a dozen EU 
countries and was caused by the consumption of 
eggs from Polish farms. To a lesser extent, this 
increase may be related to the regulation introduced 
in 2014, for the purpose of sealing the surveillance 
of infectious diseases by introducing the obligatory 
reporting by laboratories of positive test results to 
the surveillance system.

2. The percentage of hospitalization in 2015 and 2016 
was maintained, as in previous years, at a very high 
level (over 70%), probably related to scarcity of 
laboratory tests commissioned by GPs to patients 
with gastro-intestinal obstructions. Ń Such 
a high percentage of hospitalizations indicates 
a significant under-reporting of no hospitalized 
cases of salmonellosis in Poland.

3. In the whole country, the highest incidence of 
intestinal salmonellosis in 2015 and 2016, as in 
previous years, was recorded among children aged 
0-4. Children 2 and 3 years old were particularly 
affected. They constituted up to 47% of cases 
in the above-mentioned age range. In contrast, 
extraintestinal salmonellosis is most common 
among people aged 60+.
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W porównaniu do lat ubiegłych widoczny jest 
wzrost liczby przypadków, w których nie określono 
serotypu, szczególnie widoczny wśród dzieci w wieku 
od 0 do 4 lat (Tab. VII). W 2015 r. serotyp nie został 
określony u 1 451 chorych, w 2016 r. u 1 779 (wzrost 
o 22%). W województwie pomorskim w 2014 r. za-
rejestrowano 241 przypadków, w których nie określo-
no serotypu pałeczek Salmonella, natomiast w 2016 r. 
431, co stanowi blisko 80% wzrost. Największy, bo 
aż 3-krotny wzrost liczby zachorowań, w których nie 
określono serotypu miał miejsce w województwie 
małopolskim (38 izolatów z nieokreślonym typem se-
rologicznym w 2015 i 145 w 2016 r.). Najmniej nie-
określonych pałeczek Salmonella zgłoszono z terenu 
województw: lubuskiego (20), opolskiego (2) i pod-
karpackiego (6).

W 2015 r. wykonano więcej niż w roku ubiegłym 
badań bakteriologicznych w kierunku pałeczek Salmo-
nella u osób pracujących z żywnością, a odsetek osób 
z dodatnim wynikiem badań w tej branży wyniósł tak 
jak w poprzednich dwóch latach 0,2% (Tab. VIII). 
Wśród przebadanych osób z kontaktu z chorym 8,4 % 
z nich miało dodatni wynik w kierunku pałeczek Sal-
monella, natomiast wśród ozdrowieńców 40,6% prze-
badanych osób.

W 2016 r. wśród osób pracujących z żywnością 
odsetek z dodatnim wynikiem badań w kierunku pałe-
czek Salmonella utrzymał się na tym samym poziomie 
jak w latach ubiegłych i wyniósł 0,2% na przebada-
nych 433 571 osób.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W 2015 r. zarejestrowano 8 650 zachorowań na 
salmonelozy odzwierzęce ogółem, zapadalność 
wyniosła 22,5 na 100 000 ludności, natomiast 
w 2016 r. nastąpił znaczny wzrost w porównaniu 
do 2014 oraz do 2015 r., zarejestrowano 10027 
przypadków salmonelozy. Taki wzrost zarejestro-
wanych zachorowań jest prawdopodobnie w dużej 
mierze konsekwencją wykrytego w 2016 r. ogniska 
zakażenia pokarmowego, które objęło kilkanaście 
krajów UE, a którego czynnikiem etiologicznym 
okazały się być jaja pochodzące z Polski. Wzrost 
ten wynika również, choć w znacznie mniejszym 
stopniu z wprowadzonego w 2014 r. rozporządze-
nia, którego celem było uszczelnienie nadzoru nad 
chorobami zakaźnymi poprzez wprowadzenie ob-
ligatoryjności zgłaszania przez laboratoria dodat-
nich wyników badań do stacji sanitarno-epidemio-
logicznych.

2. Odsetek hospitalizacji w 2015 i 2016 r. utrzymy-
wał się, podobnie jak w latach ubiegłych, na bar-
dzo wysokim poziomie (ponad 70%), co świadczy 
o zlecaniu wciąż zbyt małej liczby badań labo-
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ratoryjnych przez lekarzy pierwszego kontaktu 
u chorych z nieżytami żołądkowo-jelitowymi. Tak 
wysoki odsetek hospitalizacji wskazuje na znacz-
ne niedorejestrowanie przypadków zachorowań na 
salmonelozy w Polsce.

3. W skali całego kraju najwięcej zachorowań na 
salmonelozy jelitowe w 2015 i 2016 r., podobnie 
jak w latach ubiegłych, odnotowano wśród dzieci 
w przedziale wiekowym 0-4, szczególnie narażone 
były dzieci w wieku od 2 do 3 r.ż i stanowiły aż 47 %  
przypadków w wyżej wymienionym przedziale 
wiekowym. Natomiast slamonelozy pozajelitowe 
najczęściej występują wśród osób w wieku 60+.
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ABSTRACT

AIM. The aim of this article is to assess the epidemiological situation of Hepatitis A in Poland in 2016 with the 
regard to the recent years.
MATERIALS AND METHODS. The assessment was conducted based on the results of the analysis of data 
from the bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016” and “Vaccinations in Poland in 2016”, 
as well as information from the individual case- questionnaires and reports from epidemiological investigations in 
outbreaks of hepatitis A, submitted by the sanitary-epidemiological stations to the Department of Epidemiology 
of Infectious Diseases and Surveillance in NIPH-NIH.
RESULTS. In 2016 in Poland there were 35 cases of hepatitis A registered. Incidence per 100 000 inhabitants 
in the whole country was 0.09, but in different voivodeships varied from 0.03 (in Wielkopolskie voivodeship) to 
0.28 (in podkarpackie voivodeship). The incidence among male was slightly higher than women and was 0.11 
and 0.08/100 000 respectively. 
CONCLUSIONS. In 2016 a decrease in the incidence and percentage of imported cases was observed (comparing 
it to the previous year). Because of the increasing part of population prone to infection good epidemiological 
situation concerning HAV in Poland paradoxically increases the risk of an occurrence of HAV epidemic, 
especially in the scope of ongoing large multistate HAV outbreak among MSM. In relation to this situation the 
enhancement of surveillance over this disease and undertaking anti-epidemic actions gains particular importance, 
especially when it comes to promoting vaccinations among members of risk groups.

Keywords: hepatitis A, epidemiology, HAV imported cases, public health, Poland, 2016

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce w 2016 
roku w porównaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁY I METODY. Ocena została przeprowadzona na podstawie wyników analizy danych z biuletynów 
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku”, 
a także informacji z formularzy o indywidualnych zachorowaniach i danych z dochodzeń epidemiologicznych 
w ogniskach wzw typu A, przekazywanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii 
Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2016 r. zarejestrowano w Polsce 35 zachorowań na wzw typu A. Zapadalność na 100 000 
mieszkańców dla całego kraju wyniosła 0,09, ale w poszczególnych województwach wynosiła od 0,03 
w województwie wielkopolskim do 0,28 w województwie podkarpackim. Zapadalność na wzw A wśród 
mężczyzn była nieznacznie wyższa niż wśród kobiet i wynosiła odpowiednio 0,11 i 0,08/100 000. 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2016 r. wystąpił spadek zapadalności na wzw A oraz spadek odsetka 
zachorowań zawlekanych w porównaniu do poprzedniego roku. Dobra sytuacja epidemiologiczna wzw typu 
A w kraju, z powodu podatności dużej części populacji na zakażenie wirusem HAV, paradoksalnie przyczynia się 
do zwiększonego zagrożenia wystąpieniem epidemii w Polsce w związku z pojawieniem się ogólnoeuropejskiego 
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ogniska wzw A wśród osób z grupy MSM. W tej sytuacji szczególne znaczenie ma wzmożenie rutynowego 
nadzoru epidemiologicznego nad tą jednostką chorobową oraz podjęcie działań przeciwepidemicznych, przede 
wszystkim promowanie szczepień przeciwko wzw A w grupach ryzyka.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, epidemiologia, zachorowania importowane, zdrowie 
publiczne, Polska, rok 2016

 
WSTĘP

W Europie w latach 2013-2015 zgłaszano średnio od 
ponad 12 500 do ponad 14 000 przypadków wzw A (za-
padalność od 2,5 do 2,8 na 100 000), z największym od-
setkiem raportowanych przypadków z takich krajów jak 
Rumunia, Bułgaria oraz Węgry (1). Od czerwca 2016 r. 
obserwowano wzrost liczby zachorowań na wzw A zwią-
zany z ogniskiem wśród mężczyzn mających kontakty 
seksualne z mężczyznami (MSM). Zgodnie z danymi z 19 
krajów w okresie od czerwca 2016 do września 2018 r.  
odnotowano w tym ognisku ponad 4400 zachorowań 
(2), w okresie od czerwca 2016 do maja 2017 w dużym 
odsetku związanych z podróżami w Europie przy, czym 
Hiszpania była najczęstszym celem wyjazdu (3).

Polska jest krajem o niskiej endemiczności wzw typu 
A (4), która charakteryzuje się bardzo niską zapadalnością 
oraz występowaniem dużej części populacji podatnej na 
zakażenie. Sprzyja to łatwemu szerzeniu się zakażeń w po-
pulacji, co może skutkować znacznym wzrostem liczby za-
chorowań w krótkim czasie, jak to miało miejsce w 2009 
roku (5). Dlatego też istotne jest prowadzenie rutynowego 
nadzoru epidemiologicznego w okresie niskiej endemicz-
ności i wzmożenie go w przypadku występowania ognisk 
zachorowań o dużym zasięgu w krajach sąsiadujących.

MATERIAŁY I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw typu A w Pol-
sce w 2016 roku przeprowadzono na podstawie analizy 
danych z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatru-
cia w Polsce w 2016 roku” (6) i „Szczepienia ochronne 
w Polsce w 2016 roku” (7), danych z formularzy o indy-
widualnych zachorowaniach oraz z danych z dochodzeń 
epidemiologicznych w ogniskach wzw typu A, przeka-
zanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych 
i Nadzoru NIZP-PZH przez powiatowe i wojewódzkie 
stacje sanitarno-epidemiologiczne.

WYNIKI

W roku 2016 odnotowano ogółem 35 zachorowań, 
czyli o 14 mniej niż w roku poprzednim. Spośród osób 
chorych tylko jedna nie była hospitalizowana. Zapadalność 
na 100 000 ludności wynosiła 0,09 i była niższa niż w po-
przednim roku oraz ponad dwukrotnie niższa niż mediana 
za lata 2009-2014 (Tab. I). Bardzo niska zapadalność utrzy-
muje się w Polsce od kilku lat z liczbą przypadków rok-

INTRODUCTION

In Europe in the years 2013-2015 from over 125 000 
to 14 000 HAV cases were reported yearly (incidence 
2.5 to 2.8 per 100 000), with the biggest percentage of 
reported cases by such countries as Romania, Bulgaria 
and Hungary (1). From June 2016 an increase in HAV 
cases is observed due to an outbreak predominantly 
affecting MSM group. According to the data from 19 
European countries between June 2016 and September 
2018 a total number of reported cases exceeded 4400 
(2), and in the period between June 2016 and May 2017 
a large percentage of them were travelling abroad, with 
Spain being the most frequent destination (3).

Poland is among countries of low endemicity of 
hepatitis A (4), with very low incidence and a large 
part of population prone to HAV clinical infection. 
Such situation could result in easy disease spread 
and the increase of HAV cases in a short period 
of time, as was the case in 2009 (5). Therefore it is 
important to maintain a routine surveillance over this 
disease in Poland in the period of low endemicity and 
its enhancement in case of the occurrence of large 
multistate outbreaks in neighboring countries.

MATERIALS AND METHODS

The evaluation of epidemiological situation of 
hepatitis A in Poland in 2016 was made based on 
the results of the analysis of data from the bulletins 
“Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016” 
(6) and “Vaccinations in Poland in 2016” (7), as well 
as information from the individual case questionnaires 
and reports of epidemiological investigations in 
outbreaks of hepatitis A, submitted by the sanitary-
epidemiological stations to the Department of 
Epidemiology in NIPH-NIH.

RESULTS

In 2016 a total number of 35 cases were registered, 
which is 14 cases less than in the previous year. Apart from 
one case, all were hospitalized. Incidence per 100 000 
was 0.09 and was lower than in 2015, and over two times 
lower than the median of incidence for the years 2009-
2014 (Tab. I) Very low incidence continues for a couple 
of years (2010-2016). In 2016 hepatitis A cases accounted 
for 0.4% of all viral hepatitis cases in Poland.
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rocznie nieprzekraczającą 80 (lata 2010-2016). W 2016 r.  
zachorowania na wzw typu A stanowiły 0,4% wszystkich 
zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby w Polsce.

Zachorowania rejestrowano na terenie 14 województw. 
Najwyższą zapadalność odnotowano w województwie 
podkarpackim - 0,28 na 100 000 mieszkańców. W porów-
naniu z rokiem wcześniejszym niższa zapadalność wystą-
piła w 7 województwach, natomiast w 4: dolnośląskim, 
kujawsko-pomorskim, podkarpackim i zachodniopomor-
skim zapadalność była wyższa niż w poprzednim roku. 
Jedynie w 2 województwach: podkarpackim i zachodnio-
pomorskim, zapadalność była wyższa niż mediana zapa-
dalności dla tych województw z lat 2009-2014 (Tab. I).

W 2016 r. najwyższą zapadalność odnotowano 
u osób w grupie wieku 50-54 i 15-19 lat, odpowied-
nio 0,17 i 0,15/100 000. W porównaniu do poprzed-
niego roku w większości grup wiekowych zapadalność 
zmniejszyła się lub pozostała bez zmian, a jedynie 
w 5 grupach (40-44, 55-59, 60-64, 65-74 i 74+) nie-
znacznie wzrosła. Podobnie jak w poprzednim roku 
zapadalność wśród mężczyzn nieznacznie przewyż-
szała zapadalność wśród kobiet i wyniosła odpowied-
nio 0,11 i 0,08/100 000. Utrzymujące się od kilku lat 
mniejsze wartości zapadalności w starszych grupach 
wieku mogą wynikać z większej odporności tej czę-
ści populacji w związku z możliwością zetknięcia się 
tych osób z wirusem HAV w przeszłości, szczególnie 
w okresie występowania wysokiej endemiczności, 
w której wirus był powszechnie obecny w populacji.  

Cases were registered in 14 voivodeships, with the 
highest incidence in podkarpackie voivodeship (0.28 
per 100 000 population). In comparison to the previous 
year the lower incidence was observed in 7 voivodeships, 
whereas in 4 voivodeships (Dolnośląskie, Kujawsko-
Pomorskie, Podkarpackie and Zachodniopomorskie) 
a higher incidence was observed, but only in the 2 of 
the latter the incidence was higher than the median of 
incidence for those voivodeships from the years 2009-
2014 (Tab. 1).

The highest incidence in 2016 was in the age groups 
50-54 and 15-19 years of age (0.17 and 0.15/100 000 
respectively). In comparison to the previous year the 
incidence in most of age groups remained the same 
or decreased, and only in 5 groups slightly increased 
(40-44, 55-59, 60-64, 65-74 and 74+). Similarly as 
in 2015 incidence among males was slightly higher 
than in females (0.11 and 0.08/100 000 respectively). 
Continuing for the last couple of years lower incidences 
in older age groups could be explained by higher 
immunity in this part of population due exposure to HAV 
in younger age, especially when Poland was a country 
of high HAV endemicity. In 2016 a male to female ratio 
was 1.5. In 2016 the highest incidence among males was 
in the age group 15-19 years of age (0.21/100 000), and 
in females (just as in the previous year) in the age group 
50-54 years of age (0.25/100 00) (Tab. II).

Table I. Hepatitis A in Poland in 2009-2016. Number of cases, incidence per 100 000 population and median of incidence  
             by voivodeships
Tabela I. Wzw typu A w Polsce w latach 2009-2016. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności oraz mediana  
               zapadalności wg województw

Voivodeship median of incidence 
2009-2014

2015 2016
Number of 

cases Incidence Number of 
cases Incidence

POLAND 0.19 49 0.13 35 0.09
Dolnośląskie 0.23 1 0.03 4 0.14
Kujawsko-pomorskie 0.19 2 0.1 3 0.14
Lubelskie 0.14 2 0.09 1 0.05
Lubuskie 0.10 - - - -
Łódzkie 0.16 8 0.32 2 0.08
Małopolskie 0.24 12 0.36 2 0.06
Mazowieckie 0.24 8 0.15 6 0.11
Opolskie 0.19 1 0.1 1 0.1
Podkarpackie 0.26 4 0.19 6 0.28
Podlaskie 0.25 1 0.08 1 0.08
Pomorskie 0.13 1 0.04 1 0.04
Śląskie 0.44 7 0.15 3 0.07
Świętokrzyskie 0.08 - - - -
Warmińsko-Mazurskie 0.21 - - - -
Wielkopolskie 0.28 2 0.06 1 0.03
Zachodniopomorskie 0.20 - - 4 0.23
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W 2016 r. stosunek płci (mężczyzn do kobiet) 
wśród osób chorych wynosił 1,5, a największą zapa-
dalność wśród mężczyzn odnotowano w grupie wie-
kowej 15-19 lat (0,21/100 000), natomiast wśród ko-
biet, podobnie jak w poprzednim roku, w grupie wie-
ku 50-54 lata (0,25/100 000) (Tab. II).  Zachorowania 
zawlekane stanowiły 31,4% ogólnej liczby zachorowań 
na wzw typu A w 2016 r., co stanowiło spadek odsetka 
względem 2015 r. Również liczba zachorowań zawle-
czonych była niższa niż mediana liczby przypadków 
importowanych za lata 2009-2014. Rokrocznie odsetek 
importowanych przypadków wzw A w ogólnej liczbie 
zachorowań sięga powyżej 30% (Tab. III).

 
 Table III. Percentage of HAV imported cases in 2010-2016
Tabela III Odsetek importowanych przypadków HAV w latach  
                  2010-2016

Year o reporting % of imported cases
2010 39.4
2011 47.7
2012 53.5
2013 45.8
2014 48.7
2015 32.7
2016 31.4

W większości są to przypadki importowane z kra-
jów o pośredniej i wysokiej endemiczności zacho-
rowań na wzw A. Zachorowania najczęściej zawle-
kane są z Afryki, a szczególnie z Egiptu, z którego 
w latach 2009-2016 zawleczono łącznie ponad 38% 
wszystkich przypadków importowanych. (Ryc. 1).  

In 2016 imported HAV cases amounted for 31.4% 
of all cases, which was a decrease comparing to 2015 
and was also lower than the median of the number of 
imported cases from the years 2009-2014. In the last 
couple of yeas imported cases accounted for more than 
30% of all cases reported yearly (Tab. III).

Most of them were imported from countries of high 
and intermediate HAV endemicity, with Africa being 
the continent from where most of the importations were 
from. The most frequent country of importation was 
Egypt with more than 38% of all imported cases (Fig. 1). 
Among European countries the most frequent country 
of importation was Italy (4.6% of all imported cases) 
followed by Greece and Ukraine (3% each), than Bulgaria 
and Spain (2.7 and 1.9% respectively). In 2016 the most 
frequent continent of importation was Africa- 6 cases in 
total. There were also 2 cases imported from Europe- 
both from Ukraine (Tab. IV). In 2016 no cases imported 
from western European countries were reported, despite 
ongoing international outbreak affecting them. 

Table IV. Number of imported hepatitis A cases in Poland in  
               2016 by country of exposure
Tabela IV. Liczba zawleczonych do Polski zachorowań na  
                  wzw typu A w 2016 r. wg kraju narażenia

Continent Country Number of cases

Africa 
n=6

Egypt 1
Kenya, Somalia 1
Cape Verde 1
Morocco 3

Asia  n=1 India 1
Europe  n=2 Ukraine 2
South and Central 
America  n=2

Guatemala 1
Mexico 1

Piotr Polański, Małgorzata Sadkowska-Todys

Table II. Hepatitis A in Poland 2015-2016. Number of cases, incidence per 100 000 population and by age, sex
Tabela. II. Wzw typu A w Polsce w latach 2015-2016. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg wieku, płci

Age 
group 
(years)

2015 2016
Male Female Total Male Female Total

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

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

10-14 2 0.22 1 0.11 3 0.17 2 0.22 - - 2 0.11
15-19 3 0.29 2 0.2 5 0.25 1 0.1 2 0.21 3 0.15
20-24 4 0.32 4 0.16 2 0.17 1 0.09 3 0.13
25-29 5 0.34 4 0.28 9 0.31 3 0.21 1 0.07 4 0.14
30-34 - - 2 0.12 2 0.06 - - 2 0.13 2 0.06
35-39 2 0.13 5 0.33 7 0.23 2 0.13 3 0.2 5 0.16
40-44 1 0.07 - - 1 0.04 2 0.14 1 0.07 3 0.11
45-49 2 0.17 - - 2 0.09 - - 1 0.09 1 0.04
50-54 1 0.08 6 0.48 7 0.29 3 0.25 1 0.08 4 0.17
55-59 2 0.14 1 0.07 3 0.1 1 0.07 - - 1 0.04
60-64 1 0.08 - - 1 0.04 2 0.16 - - 2 0.07
65-74 1 0.07 - - 1 0.03 1 0.07 2 0.1 3 0.09
75+ - - - - - - 1 0.11 - - 1 0.04
Total 28 0.15 21 0.11 49 0.13 20 0.11 15 0.08 35 0.09
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Spośród państw europejskich najczęstszym krajem 
zawleczenia były w latach 2009-2016 Włochy (4,6% 
przypadków importowanych z tego okresu), a następ-

In 2016 the onset of symptoms of most cases 
was from January to June. As in previous years the 
seasonality of cases occurring (and the probable period 
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Table V. Number and percentage of persons vaccinated in Poland against hepatitis A in the years 2015-2016, by voivodeship 
Tabela V. Liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wzw typu A w Polsce w latach 2016-2016 wg województw

Voivodeship
2015 2016

Number of vaccinated % Number of vaccinated %
POLAND 40 410 100 52 385 100
Dolnośląskie 2 985 7.4 10 700 20.4
Kujawsko-pomorskie 1 363 3.4 1 351 2.6
Lubelskie 714 1.8 752 1.4
Lubuskie 492 1.2 495 0.9
Łódzkie 2 179 5.4 2 921 5.6
Małopolskie 3 720 9.2 4 792 9.1
Mazowieckie 13 869 34.3 15 115 28.9
Opolskie 509 1.3 528 1.0
Podkarpackie 951 2.4 916 1.7
Podlaskie 594 1.5 553 1.1
Pomorskie 4 558 11.3 4 304 8.2
Śląskie 3 490 8.6 4 205 8.0
Świętokrzyskie 338 0.8 381 0.7
Warmińsko-Mazurskie 753 1.9 777 1.5
Wielkopolskie 2 421 6.0 2 952 5.6
Zachodniopomorskie 1 474 3.6 1 643 3.1

Fig. 1. HAV 2009-2016 imported cases, by country and region of importation 
Ryc. 1. Zawleczone przypadki  wzw A 2009-2016, wg. kraju i regionu zawleczenia
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* przy założeniu średniego czasu inkubacji wynoszacego 28 dni
* with presupmtion of mean 28 day incubation period

Ryc.1. wzw A 2009-2015 przypadki zawleczone według prawdopodbnego miesiąca 
zakażenia*
Fig.1. HAV 2009-2015 imported HAV cases by the probable month of infection*
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Fig. 2. HAV 2009-2015 imported HAV cases by the probable month of infection*
Ryc. 2. WZW A 2009-2015 przypadki zawleczone według prawdopodbnego miesiąca zakażenia*
* with presumption of mean 28 day incubation period 
* przy założeniu średniego czasu inkubacji wynoszacego 28 dni

of infection) could be due to holiday- related travels 
to countries of high and intermediate endemicity. The 
same seasonality is observed for imported cases from 
the years 2009-2015 (Fig. 2).

For all 35 cases reported in 2016 one person was 
MSM, at the age of 17, previously unvaccinated against 
hepatitis A and with no travel history.

Comparing to the previous year there was an 
increase in vaccinations against HAV, observed mainly 
in Dolnośląskie, Mazowieckie and Małopolskie 
voivodeships (Tab. V). In Poland anti- HAV vaccinations 
are recommended for persons travelling to regions of 
high and intermediate edndemicity, persons working in 
food production and distribution and young children in 
school and pre-school age, who did not had have HAV 
infection before (8). In the course of routine surveillance 
no information on the reason of vaccinationis being 
collected, including affiliation to a certain risk group. 
Moreover there are no recommendations for HAV 
vaccinations directed to MSM.

Among HAV imported cases in 2016, information 
on vaccination status was available for 33 persons, out 
of which 32 were not previously vaccinated. These 
numbers are consistent with the vaccination status 
among imported cases from the years 2009-2015, 
where over 99% were unvaccinated against HAV.

In 2016 there was one local outbreak of HAV etiology, 
in domestic environment, with 2 persons sick. Cases were 
male and female with the onset of symptoms over month 
apart, and in the course of epidemiological investigation 
person-to-person transmission route was found. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. In 2016 there was a decrease in the HAV incidence 
comparing to the previous year as well as to the 

nie Grecja (3%), Ukraina (3%), Bułgaria (2,7%) oraz 
Hiszpania (1,9%). W 2016 roku kontynentem, z którego 
zawleczono najwięcej zachorowań była Afryka - łącz-
nie 6. Wystąpiły dwa przypadki importowane z krajów 
europejskich, oba z Ukrainy (Tab. IV). W 2016 r. nie 
odnotowano przypadków importowanych z krajów Eu-
ropy zachodniej, pomimo toczącego się tam międzyna-
rodowego ogniska.

W 2016 r. większość przypadków wystąpiło w okre-
sie od stycznia do lipca. Podobnie jak w zeszłych latach 
sezonowość zachorowań (oraz prawdopodobnego okresu 
zakażenia) można łączyć z podróżami do krajów o wyso-
kiej lub pośredniej endemiczności, podczas wyjazdów tu-
rystycznych. Podobną sezonowość obserwuje się w latach 
2009-2015 wśród przypadków importowanych (Ryc. 2).

Na 35 zachorowań zgłoszonych w 2016 r. jedna 
osoba deklarowała przynależność do grupy MSM. 
Była to osoba w wieku 17 lat, niepodróżująca za grani-
cę i uprzednio nieszczepiona przeciwko wzw A.

W porównaniu do poprzedniego roku, w 2016 r. 
większa liczba osób była zaszczepiona przeciwko wzw 
A. Wzrost liczby wykonanych szczepień zaobserwowano 
przede wszystkim w województwach dolnośląskim, ma-
zowieckim i małopolskim (Tab. V). W Polsce szczepienia 
przeciwko wzw typu A należą do szczepień zalecanych 
dla osób podróżujących do krajów pośredniej i wysokiej 
endemiczności zachorowań na wzw A, osobom zatrud-
nionym przy produkcji i dystrybucji żywności, jak rów-
nież dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, które 
nie chorowały na wzw A (8). W rutynowym nadzorze nie 
są jednak zbierane informacje o powodach szczepienia, 
w tym przynależności osoby szczepionej do jednej z grup 
ryzyka. Obecnie szczepienia przeciwko wzw typu A nie 
są rekomendowane dla grupy MSM. 

Spośród przypadków importowanych w 2016 r. 
informacja dotycząca statusu zaszczepienia przeciwko 
wzw A dostępna była dla 33 osób, z czego 32 nie były 
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median of incidence for the years 2009-2014. 
At that year Poland may be still referred to as 
a country of very low endemicity of HAV.

2. Data from 2016 does not concur that the Europe-wide 
outbreak among MSM starting in 2016 affected also 
Poland that year. However good epidemiological 
situation, results in the large part of population being 
prone to infection and therefore increases the risk of 
country-wide epidemic, especially I the context of 
abovementioned outbreak taking place.

3. Information on possible exposure to HAV infection 
as a consequence of homosexual contacts is 
collected in the course of routine HAV surveillance 
in Poland. However because of the sensitive nature 
of this data, their use in detecting HAV outbreak 
among MSM may be limited.

4. Dynamically changing epidemiological situation 
concerning HAV infections in Europe, especially in 
the context of this disease spreading among MSM, 
indicates the need of updating the official national 
vaccinations recommendations, and especially- the 
need of inclusion of abovementioned group as one 
for which anti-HAV vaccinations are recommended. 
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uprzednio zaszczepione. Liczby te dobrze charakteryzu-
ją sytuację wśród osób, które zakażają się wirusem wzw 
A podczas podróży - w latach 2009-2015 ponad 99% 
zachorowań zawlekanych dotyczyło osób wcześniej nie 
szczepionych przeciwko wzw A.

W 2016 r. odnotowano jedno dwuosobowe ognisko 
zachorowań na wzw A, które wystąpiło w wojewódz-
twie dolnośląskim, w środowisku domowym. Zachoro-
wania w tym ognisku wystąpiły u mężczyzny i kobiety, 
w odstępie ponad miesiąca, a w wyniku dochodzenia 
epidemiologicznego drogę szerzenia się zakażenia usta-
lono jako kontaktową.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W 2016 r. odnotowano spadek zapadalności na wzw 
typu A w stosunku do roku po przedniego, jak rów-
nież była ona ponad dwukrotnie mniejsza niż me-
diana zapadalności dla lat 2009-2014, a Polska nadal 
pozostaje krajem o bardzo niskiej endemiczności.

2. Dane o zachorowaniach na wzw typu A z 2016 r. 
nie wskazują, aby rozpoczynające się w Europie 
w czerwcu ognisko wzw A wśród MSM objęło w tym 
okresie także Polskę. Dobra sytuacja epidemiologicz-
na wzw A w kraju, z powodu podatności dużej części 
populacji na zakażenie wirusem HAV, paradoksalnie 
przyczynia się do zwiększonego zagrożenia wystą-
pieniem epidemii w Polsce, zwłaszcza w kontekście 
wystąpienia ognisk w krajach sąsiadujących.

3. W ramach prowadzonego rutynowo nadzoru epide-
miologicznego nad zachorowaniami na wzw A zbie-
rana jest informacja o możliwym narażeniu na zaka-
żenie w drodze kontaktów seksualnych z osobami tej 
samej płci. Jednakże z uwagi na osobisty i wrażliwy 
charakter tych danych, ich przydatność do wykrywa-
nia ognisk HAV wśród MSM może być ograniczona.

4. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja epidemiolo-
giczna dotycząca wzw A w Europie, w szczególno-
ści ogniska występujące wśród MSM, wskazuje na 
zasadność poszerzenia rekomendowania szczepień 
w Programie Szczepień Ochronnych o osoby nale-
żące do grupy MSM.
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HEPATITIS B IN POLAND IN 2016*

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W POLSCE W 2016 ROKU*
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ABSTRACT

OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2016 compared to the 
situation in previous years.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation was assessed based on the results of the analysis of 
individual data on hepatitis B cases and HBV infections registered by Local Sanitary- Epidemiological Stations in 
the central database using Epidemiological Interview Registration System (SRWE). Aggregate data published in the 
annual bulletins “Infectious Diseases and Poisonings in Poland” and “Vaccinations in Poland” were also used.
RESULTS. In 2016, a total of 3806 hepatitis B cases were registered, including 21 HBV/HCV co-infections. The 
number of acute hepatitis B cases was 50 (incidence 0.13 per 100,000 population). In comparison with 2015 there was 
a slight decrease in both the incidence and contribution of acute cases in the total number of hepatitis B. In people aged 
0-20 years, subjected to mandatory vaccinations as neonates, no acute cases have been reported. Most cases of acute 
hepatitis B occurred probably due to medical procedures (73% of cases with a known transmission route).
The incidence of chronic and unknown (in terms of stage) hepatitis B was 9.77 per 100,000 population and it was 
higher by 8% than in the previous year. The highest incidence was recorded in pomorskie voivodeship (19.42 
per 100,000), and the lowest in lubelskie voivodeship (2.81 per 100,000). Chronic and unknown stage (UNK) 
hepatitis B were more often detected in men (1.3-fold more frequent than in women) and in urban residents 
(1.5-fold more frequent than in rural). The dominant route of transmission of chronic and UNK infections still 
remains procedures performed in medical settings (77% of cases with a known transmission route).
According to CSO data 4 people died due to acute hepatitis B and 35 people due to chronic hepatitis B in 2016.
CONCLUSIONS. In comparison with 2015 the epidemiological situation of hepatitis B did not change significantly - 
there was a slight increase the incidence of chronic and UNK hepatitis B, may be due to the number of tests performed per 
year and due to completeness of reporting for surveillance. A high percentage of acute cases related probably to medical 
procedures points to the need to strengthen compliance with safety rules while performing medical procedures at all levels 
of care and recommendation of vaccination against hepatitis B for all persons previously unvaccinated.

Key words: hepatitis B, infectious diseases, epidemiology, public health, vaccination, Poland, 2016

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w 2016 r. w porównaniu z sytuacją w latach 
ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano oceny sytuacji epidemiologicznej na podstawie wyników analizy danych 
indywidualnych o zachorowaniach na wzw B i zakażeniach HBV zarejestrowanych przez stacje sanitarno-epi-
demiologiczne w elektronicznym Systemie Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych. W analizie korzystano 
również z danych zbiorczych publikowanych w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” 
oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W 2016 r. zarejestrowano ogółem 3 806 przypadków wzw B, w tym 21 zakażeń mieszanych HBV/HCV. 
Zarejestrowano 50 zachorowań na ostre wzw B (zapadalność 0,13/100 tys. ludności). W porównaniu z 2015 r. nastąpił 
nieznaczny spadek zarówno zapadalności, jak i udziału ostrych zachorowań w całkowitej liczbie przypadków wzw B. 
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AIM

The objective of the study is to assess the 
epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 
2016 including the comparison with the situation of 
hepatitis B in previous years.

MATERIAL AND METHODS

Analysis was carried out on data on hepatitis B and 
HBV infections registered by the sanitary inspection in 
2016 and data on vaccination against hepatitis B sent to 
the Department of Epidemiology of Infectious Diseases 
and Surveillance NIPH-NIH under Programme of 
Statistical Surveys of Official Statistics (PBSSP; reporting 
forms MZ-56, MZ-57 and MZ-54). The following data 
were used: individual data on hepatitis B cases and HBV 
infections registered in the Epidemiological Interview 
Registration System (SRWE) kept in NIPH-NIH, 
aggregate data published in annual bulletins “Infectious 
Diseases and Poisonings in Poland” for the years 2010-
2016 (1) and in annual bulletin “Vaccination in Poland 
in 2016 “(2), assessement of epidemiological situation of 
hepatitis B in Poland in previous years (3) and data on 
deaths due to hepatitis B provided by the Department of 
Demographic and Labor Market Research of the CSO.

Since 2016 full details of hepatitis B cases or HBV 
infections reported to the Sanitary-Epidemiological 
Stations and published as the aggregate reports are 
recorded also in form of individual reports in the 
national electronic system SRWE. 

In 2016, hepatitis B cases or HBV infections were 
reported to sanitary inspection by physicians diagnosing 
or suspecting the disease and by laboratories detecting 
HBV infection markers, in accordance with applicable 
regulations (4, 5). Classification of notifications was based 

W grupie osób w wieku 0-20 lat, objętej szczepieniami obowiązkowymi w okresie noworodkowym, nie odnotowano 
ostrych zachorowań. Do większości przypadków ostrego wzw B doszło prawdopodobnie w związku z wykonywaniem 
zabiegów medycznych (73% przypadków o znanej drodze transmisji). 
Zapadalność na przewlekłe i nieokreślone co do fazy (BNO) wzw B wynosiła 9,77/100 tys. i była o 8% wyższa niż 
w poprzednim roku. Najwyższą zapadalność odnotowano w woj. pomorskim (19,42/100 tys.), a najniższą w woj. 
lubelskim (2,81/100 tys.). Przewlekłe i BNO wzw B częściej wykrywano 1,3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet 
i 1,5 razy częściej u mieszkańców miast niż wsi. Dominującą drogą transmisji zakażeń przewlekłych i BNO nadal 
pozostają zabiegi w placówkach medycznych (77% przypadków o znanej drodze transmisji).Według danych GUS 
w 2016 r. z powodu ostrego wzw B zmarły 4 osoby, a z powodu przewlekłego wzw B - 35 osób.
WNIOSKI. W porównaniu z 2015 r. sytuacja epidemiologiczna wzw B nie uległa istotnej zmianie, odnotowano 
niewielki wzrost zapadalności na zachorowania przewlekłe i BNO, co może pozostawać w związku z liczbą wy-
konywanych w ciągu roku badań oraz kompletnością zgłaszania do nadzoru wykrywanych zakażeń. Duży odsetek 
zachorowań ostrych nabywanych prawdopodobnie w związku z zabiegami medycznymi wskazuje na potrzebę 
wzmocnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa wykonywania procedur medycznych na wszystkich poziomach 
opieki oraz zalecanie szczepień przeciwko wzw B wszystkim osobom dotychczas nieszczepionym.
 
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B, choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, 
szczepienia ochronne, Polska, rok 2016

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) w Pol-
sce w 2016 r. w porównaniu z sytuacją wzw B w ubie-
głych latach.

MATERIAŁ I METODY

Analizowano dane o zachorowaniach na wzw B i za-
każeniach HBV zarejestrowanych przez inspekcję sani-
tarną w 2016 r. oraz dane o stanie zaszczepienia przeciw 
wzw B przesyłane do Zakładu Epidemiologii Chorób Za-
kaźnych i Nadzoru NIZP-PZH w ramach Programu Ba-
dań Statystyki Publicznej (PBSSP; sprawozdanie MZ-56, 
MZ-57 i MZ-54). Korzystano z danych indywidualnych 
o zachorowaniach i zakażeniach HBV zarejestrowanych 
w elektronicznym Systemie Rejestracji Wywiadów Epi-
demiologicznych (SRWE) prowadzonym w NIZP-PZH, 
danych zbiorczych opublikowanych w biuletynach rocz-
nych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2010-
2016 (1), w biuletynie rocznym „Szczepienia ochronne 
w Polsce w 2016 r.” (2), z opisów sytuacji epidemiolo-
gicznej wzw B w Polsce w poprzednich latach (3) oraz 
danych o zgonach z powodu wzw B udostępnionych 
przez Departament Badań Demograficznych i Rynku 
Pracy Głównego Urzędu Statystycznego.

Od 2016 r. pełne dane o zachorowaniach na wzw B 
lub zakażeniach HBV zgłaszanych do PSSE i wykazy-
wanych w sprawozdaniach zbiorczych są rejestrowane 
w postaci raportów jednostkowych w krajowym syste-
mie elektronicznym SRWE.

W 2016 r. przypadki zachorowań na wzw B lub 
zakażeń HBV były zgłaszane do inspekcji sanitarnej 
przez lekarzy rozpoznających lub podejrzewających 
zachorowanie oraz przez kierowników laboratoriów 
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on hepatitis B case definition approved by the European 
Commission in decision of 8 August 2012 (2012/506 / EU) 
and accepted for use in surveillance in Poland in 2014 (6).

The case definition applied for surveillance purposes 
in Poland has been slightly modified relative to the 
one adopted by the EC: the detailed laboratory criteria 
required for the acute or chronic stage were included 
in the definition. To confirm the acute hepatitis B case 
positive result of specific anti-HBc IgM antibodies is 
necessary, and for the chronic hepatitis B case - detection 
of the presence of HBsAg or HBeAg or HBV-DNA 
with the absence of anti-HBc IgM (negative result) or 
detection of one of the three above mentioned markers 
on two occasions that are 6 months apart. The case was 
classified as unknown (UNK) if at least one of the markers 
was detected: HBsAg or HBeAg or HBV-DNA, but the 
criteria required for the chronic case were not met.

RESULTS AND DISCUSSION

In total, 3 806 cases of hepatitis B were 
registered in Poland in 2016; incidence was 9.9 
per 100,000 population and was by 8% higher 
than in 2015. Co-infections with HCV accounted 
for about 0.5% of total (21/3806) (Table I).  

wykrywających markery zakażenia HBV, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (4, 5).

Klasyfikacji zgłoszeń dokonywano na podstawie 
definicji przypadku wzw B przyjętej przez Komisję Eu-
ropejską w decyzji z dnia 8 sierpnia 2012 r. (2012/506/
UE) i wprowadzonej do nadzoru w Polsce w 2014 r. 
(6). Definicja przypadku dla celów nadzoru stosowana 
w Polsce została nieznacznie zmodyfikowana w sto-
sunku do przyjętej przez KE: rozdzielono kryteria la-
boratoryjne wymagane dla postaci ostrej oraz postaci 
przewlekłej lub nieokreślonej, tak aby zachować sto-
sowaną wcześniej odrębną rejestrację postaci ostrych. 
Za kryterium niezbędne dla potwierdzenia ostrego 
wzw B przyjmuje się wykrycie obecności swoistych 
przeciwciał anty-HBc IgM, a dla postaci przewlekłej 
- wykrycie obecności HBsAg lub HBeAg lub HBV-
-DNA, przy jednoczesnym braku obecności anty-HBc 
IgM (wynik ujemny) lub wykrycie obecności jednego 
z trzech wymienionych markerów w dwóch badaniach 
wykonanych w odstępie co najmniej 6 miesięcy. Przy-
padek kwalifikowano jako bliżej nieokreślony (BNO), 
jeśli wykryto co najmniej jeden z markerów: HBsAg 
lub HBeAg lub HBV-DNA, jednak nie były spełnione 
kryteria wymagane dla postaci przewlekłej. 

Table I. Hepatitis B (total) in Poland 2010-2016. Number of cases and incidence per 100,000 population, percentage of  
              acute and chronic cases, number and percentage of HBV/HCV coinfections by voivodeship.
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu B (ogółem) w Polsce w latach 2010-2016. Liczba zachorowań, zapadalność na  
                  100 000 ludności, procentowy udział przypadków ostrych i przewlekłych oraz liczba i procent zakażeń mieszanych  
               (HBV/HCV) wg województw 

Voivodeship

Median 
2010-2014 2015

2016

Total Acute Chronic  
& unk HBV/HCV

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases 

Inci-
dence % % Number 

of cases %

POLAND 1583 4.11 3518 9.15 3806 9.90 1.3 98.7 21 0.6
1. Dolnośląskie 114 3.96 253 8.71 228 7.85 1.3 98.7 1 0.4
2. Kujawsko-pomorskie 106 5.06 332 15.90 273 13.10 0.7 99.3 1 0.4
3. Lubelskie 55 2.54 69 3.22 64 3.00 6.3 93.8 - -
4. Lubuskie 35 3.42 68 6.67 67 6.59 3.0 97.0 2 3.0
5. Łódzkie 185 7.29 313 12.53 372 14.95 1.9 98.1 3 0.8
6. Małopolskie 22 0.66 97 2.88 286 8.47 0.3 99.7 1 0.3
7. Mazowieckie 282 5.39 243 4.55 486 9.07 1.0 99.0 5 1.0
8. Opolskie 51 5.09 80 8.01 52 5.23 1.9 98.1 1 1.9
9. Podkarpackie 81 3.81 75 3.53 64 3.01 3.1 96.9 - -
10. Podlaskie 76 6.32 116 9.75 117 9.85 0.9 99.1 - -
11. Pomorskie 63 2.82 443 19.22 451 19.51 0.4 99.6 3 0.7
12. Śląskie 158 3.43 661 14.44 628 13.76 1.0 99.0 2 0.3
13. Świętokrzyskie 48 3.78 53 4.21 52 4.15 3.8 96.2 - -
14. Warmińsko-mazurskie 11 0.77 136 9.43 140 9.74 0.7 99.3 1 0.7
15. Wielkopolskie 263 7.62 418 12.03 343 9.86 2.3 97.7 1 0.3
16. Zachodniopomorskie 30 1.77 161 9.39 183 10.71 1.6 98.4 - -

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annals 2010-2016



444

The case was recorded as co-infections if HCV 
infection was detected at the same time as HBV and 
HCV was confirmed by HCV-RNA or HCV-core Ag.

ACUTE HEPATITIS B

In 2016, 50 cases of acute hepatitis B were registered, 
accounting for 1.3% of all hepatitis B cases (Table I and 
II). The incidence was 0.13 per 100,000 population and 
was lower by 7% than in 2015 and lower by 38% than 
median of the years 2010-2014 (Fig. 1, Table II).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Ogółem, w 2016 r. zarejestrowano w Polsce 3 806 
przypadków wzw B; zapadalność wynosiła 9,9 na 100 
tys. mieszkańców i była o 8% wyższa niż w roku po-
przednim. Zachorowania mieszane wywołane wirusa-
mi HBV i HCV stanowiły około 0,5% ogółu (21/3806) 
(Tab. I), jako koinfekcje rejestrowano jedynie te przy-
padki, w których zakażenie HCV wykryto jednoczaso-
wo z HBV oraz przypadek wzw C był potwierdzony 
badaniem HCV-RNA. 

Małgorzata Stępień, Mirosław P Czarkowski

Table II. Acute hepatitis B in Poland 2010-2016. Number of cases and incidence per 100, 000 population by voivodeship
Tabela II. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2010-2016. Liczba zachorowań oraz zapadalność  
                 na 100 000 ludności wg województw

Voivodeship
Median 2010-2014 2015 2016

Number of 
cases Incidence Number of 

cases Incidence Number of 
cases Incidence

POLAND 81 0.21 55 0.14 50 0.13 
1. Dolnośląskie 5 0.17 3 0.10 3 0.10 
2. Kujawsko-pomorskie 3 0.14 3 0.14 2 0.10 
3. Lubelskie 4 0.18 1 0.05 4 0.19 
4. Lubuskie 2 0.20 1 0.10 2 0.20 
5. Łódzkie 7 0.28 1 0.04 7 0.28 
6. Małopolskie 7 0.21 3 0.09 1 0.03 
7. Mazowieckie 24 0.45 16 0.30 5 0.09 
8. Opolskie 3 0.29 5 0.50 1 0.10 
9. Podkarpackie 4 0.19 2 0.09 2 0.09 
10. Podlaskie 5 0.42 3 0.25 1 0.08 
11. Pomorskie 5 0.22 2 0.09 2 0.09 
12. Śląskie 8 0.17 5 0.11 6 0.13 
13. Świętokrzyskie 1 0.08 0 0.00 2 0.16 
14. Warmińsko-mazurskie 3 0.21 6 0.42 1 0.07 
15. Wielkopolskie 7 0.20 2 0.06 8 0.23 
16. Zachodniopomorskie 3 0.17 2 0.12 3 0.18 

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2010-2016

Fig. 1.  Acute and chronic hepatitis B in Poland 2006-2016. Incidence per 100, 000 population
Ryc.1.  Ostre i przewlekle wzw B w Polsce w latach 2005-2016.  Zapadalność na 100 000 ludności.

Zapadalność 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Chronic & unk 2,82 3,11 2,86 2,82 3,34 3,94 3,84 3,91 3,79 7,00 9,10 9,77
Acute 1,70 1,33 0,95 0,69 0,52 0,34 0,27 0,20 0,21 0,18 0,14 0,13
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Fig. 1. Acute and chronic hepatitis B in Poland 2006-2016. Incidence per 100, 000 population
Ryc. 1. Ostre i przewlekle wzw B w Polsce w latach 2005-2016. Zapadalność na 100 000 ludności
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The cases reported by physicians as acute hepatitis 
B and not meeting laboratory criteria for the acute 
phase (i.e. cases without anti-HBc IgM test results or 
with negative results) were recorded as laboratory-
confirmed hepatitis B of unknown phase (UNK).

At the voivodeship level, as in previous years, variable 
dynamics of incidence changes was observed compared 
to the preceding year - in seven voivodeships incidence 
increased, in six decreased, and in three was unchanged. No 
voivodeship was free from acute hepatitis B. The number 
of acute cases in individual voivodships ranged from 1 
(4 voivodeships) to 8 (in wielkopolskie voivodeship) and 
incidence ranged from 0.03 per 100,000 in małopolskie 
voivodeship to 0.28 per 100,000 in łódzkie voivodeship 
(Table II.). The largest increase of incidence was observed 
in łódzkie voivodeship (from 1 to 7 cases), and the largest 
decline in warmińsko-mazurskie voivodeship (from 6 to 1 
case). Similar fluctuations were observed in previous years, 
however, the number of cases in the year remain very low 
in all voivodships and a slight but clear downward trend 
across the country is maintained.

The incidence in cities was higher than in rural 
areas (urban/rural ratio was 1.5) and the incidence 
in men was more than twice higher than in women. 
This means that the previously observed incidence 
distribution by gender and location was maintained, 
despite the decline in general number of cases.

In 2016, no cases were reported among children and 
adolescents aged 0-19 years, in the age group 20-24 one 
case was recorded: 24-year-old male with an unknown 
status of vaccination against hepatitis B. In total, in the birth 
cohort 1986-1995, i.e. people vaccinated at age of 14, three 
people developed acute hepatitis B - above mentioned man 
aged 24 and two men aged 25 years from Ukraine, also 
with an unknown status of vaccination against hepatitis B.

Median age of recorded cases was 42.5 years and 
was similar to the median in the previous year (42 
years). The highest incidence was among men aged 
40-44 years (0.5 per 100,000), and among women aged 
35-39 years (0.26 per 100,000) (Table IV). 

Of 50 patients with acute hepatitis B, three people 
reported being fully vaccinated against hepatitis B 
(including one vaccinated in the year of disease onset, 
before starting dialysis), 38 were unvaccinated and in 
9 patients vaccination status was unknown. 

In 2016, all persons with acute hepatitis B were 
hospitalized.

Probable route of infection was possible to determine 
in 74% of patients (37/50). In this group 73% of infection 
occurred probably in connection with performance 
of medical procedures (surgery, dental procedures, 
injections, dialysis). In five people (13.5%, 5/37) HBV 
infection has been acquired most likely by sexual contact, 
in three - as a result of beauty treatments, in one person 
due to contact with a householder infected with HBV and 
one case due to occupational exposure.

ZACHOROWANIA NA OSTRĄ POSTAĆ WZW B

W 2016 r. zarejestrowano 50 zachorowań na ostre 
wzw B, co stanowi 1,3% wszystkich zarejestrowanych 
przypadków wzw B (Tab. I i II). Zapadalność wynosiła 
0,13 na 100 tys. ludności i była niższa o 7% w porów-
naniu z 2015 r. oraz o 38% w porównaniu z medianą 
z lat 2010-2014 (Ryc. 1, Tab. II). 

Zachorowania, które zostały zgłoszone przez leka-
rzy jako ostre wzw B i nie spełniały kryteriów labora-
toryjnych definicji przypadku ostrego (tj. zachorowania 
bez wykrycia obecności anty-HBcIgM) były rejestro-
wane jako wzw B potwierdzone laboratoryjnie o nie-
określonej fazie (wzw B BNO - bliżej nieokreślone). 

Na poziomie województw, tak jak we wcześniejszych 
latach, obserwowano zróżnicowaną dynamikę zmian za-
padalności w stosunku do roku poprzedzającego – w 7 wo-
jewództwach zapadalność wzrosła, w 6 spadła, a w trzech 
nie uległa zmianie. Nie odnotowano żadnego wojewódz-
twa, które byłoby wolne od zachorowań. Liczba zachoro-
wań ostrych w poszczególnych województwach wahała 
się od 1 (4 województwa) do 8 (w woj. wielkopolskim), 
a zapadalność od 0,03/100 tys. w woj. małopolskim do 
0,28 /100 tys. mieszkańców w woj. łódzkim (Tab. II.). Naj-
większy wzrost zapadalności zaobserwowano w woj. łódz-
kim (z 1 do 7 zachorowań), a największy spadek w woj. 
warmińsko-mazurskim (z 6 do 1 zachorowania). Podobne 
wahania obserwowano w poprzednich latach, jednak licz-
by zachorowań w roku pozostają bardzo niskie we wszyst-
kich województwach, a w całym kraju utrzymuje się nie-
wielka, ale wyraźna tendencja spadkowa.

Zapadalność w miastach była wyższa niż na wsi 
(stosunek zapadalność M:W wyniósł 1,5), a zapadalność 
mężczyzn była ponad 2-krotnie wyższa niż kobiet, co 
oznacza utrzymanie się wcześniej obserwowanego roz-
kładu zapadalności według płci i środowiska zamieszka-
nia, mimo zmniejszającej się ogólnej liczby zachorowań.

W 2016 r. nie odnotowano zachorowań wśród dzie-
ci i młodzieży w wieku 0-19 lat, w grupie wieku 20-24 
lata zachorował 1 mężczyzna 24-letni o nieznanym sta-
tusie szczepienia przeciw wzw B. Ogółem, w kohorcie 
urodzeniowej 1986-1995, tj. kohorcie osób podlegają-
cych szczepieniu w wieku 14 lat, zachorowały 3 osoby 
– wymieniony wcześniej mężczyzna w wieku 24 lat oraz 
dwóch mężczyzn w wieku 25 lat pochodzących z Ukra-
iny, również o nieznanym statusie szczepienia p/wzw B.

Mediana wieku chorych wynosiła 42,5 roku i była 
zbliżona do mediany w poprzednim roku (42 lata). 
Najwyższą zapadalność odnotowano wśród mężczyzn 
w grupie wieku 40-44 lata (0,5/100 tys.), a wśród ko-
biet w grupie wieku 35-39 lat (0,26/100 tys.) (Tab. IV). 

Spośród 50 chorych na ostre wzw B trzy osoby podały 
informację o pełnym szczepieniu p/wzw B (w tym jedna 
w roku zachorowania, przed rozpoczęciem dializ), 38 osób 
było nieszczepionych, a status 9 osób był nieznany. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2016 rokuHepatitis B in Poland in 2016
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Two cases were considered to be imported - infections 
were probably acquired during medical procedures done 
abroad in persons originating in Ukraine.

According to CSO data, in 2016 four people died 
due to acute hepatitis B, compared to 3 deaths from 
this reason in 2015 and 7 in 2013 and 2014.

CHRONIC AND UNKNOWN STAGE  
OF HEPATITIS B

In 2016, 3756 chronic or unknown stage (UNK) 
hepatitis B cases were registered, incidence increased 
by 8% compared to 2015 and was 9.77 per 100,000 
population (Table III). In comparison to median 
incidence of chronic hepatitis B in 2010-2014 an 
increase of 150% was noted. However before 2014 
the incidence of chronic hepatitis B was referred 
only to cases reported by doctors, excluding cases of 
asymptomatic infections (HBsAg carriers) registered 
at the local level only. Considering both the reported 
cases of chronic hepatitis B and cases of HBsAg carriers 
registered separately until 2013, the incidence of chronic 
and UNK hepatitis B observed after the introduction 
of a new case definition and obligatory reporting by 
laboratories, remains at a similar level as in the last years 
of a separate registration, i.e. in 2012-2013 (Fig. 2) (3).

W 2016 hospitalizowano wszystkie osoby z ostrym 
wzw B.

Prawdopodobna droga zakażenia była możliwa 
do określenia u 74% chorych (37/50). W grupie cho-
rych o znanej drodze zakażenia 73% (27/37) stano-
wiły zakażenia, do których prawdopodobnie doszło 
w związku z wykonywaniem zabiegów medycznych 
(zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, iniekcje, 
dializy). U pięciu osób (13,5%; 5/37) do zakażenia 
HBV doszło najprawdopodobniej na drodze kon-
taktów seksualnych, u trzech - w wyniku zabiegów 
upiększających, u jednej osoby w związku z kon-
taktem z domownikiem zakażonym HBV i u jednej 
w związku z wykonywaną pracą. 

Dwa zakażenia zostały uznane za importowane 
– zostały nabyte prawdopodobnie podczas zabiegów 
medycznych wykonywanych za granicą u osób pocho-
dzących z Ukrainy.

Według danych GUS w 2016 r. z powodu ostre-
go wzw B zmarły 4 osoby, dla porównania - w 2015 
odnotowano 3 zgony z tej przyczyny, a w latach 2013 
i 2014 – po 7 zgonów.

Małgorzata Stępień, Mirosław P Czarkowski

Table III. Chronic and unknown stage of hepatitis B in Poland 2010-2016. Number of cases and incidence per 100. 000  
                 population by voivodeship
Tabela III. Przewlekłe i BNO wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2010-2016. Liczba zachorowań oraz  
                  zapadalność na 100 000 ludności wg województw 

Voivodeship

Median 2010-2014 
chronic hepatitis B

Median 2010-2013* 
Ag HBs (+)

2015 chronic  
& unk stage  

of hepatitis B

2016 chronic  
& unk stage  

of hepatitis B
Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

Number 
of cases

Inci-
dence

POLAND 1505 3.91 2284 5.93 3463 9.01 3756 9.77
1. Dolnośląskie 106 3.68 172 5.88 250 8.60 225 7.75
2. Kujawsko-pomorskie 105 5.01 97 4.62 329 15.76 271 13.00
3. Lubelskie 49 2.26 39 1.80 68 3.17 60 2.81
4. Lubuskie 33 3.23 78 7.58 67 6.57 65 6.39
5. Łódzkie 174 6.85 180 7.10 312 12.49 365 14.67
6. Małopolskie 9 0.27 262 7.82 94 2.79 285 8.44
7. Mazowieckie 256 4.89 288 5.44 227 4.25 481 8.98
8. Opolskie 51 5.09 72 7.11 75 7.51 51 5.13
9. Podkarpackie 79 3.71 50 2.35 73 3.43 62 2.92
10. Podlaskie 64 5.32 63 5.21 113 9.49 116 9.77
11. Pomorskie 62 2.77 131 5.71 441 19.13 449 19.42
12. Śląskie 147 3.18 390 8.43 656 14.33 622 13.63
13. Świętokrzyskie 47 3.71 19 1.49 53 4.21 50 3.99
14. Warmińsko-mazurskie 9 0.62 104 7.13 130 9.01 139 9.67
15. Wielkopolskie 260 7.54 237 6.84 416 11.97 335 9.63
16. Zachodniopomorskie 23 1.34 160 9.29 159 9.28 180 10.53

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annals 2010-2016
*Data on AgHBs(+) cases were collected separately until 2013
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In 2016, cases meeting criteria for chronic hepatitis 
B accounted for 39% of total, the remaining ones 
classified as UNK hepatitis B were recorded based on 
a single test result (mostly HBsAg test) or more than 
one result but time interval between two or more tests 
was less than 6 months (6).

As in previous years, incidence varied at level 
of voivodeships and ranged from 2.81/100,000 in 
lubelskie voivodeship to 19.42/100,000 in pomorskie. 
The ratio of highest to lowest incidence was 7:1 
and was very close to the ratio of extreme values 
of incidence in the previous year. This may mean 
persistence of differences in surveillance conducting 
in particular voivodeships. Compared to the previous 
year, the incidence increased more or less clearly in 
seven and decreased in nine voivodeships, although 
in 4 voivodeships the differences did not exceed 
5%. The highest increase, more then 3-fold, was 
recorded in małopolskie voivodeship. Before 2014, 
this voivodeship had the lowest incidences of chronic 
hepatitis B in the country (below 0.5 /100,000) for 
many years.

In 2016, predominance of incidence in men and in 
people living in cities was maintained - 1.3-fold higher 
incidence in men than in women and 1.5-fold higher in 
urban than in rural residents.

Having regard to age of patients (calculated at 
the time of reporting for surveillance), the highest 
incidence was reported among women aged 25-29 
years (24.17/100,000) and as in two previous years, the 
incidence of women was significantly higher than men 
in that age group, which may be related to mandatory 
HBsAg testing among pregnant women. Among 
men, chronic and UNK hepatitis B were most often 

ZACHOROWANIA NA PRZEWLEKŁĄ  
ORAZ BNO POSTAĆ WZW B

W 2016 r. zarejestrowano 3 756 zachorowań prze-
wlekłych lub o nieokreślonej fazie (BNO) wzw B, za-
padalność wzrosła o 8% w stosunku do zapadalności 
w 2015 r. i wynosiła 9,77 na 100 tys. ludności (Tab. 
III). W porównaniu z medianą zapadalności na prze-
wlekłe wzw B w latach 2010-2014 odnotowano wzrost 
o 150%, jednak przed 2014 r. zapadalność na przewle-
kłe wzw B dotyczyła jedynie przypadków zgłoszonych 
przez lekarzy, bez uwzględnienia przypadków bezob-
jawowych zakażeń (nosicielstwa HBsAg) rejestro-
wanych tylko na poziomie lokalnym. Uwzględniając 
zarówno dane o zgłoszonych przypadkach przewle-
kłego wzw B, jak i przypadkach nosicielstwa HBsAg 
rejestrowanych odrębnie do 2013 roku, zapadalność 
na przewlekłe i BNO wzw B obserwowana po wpro-
wadzeniu nowej definicji przypadku i obowiązko-
wych zgłoszeń dodatnich wyników przez laboratoria 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jak w ostatnich 
latach odrębnej rejestracji, czyli w latach 2012-2013 
(ryc. 2) (3). 

W 2016 r. przypadki spełniające kryteria przewle-
kłego wzw B stanowiły 39% ogółu, pozostałe, skla-
syfikowane jako BNO wzw B, były rejestrowane na 
podstawie pojedynczego wyniku badania (najczęściej 
HBsAg) lub odstęp czasowy pomiędzy dwoma lub 
więcej wynikami był mniejszy niż 6 miesięcy (6).

Podobnie jak w poprzednich latach zapadalność 
była zróżnicowana na poziomie województw i wahała 
się od 2,81/100 tys. w woj. lubelskim do 19,42/100 tys. 
w woj. pomorskim. Stosunek zapadalności najwyższej 
do najniższej wyniósł 7:1 i był bardzo zbliżony do 
stosunku skrajnych wartości zapadalności w poprzed-

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2016 rokuHepatitis B in Poland in 2016

Fig.2. Hepatitis B  in Poland  in 2005-2016 by stage. Incidence per 100,000 population.
Ryc.2. Wzw B w Polsce w latach 2005-2016 z uwzlędnieniem fazy wzw B. 
           Zapadalność na 100 000 ludności.

POLSKA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Acute hepa 1,7 1,33 0,95 0,69 0,52 0,34 0,27
Chronic & 2,82 3,11 2,86 2,82 3,34 3,94 3,84
HBsAg+ 14,77 17,31 18,80 10,78 8,98 7,38 6,23
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detected in age groups 40-44 and 45-49 (incidence of 
22.87/100,000 and 22.39/100,000, respectively).

A median age of cases was 38 years (mean age of 
44 years). In group of persons born after 1995 covered 
by obligatory hepatitis B vaccinations as newborns, 
22 chronic infections were detected, including 14 
correctly fully vaccinated. Two children have acquired 
HBV perinatally from an HBV infected mother.

In group of people vaccinated in age of 14 (born 
in 1986-1995, now aged 21-30 years), a total of 830 
infected with HBV were detected, which corresponds 
to incidence of 15.8/100,000 and considering only 
older age groups (born in 1986-1990) - 19.8/100,000. 
Incidence in this group was one of the highest also in the 
past, although in previous years predominance of men 
was observed (age group 15-19 in years 2008-2011).  

Along with moving these vaccinated in adolescence to 
older age groups, the number of women screened during 
pregnancy in these age groups increased, which may 
explain increase a number of detection of HBV infections 
in women and reversal of the sex ratio in this age group.

In 2016, 21.2% of patients with chronic/UNK hepatitis 
B were hospitalized, two percentage points less than in 
2015. The probable route of infection was determined in 
80% of registered cases. In cases with known exposures, 
infections associated probably with different healthcare 
exposures accounted for 77% (2327/3015), infections 
related to home contact with a person known to have 
chronic HBV infection - 7.9% and infections through 

nim roku, co może oznaczać utrzymywanie się różnic 
w prowadzeniu nadzoru w województwach. W po-
równaniu z poprzednim rokiem zapadalność mniej lub 
bardziej wyraźnie wzrosła w siedmiu województwach, 
a spadła w dziewięciu, przy czym w czterech woje-
wództwach różnice nie przekraczały 5%. Najwyższy 
wzrost zapadalności, ponad trzykrotny, odnotowano 
w woj. małopolskim, w którym przed 2014 r. przez 
wiele lat obserwowano najniższe zapadalności na 
przewlekłe wzw B w Polsce (poniżej 0,5/100 tys.). 

W 2016 r. utrzymywała się przewaga zapadalności 
mężczyzn oraz osób mieszkających w miastach – za-
padalność mężczyzn była 1,3 razy wyższa niż kobiet, 
a zapadalność mieszkańców miast 1,5 razy wyższa niż 
mieszkańców wsi.

Uwzględniając wiek chorych (obliczany w chwili 
zgłoszenia zachorowania do nadzoru) najwyższą zapa-
dalność odnotowano wśród kobiet w grupie wieku 25-
29 lat (24,17/100 tys.) i podobnie jak w dwóch wcze-
śniejszych latach zapadalność kobiet w tej grupie wie-
ku była znacząco wyższa niż mężczyzn, co może być 
związane z wykonywaniem obowiązkowych badań 
HBsAg w czasie ciąży. Wśród mężczyzn przewlekłe 
i BNO wzw B najczęściej wykrywano w grupie wieku 
40-44 lata oraz 45-49 lat (zapadalność odpowiednio 
22,87/100 tys. i 22,39/100 tys.). 

Mediana wieku chorych i zakażonych wynosiła 38 
lat (średnia wieku – 44 lata). W grupie osób urodzo-

Małgorzata Stępień, Mirosław P Czarkowski

Table IV. Acute hepatitis B in Poland 2016. Number of cases, incidence per 100, 000 population and percentage by age,  
                gender, and location (urban/rural)
Tabela IV. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2016 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000  
                  ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Age. 
years

Gender Location
Total

Male Female Urban Rural
Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

0-19 - - - - - - - - - - - - - - -
20-24 1 0.08 2.9 - - - 1 0.08 2.9 - - - 1 0.04 2.0
25-29 2 0.14 5.7 - - - 1 0.06 2.9 1 0.09 6.7 2 0.07 4.0
30-34 6 0.37 17.1 1 0.06 6.7 7 0.35 20.0 - - - 7 0.22 14.0
35-39 7 0.44 20.0 4 0.26 26.7 9 0.47 25.7 2 0.17 13.3 11 0.35 22.0
40-44 7 0.50 20.0 1 0.07 6.7 6 0.36 17.1 2 0.18 13.3 8 0.29 16.0
45-49 3 0.25 8.6 1 0.09 6.7 2 0.15 5.7 2 0.20 13.3 4 0.17 8.0
50-54 2 0.17 5.7 - - - - - - 2 0.20 13.3 2 0.08 4.0
55-59 4 0.30 11.4 1 0.07 6.7 3 0.17 8.6 2 0.19 13.3 5 0.18 10.0
60-64 2 0.16 5.7 1 0.07 6.7 2 0.11 5.7 1 0.11 6.7 3 0.11 6.0
65-74 1 0.07 2.9 5 0.25 33.3 3 0.13 8.6 3 0.26 20.0 6 0.17 12.0
75+ - - - 1 0.06 6.7 1 0.06 2.9 - - - 1 0.04 2.0
Total 35 0.19 100 15 0.08 100 35 0.15 100 15 0.10 100 50 0.13 100

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2017
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sexual contact 1.7%. Persons reporting a history of 
injecting drug use (ever in their lifetime) accounted for less 
than 1% of patients. In other cases medical or non-medical 
profession associated with exposure to blood or infectious 
material, beauty treatments including tattoos and piercing, 
and exposure related to stay in prison were mentioned.

In 1.9% (70/3756) of all reported in 2016 as chronic 
or BNO hepatitis B, cirrhosis and/or hepatocellular 
carcinoma (HCC) were diagnosed, including 19 patients 
with comorbid alcoholism. In 18 out of 70 patients with 
late stage liver disease as liver cirrhosis or HCC, HBV 
infection was detected before 2016 (2 to 30 years earlier) 
but these cases were not previously reported to the 
surveillance system.

Persons of non-Polish nationality accounted for 
1.3% of all chronic/UNK HBV cases (49/3756), 4 
cases in this group were considered to be imported, in 
other it was impossible to determine the country where 
the infection was acquired due to a long period of stay 
in Poland.

In 2016, according to CSO data, 35 people died 
due to chronic hepatitis B, i.e. 22 less than in 2015. 
The given numbers include only those cases in which 
hepatitis B was indicated as the underlying cause of 
death.

nych po 1995 r., objętych szczepieniami obowiązko-
wymi p/wzw B w okresie noworodkowym, wykryto 
22 zakażenia przewlekle, w tym 14 u osób prawidłowo 
zaszczepionych pełnym cyklem szczepień. Do zakaże-
nia dwojga dzieci doszło na drodze wertykalnej.

W grupie osób objętych szczepieniami w wieku 14 
lat (urodzonych w latach 1986-1995) wykryto ogółem 
830 osób zakażonych HBV, co odpowiada zapadalno-
ści 15,8/100 tys., a uwzględniając jedynie starsze rocz-
niki (tj. urodzonych w latach 1986-1990) – 19,8/100 
tys. Zapadalność w tej grupie osób także w przeszłości 
należała do najwyższych, chociaż w poprzednich la-
tach obserwowano przewagę zapadalności mężczyzn 
(grupa wieku 15-19 lat w latach 2008-2011). Wraz 
z przesuwaniem się roczników szczepionych w wieku 
14 lat do starszych grup wieku zwiększała się w tych 
rocznikach grupa kobiet objętych badaniami przesie-
wowymi w ciąży, co może objaśniać zwiększenie się 
liczby wykrytych zakażeń u kobiet oraz odwrócenie 
proporcji płci osób zakażonych w tej grupie wieku. 

W 2016 r. hospitalizowano 21,2% osób z prze-
wlekłym i BNO wzw B, o 2 pkt% mniej niż w 2015 r.  
Prawdopodobną drogę zakażenia określono w 80% 
zarejestrowanych przypadków. Zakażenia związane 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2016 rokuHepatitis B in Poland in 2016

Table V. Chronic and unknown stage of  hepatitis B in Poland 2016. Number of cases, incidence per 100, 000 population  
              and percentage by age, gender, and location (urban/rural)
Tabela V. Przewlekłe i BNO wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2016 r. Liczba zachorowań, zapadalność na  
                100 000 ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Age, 
years

Gender Location
Total

Male Female Urban Rural
Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases

Inci-
dence %

Num-
ber of 
cases 

Inci-
dence %

0-4 - -  - 3 0,33 0,2 2 0,18 0,1 1 0,13 0,1 3 0,16 0,10
5-9 1 0,09 0,0 1 0,10 0,1 1 0,08 0,0 1 0,11 0,1 2 0,10 0,10

10-14 - - - 1 0,11 0,1 - - - 1 0,12 0,1 1 0,06 0,00
15-19 5 0,50 0,2 7 0,74 0,4 7 0,67 0,3 5 0,56 0,4 12 0,62 0,30
20-24 101 8,41 4,8 131 11,34 7,8 141 11,24 5,4 91 8,26 7,9 232 9,84 6,20
25-29 230 16,17 11,0 332 24,17 19,8 354 21,64 13,6 208 17,92 18,0 562 20,10 15,00
30-34 225 13,73 10,8 236 14,81 14,1 326 16,17 12,5 135 11,11 11,7 461 14,27 12,30
35-39 255 16,21 12,2 189 12,31 11,3 314 16,23 12,1 130 11,08 11,3 444 14,29 11,80
40-44 321 22,87 15,4 176 12,78 10,5 346 20,70 13,3 151 13,60 13,1 497 17,87 13,20
45-49 264 22,39 12,7 147 12,53 8,8 290 21,17 11,1 121 12,31 10,5 411 17,47 10,90
50-54 214 18,16 10,3 139 11,57 8,3 242 17,29 9,3 111 11,33 9,6 353 14,83 9,40
55-59 177 13,16 8,5 111 7,70 6,6 218 12,57 8,4 70 6,65 6,1 288 10,33 7,70
60-64 114 8,92 5,5 69 4,72 4,1 137 7,62 5,3 46 4,89 4,0 183 6,68 4,90
65-74 115 7,63 5,5 73 3,72 4,4 139 6,01 5,3 49 4,23 4,2 188 5,42 5,00
75+ 61 6,70 2,9 58 3,21 3,5 85 4,96 3,3 34 3,40 2,9 119 4,38 3,20
Total 2 083 11,20 100 1 673 8,43 100 2 602 11,24 100 1 154 7,55 100 3 756 9,77 100

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016, NIPH-NIH, CSI, Warsaw, 2017



450

Małgorzata Stępień, Mirosław P Czarkowski

VACCINATION AGAINST HEPATITIS B

In 2016 there were no significant changes in 
National Immunization Programme (NIP) as regards 
to compulsory and recommended vaccinations against 
hepatitis B in comparison with the program for 2015. 
In Part III of the NIP, containing supplementary 
information on the vaccination of preterm newborn 
infants, a small change in the recommended time 
of the first vaccines doses (among others hepatitis 
B vaccine) in stable infants born under 32 weeks of 
gestational age was made. According to NIP on 2016 
it is recommended to administer the first vaccinations 
in preterm newborn infants during hospitalization (7), 
while previously it was recommended administration 
of the first doses a few days before discharge from 
neonatal unit. With regard to hepatitis B vaccine, 
such a change may eliminate unnecessary delay in 
administering of the vaccine until discharge (if the 
clinical condition allows for it and after adjustment for 
body mass - in infants with birthweight less than 2000 
g a four-dose scheme of vaccination should be applied: 
0; 1; 2; 12).

In 2016, HBV vaccination coverage in children 
aged two years (i.e. born in 2015) with second dose of 
vaccine, according to sanitary inspection data, reached 
98.8% (relative to those covered by reports) and was 
slightly lower than in 2015 (99.2%). The coverage 
with the third HBV vaccine dose was 95.0% (95.8% 
in 2015), however, in six out of 16 voivodeships it was 
below the average for the country (the lowest value 
was recorded in pomorskie voivodeship 91.3%).

Despite continuing high level of HBV vaccine 
coverage as compared to other obligatory vaccinations, 
a slow downward trend in coverage of vaccination in 
children not only in the age of 2 has been observed for 
several years.

The highest percentage of unvaccinated persons 
was recorded, as in the previous year, among those 
subjected to mandatory vaccination because of specific 
exposure: in HCV-infected persons and those in close 
contact with HBV cases (27% and 16%, respectively, 
of people entitled to vaccination identified in the year 
preceding the reporting year).

In 2016 reported 14 local vaccine adverse events 
(VAE) following administration of vaccine against 
Hepatitis B (Engerix-B, Euvax-B, HBvax-Pro, 
Hepavax-Gene, excluding combined hexavalent 
vaccines) and 29 generalized VAE (the same number 
as in previous year). Among generalized VAE four 
cases of hypotonic-hyporesponsive episodes (HHE) 
with loss of consciousness were reported.

prawdopodobnie z wykonywaniem różnych zabiegów 
medycznych stanowiły 77% przypadków o znanej dro-
dze zakażenia (2327/3015), zakażenia związane z kon-
taktami domowymi z osobą zakażoną HBV – 7,9%, 
a zakażenia poprzez kontakty seksualne 1,7%. Osoby 
podające w wywiadzie stosowanie narkotyków w iniek-
cjach (kiedykolwiek w ciągu życia) stanowiły mniej niż 
1% chorych. W pozostałych przypadkach jako możliwą 
drogę zakażenia podawano wykonywanie zawodu me-
dycznego lub niemedycznego związanego z narażeniem 
na kontakt z krwią lub materiałem zakaźnym, zabiegi 
upiększające, w tym tatuaże i kolczykowanie, narażenia 
związane z pobytem w zakładach karnych.

U 1,9% (70/3756) osób zgłoszonych w 2016 r. 
jako przewlekłe lub BNO wzw B rozpoznawano mar-
skość wątroby i/lub pierwotnego raka wątroby (HCC), 
w tym u 19 osób ze współistniejącą chorobą alkoho-
lową. U 18 spośród 70 chorych z wykrytymi późnymi 
następstwami w postaci marskości lub HCC, zakaże-
nie HBV było wykryte przed 2016 r. (od 2 do 30 lat 
wcześniej), jednak nigdy wcześniej nie zgłoszono tych 
przypadków do systemu nadzoru.

Osoby narodowości innej niż polska stanowiły 
1,3% ogółu zakażonych przewlekle HBV (49/3756), 
4 zachorowania w tej grupie zostały uznane za im-
portowane, w pozostałych przypadkach nie można 
było określić kraju, w którym doszło do zakażenia ze 
względu na długi okres przebywania w Polsce. 

Według danych GUS w 2016 r. z powodu przewle-
kłego wzw B zmarło 35 osób, tj. o 22 osoby mniej niż 
w 2015 r. Podawane liczby uwzględniają tylko te przy-
padki, w których lekarz stwierdzający zgon wskazał 
wzw B jako wyjściową przyczynę zgonu.

SZCZEPIENIA PRZECIW WZW B

Program Szczepień Ochronnych (PSO) na 2016 r. 
w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych prze-
ciwko wzw B nie uległ istotnym zmianom w porównaniu 
z programem na 2015 r. W części III PSO, zawierającej 
informacje uzupełniające dotyczące szczepień dzieci uro-
dzonych przedwcześnie zmieniono nieznacznie zapis mó-
wiący o zalecanym czasie podania pierwszych szczepień 
(m.in. p/wzw B) u stabilnych dzieci urodzonych poniżej 
32 tygodnia ciąży. Według PSO na 2016 r. zaleca się wy-
konywanie pierwszych szczepień u dzieci urodzonych 
przedwcześnie w trakcie hospitalizacji (7), podczas gdy 
poprzednio zalecano wykonywanie pierwszych szczepień 
kilka dni przed wypisaniem z oddziału noworodkowe-
go. W przypadku szczepień p/wzw B taka zmiana może 
wyeliminować zbędne opóźnianie podania szczepionki 
do czasu wypisu (o ile pozwala na to stan kliniczny oraz 
z zastrzeżeniem dotyczącym masy ciała - u dzieci z masą 
urodzeniową mniejszą niż 2000 g stosuje się szczepienie 
w schemacie czterodawkowym 0; 1; 2; 12).
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Stan zaszczepienia p/wzw B dzieci w drugim roku 
życia (urodzonych w 2015 r.) dwoma dawkami szcze-
pionki według danych inspekcji sanitarnej w 2016 r. wy-
niósł 98,8% (w stosunku do objętych sprawozdaniami 
MZ-54) i był nieznacznie niższy niż analogiczny wskaź-
nik w 2015 roku (99,2%). Stan zaszczepienia trzema 
dawkami wynosił 95,0% (w 2015 r. 95,8%), przy czym 
w 6 z 16 województw był poniżej średniej dla kraju (naj-
niższą wartość odnotowano w woj. pomorskim 91,3%). 

Pomimo nadal dobrego wykonawstwa szczepień 
przeciwko wzw B na tle innych szczepień obowiązko-
wych, od kilku lat obserwuje się powolną tendencję spad-
kową wskaźnika zaszczepienia dzieci, nie tylko w 2 r. ż.

Wśród osób podlegających szczepieniu obowiąz-
kowemu p/wzw B ze względu na szczególne naraże-
nie, najwyższy odsetek osób nieszczepionych odnoto-
wano, podobnie jak w poprzednim roku, wśród osób 
zakażonych HCV i osób z bliskiego otoczenia zakażo-
nych HBV (odpowiednio 26,8% i 15,9% nieszczepio-
nych osób uprawnionych do szczepienia zidentyfiko-
wanych w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy). 

Ogółem, w 2016 r. po szczepieniach p/wzw B 
(Engerix-B, Euvax-B, HBvax-Pro, Hepavax-Gene, 
bez uwzględnienia szczepionek wieloskładnikowych 
6 w 1) odnotowano 14 miejscowych niepożądanych 
odczynów poszczepiennych i 29 odczynów ogólnych 
(tyle samo co w 2015 r.), w tym cztery epizody hipo-
toniczno-hiporeaktywne (HHE) z utratą przytomności.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2016 r. nie obserwowano istotnych zmian sytuacji 
wzw B w porównaniu z poprzednim rokiem – liczba za-
chorowań ostrych pozostała na niskim poziomie (zapa-
dalność poniżej 0,2/100 tys.), a łączna liczba zachorowań 
przewlekłych i zakażeń HBV o nie- określonej fazie nie-
znacznie wzrosła w porównaniu z 2015 r. i była zbliżona 
do wartości odnotowywanych w ostatnich pięciu latach. 

Wprowadzenie w 2014 r. zmian definicji przypad-
ku wzw B w nadzorze oraz wprowadzenie obowiązku 
zgłaszania dodatnich wyników badań przez laboratoria 
pozwala na stopniowe wyrównywanie różnic w prowa-
dzeniu nadzoru nad wzw B w poszczególnych woje-
wództwach oraz pozwala na rejestrowanie w nadzorze 
wszystkich potwierdzonych przypadków zakażeń HBV. 
Wahania liczby wykrywanych rocznie przypadków prze-
wlekłego wzw B i zakażeń HBV zależą w największym 
stopniu od liczby wykonywanych w roku badań, szcze-
gólnie w kohortach osób urodzonych na przełomie lat 80. 
i 90. o wysokim ryzyku zakażenia HBV w dzieciństwie.

Prawdopodobną drogą transmisji większości 
ostrych zakażeń HBV nadal pozostają zabiegi me-
dyczne wykonywane w placówkach opieki zdrowot-
nej, co wskazuje na konieczność ciągłego kształcenia 
personelu i wzmocnienia kontroli przestrzegania obo-

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2016, no significant changes in hepatitis B 
situation were observed as compared to the previous 
year - the number of acute cases remained at a low 
level (incidence below 0.2/100,000), the total number 
of chronic/UNK cases was slightly higher than in 2015 
and was similar to number of cases reported in the last 
five years.

Implementing in surveillance in 2014 changes of 
hepatitis B case definition and introduction of obligatory 
reporting of positive test results by laboratories enabled 
gradual alignment of differences in conducting of 
surveillance on hepatitis B in individual voivodeships 
and allowed the registration of all confirmed HBV 
cases. Fluctuations in the number of chronic hepatitis 
B cases and HBV infections detected annually depend 
the most on the number of tests performed, especially 
in cohorts of individuals born at the end of the 80s 
and the beginning of the 90s, with a high risk of HBV 
infection in childhood.

In most of acute HBV cases the probable route of 
transmission were still medical procedures performed 
in healthcare facilities. Predominance of this mode of 
transmission indicates the need for continuous staff 
training and need to strengthen control of compliance 
with universal precautions regarding the medical pro-
cedures with any tissue breach, especially injections. 
Persistent risk of HBV infection in connection with 
medical procedures indicates also the need to rec-
ommend vaccination against hepatitis B for all per-
sons previously unvaccinated, especially before any 
planned stays in medical facilities, not only related to 
surgery.
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Szczepień Ochronnych na rok 2016. Available at: 
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2015/63/ 

wiązujących zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pro-
cedur medycznych z naruszeniem ciągłości tkanek, 
szczególnie bezpieczeństwa iniekcji. Utrzymujące się 
ryzyko zakażenia HBV w związku z wykonywaniem 
zabiegów medycznych wskazuje również na potrze-
bę zalecania szczepień przeciwko wzw B wszystkim 
osobom dotychczas nieszczepionym, zwłaszcza przed 
planowymi pobytami w placówkach medycznych, nie 
tylko w związku z zabiegami operacyjnymi.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. In the years 1997-2016, Poland was counted among the countries with a low and very low 
endemicity of hepatitis A. Based on the epidemiological data from NIZP–PZH (National Institute of Public 
Health - National Institute of Hygiene), since 2017, an increase in the incidence of hepatitis A has been observed 
in Poland. Considering the low number of cases by 2016 and a high percentage of seronegative persons, an 
increased risk of HAV infections should be expected.
OBJECTIVE. The aim of the project was to assess the presence of anti-HAV IgG antibodies in the employees 
of the Provincial Hospital for Infectious Diseases and Observation in Bydgoszcz.
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted on 123 people who are employees of the hospital. 
The presence of anti-HAV antibodies was detected using HAV IgG Elisa FORTRESS DIAGNOSTICS kits.
RESULTS. The presence of anti-HAV IgG antibodies was found in 28/123 (22.8%) subjects. Anti-HAV IgG 
antibodies were almost exclusively found in people over 40 years of age. Only one case involved a younger 
person. 
CONCLUSIONS. The low incidence of anti-HAV antibodies in the IgG class among medical personnel confirms 
the reasonableness of vaccinations against hepatitis A in this group.

Key words: viral hepatitis A, incidence, anti-HAV

STRESZCZENIE

WSTĘP. Polska w latach 1997–2016 r. była zaliczana do państw o niskiej i bardzo niskiej endemiczności wi-
rusowego zapalenia wątroby typu A. W oparciu o dane epidemiologiczne NIZP–PZH, w Polsce od 2017 r.  
obserwuje się wzrost zapadalności na WZW A. Biorąc pod uwagę niską liczbę zachorowań do 2016 roku i wy-
soki odsetek osób seronegatywnych należy spodziewać się wzrostu ryzyka zakażeń HAV.
CEL. Celem projektu była ocena obecności przeciwciał anty-HAV IgG u pracowników Wojewódzkiego Szpitala 
Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.
MATERIAŁ I METODY. Badania przeprowadzono u 123 osób będących pracownikami szpitala. Obecność 
przeciwciał ant-HAV wykrywano testem HAV IgG Elisa FORTRESS DIAGNOSTICS
WYNIKI. Obecność przeciwciał anty-HAV IgG stwierdzono u 28/123 (22,8 %). Przeciwciała anty-HAV IgG 
stwierdzono u osób powyżej 40 r.ż. Tylko jeden przypadek dotyczył osoby młodszej. 
WNIOSKI. Niska częstość występowania p/ciał anty-HAV w klasie IgG wśród personelu medycznego potwier-
dza zasadność szczepień p/WZW A w tej grupie.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, zapadalność, anty-HAV
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INTRODUCTION

By 1977, Poland was numbered among countries 
with a high incidence of viral hepatitis, assessed at 
about 250/100 thousand people. It is estimated that at 
that time the percentage of adults with anti-HAV IgG 
antibodies was close to 100% and was mostly the result 
of asymptomatic infections in childhood (1). 

The years from 1978 to 1996 were a period of 
indirect endemicity with the annual number of cases 
up to 50,000. From 1997 to 2002, Poland was in the 
group of countries with a low endemicity of hepatitis 
A, and from 2003 to 2016, Poland was in the group 
of countries with a very low incidence, not exceeding 
0.41 / 100 thousand persons (2,3,4). During that period, 
in 2008 there were 208 cases, and in 2009 - 652 cases 
of hepatitis A as well as an increase in incidence to 
1.71 / 100,000 people. This increase was highest in the 
group of people between 20 and 30 years of age. In 
the following years, the number of cases of hepatitis 
A ranged from between 35 to 155 a year. In 2017, there 
were 3072 cases of hepatitis A, and the incidence was 
7.99 / 100 thousand people. Compared to the previous 
year, it was an 87’fold increase; in 2016, there were 
35 cases of hepatitis A, and the incidence was 0.09 / 
100,000 people. The highest incidence in 2017 was 
recorded in the Wielkopolskie voivodeship (13.97 / 100 
thousand people), Mazowieckie Voivodeship (12.95 / 
100 thousand people), Sląskie voivodeship (11.99 / 100 
thousand people), and Łódzkie voivodeship (10.48 / 
100 thousand people) (5). In the Kujawsko-Pomorskie 
voivodeship, the incidence in 2017 amounted to 5.4 / 
100,000 people. 

At the Provincial Hospital for Infectious Diseases 
and Observation in Bydgoszcz in 2017, 69 people were 
hospitalized due to hepatitis A, including 11 children 
aged 4 to 17 years. Among the adults, infections in 
95% of cases concerned men aged 21 - 49 years. By 
September 2018, the number of hospitalizations due to 
HAV infection was 60, including 5 children. This year, 
75% of infections occurred in men aged 22-47 years.

In the European Union countries, according to 
the ECDC (European Centre for Disease Prevention 
and Control) report, the most cases found in 2017 
occurred in Great Britain, Germany, France, and 
Spain. These cases mainly concerned men aged 18-45, 
with homosexual orientation (MSM, men who have 
sex with men) (5,6,7). According to the data from the 
State Sanitary Inspector in Warsaw from January 2018, 
95% of cases registered in 2017 in the Mazowieckie 
voivodeship were men aged 20-44 (8). These infections 
may be associated with outbreaks of HAV in Europe 
among men having sexual contacts with men.

WSTĘP

Do 1977 r. Polska należała do krajów o wysokiej 
zapadalności na wzw typu A, ocenianej na około 250 
/100 tys. Szacuje się, że w tym czasie odsetek osób do-
rosłych z obecnymi p/ciałami anty-HAV IgG wynosił 
blisko 100 % i w większości był wynikiem zakażeń 
bezobjawowych przebytych w dzieciństwie (1). 

Lata 1978 – 1996 to okres endemiczności pośredniej 
z roczną liczbą zachorowań do 50 tys. Od 1997 do 2002 r. 
Polska zaliczała się do grupy państw o niskiej endemicz-
ności WZW A, w latach 2003 – 2016 do państw o bardzo 
niskiej zapadalności, nieprzekraczającej 0,41 / 100 tys. 
(2,3,4). W tym okresie w roku 2008 odnotowano 208 przy-
padków, a w 2009 - 652 przypadki wzw typu A i wzrost 
zapadalności do 1,71/ 100 tys. Był on najwyższy w gru-
pie osób między 20 a 30 r. ż. W następnych latach liczba 
zachorowań na wzw A wynosiła od 35 do 155 rocznie. 
W 2017 r odnotowano 3072 przypadki wzw A, a zapa-
dalność wyniosła 7,99/100 tys. W porównaniu do po-
przedniego roku było to 87-krotnie więcej, gdyż w 2016 r  
zarejestrowano 35 przypadków WZW A, a zapadalność 
wynosiła 0,09/100 tys. Najwyższą zapadalność w 2017 r. 
odnotowano w województwie wielkopolskim (13,97/100 
tys.), mazowieckim (12,95/100 tys.), śląskim (11,99/100 
tys.) i łódzkim (10,48/100 tys.) (5). W województwie 
kujawsko – pomorskim zapadalność w 2017 r wyniosła 
5,4/100 tys. 

W Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno - Zakaź-
nym w Bydgoszczy w 2017 r. hospitalizowano z po-
wodu wzw A 69 osób, w tym 11 dzieci w wieku od 4 do 
17 lat. Wśród dorosłych zakażenia w 95% przypadków 
dotyczyły mężczyzn w wieku 21-49 lat. Do września 
2018 r liczba hospitalizacji z powodu zakażenia HAV 
wynosiła 60, w tym 5 dzieci. W tym roku 75% zakażeń 
dotyczyło mężczyzn w wieku 22-47 lat.

W krajach Unii Europejskiej zgodnie z raportem 
ECDC (Europejskiego Centrum ds Zapobiegania i Kon-
troli Chorób) w 2017 r. najwięcej zachorowań stwierdzo-
no w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Hiszpanii. 
Zachorowania te dotyczyły głównie mężczyzn w wieku 
od 18 – 45 lat, o orientacji homoseksualnej (ang. MSM, 
men who have sex with men) (5,6,7). Wg danych Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie ze stycznia 2018 r. 95 % zachorowań za-
rejestrowanych w 2017 r w województwie mazowieckim 
stanowili mężczyźni w wieku od 20 – 44 lat (8). Zaka-
żenia te mogą być powiązane z występującymi w Euro-
pie ogniskami zakażeń HAV wśród mężczyzn mających 
kontakty seksualne z mężczyznami.

CEL

Celem projektu była ocena obecności przeciwciał 
anty-HAV IgG u pracowników Wojewódzkiego Szpi-
tala Obserwacyjno – Zakaźnego w Bydgoszczy.

Justyna Moppert, Katarzyna Zieniewicz-Cieślik i inni
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MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono u 123 osób (109 kobiet i 14 
mężczyzn w wieku od 26 do 79 lat), w tym 29 lekarzy, 67 
pielęgniarek, 11 pracowników laboratorium i 16 osób z ad-
ministracji. Obecność przeciwciał anty-HAV wykrywano 
testem HAV IgG Elisa FORTRESS DIAGNOSTICS.

WYNIKI

U 95/123 (77,2 %) badanych nie wykryto w su-
rowicy obecności anty-HAV w klasie IgG, u 28/123 
(22,8%) stwierdzono obecność anty-HAV IgG. Wśród 
osób z obecnymi p/ciałami anty-HAV IgG było: 7 leka-
rzy (w wieku 63-79 lat), 12 pielęgniarek (33-62 lata), 6 
pracowników laboratorium (47-70 lat) i 3 pracowni-
ków administracji w wieku 45, 47 i 55 lat. Przeciwciała  
anty-HAV wykrywano średnio 2,5-krotnie częściej 
u pracowników laboratorium niż lekarzy czy pielęgnia-
rek (Tab. I). Przeciwciała anty-HAV stwierdzono u osób 
powyżej 40 r.ż. Tylko jeden przypadek dotyczył osoby 
młodszej (pielęgniarka, 33 lata) (Tab. II).

Table I. The presence of anti-HAV antibodies among  
                hospital staff.
Tabela I. Obecność p/ciał anty-HAV wśród personelu  
                   szpitalnego.

staff
positive  

anti-HAV
total number of 

subjects 

n % n %

doctors 7 24.1 29 100

nurses 12 17.9 67 100
laboratory 
employees 6 54.5 11 100

administrative 
employees 3 18.75 16 100

Table II. The presence of anti-HAV antibodies among  
                 hospital staff according to age. 
Tabela II. Obecność p/ciał anty-HAV wśród personelu  
                   szpitalnego w przedziałach wiekowych.

age range
positive 

anti-HAV
negative 

anti-HAV total

n % n % n %
< 40 years old 1 3,4 28 96,6 29 100

40-50 years old 11 25,6 32 74,4 43 100
50-70 years old 13 27,1 35 72,9 48 100
< 70 years old 3 100 0 0 3 100

DYSKUSJA

Do 1977 r. najwyższa zachorowalność na WZW 
A w Polsce występowała wśród dzieci poniżej 8 r.ż. Licz-
ba rejestrowanych przypadków wynosiła 50 – 85 tys. 

OBJECTIVE

The aim of the project was to assess the presence 
of anti-HAV IgG antibodies in the employees of 
the Provincial Hospital for Infectious Diseases and 
Observation in Bydgoszcz.

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted on 123 people (109 
women and 14 men aged from 26 to 79 years), including 
29 doctors, 67 nurses, 11 laboratory employees, and 16 
people from the administration. The presence of anti-
HAV antibodies was detected using HAV IgG Elisa 
FORTRESS DIAGNOSTICS kits.

RESULTS

In 95/123 (77.2%) subjects, no anti-HAV antibodies 
in the IgG class were detected in the serum, in 28/123 
(22.8%) subjects the presence of anti-HAV IgG 
antibodies was found. Among people with anti-HAV 
IgG antibodies there were 7 doctors (aged 63-79), 12 
nurses (33-62 years old), 6 laboratory workers (47-70 
years old), and 3 administration employees aged 45, 47 
and 55. Anti-HAV antibodies were detected on average 
2.5 times more often in laboratory employees than in 
doctors or nurses (Table I). Anti-HAV antibodies have 
also been found in people over 40 years of age. Only 
one case concerned a younger person (nurse, 33 years 
old) (Table II).

DISCUSSION

By 1977, the highest incidence of hepatitis A in 
Poland would occur among children under the age of 
8. The number of registered cases was 50-85 thousand 
a year. In the years 1978-1996, in the period of indirect 
endemicity, the disease mainly affected children and 
adolescents aged between 10 and 14. The years from 
1997 to 2016 are a time of low and very low endemicity, 
a time in which transmission of the peak of incidence 
to older age groups over the age of 25 was observed 
(1). In 2009, there was a periodic increase in incidence 
mainly in men aged between 20 and 40 years (9). Since 
2017, the incidence of hepatitis A has been increasing.

Tourist trips to countries with a high or indirect 
endemicity of HAV incidence are the cause of 
additional disease cases. By 2014, infections brought 
from countries such as Egypt, Algeria, and Morocco 
prevailed. Since 2015, the number of cases brought 
from Ukraine has also increased (2).

The epidemiological situation in Europe and the 
world affects the number of cases of hepatitis A in 
Poland. 

Przeciwciała anty-HAV u pracowników służby zdrowiaAnti-HAV antibodies in health employees
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rocznie. W latach 1978 – 1996, w okresie endemiczno-
ści pośredniej, zachorowania dotyczyły głównie dzieci 
i młodzieży w wieku między 10 – 14 r.ż. Lata 1997 - 2016 
to czas endemiczności niskiej i bardzo niskiej, w którym 
obserwowano przeniesienie szczytu zachorowań na star-
sze grupy wiekowe powyżej 25 r.ż. (1). W roku 2009 od-
notowano okresowy wzrost zapadalności głównie u męż-
czyzn między 20 a 40 r.ż (9). Od 2017 roku stwierdza się 
wzrost zapadalności na WZW A.

Wyjazdy turystyczne do krajów o wysokiej lub po-
średniej endemiczności występowania zakażeń HAV 
są przyczyną zachorowań przywlekanych. Do 2014 r. 
przeważały zakażenia przywleczone z takich krajów 
jak Egipt, Algeria, Maroko. Od 2015 roku zwiększa 
się także liczba przypadków przywlekanych z Ukrainy 
(2).

Sytuacja epidemiologiczna w Europie i na świecie 
ma wpływ na liczbę zachorowań na wzw A w Polsce. 

W ostatnich latach obserwuje się ogniska zakaże-
nia HAV o zasięgu międzynarodowym. Źródłem za-
każeń może być żywność. W 2012 r. w Holandii zare-
jestrowano ognisko epidemii po spożyciu mrożonych 
truskawek. Między styczniem 2013 roku a sierpniem 
2014 notowano w Europie, w tym również w Polsce, 
1589 przypadków zakażenia HAV będących skutkiem 
spożycia mrożonych owoców miękkich. 

Innym źródłem zakażeń HAV są ryzykowne za-
chowania seksualne. W Europie między czerwcem 
2016 a majem 2017 r. stwierdzono ogniska zakażeń 
HAV wśród społeczności MSM (ang. men who have 
sex with men) w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji 
(6,10). W tym samym czasie w Polsce w wojewódz-
twie mazowieckim, wg danych Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 95% 
zachorowań na wzw A dotyczyło mężczyzn w wieku 
20 – 44 lat. Może to potwierdzać, że ognisko europej-
skie swym zasięgiem objęło także grupy MSM w Pol-
sce.

Najbardziej efektywną formą ochrony przed za-
chorowaniem jest profilaktyka czynna. Skuteczność 
szczepień jest wysoka i dotyczy zarówno profilaktyki 
przed- jak i poekspozycyjnej. Istnieją doniesienia, któ-
re potwierdzają szybsze osiąganie wysokiego miana p/
ciał anty-HAV IgG u pacjentów < 40 r.ż. po I dawce 
szczepienia, zwracając jednocześnie uwagę na osią-
gnięcie zadowalającej odpowiedzi immunologicznej 
u pacjentów starszych (11,12). Efektywność inaktywo-
wanych szczepionek przeciwko wzw A potwierdzono 
w programach szczepień m.in. w Izraelu, gdzie szcze-
pieniem objęto dzieci w wieku 18 miesięcy (I dawka) 
i 24 miesięcy (dawka przypominająca). W programie 
tym wykazano, że zaszczepienie 3 % populacji rocznie 
znacznie zmniejsza liczbę zakażeń HAV we wszyst-
kich grupach wiekowych (13). 

In recent years, there have been outbreaks of 
HAV infection of international range. Food can be 
a source of these infections; in 2012, for example, in 
the Netherlands, an epidemic was registered after the 
consumption of frozen strawberries. Between January 
2013 and August 2014, 1589 cases of HAV infection 
were recorded in Europe, including Poland, resulting 
from the consumption of frozen soft fruits. 

Another common source of HAV infections is risky 
sexual behaviour. In Europe, between June 2016 and May 
2017, there were outbreaks of HAV infections among 
MSM (men who have sex with men) communities in 
Great Britain, Spain, and France (6,10). At the same time, 
in Poland in the Mazowieckie voivodeship, according to 
data from the State Sanitary Inspector in Warsaw, 95% 
of cases of hepatitis A were related to men aged 20-44. 
This may confirm that the European outbreak has also 
included the MSM groups in Poland.

The most effective form of protection against the illness 
is an active prophylaxis. The effectiveness of vaccination 
is high and concerns both a pre- and post-exposure 
prophylaxis. There have been reports that confirm obtaining 
of a high titre of anti-HAV IgG antibodies in patients <40 
years old faster after the first dose of vaccination, indicating 
at the same time a satisfactory immune response in older 
patients (11,12). The effectiveness of inactivated hepatitis 
A vaccines has been confirmed in vaccination programs, 
among other countries, in Israel, where vaccination 
included children aged 18 months (first dose) and 24 
months (booster). The program showed that vaccinating 
3% of the population annually significantly reduces the 
number of HAV infections in all age groups (13). 

Due to the many years of intermediate and low 
endemicity and the low number of people vaccinated 
against hepatitis A, it is estimated that the Polish 
population is mostly sensitive to HAV infection.

In the present own study, anti-HAV IgG antibodies 
were found in only one person under 40 years of age. 
In groups of people between 40 and 50 and between 
50 and 70 years of age, the presence of anti-HAV IgG 
antibodies was detected in 25.6% and 27.1% of subjects, 
respectively. Among three people over 70 years of age 
anti-HAV antibodies were present in each of them. 
A similar increase in seroprotection with increasing age 
was observed in the study by Juszczyk et al. (14). In a study 
carried out in the Wielkopolska Region (Greater Poland) 
in 2009-2015 by M.Bura, et al., the percentage of patients 
with anti-HAV antibodies was higher in older age groups 
(15) which confirmed a greater susceptibility to infection 
in patients up to 40 years of age. Similar conclusions were 
shown in the presented study, in which the presence of 
anti-HAV IgG antibodies was found among people over 
40 years of age. This is a typical population distribution of 
anti-HAV IgG antibodies for countries whose endemicity 
has changed from intermediate to low (4). Therefore, the 
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W związku z wieloletnim okresem endemiczności 
pośredniej i niskiej oraz małą liczbą osób szczepionych 
przeciwko wzw A szacuje się, że populacja polska jest 
w większości wrażliwa na zakażenie HAV.

W badaniu własnym przeciwciała anty-HAV IgG 
stwierdzono tylko u jednej osoby poniżej 40 r.ż. W gru-
pach osób między 40 a 50 oraz między 50 a 70 r.ż obec-
ność p/ciał anty-HAV IgG wykryto odpowiednio u 25,6 
% i 27,1 % badanych. Wśród trzech osób powyżej 70 r.ż. 
przeciwciała anty-HAV były obecne u każdej z nich. Po-
dobny wzrost seroprotekcji wraz z wiekiem zaobserwo-
wali w swoim badaniu Juszczyk i wsp. (14). W badaniu 
przeprowadzonym w Wielkopolsce w latach 2009 – 15 
przez M.Bura i wsp. odsetek pacjentów z obecnymi p/
ciałami anty-HAV był wyższy w starszych grupach wie-
kowych (15), co potwierdzało większą podatność na 
zakażenie pacjentów do 40 r.ż. Podobne wnioski wyka-
zano w prezentowanej pracy, w której obecność p/ciał  
anty-HAV IgG stwierdzono wśród osób powyżej 40 
r.ż. Jest to typowy populacyjny rozkład obecności prze-
ciwciał anty-HAV IgG dla państw, w których endemicz-
ność uległa zmianie z pośredniej na niską (4). Dlatego 
propagowanie szczepień p/ko wzw A, które od 1990 r. są 
w Polsce dostępne w ramach szczepień zalecanych, jest 
uzasadnione.

WNIOSKI

Niska częstość występowania p/ciał anty-HAV 
w klasie IgG wśród personelu medycznego i aktualna 
sytuacja epidemiologiczna w Polsce potwierdza zasad-
ność szczepień p/wzw A w tej grupie.

promotion of vaccination against hepatitis A, which since 
1990 is available in Poland as part of the recommended 
vaccinations, is clearly justified.

CONCLUSIONS

The low incidence of anti-HAV antibodies in the 
IgG class among medical personnel and the current 
epidemiological situation in Poland confirms the 
reasonability of vaccinations against hepatitis A in this 
group.
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ABSTRACT

OBJECTIVES. The aim of this study was to describe the epidemiology of chickenpox complications in children, based on 
a 19-year long survey.
METHODS. This publication constitutes a review of medical records of 761 patients under the age of 18 who were 
hospitalized at the T. Browicz Provincial Hospital for Infectious Diseases in Bydgoszcz, Poland from the 1st of January 1999 
to the 31st of December 2017.
RESULTS. Over the study period, 761 children diagnosed with varicella complications were hospitalized. The mean number 
of hospitalizations in each year amounted to 40. The median age of admitted patients was 4 years. The median length of 
hospitalization was 5 days (ranged from 1 to 30 days). The most frequent varicella complications included respiratory tract 
infections – 229/761 (30.1%), bacterial skin infections – 189/761 (24.8%) and gastrointestinal tract disorders – 142/761 
(18.6%). Pneumonia, bronchitis and gastrointestinal tract disturbances, were reported most often in children under 2 years 
of age, while neurological complications occurred most frequently in children at 3-6 years of age. No significant differences 
in the number of varicella complications between immunocompromised and immunocompetent children were reported. 
CONCLUSIONS. Varicella complications mainly affect the youngest immunocompetent children. Population-wide 
vaccination and herd immunity appears to be the best way to reduce the incidence of chickenpox and the rate of varicella 
complications. This study gives support for inclusion of universal varicella vaccine in the National Immunization Program 
in Poland.

Keywords: varicella, chickenpox, complications, vaccination

STRESZCZENIE

CELE PRACY. Celem pracy była analiza epidemiologii i powikłań ospy wietrznej u dzieci na podstawie 19-letnich ob-
serwacji własnych.
MATERIAŁ I METODY. W pracy poddano retrospektywnej analizie dokumentację medyczną 761 pacjentów w wieku 
poniżej 18 lat, hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Obser-
wacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2017 roku.
WYNIKI. W analizowanym okresie z powodu powikłań ospy wietrznej hospitalizowano 761 dzieci. Średnia liczba hospi-
talizacji wynosiła około 40 przypadków rocznie. Mediana wieku hospitalizowanych pacjentów wynosiła 4 lata. Mediana 
długości hospitalizacji wynosiła 5 dni (1-30 dni). Najczęstsze powikłania ospy wietrznej obejmowały zakażenia dróg od-
dechowych – 229/761 (30.1%), bakteryjne zakażenia skóry – 189/761 (24.8%) oraz objawy ze strony przewodu pokarmo-
wego – 142/761 (18.6%). Zapalenie płuc i oskrzeli oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego były odnotowywane 
częściej u dzieci poniżej 2 roku życia, podczas gdy powikładnia neurologiczne występowały częściej w grupie dzieci  
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INTRODUCTION

Varicella, also known as chickenpox, is one of 
the most common contagious childhood disease. It 
is caused by primary infection of Varicella-zoster 
virus (VZV). There are 100 000 to 220 000 cases 
of varicella in Poland every year. In 2017, 173 196 
cases of varicella were registered, and 0,69% of the 
patients required hospitalization (1). According to the 
European Center for Disease Prevention and Control 
(ECDC) report, in 2010 a total of 592 681 varicella 
cases were reported in 18 European countries. The 
countries which contributed the most in terms of cases 
were Poland (31% of all reported cases), Spain (27%) 
and Czech Republic (8%) (2). In Poland 183 446 cases 
of varicella were registered in 2010, of which 0,55% 
patients required hospitalization (1).

Although varicella usually have a benign and 
self-limiting course, complications as skin and soft 
tissue secondary bacterial infections, respiratory 
tract infections and neurological complications can 
occur, especially in immunocompromised children 
(3,4,5,6,7,8). However, most hospitalizations for 
varicella are of previously healthy children (7). The 
morbidity and the number of complications could be 
successfully decreased by the introduction of routine 
varicella vaccination.

The aim of the present study was to describe the 
epidemiology of chickenpox complications in children 
hospitalized at the T. Browicz Provincial Hospital for 
Infectious Diseases in Bydgoszcz, Poland from the 1st 

of January 1999 to the 31st of December 2017.

MATERIALS AND METHODS

The study constitutes a retrospective analysis of 
medical records of 761 patients under the age of 18 who 
were hospitalized due to varicella complications in the 
Pediatric Infectious Diseases and Hepatology Ward at the 
T. Browicz Provincial Hospital for Infectious Diseases in 
Bydgoszcz, Poland from the 1st of January 1999 to the 31st of 
December 2017. The patients were identified with the use of 
the International Statistical Classification of Diseases Tenth 
Revision codes (ICD-10). The following parameters were 
analyzed: patient’s age and sex, the presence of chronic 
diseases and varicella vaccine, varicella complications 
and duration of hospitalization. The diagnosis of varicella 

WSTĘP

Ospa wietrzna jest jedną z najczęstszych chorób 
zakaźnych wieku dziecięcego. Jest ona wywołana 
pierwotnym zakażeniem wirusem Varicella-zoster 
(Varicella-zoster virus – VZV). W Polsce odnotowuje 
się rocznie od 100 000 do 220 000 przypadków ospy 
wietrznej. W 2017 roku zarejestrowano 173 196 
przypadków, z czego 0,69% pacjentów wymagało 
hospitalizacji (1). Zgodnie z raportem European Center 
for Disease Prevention and Control (ECDC) w 2010 
roku w 18 krajach Europy zgłoszono łącznie 592 681 
zachorowań. Najwięcej przypadków odnotowano 
w Polsce (31% wszystkich zachorowań), Hiszpanii 
(27%) i Czechach (8%) (2). W Polsce w 2010 roku 
odnotowano 183 446 przypadków ospy wietrznej, 
z czego 0,66% osób było hospitalizowanych (1).

Ospa wietrzna jest chorobą o zwykle łagodnym, sa-
moograniczającym się przebiegu. Może jednak prowa-
dzić – zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami odporności – 
do wystąpienia powikłań, takich jak wtórne bakteryjne 
zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia dróg od-
dechowych oraz powikłania neurologiczne (3-8). Więk-
szość hospitalizacji z powodu ospy wietrznej dotyczy 
jednak dotychczas zdrowych, immunokompetentnych 
dzieci (7). Zachorowalność oraz liczba powikłań ospy 
wietrznej mogłaby być znacznie zmniejszona poprzez 
wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko 
ospie wietrznej.

Celem pracy była ocena częstości występowania, 
rodzaju i przebiegu powikłań ospy wietrznej u dzieci 
hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Obser-
wacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy w okresie od 1 
stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2017 roku.

MATERIAŁ I METODY

Poddano retrospektywnej analizie dokumentację 
medyczną 761 pacjentów w wieku poniżej 18 lat, hospi-
talizowanych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 
grudnia 2017 roku w Oddziale Pediatrii, Chorób Infek-
cyjnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Obser-
wacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy z powodu powikłań 
w przebiegu ospy wietrznej, (rozpoznanie określone we-
dług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10). 
Rozpoznanie ospy wietrznej było oparte na podstawie 
obecności typowych objawów klinicznych. Analizowa-

w wieku 3-6 lat. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w częstości występowania powikłań ospy wietrznej w gru-
pie dzieci z zaburzeniami odporności w porównaniu do dzieci dotychczas zdrowych.
WNIOSKI. Powikłania ospy wierznej dotyczą głównie najmłodszych dzieci z prawidłową odpornością. Najlepszym spo-
sobem zmniejszenia zachorowalności oraz częstości powikłań ospy wietrznej wydaje się być wprowadzenie powszechnego 
szczepienia przeciwko ospie wietrznej i wytworzenie odporności zbiorowiskowej. Przedstawione badanie stanowi poparcie 
dla włączenia do Programu Szczepień Ochronnych w Polsce powszechnego szczepienia przeciw ospie wietrznej.

Słowa kluczowe: ospa wietrzna, powikłania, szczepienia
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was based on clinical symptoms and signs in all cases. 
Immune dysfunction consisted of congenital or acquired 
immunodeficiency, malignancy or immunosuppressive 
treatment within 30 days of admission.

Two groups of patients were distinguished:
 - group I – patients hospitalized from 1999 and 2003 
(in this period there were no recommendations for 
varicella vaccination in Poland)

 - group II – patients hospitalized from 2004 to 2017 
(after the introduction of the varicella vaccine into 
the National Immunization Program)
The summary statistics for normally distributed 

continuous variables are presented as a mean with 
standard deviation and as a median with interquartile 
range (25th and 75th percentiles) for non-normally 
distributed variables. Categorical variables are 
presented as frequencies. The differences between 
continuous not-normally distributed variables were 
analyzed by the Mann-Whitney U test or by the 
Kruskal-Wallis test. The differences of categorical 
variables were tested by the use of the chi-square 
test for independence. The results were considered as 
statistically significant when the p-value amounted to 
less than 0.05. The statistical analysis was performed 
with the use of Excel and R-software, version 3.0.3.

RESULTS

Over the study period, 761 children diagnosed with 
varicella were hospitalized. There was a slight male 
predominance with 417 (54,8%) males and 344 (45,2%) 
females. The mean number of hospitalizations in each 
year amounted to 40; the lowest incidence rate –18 – 
was observed in 2000 and the highest one – 65 – in 2012. 
The median age of admitted patients was 4 years and it 
ranged from 4 days to 18 years of age. In the analyzed 
group, 22,5% of the cases occurred in infants younger 
than one year of age and 65% occurred in children 
younger than 5 years of age. The number of one-year 
old patients and children up to five years of age in both 
analyzed groups was comparable and amounted to 29% 
and 17%, and 65 and 66%, respectively (Figure 1).  
The median length of hospitalization was 5 days 
(ranged from 1 to 30 days). Baseline characteristic 
concerning all patients with division to groups I and 
group II is presented in Table I.

Only 35 children (4,6%) within the analyzed cases 
of varicella complications, were immunocompromised. 
12 patients had malignancy, 7 patients received 
immunosuppressive treatment and 3 patients had 
nephrotic syndrome. Cystic fibrosis, diabetes 
mellitus, IgA deficiency and hereditary spherocytosis 
were present in two patients each. Other conditions 
compromising immune (Niikawa-Kuroki syndrome, 
Rett syndrome, Down syndrome, Wiskott-Aldrich 

no następujące parametry: wiek i płeć, współistniejące 
choroby przewlekłe, obecność szczepień przeciw ospie 
wietrznej w wywiadzie, rodzaj powikłań oraz długość 
hospitalizacji. Wyodrębniono dzieci z wrodzonymi lub 
nabytymi zaburzeniami odporności, złośliwymi choro-
bami nowotworowymi oraz leczone immunosupresyjnie 
w ciągu 30 dni przed hospitalizacją.

Pacjentów podzielono na dwie grupy: 
 - grupa I – pacjenci hospitalizowani w latach 
1999-2003, tj. w okresie braku w Polsce zaleceń 
dotyczących szczepień ochronnych przeciw ospie 
wietrznej;

 - grupa II – pacjenci hospitalizowani w latach 
2004-2017, tj. w okresie wprowadzenia w Polsce 
szczepień przeciw ospie wietrznej (zalecanych 
i obowiązkowych w wybranych grupach ryzyka).
Statystyki sumaryczne dla normalnego rozkładu 

zmiennych zostały przedstawione jako średnia z odchy-
leniem standardowym oraz jako mediana z zakresem 
międzykwartylowym (25 i 75 percentyl) dla pozostałych 
rozkładów zmiennych. Zmienne kategorialne zostały 
przedstawione jako częstotliwości. Różnice pomiędzy 
niezależnymi zmiennymi analizowano za pomocą testu 
U Manna-Whitneya lub testu Kruskala-Wallisa. Różnice 
zmiennych kategorialnych testowano za pomocą testu 
chi-kwadrat pod kątem niezależności. Wyniki uznawano 
za statystycznie istotne, gdy wartość p wyniosła mniej niż 
0,05. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu 
oprogramowania Excel i R, wersja 3.0.3.

WYNIKI

W analizowanym okresie z powodu powikłań ospy 
wietrznej hospitalizowano łącznie 761 dzieci. W grupie 
tej było 417 (54,8%) chłopców oraz 344 (45,2%) dziew-
częta. Rocznie odnotowywano średnio 40 przypadków, 
najmniej – 18 w 2000 roku, najwięcej – 65 w 2012 roku. 
Mediana wieku hospitalizowanych dzieci wynosiła 4 lata 
(4 dni – 18 lat). W analizowanej grupie 22,5% dzieci nie 
ukończyło pierwszego roku życia, a 65% było w wieku 
poniżej 5 lat. Liczba pacjentów <1 r.ż. oraz <5 r.ż. w obu 
analizowanych grupach była porównywalna i wynosiła 
odpowiednio 29% i 17% oraz 65% i 66% (Ryc. 1). Me-
diana długości hospitalizacji wynosiła 5 dni (1-30 dni). 
Charakterystykę wszystkich pacjentów z podziałem na 
grupę I i grupę II przedstawiono w tabeli I.

W analizowanej grupie dzieci hospitalizowanych z po-
wodu powikłań ospy wietrznej tylko u 35 (4,6%) pacjen-
tów stwierdzono współistniejące zaburzenia odporności: 
dwanaścioro dzieci miało nowotwór złośliwy, siedmio-
ro dzieci było leczonych immunosupresyjnie, natomiast 
u trojga dzieci rozpoznano zespół nerczycowy. Dwoje 
dzieci miało mukowiscydozę, podobnie jak cukrzycę, nie-
dobór IgA oraz sferocytozę. Pozostałe zespoły związane 
z zaburzeniami odporności (zespoł Niikawy-Kurokiego, 
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Fig. 1. Age distribution of varicella-related hospitalizations of children in 1999–2017
Ryc. 1. Struktura wieku dzieci hospitalizowanych z powodu powikłań ospy wietrznej w latach 1999-2017

syndrome and hipogammaglobulinaemia) occurred 
in single patients. No significant differences in 
the number of varicella complications between 
immunocompromised and immunocompetent children 
were reported (p = 0,379).

The most frequent varicella complications included 
bacterial skin infections – 189/761 (24.8%) and 
gastrointestinal tract disturbances (vomiting, diarrhea, 
failure to eat and drink, dehydratation, stomachache) 
– 142/761 (18.6%). Respiratory tract infections were 
reported in 30,1% of the cases (229/761): upper 
respiratory tract infections in 92/761 (12.1%) children, 
and pneumonia and bronchitis in 137/761 (18.0%). 
Neurological complications occurred in 69/761 patients 
(9.1%) and cerebellar ataxia constituted the most 
common one (37/69). Arthritis, thrombocytopenia, 
hepatitis and SIRS were rarely found. 

Comparing the frequency of complications in group 
I and II, it can be noticed that bacterial skin infections 
were diagnosed over four times more often in group 
II than in group I (29.4% and 6.5% respectively), 
whereas gastrointestinal tract disorders occurred twice 
more frequently in group I than in group II (30.7% and 
15.6% respectively). Hepatitis, SIRS and soft tissue 
infections were statistically significantly more often 

zespół Retta, zespół Downa, zespół Wiskotta-Aldricha 
oraz hipogammaglobulinemia) były obecne u pojedyn-
czych pacjentów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie 
różnicy w częstości występowania powikłań ospy wietrz-
nej wśród dzieci z zaburzeniami odporności w porównaniu 
z dziećmi immunokompetentnymi (p = 0,379).

Najczęściej rozpoznawanymi powikłaniami ospy 
wietrznej były bakteryjne zakażenia skóry – 189/761 
(24,8%) oraz zaburzenia ze strony przewodu pokarmo-
wego (wymioty, luźne stolce, niechęć do picia i jedzenia, 
odwodnienie, bóle brzucha) – 142/761 (18,6%). Infekcje 
dróg oddechowych stanowiły łącznie 30,1% przypadków 
(229/761). Wśród nich wyodrębniono zakażenia górnych 
dróg oddechowych – 92/761 (12,1%) oraz zapalenie płuc 
i oskrzeli – 137/761 (18,0%). Powikłania neurologiczne 
występowały u 69/761 (9,1%) dzieci. Wśród nich najczę-
ściej stwierdzano ostrą ataksję móżdżkową (37/69). Za-
palenie stawów, małopłytkowość, zapalenie wątroby oraz 
SIRS występowały rzadko.

Porównując częstość powikłań w grupie I i grupie 
II zauważyć można, że bakteryjne zakażenie skóry roz-
poznawano prawie 4-krotnie częściej w grupie II w po-
równaniu do grupy I (odpowiednio 29,4% vs 6,5%), 
natomiast zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego 
występowały 2-krotnie częściej w grupie I (odpowiednio 
30,7% vs 15,6%). Zapalenie wątroby, SIRS oraz zaka-

Beata Smok, Justyna Franczak i inni

Table I. Characteristic of patients hospitalized between 1999 and 2017 due to varicella
Tabela I. Charakterystyka pacjentów hospitalizowanych z powodu ospy wietrznej w latach 1999-2017 

Total
(1999-2017)

n=761

Group I  
(1999-2003)

n=153

Group II  
(2004-2017)

n=608
Mean number of hospitalizations/year 40.1 ±10.3 30.6 ±7.4 43.4 ±10.3
Number of females (%) 344 (45.2) 72 (47.1) 272 (44.7)
Number of males (%) 417 (54.8) 81 (52.9) 336 (55.3)
Median age, years (25th-75th percentiles) 4 (2-7) 4 (1-7) 4 (2-7)
Median length of hospitalization, days (25th-75th percentiles) 5 (4-8) 6 (4-8) 5 (4-7)
Presence of varicella vaccination (1 dose) 3 (0.4) 0 (0) 3 (0.5)
Number of immunocompromised patients (%) 35 (4.6) 5 (3.2 ) 30 (4.9)
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żenia tkanek miękkich były statystycznie istotnie czę-
ściej obserwowane w grupie II w porównaniu do grupy 
I. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu było 
częściej rozpoznawane w grupie I (Tab. II). U żadne-
go dziecka nie obserwowano trwałych, poważnych na-
stępstw; żadne dziecko nie zmarło.

Porównując częstość występowania powikłań 
w poszczególnych grupach wiekowych: 0-2, 3-6 
i 7-18 lat można stwierdzić, że powikłania gastroente-
rologiczne oraz zapalenie płuc i oskrzeli były istotnie 
statystycznie częściej rozpoznawane u dzieci poniżej 
2 roku życia. Powikłania neurologiczne natomiast, 
w tym ostra ataksja móżdżkowa, istotnie częściej wy-
stępowały w grupie dzieci w wieku 3-6 lat (Tab. III).

observed in group II than group I. Meningoencephalitis 
was more frequently observed in group I (Table II). 
There were no cases of serious, long-term sequels; 
none of the children died. 

While comparing the frequency of complications 
in the age groups: 0-2, 3-6 and 7-18 years of age, it 
is statistically significant that gastrointestinal tract 
disturbances, pneumonia and bronchitis were reported 
most often in children under 2 years of age. On the 
other hand, neurological complications, including 
cerebellar ataxia occurred most frequently in children 
at 3-6 years of age (Table III).

Powikłania ospy wietrznej u dzieci Varicella complications in children

Table II. Varicella complications observed in patients hospitalized between 1999 and 2017
Tabela II. Powikłania ospy wietrznej u dzieci hospitalizowanych w latach 1999-2017

Varicella compliacations
Total

(n=761)
Group I
(n=153)

Group II
(n=608) p value  

(I vs II)n % n % n %
Gastrointestinal tract disturbances 142 18.6 47 30.7 95 15.6 <0.001
Pneumonia and bronchitis 137 18.0 30 19.6 107 17.6 0.563
Upper respiratory tract infections 92 12.1 17 11.1 75 12.3 0.678
Skin infections 189 24.8 10 6.5 179 29.4 <0.001
Soft tissue infections 19 2.5 0 0.0 19 3.1 0.02
Thrombocytopenia 38 5.0 6 3.9 32 5.3 0.469
Fever >39,5 Celsius degrees 57 7.5 15 9.8 42 6.9 0.224
Arthritis 13 1.7 2 1.3 11 1.8 0.668
Hepatitis 57 7.5 3 1.9 54 8.9 0.004
SIRS 31 4.1 0 0.0 31 5.1 0.001

Neurological complications
Cerebellarr ataxia 37 4.9 9 5.9 28 4.6 0.511
Febrile seizures 16 2.1 6 3.9 10 1.6 0.108
Meningoencephalitis 13 1.7 6 3.9 7 1.2 0.03
Inflammation of peripheralnerves 3 0.4 2 1.3 1 0.2 0.105

Table III. Varicella complications in hospitalized patients according to age (group II)
Tabela III. Powikłania ospy wietrznej u hospitalizowanych pacjentów w zależność od wieku (grupa II)

Varicella complications Age groups (years) p value
0-2 3-6 7-18

Gastrointestinal tract disturbances 77 (18%) 15 (10.3%) 3 (8.3%) 0.041
Pneumonia and bronchitis 85 (19.9%) 21 (14.5%) 1 (2.8%) 0.018
Upper respiratory tract infections 50 (11.7%) 21 (14.5%) 5 (13.9%) 0.661
Skin infections 133 (31.1%) 34 (23.4%) 12 (33.3%) 0.186
Soft tissue infections 10 (2.3%) 7 (4.8%) 2 (5.6%) 0.150
Thrombocytopenia 19 (4.4%) 10 (6.9%) 3 (8.3%) 0.264
Fever >39,5 Celsius degrees 28 (6.6%) 11 (7.6%) 3 (8.3%) 0.786
Arthritis 8 (1.9%) 3 (2.1%) 0 (0%) 0.695
Hepatitis 42 (9.8%) 7 (4.8%) 5 (13.9%) 0.079
SIRS 24 (5.6%) 7 (4.8%) 0 (0%) 0.421
Neurological complications 22 (5.2%) 21 (14.5%) 2 (5.6%) 0.002
Cerebellarr ataxia 13 (3%) 14 (9.7%) 1 (2.8%) 0.007
Febrile seizures 7 (1.6%) 4 (2.8%) 0 (0%) 0.545
Encephalitis 3 (0.7%) 0 (0%) 1 (2.8%) 0.174
Meningoencephalitis 1 (0.2%) 2 (1.4%) 0 (0%) 0.301
Inflammation of peripheralnerves 0 (0%) 1 (0.7%) 0 (0%) 0.298
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DISCUSSION

Many current studies deal with the issue of chickenpox 
in children, epidemiology of its complications, its 
spread and the effectiveness of varicella vaccination. 
In the analyzed literature, correspondingly to our own 
research, no gender predominance was noticed (6.9-16). 
The length of hospitalization in other studies amounted 
from 6.5 to 7 days (6,7,9,10,13,15), in our study it was 5 
days. The median age of children suffering from varicella 
complications in other data reached from 2.4 to 7 years 
(6,9,10,12-16), whereas in our study it constituted 4 years 
of age. 

In our research most of varicella-related 
complications were reported in children younger 
than 5 years of age (65%). What is more, over 1/5 
of complications occurred in children younger than 
one year of age (22.5%). This results corresponds to 
Dinleyici’s et al and Koturoglu et al studies, in which 
69.4% and 71.3% children with varicella complications 
were under 5 years of age and 29.5% and 20.7% were 
younger than one year of age, respectively (10,13). 
Our findings are also similar to the results of a 12-
year long survey from Lodz voivodeship, Poland - 
complications diagnosed in children younger than one 
year of age constitute 15% and in children aged up to 
seven – 71% (9). In Popescu et al study the highest 
rate of complications was recorded in the group age 
0-1 year (48.9%), followed by 2-5 years (36.7%) (15).

One of the most common complications of 
pediatric chickenpox were respiratory tract infections, 
occurred in our study in 30.1% children. Our results 
were comparable with other studies, in which 
respiratory tract infections were reported in 26% to 
32.3% children (6,9,12,15). In our research second 
most frequent complication were bacterial skin 
and soft tissue infections, occurred in 27.3% cases. 
Similar results were present by Almuneef et al – 34% 
(11), but in some studies the frequency of secondary 
bacterial skin infections was lower and amounted 
from 8% to 10.4% (6,9,15). Gastrointestinal tract 
disorders were the third most common complication 
in our study (18,6%) and it was comparable to other 
results (15% - 27.3%) (4,6,9,15). In our research 
neurological complications constitutes 9.1% of 
all cases, with a predominance of acute cerebellar 
ataxia (53.6% of neurological complications). In the 
literature neurological complications were reported 
with a variable frequency from 4.6% to 38.2%, where 
cerebellar ataxia constituted from 3.1% to 64.5% of all 
cases (4,6,7,9-13,15,16,17).

In many studies most of varicella-related 
complications were reported in children without 
severe underlying immune compromising conditions 
(3-9,12,13). Similarly in our study only 4.6% children 
were immunocompromised and no significant 

DYSKUSJA

Dostępnych jest wiele aktualnych prac nauko-
wych dotyczących ospy wietrznej u dzieci, częstości 
i rodzaju powikłań oraz rozpowszechnieniu i skutecz-
ności szczepień. W analizowanym piśmiennictwie, 
podobnie jak w badaniu własnym, nie stwierdzono 
istotnej dominacji płci (6,9-16). Długość hospitalizacji 
w badaniach innych autorów wynosiła od 6,5 do 7 dni 
(6,7,9,10,13,15), natomiast w pracy własnej wynosiła 
5 dni. Mediana wieku dzieci hospitalizowanych z po-
wodu powikłań ospy wietrznej w piśmiennictwie wy-
nosiła od 2,4 do 7 lat (6,9,10,12-16), w badaniu wła-
snym natomiast 4 lata.

W badaniu własnym większość odnotowanych 
przypadków powikłań pierwotnego zakażenia VZV 
dotyczyła dzieci poniżej 5 roku życia (65%). Co wię-
cej, ponad 1/5 przypadków dotyczyła dzieci w pierw-
szym roku życia (22,5%). Porównywalne wyniki 
uzyskali Dinleyici’s i wsp. oraz Koturoglu i wsp. – 
odpowiednio 69,4% i 71,3% dzieci z powikłaniami 
ospy wietrznej było w wieku poniżej 5 lat oraz 29,5% 
i 20,7% dzieci było w pierwszym roku życia (10,13). 
Obserwacje własne są również porównywalne do wy-
ników 12-letnich obserwacji pochodzących z woje-
wództwa łódzkiego w Polsce, gdzie niemowlęta sta-
nowiły odpowiednio 15% wszystkich pacjentów, nato-
miast dzieci poniżej 7 roku życia - 71% (9).W badaniu 
Popescu i wsp. powikłania ospy wietrznej najczęściej 
odnotowywano w grupie dzieci 0-1 roku (48,9%) oraz 
2-5 lat (36,7%) (15).

Jednymi z najczęstszych powikłań pierwotnego 
zakażenia VZV są zakażenia układu oddechowego, 
które w badaniu własnym występowały u 30,1% dzie-
ci. Wyniki te są porównywalne z pracami innych auto-
rów, w których zakażenia układu oddechowego były 
odnotowywane u 26% - 32,3% dzieci z ospą wietrzną 
(6,9,12,15). W badaniu własnym, drugim co do czę-
stości powikłaniem pierwotnego zakażenia VZV były 
bakteryjne zakażenia skóry i tkanek miękkich, wy-
stępujące u 27,3% pacjentów. Porównywalne wyniki 
uzyskał Almuneef i wsp. – 34% (11), jednakże w nie-
których badaniach częstość występowania wtórnych 
bakteryjnych zakażeń skóry była niższa i wynosiła 
od 8% do 10,4% (6,9,15). W badaniu własnym nie-
prawidłowości ze strony przewodu pokarmowego sta-
nowiły trzecie najczęstsze powikłanie, rozpoznawane 
u 18,6% dzieci. Wyniki te były porównywalne z in-
nymi badaniami (15%-27,3%) (4,6,9,15). Powikłania 
neurolgiczne w pracy własnej dotyczyły 9,1% dzieci. 
Najczęściej rozpoznawano ostrą ataksję móżdżkową, 
która stanowiła 53,6% wszystkich przypadków powi-
kłań neurologicznych. W piśmiennictwie powikłania 
neurologiczne były odnotowywane ze zmienną często-
ścią od 4,6% do 38,2%, gdzie ostra ataksja móżdżko-
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wa stanowiła od 3,1% do 64,5% przypadków (4,6,7,9-
13,15-17).

W wielu badaniach większość powikłań w prze-
biegu ospy wietrznej dotyczyła dotychczas zdrowych, 
immunokompetentnych dzieci (3-9,12,13). Podobnie 
w badaniu własnym dzieci z zaburzeniami odporno-
ści stanowiły tylko 4,6% pacjentów. Nie stwierdzo-
no ponadto istotnej statystycznie różnicy w częstości 
występowania powikłań ospy wietrznej wśród dzieci 
z zaburzeniami odporności w porównaniu z dziećmi 
immunokompetentnymi. W badaniu Dogana i wsp. 
z kolei 34% (34/100) dzieci miało zaburzenia odpor-
ności. Podobnie do wyników własnych częstość wtór-
nych zakażeń bakteryjnych oraz powikłań hematolo-
gicznych była porównywalna pomiędzy pacjentami 
immunonokompetentnymi oraz z obniżoną odporno-
ścią. Jednakże w badaniu Dogana i wsp. zarówno za-
palenie płuc, jak i powikłania neurologiczne nie były 
odnotowywane w grupie dzieci z zaburzeniami odpor-
ności. Autorzy sugerują, że powikłania ospy wietrznej 
wymagające hospitalizacji częściej występują u dzieci 
dotychczas zdrowych, ponieważ w związku z więk-
szym ryzykiem cięższego przebiegu choroby u dzieci 
z zaburzeniami odporności, leczenie przeciwwirusowe 
jest w tej grupie wcześniej rozpoczynane (7).

Ospa wietrzna jest chorobą, której można skutecz-
nie zapobiegać poprzez stosowanie szczepień ochron-
nych. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej zawie-
rająca atenuowany szczep Oka została opracowana 
w 1974 roku w Japonii przez Takahashi’ego (18). Od 
tego czasu wiele państw wprowadziło 1- lub 2-dawko-
wy schemat powszechnych szczepień przeciwko ospie 
wietrznej (7,17,19,20,21), w wyniku czego uzyskano 
zmniejszenie liczby zachorowań, częstości hospitali-
zacji z powodu powikłań oraz obniżenie śmiertelności 
(17,19,20,21). Skuteczność szczepień przeciwko ospie 
wietrznej została również potwierdzona w obszernej, 
światowej metaanalizie obejmującej 42 badania (22). 
W krajach takich jak np. Rumunia, gdzie nie wpro-
wadzono powszechnych szczepień przeciwko ospie 
wietrznej, częstość hospitalizacji z powodu powikłań 
ospy wietrznej nadal wzrasta (15).

W Polsce szczepienie przeciwko ospie wietrznej 
wprowadzono po raz pierwszy do Programu Szcze-
pień Ochronnych (PSO) w 2003 roku, jednak nie jako 
szczepienie obowiązkowe. Zalecane ono było wyłącz-
nie osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną 
oraz dzieciom i młodzieży z ostrą białaczką limfo-
blastyczną w okresie remisji. W 2009 roku rekomen-
dacje te rozszerzono również dla kobiet planujących 
zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę 
wietrzną. Po raz pierwszy wprowadzono również obo-
wiązkowy program szczepień obejmujący dzieci do 
ukończenia 12 roku życia: z upośledzeniem odporno-
ści o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, 
z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, 
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differences in the number of varicella complications 
between immunocompetent and immunocompromised 
children were reported. In Dogan et al study 34% 
(34/100) children had impaired immunity. Similar to our 
results the incidence of secondary bacterial infections 
and haematological complications was comparable in 
immunocompetent and immunocompromised children. 
However, in Dogan et al study, both pneumonia and 
neurological complications were not detected in the 
immunocompromised group. Authors suggest that 
in previously healthy children, severe complications 
requiring hospitalization occur more often than in the 
immunocompromised children due to the increased risk 
awareness and early initiation of antiviral treatment in 
these children (7).

Chickenpox is a vaccine-preventable disease. 
Varicella vaccine containing attenuated Oka strain 
was invented by Takahashi in Japan in 1974 (18). 
Since then, many countries have introduced 1- or 
2-dose vaccination against chickenpox into the routine 
immunization schedule (7,17,19,20,21). As a result of 
this strategy the incidence of varicella decreased, the 
rates of hospitalization due to varicella diminished and 
the mortality from varicella declined (17,19,20,21). 
The effectiveness of varicella vaccine has been also 
confirmed in global meta-analysis including 42 studies 
(22). In countries where there is not a national varicella 
immunization program like Romania, the incidence of 
hospitalization due to varicella is increasing (15).

In Poland varicella vaccine was introduced into 
the National Immunization Program in 2003, but not 
as a routine vaccination. It was only recommended 
for children under 12 years if age with remission of 
acute lymphoblastic leukemia who had not suffered 
from varicella yet. The recommendations were 
broadened in 2009 and included women who planned 
to become pregnant and who had not had varicella yet. 
An obligatory varicella vaccine was also advised to 
younger than 12 years of age children with congenital 
or acquired immunodeficiency (remission of acute 
lymphoblastic leukemia, HIV infection, before 
immunosuppressive treatment or chemotherapy) and to 
children under 12 years of age who have close contact 
with the above-mentioned persons and never suffering 
from varicella. Since 2012, varicella vaccination has 
also been obligatory for children younger than 12 
years of age who are exposed to chickenpox due to 
environmental reasons (children who stay in nurseries, 
palliative nursing homes, children’s homes, day care 
centers and other care facilities) (23). Because of these 
changes in varicella vaccine recommendations, we 
divided patients into two groups in our study – children 
hospitalized from 1999 to 2003 and from 2004 to 2017. 
No significant difference in the rate of hospitalization 
was observed after introducing a varicella vaccine 
into the National Immunization Program in 2003. Our 
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research, however, revealed a change in the diagnosed 
complications: after the recommendation of varicella 
vaccination, secondary bacterial skin infections became 
the predominant complications, while gastrointestinal 
tract disorders were diagnosed two times less often 
after 2003.

CONCLUSIONS

Varicella complications mainly affect the 
youngest immunocompetent children. Population-
wide vaccination and herd immunity appears to 
be the best way to reduce the incidence of varicella 
and achieving this also protect those who are not 
eligible for vaccination such as immunocompromised 
individuals and infants. This study gives support for 
inclusion of universal varicella vaccine in the National 
Immunization Program in Poland.
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zakażone HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym 
lub chemioterapią oraz dzieci do ukończenia 12 roku 
życia z otoczenia tych osób, które nie chorowały na 
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WNIOSKI
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młodszych, immunokompetentnych dzieci. Wprowa-
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wszechnych szczepień przeciwko ospie wietrznej. 
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ABSTRACT

BACKGROUND. Comparison of the estimated prevalence of HCV infection and number of detected chronic 
hepatitis C (CHC) cases shows that most infections in Polish population remain undetected. Until now we have 
probably diagnosed and treated only approximately 20% of the whole HCV-infected population in Poland. 
METHODS. We performed anti-HCV antibodies testing in the groups of patients with arterial hypertension or 
diabetes mellitus and compared proportions of positive results with rates obtained in the group of young, healthy 
women aged < 35 years. All patients had positive history of at least one hospitalisation.
RESULTS. The analysis of patient subgroups according to study inclusion criteria revealed the highest ratio 
of positive anti-HCV results in the group of young women aged < 35 years with positive history of at least one 
hospitalisation (5/91, 5.5%). Among patients with arterial hypertension and diabetes 6/505 (1.2%) and 1/94 
(1.06%) positive anti-HCV results were detected, respectively. The difference in the proportion of positive anti-
HCV results between the group of young women and subgroups of patients with arterial hypertension and 
diabetes was statistically significant (p=0.00327).
CONCLUSION. In view of obtained results it seems reasonable to look for new risk groups of HCV infection 
in order to increase efficacy of screening tests.
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STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Z porównania szacunkowej liczby zakażonych HCV wynika, że większość zakażeń wśród 
obywateli polskich jest nierozpoznana. Prawdopodobnie zdiagnozowano i leczono dotychczas tylko około 20% 
populacji zakażonej HCV. 
CEL. Celem zwiększenia efektywności badań przesiewowych przeprowadzono badania anty-HCV w grupach 
chorych na nadciśnienie i/lub cukrzycę, uprzednio hospitalizowanych i porównanie wyników dodatnich z uzy-
skanymi w grupie młodych kobiet bez tychże chorób, po przebytym porodzie w warunkach szpitalnych. 
METODY. Analizując podgrupy chorych zgodnie z kryteriami włączenia do badania, stwierdzono najwyższy 
odsetek pozytywnych wyników anty-HCV w grupie kobiet do 35 rż, które przebyły poród w warunkach 
szpitalnych- 5/91 (5.5%). Wśród chorych na nadciśnienie i cukrzycę stwierdzono odpowiednio 6/505(1.2%) 
i 1/94(1.06%) pozytywnych wyników anty-HCV. Różnica w odsetkach anty-HCV pomiędzy grupą kobiet po 
porodzie a podgrupami chorych na nadciśnienie i cukrzycę okazała się istotna statystycznie (p=0.00327).
WYNIKI. Uzyskane wyniki skłaniają do poszukiwania zakażonych HCV w grupach młodych kobiet, które 
rodziły w warunkach szpitalnych a także osób z chorobami przewlekłymi i hospitalizacją w wywiadzie. Zasadne 
wydaje się także dalsze poszukiwanie grup osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HCV, celem zwiększenia 
efektywności badań przesiewowych. 

Słowa kluczowe: zakażenie HCV, przeciwciała anty-HCV, badania przesiewowe
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WPROWADZENIE

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C jest 
rozpowszechnione na całym świecie. Szacuje się, że 
dotyka około 71 milionów osób, z czego większość 
nie jest świadoma tego faktu (1). Przewlekłe zakażenie 
HCV może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, 
jednak u około 20% chorych prowadzi do marskości 
i niewydolności wątroby, a także raka wątrobowo-
komórkowego (1,2).

Rozpoznawanie zakażenia HCV jest istotne nie 
tylko z punktu widzenia zapobiegania marskości, nie-
wydolności wątroby i rakowi wątrobowo-komórkowe-
mu, ale także z przyczyn epidemiologicznych. Należy 
pamiętać, że dotychczas zawiodły wszelkie sposoby 
opracowania skutecznej szczepionki przeciw HCV, 
tak więc istotną metodą przeciwdziałania szerzeniu się 
tego zakażenia jest skuteczne wykrywanie i leczenie 
zakażonych. 

Obecne technologie medyczne pozwalają na skutecz-
ne leczenie zakażenia HCV. Badania kliniczne dowodzą 
nawet 100% skuteczności leków bezpośrednio hamują-
cych replikację wirusową (DAA) w zakażeniu najczę-
ściej występującym w Polsce genotypem 1 HCV (3). 
Obecnie prawie każdy chory zakażony HCV może zostać 
trwale wyleczony, niezależnie od stopnia zaawansowania 
choroby wątroby (od minimalnego nasilenia włóknienia 
do marskości w okresie niewydolności wątroby) (3,4).

Eksperci szacują, że zakażenia HCV dotyczą oko-
ło 0,4-0,8% populacji polskiej (5,6). Jednocześnie z po-
równania szacunkowej liczby zakażonych wynika, że 
większość zakażeń wśród obywateli polskich jest nie-
rozpoznana. Prawdopodobnie zdiagnozowano i leczono 
dotychczas tylko około 20% populacji zakażonej HCV. 
Doświadczenia innych krajów europejskich wskazują, że 
skuteczna diagnostyka może dotyczyć nawet 80% zakażo-
nych (7). Ze względu na ogromne koszty badań przesie-
wowych w całej populacji należy badania te zaoferować 
osobom, u których zakażenie HCV jest najbardziej praw-
dopodobne. Większość zakażonych HCV w Polsce (ok 
80%) uległo zakażeniu w warunkach opieki medycznej . 
Dotychczasowe zdefiniowanie grup ryzyka zakażeń HCV, 
obejmujące wszystkich hospitalizowanych co najmniej 
dwukrotnie, powoduje, że badanie należy oferować bardzo 
szerokim grupom pacjentów. Jednocześnie wyniki dotych-
czasowych badań przesiewowych w zdefiniowanych tzw. 
grupach ryzyka zakażenia HCV – ujawniają niską wykry-
walność zakażenia . Natomiast obserwacje grup chorych 
z rozpoznanym zakażeniem wskazują na konieczność po-
szukiwania zakażeń w nieco innych niż dotychczas gru-
pach – wśród pacjentów leczonych z powodu zakażenia 
HCV odnotowujemy w ostatnich latach licznych młodych 
dorosłych, którzy w dzieciństwie lub młodości przebyli 
hospitalizację i nie cierpią obecnie z powodu innych cho-
rób przewlekłych niż zakażenie HCV .

INTRODUCTION

Viral hepatitis C infection is widespread all over 
the world. It is estimated that it affects around 71 
million people, most of which are not conscious of the 
fact (1). Chronic HCV infection may be asymptomatic 
for many years, but in about 20% of patients it results 
in liver cirrhosis and hepatic insufficiency, as well as 
hepatocellular carcinoma (1,2).

Detection of HCV infection is important not only 
for the prevention of hepatic sequelae, but also for 
epidemiological reasons. In view of the fact that all 
previous trials aiming to work up an effective vaccine 
against HCV virus were futile, efficient detection and 
early treatment of patients is an important method to 
counteract the spread of the infection (3).

Current medical knowledge allows effective 
treatment of chronic hepatitis C (CHC). Clinical 
trials demonstrate even 100% efficacy of direct-
acting antivirals (DAAs) in the treatment of the most 
widespread in Poland HCV genotype 1 (4). At the 
moment, nearly every patient infected with HCV may 
be permanently cured, regardless of the stage of liver 
disease (from minimal fibrosis to cirrhosis with liver 
failure) (4, 5). 

Experts estimate that HCV infection may 
affect nearly 0.4-1% of the Polish population (6,7). 
Comparison of the estimated prevalence of HCV 
infection and number of detected chronic hepatitis 
C (CHC) cases shows that most infections in Poland 
remain undetected. Until now we have probably 
diagnosed and treated only approximately 20% of the 
whole HCV-infected Polish population. In view of the 
high costs of performing screening tests in the general 
population, anti-HCV testing should be offered to 
people with high risk of HCV infection. Most HCV-
infected patients in Poland (approximately 80%) were 
infected in healthcare establishments (8). Facing the 
fact that the definition of the risk groups for HCV 
infection (including e.g. intravenous drug use, blood 
transfusions before 1993, risky sexual behaviours 
and positive history of at least two hospitalisations) 
is very ample, the test should be offered to a broad 
group of patients. Moreover, investigation of different 
populations of patients with diagnosed CHC suggests 
the necessity to define and screen new risk groups – in 
recent years we have observed numerous cases of HCV 
infection among young adults with positive history of 
hospitalisation (usually in childhood or in youth) and 
no other concomitant diseases (9).

As testing all patients from the risk groups is not 
possible for economic reasons, this study is aimed at 
defining the group of patients presenting to general 
practitioners (doctors with the broadest access to 
general population), in whom HCV infection risk may 
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Z uwagi na fakt, że przebadanie wszystkich osób 
z grup ryzyka nie jest możliwe z przyczyn ekonomicz-
nych, założeniem niniejszego badania jest zdefiniowa-
nie grupy chorych zgłaszających się do lekarzy POZ 
(lekarzy o najszerszym dostępie do pacjentów), u któ-
rych ryzyko zakażenia HCV jest szczególnie wysokie. 
Ponieważ z dotychczasowych obserwacji wynika, że 
do większości zakażeń HCV w Polsce dotychczas do-
chodziło w warunkach opieki medycznej (zakażenia 
szpitalne), należy uwzględnić fakt przebytych hospi-
talizacji w grupie osób kierowanych na badania prze-
siewowe. Jednocześnie zakładając, że realizatorami 
badania będą lekarze POZ, należy zwrócić uwagę na 
fakt, że nadciśnienie i cukrzyca to najczęstsze schorze-
nia internistyczne prowadzone przez tę grupę lekarzy. 
W ostatnich latach pojawiają się ponadto liczne donie-
sienia na temat związku przewlekłego zakażenia HCV 
z etiologią miażdżycy naczyń krwionośnych . Znaczna 
grupa pacjentów z powyższymi schorzeniami przebyła 
co najmniej jedną hospitalizację (potencjalny moment 
nabycia zakażenia), tak więc wydaje się interesujące, 
czy zawężenie badań przesiewowych do tak zdefinio-
wanej grupy chorych pozwoli zwiększyć odsetek roz-
poznawania zakażeń HCV.

Jednocześnie wydaje się istotne porównanie 
grupy osób chorujących na nadciśnienie i cukrzycę 
w przeszłości hospitalizowanych, które w większości 
przekroczyły 50. rok życia z grupą osób młodych 
i wolnych od chorób przewlekłych z hospitalizacją 
w wywiadzie. Definicję takiej grupy spełniają m.in. 
kobiety poniżej 35. roku życia, które przebyły co 
najmniej jeden poród w warunkach szpitalnych.

Przeprowadzenie badań przesiewowych w tak 
zdefiniowanych grupach pacjentów, pozwoli odpowie-
dzieć na pytanie, czy odsetek zakażonych HCV w gru-
pach chorych na nadciśnienie i/lub cukrzycę, uprzed-
nio hospitalizowanych, jest większy niż w populacji 
młodych kobiet bez tychże chorób, ale po przebytej 
w przeszłości hospitalizacji. 

W związku z powyższym sformułowano nastę-
pujące cele prezentowanego badania:
1. Wyodrębnienie grupy chorych prezentujących 

wyższy niż w populacji ogólnej odsetek zakażeń 
HCV

2. Ocena częstości zakażeń HCV u chorych 
z nadciśnieniem i/lub cukrzycą, którzy przebyli 
hospitalizację.

3. Ocena częstości zakażeń HCV w grupie kobiet 
do 35. roku życia, bez współistniejących chorób 
przewlekłych, które przebyły hospitalizację .

4. Porównanie częstości zakażeń HCV pomiędzy 
grupami chorych z nadciśnieniem i/lub cukrzycą 
oraz kobiet poniżej 35. roku życia.

be especially high. In view of the current observations 
which demonstrate that most HCV infections in Poland 
happened in medical establishments, positive history 
of hospitalisation should be taken into consideration 
when choosing patients for anti-HCV screening. Our 
investigation was performed in the general practice 
setting, therefore we made an attempt to take into 
account the conditions most frequently treated by this 
group of physicians – that is the arterial hypertension 
(AHT) and diabetes mellitus (DM). Moreover, 
recently numerous reports have been published on the 
association of CHC with etiology of atherosclerosis 
(10). A significant proportion of patients with AHT 
or DM had been at least once hospitalised (potential 
time of contracting infection), it thus seems interesting 
to determine whether screening in the such group of 
patients will allow to increase the ratio of detection 
of HCV infection and to define new risk group for 
potential anti-HCV testing.

At the same time, it would be important to compare 
the aforementioned group of previously hospitalised 
patients with AHT or DM (mostly aged over 50) with 
the group of young adults with positive history of 
hospitalisation (usually in childhood or in youth) and 
no concomitant diseases. For this purpose a population 
of women aged <35 years who underwent at least one 
hospitalisation had been chosen.

Screening for HCV infection in patients selected 
according to these criteria will allow to determine 
whether the percentage of HCV-infected people in the 
group of previously hospitalised patients with AHT 
or DM is higher than in the general population and 
whether it exceeds the prevalence of HCV in young, 
healthy women with positive history of hospitalisation. 

In view of the above the following aims of this 
study have been established:
1. Selection of the group of individuals with higher 

prevalence of HCV than that in general population
2. Determination of the prevalence of HCV infection 

in patients with AHT or DM and positive history of 
at least one hospitalisation

3. Determination of the prevalence of HCV infection 
in healthy women aged <35 years and positive 
history of at least one hospitalisation 

4. Comparison of the HCV infection prevalence 
between two study groups.

MATERIAL AND METHODS

Patients
The study was performed in 3 general practice 

centres between May 2016 and November 2017. 
Physicians who participated in the program offered 
an anti-HCV testing to the patient after conducting the 
interview and performing physical examination.
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General practitioners offered an anti-HCV testing 
to consecutive adults (aged >18 years) meeting the 
following criteria:
Inclusion criteria (at least one of the below):
1. Patients with arterial hypertension with at least one 

prior hospitalisation 
2. Patients with diabetes with at least one prior 

hospitalisation 
3. Healthy women aged <35 years after at least one 

prior hospitalisation (including hospitalisation due 
to labour)

Exclusion criteria:
1. Patients who had anti-HCV testing within the last 

2 years
2. Patients with diagnosed HCV infection
3. Patients after effective HCV infection treatment

Methods
Every patient had a 2 ml blood sample taken to 

determine the presence of anti-HCV antibodies. One-time 
anti-HCV testing was performed with the use of ELISA 
method. The result of the test was conveyed orally to 
every subject and reported in their medical record. Cases 
of seropositive or indeterminate results were then advised 
to visit Infectious Diseases and Hepatology Department 
and have HCV RNA PCR test performed (RT-PCR Cobas 
4800) to confirm or rule out active infection. Further 
diagnostic in Infectious Diseases Department setting was 
voluntary and dependent on each patient’s decision. 

Established groups of patients were subjected to 
analysis including coexisting diseases (AHT or DM), 
age and sex.

The study was approved by Bioethics Committee 
of Medical University of Lodz.

Statistical Analysis
For the comparison of categorical variables the Chi-

square test was used. A p value < 0.05 was selected as the 
significance threshold. Statistical analysis was performed 
using STATISTICA version 13.1 software (StatSoft).

RESULTS

Over a whole study period a total of 690 patients 
aged 18 to 81 years met inclusion criteria and underwent 
anti-HCV testing. Four hundred eighty two patients 
were female (70%). Patients with arterial hypertension 
constituted majority of the studied group (505/690, 
73.2%); 94/690 (13.6%) patients had diabetes mellitus. 
Healthy women aged < 35 years constituted 13.1% of the 
study population (91/690). The proportions of patients 
aged over 60 years, patients aged 30-60 years and patients 
aged less than 30 years were 55.6% (384/690), 37.2% 
(256/690) and 7.2% (50/690), respectively. Characteristics 
of the studied population is presented in Table 1.

MATERIAŁ I METODY

Pacjenci
Badanie zostało przeprowadzone w 3 Poradniach 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) od początku 
maja 2016 do końca listopada 2017. Lekarze POZ, któ-
rzy uczestniczyli w Programie, po przeprowadzeniu ba-
dania przedmiotowego i podmiotowego zaproponowali 
choremu wykonanie badania anty-HCV.

Lekarze POZ zaproponowali badanie anty-HCV 
dorosłym chorym (>18 roku życia) spełniającym nastę-
pujące kryteria:
Kryteria włączenia (co najmniej jedno z wymienio-
nych):
1. Chorzy na nadciśnienie tętnicze, którzy co naj-

mniej 1 raz byli w przeszłości hospitalizowani
2. Chorzy na cukrzycę, którzy co najmniej 1 raz byli 

w przeszłości hospitalizowani
3. Kobiety do 35. roku życia, które były w przeszłości 

hospitalizowane co najmniej 1 raz (jako hospitalizację 
traktowano także przebyty poród w warunkach szpi-
talnych), bez współistniejących chorób przewlekłych.

Kryteria wyłączenia:
1. Chorzy, u których przeprowadzono badanie anty- 

HCV z ciągu ostatnich 2 lat
2. Chorzy z rozpoznanym zakażeniem HCV
3. Chorzy po skutecznym leczeniu zakażenia HCV

Metody
Do badania diagnostycznego od każdego pacjenta 

została pobrana 1 probówka krwi na skrzep (2 ml) celem 
oznaczenia anty-HCV. Badanie anty-HCV zostało prze-
prowadzone jednorazowo z zastosowaniem testu ELISA. 
Pacjenci zostali poinformowani o wynikach badania sero-
logicznego ustnie oraz wynik badania został odnotowany 
w dokumentacji chorych. W przypadku stwierdzenia wy-
niku pozytywnego lub nierozstrzygniętego pacjent był kie-
rowany do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM 
w Łodzi, celem wykonania oznaczenia HCV RNA (testem 
RT- PCR Cobas 4800 test) potwierdzającego zakażenie 
oraz kwalifikacji do leczenia przeciwwirusowego. Zgło-
szenie się chorego celem weryfikacji zakażenia oraz dalsze 
procedury diagnostyczne były zależne od decyzji pacjenta.

Wyłonione grupy pacjentów wykazujących obec-
ność anty-HCV w surowicy zostały poddane analizie 
w zależności od chorób współistniejących (nadciśnie-
nia i cukrzycy), wieku, płci i porównane pomiędzy 
podgrupami chorych. 

Badanie uzyskało aprobatę Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Metody statystyczne
Do porównania zmiennych zastosowano test Chi-

-kwadrat. Za próg istotności przyjęto wartość p<0,05. 
Analiza statystyczna została wykonana z wykorzysta-
niem programu STATISTICA wersja 13.1 (StatSoft).
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The presence of anti-HCV antibodies was detected 
in 12 out of 690 evaluated individuals (1.7%). Positive 
result was found in 2/208 men (0.96%) and 10/482 
women (2.07%); the difference did not prove to be 
statistically significant (p>0.05).

Analysis of the subgroups according to study 
inclusion criteria revealed the highest proportion 
of positive anti-HCV results in the group of healthy 
women aged < 35 years with positive history of at 
least one hospitalisation (5/91, 5.5%). Among patients 
with AHT and patients with DM, 6/505 (1.2%) and 
1/94 (1.06%) positive anti-HCV results were detected, 
respectively. The difference in the proportion of 
positive anti-HCV – results between the group of 
young, healthy women and subgroups of patients with 
AHT or DM turned out to be statistically significant 
(p=0.00327) (Table II).

In the analysis of the studied population according 
to age we found the highest ratio of positive anti-HCV 
antibodies in the youngest (less than 30 years) group of 
patients (2/50; 4%); in the group of patients aged 30-
60 years there were 4/256 (1.6%) positive anti-HCV 
results and in the group of patients aged above 60 
years the proportion of positive anti-HCV results was 
the lowest (4/384; 1.04%). The differences between 
age groups did not prove to be statistically significant 
(Table II).

DISCUSSION

Results of the anti-HCV testing in the presented 
population revealed surprisingly high prevalence 
(5.5%) of positive anti-HCV antibodies in the group 
of young, healthy women with positive history of 
hospitalisation. This proportion is significantly higher 
than the results obtained in the group of patients with 
arterial hypertension (1.2%) and patients with diabetes 
mellitus (1.06%), who had also been hospitalised at 
least once. At the same time there were no statistically 
significant differences in terms of anti-HCV antibodies 
prevalence between age subgroups, although the 
proportion of anti-HCV-positive results was the highest 
among young patients.

In cases of young women with positive anti-HCV 
results we do not know whether these individuals 

WYNIKI

W okresie badania wykonano oznaczenia anty-HCV 
w grupie 690 chorych zakwalifikowanych według kryte-
riów włączenia, w wieku od 18 do 81 lat. 

Kobiety stanowiły 482/690 (70%) grupy badanej. 
Chorzy na nadciśnienie tętnicze stanowili większość 

chorych – 505/690 (73.2%) badanych; chorzy na cukrzy-
cę – 94/690 (13,6%) a kobiety do 35 roku życia z hospi-
talizacją w wywiadzie stanowiły – 91/690 (13,1%) gru-
py badanej. Większość grupy badanej stanowili chorzy 
powyżej 60. roku życia – 384/690 (55,6%). Pacjenci 
w wieku 30-60 lat stanowili 256/690 (37.2%) badanych 
a pacjenci poniżej 30. roku życia stanowili 50/690 – 7,2% 
grupy badanej. Strukturę badanej populacji przedstawio-
no w tabeli I.

Obecność przeciwciał anty-HCV stwierdzono 
u 12 z 690 badanych chorych (1,7%). Wynik dodatni 
stwierdzono u 2 z 208 badanych mężczyzn (0,096%) 
i 10 z 482 badanych kobiet (2,07%), co nie stanowi 
różnicy istotnej statystycznie (p>0.05).

Analizując podgrupy chorych zgodnie z kryteriami 
włączenia do badania, stwierdzono najwyższy odsetek 
pozytywnych wyników anty-HCV w grupie kobiet do 35 
r.ż, które przebyły co najmniej jedną hospitalizację – 5/91 
(5.5%). Wśród chorych na nadciśnienie i cukrzycę stwier-
dzono odpowiednio 6/505(1,2%) i 1/94(1,06%) pozytyw-
nych wyników anty-HCV. Różnica w odsetkach anty-HCV 
pomiędzy grupą kobiet po porodzie a podgrupami chorych 
na nadciśnienie i cukrzycę okazała się istotna statystycznie 
(p=0.00327). Wyniki przedstawiono w tabeli II. 

Table II. Results of anti-HCV testing in study subgroups
Tabela II. Wyniki obecności przeciwciał anty-HCV w podgru- 
                 pach chorych

Anti-HCV  
positive results N (%) p

Total 12/690 (1.7)
men 2/208 (0.96) p>0.05
women 10/482 (2.07)
Hypertension n (%) 6/505 (1.2) p=0.00327
Diabetes n(%) 1/94 (1.06)
Women < 35 yrs after 
delivery n (%) 5/91 (5.5)

Patients <30 yrs 2/50 (4.0)
p>0.05Patients 30-60 yrs 4/256 (1.6)

Patients >60 yrs 4/384 (1.04)

Table I. Characteristics of the study group
Tabela I. Charakterystyka badanej grupy

Parameter Total Hypertension Diabetes Women <35 yrs
men 482 (30%)

505 (73.2%)

 

94 (13.6%) 91 (13.1%)

women 208 (70%)
Patients <30 yrs 50 (7.2%)
Patients 30-60 yrs 256 (37.2%)
Patients >60 yrs 384 (55.6%)
Total 690 (100%)
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were tested for HCV during pregnancy (if applicable). 
Therefore, it is possible that such patients were 
infected during childbirth, that is (considering age 
inclusion criterium) between 1982 and 1998. Our 
previous observations from Lodz region suggest that 
a high number of new HCV infections occurred in this 
time period in paediatric/obstetric hospitals. We have 
recently described a large population of young adults 
infected with HCV genotype 1a (untypical for Polish 
population), who were born in the 1980s and 1990s 
and were hospitalised in one of local hospitals in their 
childhood (9). Of note, screening tests performed in 
the past in pregnant women in Poland demonstrated 
lower ratio of anti-HCV-positive results - 0.95% (11).

Basing on the information obtained through 
medical interviews, main confounding factors that 
could overstate the prevalence of positive anti-HCV 
antibodies in young women, such as risky sexual 
behaviours or intravenous drug use, can be excluded. 
Thus, it remains to be established whether such high 
proportion of positive anti-HCV results in this group 
may be explained by widespread contraction of HCV 
infection during childbirth and in the perinatal period. 
In any case, our observations may argue for the general 
necessity to perform anti-HCV screening in young 
people (<35 years) in the Lodz region.

Results of the studies on incidence of HCV infection 
in the Polish population suggest 2 peaks of age for the 
CHC diagnosis in women, that is around the age of 30 
years and 50 years (12). These are the periods when the 
frequency of laboratory tests in most women is increased 
(reproduction and menopause), which may contribute 
to accidental detection of HCV infection. On the other 
hand, intense contact with the healthcare system may 
also lead to a higher risk of HCV transmission.

Choice of arterial hypertension and diabetes results 
from the fact that these two medical conditions are among 
the most frequent in Polish population and are often 
a reason for medical interventions and visits at general 
practitioner. At the same time, numerous epidemiologic 
observations have recently indicated that prevalence 
of HCV infection in patients with atherosclerosis 
and diabetes is higher than in the general population 
(13,14). Some authors even suggest that atherosclerosis 
and diabetes may be to some extent a result of chronic 
inflammation induced by HCV (13-16). Moreover, 
it seems evident that such patients may more often 
require hospital admissions due to complications of 
hypertension and diabetes, which results in a higher risk 
of HCV transmission. The criterion of the presence of 
hypertension or diabetes, along with positive history of 
hospitalisation (i.e. risk of HCV transmission), was not, 
until now, used for selecting patients for the screening. 
Such choice allowed for defining the group of patients 
with higher prevalence of positive anti-HCV antibodies 

Analizując grupy wiekowe badanych chorych, naj-
wyższy odsetek dodatnich wyników anty-HCV stwier-
dzono w najmłodszej grupie chorych <30 roku życia 
2/50(4%); w grupie chorych 30-60 lat stwierdzono 
5/256 (1,9%) przypadków anty-HCV pozytywnych; 
w grupie chorych powyżej 60. roku życia, odsetek wy-
ników anty-HCV był najniższy – 5/384 (1,3%). Różnice 
pomiędzy grupami wiekowymi nie były jednak istotne 
statystycznie. Wyniki przedstawiono w tabeli II.

DYSKUSJA

Wyniki badania przeciwciał anty-HCV w przedsta-
wionej grupie chorych ujawniły zaskakująco wysoki 
odsetek (5,5%) obecności przeciwciał w grupie mło-
dych kobiet, które przebyły hospitalizację. Odsetek ten 
różnił się istotnie od wyników uzyskanych w grupach 
chorych na nadciśnienie tętnicze (1,2%) i cukrzycę 
(1,06%), którzy także przebyli hospitalizację. 

Jednocześnie nie stwierdzono istotnej różnicy po-
między podgrupami wiekowymi w badanej populacji, 
choć odsetek osób anty-HCV – dodatnich okazał się 
najwyższy wśród pacjentów młodych.

Przedstawione wyniki nie dowodzą oczywiście 
faktu zakażeń HCV w warunkach szpitali położni-
czych w Polsce. Nie dysponujemy w przypadkach an-
ty-HCV + informacją, czy pacjentki te miały wykona-
ne oznaczenie HCV w trakcie ciąży. W związku z tym 
możliwe było także ich zakażenie od chwili urodzenia, 
czyli pomiędzy 1982 a 1998 rokiem (wg kryteriów 
włączenia do tej grupy – kobiety pomiędzy 18. a 35. 
rokiem życia). Jak wynika z naszych obserwacji w wo-
jewództwie łódzkim na ten okres przypada znaczna 
liczba zakażeń nabytych w pediatrycznych oddziałach 
szpitalnych. Opisaliśmy bowiem dużą populację mło-
dych pacjentów zakażonych nietypowym dla Polski 
genotypem 1a, którzy urodzili się właśnie w wymie-
nionym okresie i w dzieciństwie byli hospitalizowani 
w jednym z łódzkich szpitali (8). Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę, że badania przesiewowe ciężarnych 
w Polsce realizowane w ramach Programu Szwajcar-
skiego ujawniły niski 0,4% odsetek anty-HCV u ko-
biet w ciąży (5).

Otwarte pozostaje więc pytanie, czy stwierdzony 
przez nas tak wysoki odsetek anty-HCV u młodych ko-
biet z hospitalizacją w wywiadzie oznacza ryzyko zaka-
żenia HCV w okresie okołoporodowym (niskie praw-
dopodobieństwo), czy raczej konieczność skierowania 
badań przesiewowych do młodych osób (<35 rż) z wo-
jewództwa łódzkiego. 

Jednocześnie wyniki badań zapadalności w pol-
skiej populacji pokazują 2 okresy wzrostu rozpoznań 
zakażeń – to jest ok 30. i ok 50. roku życia u kobiet 
(9). Z jednej strony są to przedziały wiekowe w życiu 
kobiet, w których częściej niż w innych okresach do-
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than the general population. In addition, our study 
showed that screening of the selected groups of patients 
in general practice setting is efficient, which, as yet, has 
been debatable.

It has to be noted that the ratio of positive anti-
HCV results in the study group (1.7%) is at least two 
times higher than the rate observed in the screening 
programmes incorporating current inclusion criteria 
(2,6). High prevalence of positive anti-HCV antibodies 
in a newly defined population argues in favour of 
further search for novel risk groups of HCV infection 
in order to increase the efficacy of screening tests.

Lack of data on verification of HCV infection 
in anti-HCV-positive patients is the weakness of the 
presented study. Every patient suspected of being 
infected was referred to a specialist centre in order to 
determine serum HCV RNA presence, however, the 
results were not provided in the analysis. Moreover, 
patients included in the study had only one-time 
ELISA test performed, which might have overstated 
the outcomes.

Another limitation of our study is a small number of 
young women aged less than 35 years (91/690, 13.1%) 
who had unexpectedly high prevalence of HCV infection 
(5.5%). This observation should be considered as a basis 
for further analysis of epidemiologic situation of young 
adults in Polish population. Of particular interest would 
be a direct comparison of positive anti-HCV antibodies 
prevalence in young women and young men.

CONCLUSION

Our study shows that positive history of 
hospitalisation may be an important epidemiologic 
consideration for the selection of patients for anti-HCV 
screening, regardless of patient’s age and coexisting 
diseases.

Obtained results encourage us to look for HCV-
infected individuals among young people and people 
with chronic illnesses, both with positive history of 
hospitalisation. It also seems reasonable to further 
search for risk groups of HCV infection in order to 
increase the efficacy of screening tests.
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Przedstawione badanie pokazuje, że czynnik ho-
spitalizacji w wywiadzie, może okazać się najistotniej-
szym elementem epidemiologicznym w kwalifikacji 
chorych do badań anty-HCV, niezależnie od wieku 
pacjenta i chorób współistniejących.

Uzyskane wyniki skłaniają do poszukiwania zaka-
żonych HCV w grupach pacjentów młodych, a także 
osób z chorobami przewlekłymi i hospitalizacją w wy-
wiadzie. 

Zasadne wydaje się dalsze poszukiwanie grup 
osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HCV, celem 
zwiększenia efektywności badań przesiewowych. 

Received: 21.06.2018
Accepted for publication: 31.08.2018
Otrzymano: 21.06.2018 r.
Zaakceptowano do publikacji:31.08.2018 r.

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
e-mail: annapiekar@op.pl

15. Freiberg MS, Chang CC, Skanderson M, et al. The risk 
of incident coronary heart disease among veterans with 
and without HIV and hepatitis C. Veterans Aging Co-
hort Study. Circ Cardiovasc Qual Outcomes.;4:425-32. 

16. Vassalle C, Masini S, Bianchi F, et al. Evidence for as-
sociation between hepatitis C virus seropositivity and 
coronary artery disease. Heart. 2004;90:565-6.



477

Problems of infections / Problemy zakażeńPRZEGL EPIDEMIOL 2018;72(4): 477-485

DOI:10.32394/pe.72.4.23

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

Anna Karolina Gut1, Radosław Gut2 Aleksandra Rymarz3, Agnieszka Woźniak-Kosek4 

HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME (HFRS)
IN POLAND

HFRS (GORĄCZKA KRWOTOCZNA Z ZESPOŁEM  NERKOWYM)
W POLSCE

1Dialysis Centre Diaverum, Kraśnicka 100, Lublin
2Medical University in Lublin Department of Orthopaedics and Rehabilitation; 

3Military Institute of Medicine in Warsaw, Department of Internal Diseases, Nephrology and Dialysis; 
4Military Institute of Medicine in Warsaw, Department of Medical Diagnostics; 

1ZOZ Diaverum Kraśnicka w Lublinie
2Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii; Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie
4Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej; Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie

ABSTRACT

Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is an acute viral zoonosis occurring due to the hantavirus infec-
tion. On the territory it constitutes the only case of viral hemorrhagic fever. The infections occurring in Poland 
are mainly caused by the Puumala and Dobrava serotypes. The pathogenetic influence of other Hanta serotypes 
such as Boginia, Nova and Seewis on humans is still unknown. 
The endemic territory of the occurrence of the hantavirus infections in Poland is the Podkarpacie region. The 
morbidity is not high and ranges between 0.02 and 0.14 in every 100 000 but professional literature suggests that 
the data concerning the territory of Poland is underestimated. So far hantavirus infections have not been reported 
in other areas of Poland yet the presence of the virus may be excluded. In view of literature and the significant oc-
currence of Hanta antibodies in patients included in the risk group, it may be claimed that the diseases caused by 
Hanta virus constitute a significant factor influencing the medical status of the group in focus all over the country. 

Key words: hantavirus, hemorrhagic fever, renal syndrome 

STRESZCZENIE

Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym (HFRS - Hemorrhagic fever with renal syndrome) to ostra choroba 
odzwierzęca wywoływana przez wirus Hanta. Występuje na terytorium Polski jako jedyna z grupy wirusowych 
gorączek krwotocznych. Zakażenia w Polsce wywołuje najczęściej serotyp Puumala i Dobrava/Belgrad. Notuje 
się także wykrycie obecności innych serotypów wirusa Hanta np.: Boginia, Nova i Seewis o nieznanej jeszcze 
patogenności dla ludzi.
Terenem endemicznego występowania zakażeń wirusem Hanta w naszym kraju jest Podkarpacie. Zapadalność 
nie jest duża, wynosi od 0,02 do 0,14 na 100 tys., ale istnieje przypuszczenie, że dane z Polski są niedoszacowa-
ne, za czym przemawiają informacje zawarte w naukowym piśmiennictwie. Dowodzi ono występowania tego 
typu wirusa również w innych niż Podkarpacie rejonach kraju, w których dotychczas nie rejestrowano doniesień 
o zachorowaniach. W świetle znacznego rozpowszechnienia przeciwciał przeciwko wirusom Hanta wśród osób 
z grup podwyższonego ryzyka słuszna jest teza, że choroba spowodowana wirusami Hanta jest istotnym czynni-
kiem kształtującym stan zdrowia tych osób w całym kraju. 

Słowa kluczowe: wirus Hanta, gorączka krwotoczna, zespół nerkowy
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INTRODUCTION

Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is 
an acute zoonotic disease caused by the Hanta virus. It 
occurs on the territory of Poland as the only one from 
the group of viral hemorrhagic fevers. Hantavirus (HV), 
also called Orthohantavirus, is one of the 5 types of the 
Bunyaviridae family, which includes about 300 species 
of viruses. Four species from this family: Nairovirus, 
Phlebovirus, Tospovirus, Bunyavirus are classified as 
Arboviruses (Arthropod-borne) that are transmitted via 
arthropods. HV belongs to Roboviruses (Rodent-borne) 
and is transmitted by small, wild rodents. In Europe, 
mice and voles constitute the most common vectors. 
The virus is composed of a lipid envelope containing 3 
single-stranded RNA strands with negative ssRNA (-) 
polarity that form 3 subunits: L segment (large) RNA 
polymerase encoding, M segment (medium) encoding 
Gn and Gc glycoproteins (currently G1 and G2), and the 
S (small) segment coding for the nucleocapsid protein 
(1). The viral genome is 11-12.000 base pairs in size, the 
size of the virion is about 80-120nm.

HV infection occurs as an acute tubulointerstitial 
nephritis. The virus infects endothelial cells in 
the human body. Cell penetration is facilitated 
by β-integrin (2). HV replication occurs in the 
endothelium of the pulmonary vessels and glomerulus, 
also in macrophages (3). On the basis of research in 
cell cultures, it was observed that Hantavirus has no 
cytopathic effect. Increased vascular permeability 
is an essential mechanism in the pathogenesis of the 
infection. Consequently, there occurs damage of the 
kidneys and other organs. The infammation mediators 
include: nitric oxide and TNF-α, released by activated 
macrophages, and they are responsible for the capillary 
leak and vasodilatation (4).

Each of the virus species has its own specific 
biological vector. Animals are infected with the virus 
in a latent way. Therefore, they do not manifest any 
symptoms of the disease, but they excrete all the viral 
molecules with urine, faeces and saliva and people 
can get infected by inhalation of dust containing the 
excretion particles.

For Hantaan, Dobrava, Seoul, Saarema and Amur 
viral species, the vectors is different and it is the rodents 
of the Murinae family - respectively: for the Hantaan 
serotype - Apodemus agrarius (field mouse) occurring 
in China, Korea, Russia and some European countries, 
for the Dobrava serotype Apodemus flavicollis (forest 
mouse) occurring in Europe (5). The Seoul type that is 
spread all over the world is transmitted by rats from the 
Rattus norvegicus and Rattus rattus species. The Asian 
Amur serotype is transmitted by the Apodemus. 

The above mentioned species initiate a clinical 
syndrome called HFRS which is characterized by the 

 WSTĘP

Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym 
(HFRS–Hemorrhagic fever with renal syndrome) to 
ostra choroba odzwierzęca wywoływana przez wirus 
Hanta. Występuje na terytorium Polski, jako jedyna 
z grupy wirusowych gorączek krwotocznych. Hanta-
wirus (HV), zwany również Orthohantavirus to jeden 
z 5 rodzajów rodziny Bunyaviridae, do której należy 
ok. 300 gatunków wirusów. Cztery rodzaje z tej rodzi-
ny: Nairovirus, Phlebovirus, Tospovirus, Bunyavirus 
klasyfikowane są jako Arbowirusy (Arthropod-borne), 
czyli przenoszone za pośrednictwem stawonogów, HV 
należy do Robowirusów (Rodent-borne) i jest przeno-
szony przez drobne, dziko żyjące gryzonie. W Europie 
wektorami są najczęściej myszy i nornice. Wirus zbu-
dowany jest z lipidowej otoczki zawierającej 3 jednoni-
ciowe fragmenty łańcucha RNA o ujemnej polarności 
ssRNA(-) tworzące 3 podjednostki: segment L (large) 
kodujący RNA polimerazę, segment M (medium) ko-
dujący glikoproteiny Gn i Gc (obecnie G1 i G2), oraz 
segment S (small) kodujący proteiny nukleokapsydu 
(1). Genom wirusa ma wielkość 11-12.000 par zasad, 
wielkość wirionu wynosi ok. 80-120nm. 

Zakażenie HV przebiega jako ostre cewkowo-
-śródmiąższowe zapalenie nerek. Wirus zakaża w or-
ganizmie ludzkim komórki śródbłonka. Wniknięcie do 
komórek ułatwiają β-integryny (2). Replikacja HV od-
bywa się w śródbłonku naczyń płucnych i kłębuszków 
nerkowych, także w makrofagach (3). Na podstawie 
badań w hodowlach komórkowych zaobserwowano, 
że Hantavirus nie ma efektu cytopatycznego. Zwięk-
szona przepuszczalność naczyń jest podstawowym 
mechanizmem w patogenezie zakażenia. Dochodzi 
do uszkodzenia nerek i innych narządów . Mediato-
ry zapalenia: tlenek azotu i TNF-α, uwalniane przez 
aktywowane makrofagi są odpowiedzialne za przeciek 
naczyniowy (ang. capillary leak) i wazodilatację (4). 

Każdy z gatunków wirusa ma swój specyficzny 
wektor biologiczny. Zwierzęta zakażają się wirusem 
w sposób latentny. Nie prezentując objawów choro-
bowych wydalają z moczem, kałem i śliną cząsteczki 
wirusa, którymi zakażają się ludzie na skutek inhalacji 
pyłów skażonych tymi wydalinami. 

Dla gatunków wirusa: Haantan, Dobrava, Seoul, 
Saarema i Amur wektorami są gryzonie z rodziny Muri-
nae - odpowiednio: dla serotypu Hantaan - Apodemus 
agrarius (mysz polna) występujacy w Chinach, Korei, 
Rosji i niektórych krajach europejskich, dla serotypu 
Dobrava Apodemus flavicollis (mysz leśna) występu-
jąca w Europie (5). Typ Seoul rozprzestrzeniony po 
całym świecie przenoszony jest przez szczury z gatun-
ków Rattus norvegicus i Rattus rattus. Serotyp Amur 
występujący w Azji przenoszony jest przez gatunek 
Apodemus peninsulae. Wymienione gatunki wywołu-
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acute renal failure and proteinuria as well as the coagu-
lation disorders. Therefore, due to the severe course 
mortality reaches 15%.

The second group of viruses: Puumala, Tula, Topo-
grafov, Khabarowsk, Prospect Hill and Isla Vista infect 
rodents from the Arvicolinae family. In the case of in-
fection with the Puumala species transmitted by Cle-
thrionomys glareolus (red vole) (6), a set of symptoms 
with a benign self-limiting course, called nephropathia 
epidemica, develops. The Tula virus transmitted by 
Microtus arvalis (common vole) produces severe clini-
cal syndromes with renal and pulmonary complications 
(7). The remaining species belonging to this group are 
considered to be nonpathogenic for humans.

For the group of viruses found on American conti-
nents, species belonging to the Sigmodontinae family 
are the hosts. The Andes virus found in Argentina and 
Chile is transmitted by the Oligoryzomys longicauda-
tus (Long-tailed rice rodent), Sin Nombre virus (USA, 
Mexico) transmitted by Peromyscus maniculatus. The 
viruses cause a set of symptoms called HPS (hantavi-
rus pulmonary syndrome) characterized by a fulminant 
course with acute circulatory and respiratory failure 
and mortality at 40% (8).

In Poland, there occur infections with a history 
characteristic of HFRS and nephro-pathia epidemica 
which are characterized mainly by the involvement 
of kidneys, accompanied by symptoms of damage 
to other organs, eg. liver, blood vessel walls, lungs 
(cough and dyspnea). Additional pulmonary changes 
are a leading symptom in HPS. Nevertheless, in the 
majority of HPS patients, proteinuria and renal failure 
are also observed. It seems, therefore, that isolation of 
two different clinical syndromes associated with HV 
is not possible - hence it is postulated to identify the 
infection caused by HV with the common name: han-
tavirus disease or hantavirus fever (9). A similar name 
“Hantavirus-induced disease” functions in Poland and 
is used by the National Institute of Public Health and 
National Hygiene Institute in their epidemiological re-
ports (Epimeld).

The incubation period of the disease lasts from 10 
to 25 days. There are 5 phases of the disease: feverish 
one, hypotensive phase, oliguria, polyuria and recov-
ery. The onset of the feverish phase is sudden, with 
flu-like symptoms, headaches and muscle aches, as 
well as myopia and blurred vision. After 3-4 days, the 
patient enters the hypotensive (shock) phase, in which 
a drop in blood pressure, fainting, and cardiac arrest 
may occur. The hemorrhagic diathesis, gastrointestinal 
bleeding increases and then symptoms of acute renal 
failure appear.

The next phase (oliguric phase) lasts up to 7 days 
when water and electrolyte disturbances appear, hem-
orrhagic diathesis persists, and brain and lung oede-

ją zespół kliniczny nazywany HFRS. Charakteryzuje 
się on ostrą niewydolnością nerek oraz białkomoczem 
i zaburzeniami krzepnięcia. Z uwagi na ciężki prze-
bieg śmiertelność sięga 15%.

Druga grupa wirusów: Puumala, Tula, Topografov, 
Khabarowski, Prospect Hill i Isla Vista infekuje gry-
zonie z rodziny Arvicolinae. W przypadku infekcji ga-
tunkiem Puumala przenoszonym przez Clethrionomys 
glareolus (nornica ruda) (6), rozwija się zespół obja-
wów o łagodnym samoograniczającym się przebiegu 
noszący nazwę nefropatia epidemiczna (nephropathia 
epidemica). Wirus Tula przenoszony przez Microtus 
arvalis (Nornika zwyczajnego), wywołuje zespoły kli-
niczne o ciężkim przebiegu z powikłaniami nerkowy-
mi i płucnymi (7). Uważa się, że pozostałe gatunki na-
leżące do tej grupy, nie są patogenami dla człowieka.

Dla grupy wirusów występujących na kontynen-
tach amerykańskich gospodarzami są gatunki należące 
do rodziny Sigmodontinae. Wirus Andes występujący 
w Argentynie i Chile przenoszony jest przez Oligory-
zomys longicaudatus (ryżaczek długoogonowy), wirus 
Sin Nombre (USA, Meksyk) przenoszony przez Pyeo-
myscus maniculatus (myszak leśny).Oba wirusy wy-
wołują zespół objawów nazywany HPS (hantawiruso-
wy zespół płucny) charakteryzujący się piorunującym 
przebiegiem z ostrą niewydolnością krążeniowo-odde-
chową i śmiertelnością na poziomie 40% (8).

W Polsce występują zakażenia o przebiegu charak-
terystycznym dla HFRS oraz nephropathia epidemica, 
które charakteryzują się zajęciem głównie nerek, z to-
warzyszącymi objawami uszkodzenia innych narzą-
dów np.: wątroby, ścian naczyń krwionośnych, płuc 
(kaszel i duszność). Zmiany płucne są wiodącym ob-
jawem w HPS, jednak u większości pacjentów z HPS 
obserwuje sie także białkomocz i niewydolność nerek. 
Wydaje się więc, że wyodrębnienie dwu różnych ze-
społów klinicznych związanych z HV nie jest możliwe 
- dlatego postulowane bywa określenie infekcji wywo-
ływanych przez HV wspólną nazwą: choroba hantavi-
rusowa (hantavirus disease) lub gorączka hantaviru-
sowa (hantavirus fever) (9). Podobna nazwa „choroba 
wywołana przez hantavirusy“ funkcjonuje w Polsce 
i używana jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego Państwowy Zakład Higieny w meldunkach 
epidemiologicznych (Epimeld).

Okres wylęgania choroby wynosi 10-25 dni. Wy-
różnia się 5 faz choroby: gorączkową, hipotensyjną, 
skąpomoczu, wielomoczu i zdrowienia. Początek fazy 
gorączkowej jest nagły, z objawami grypopodobny-
mi, bólami głowy i mięśni, a także krótkowzroczno-
ścią i zamglonym widzeniem. Po 3-4 dniach pacjent 
wchodzi w fazę hypotensyjną (wstrząsową),w której 
obserwowany jest spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
omdlenia, może wystąpić zatrzymanie krążenia. Na-
sila się skaza krwotoczna, krwawienia z przewodu 
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ma may occur. About 50% of deaths associated with 
HFRS occur during the oliguric phase. The phase of 
oliguria is followed by the polyuric phase, in which the 
diuresis increases. The characteristics of renal failure 
disappear at the end of the third week after the onset of 
the febrile phase (10).

In Europe, renal parameters after HFRS are con-
sidered to normalize (11). In the United States a sig-
nificantly higher frequency of anti-hantavirus antibod-
ies was observed among patients on dialysis with diag-
nosis of hypertensive nephropathy (6.5%) and among 
all dialysis patients (2.76%) vs. 0.25% in the healthy 
population (12).

Diagnosis of the disease is based on serological 
tests (ELISA, Western blot, IFL) detecting IgM class 
antibodies present from the 4th day, and the IgG class 
present from the 6th day after the onset of the symp-
toms. The most frequently identified viral serotypes in 
Europe and in Poland are Dobrava and Puumala. The 
only laboratory that constantly tests for HV infections 
is the Voivodship Sanitary and Epidemiological Sta-
tion in Rzeszów. The use of PCR genetic testing in 
life-related diagnostics in humans is difficult due to 
the short-lived period of viral load lasting up to 4 days 
from the beginning of the febrile phase.

The treatment of this disease in Poland is sympto-
matic, and the majority of cases diagnosed in Poland 
were hospitalized. Severe cases required renal replace-
ment therapy. There are no reports of treatment for the 
treatment of Rybavirin. Active prophylaxis (Hantavax) 
in Poland is not applied.

In prevention of the disease, it is important to avoid 
exposure to contaminated dust. Therefore the applica-
tion of masks in a dusty, contaminated environment 
is recommended. What is more, the watering of dusty 
surfaces that could have been contaminated by rodents 
in order to avoid inhalation of dust can also be advised.

The risk groups include people exposed to direct or 
indirect contact with rodents such as: zoologists, for-
esters, soldiers, tourists, and rural population as well as 
other people exposed to contact with rodents excreta.

EPIDEMIOLOGY OF HFRS IN POLAND  
AND THE WORLD

Around 150.000-200.000 cases of HFRS are re-
corded annually in the world and about 300 of HPS 
cases. China is the country with the highest incidence 
of HFRS in the world, with the number of infections 
reaching 50.000 annually (and in epidemic years reach-
ing up to 100,000). In terms of the number of HFRS 
infections, the European part of the Russian Federa-
tion comes in as second (with about 3-6 thousand cases 
per year). The incidence in the European part of Rus-
sia is 14.1-81.5 / 100,000 (including the republics of 

pokarmowego. Pojawiają się objawy ostrej niewydol-
ności nerek. Kolejna faza (oligurii) trwa do 7 dni. Poja-
wiają się zaburzenia wodno- elektrolitowe, utrzymuje 
się skaza krwotoczna, może wystąpić obrzęk mózgu 
i płuc. W fazie oliguri występuje około 50% zgonów 
związanych z HFRS. Po fazie oligurii następuje faza 
wielomoczu, w której zwiększa się diureza. Cechy nie-
wydolności nerek ustępują pod koniec trzeciego tygo-
dnia od początku fazy gorączkowej (10).

W Europie uważa się, że parametry nerkowe po 
przechorowaniu HFRS wracają do normy (11). W Sta-
nach Zjednoczonych zaobserwowano istotnie większą 
częstość występowania przeciwciał anty-hantawiru-
sowych wśród osób dializowanych z rozpoznaniem 
nefropatii nadciśnieniowej ( 6,5%), jak i wśród ogółu 
osób dializowanych (2,76 %) vs 0,25% w populacji 
zdrowej (12). 

Diagnostyka choroby opiera się na testach serolo-
gicznych (ELISA, Western blot, IFL) wykrywających 
przeciwciała klasy IgM obecne od 4 doby, oraz klasy 
IgG obecnych od 6 doby od wystąpienia objawów za-
chorowania. Najczęściej identyfikowane serotypy wi-
rusa w Europie i w Polsce to Dobrava i Puumala. Jedy-
nym laboratorium posiadającym stale testy w kierunku 
zakażeń HV jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Rzeszowie. Zastosowanie badania ge-
netycznego PCR w diagnostyce przyżyciowej u ludzi 
jest utrudnione z uwagi na krótkotrwały okres wiremii 
trwający do 4 doby od początku fazy gorączkowej. 

Leczenie tej choroby w Polsce jest objawowe, 
większość przypadków rozpoznanych w Polsce była 
hospitalizowana, ciężkie przypadki wymagały lecze-
nia nerkozastępczego. Nie ma doniesień o stosowaniu 
w leczeniu rybaviryny. Profilaktyka czynna (Hanta-
vax) w Polsce nie jest stosowana. 

W zapobieganiu chorobie ma znaczenie unikanie 
narażenia na kontakt ze skażonym pyłem, stosowanie 
masek przy pracy w zapylonym, skażonym środowi-
sku oraz polewanie wodą powierzchni zakurzonych, 
które wcześniej mogły być zanieczyszczone przez gry-
zonie, w celu uniknięcia inhalacji pyłów.

Do grup ryzyka zaliczane są osoby narażone na bez-
pośredni lub pośredni kontakt z gryzoniami: zoolodzy, 
leśnicy oraz ludność wiejska, żołnierze, turyści itp.

EPIDEMIOLOGIA PRZYPADKÓW HFRS  
W POLSCE I NA ŚWIECIE

Na świecie rocznie notuje się ok.150-200 tys. 
przypadków HFRS i ok. 300 przypadków HPS. Chi-
ny są krajem o najwyższej na świecie zapadalności na 
HFRS, rokrocznie notowane jest ok. 50 tys. zakażeń 
(w latach epidemii do 100 tys.). Na drugim miejscu 
pod względem liczby zakażeń HFRS znajduje się eu-
ropejska część Federacji Rosyjskiej (ok. 3-6 tys. przy-
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Bashkiria and Udmurtia, which are endemic regions 
of the disease). In the Far East regions of the Russian 
Federation, the incidence is smaller and amounts to 2 
/ 100,000. Another Asian country is Korea which re-
ports 1-2 thousand of infections annually (13) and it 
occupies the third position. 

The incidence rate of HFRS in Europe in particu-
lar years fluctuates due to epidemics that overlap every 
3-4 years for a constant number of infections charac-
teristic for a given region. The country with the highest 
incidence in Europe is Finland where the number of 
cases ranges from around 1500 to about 2 000 cases 
per year. In 2014, a record number of infections (3 754) 
was registered across Europe. In Poland, the number of 
infections then was also higher (54) and probably it 
was the “epidemic year” for Poland. In the following 
year, that is in 2015 there were 6 infections, 8 cases 
were registered in 2016 and 14 in 2017. Based on data 
from Poland, it is difficult to determine which years 
were the epidemic years except for 2014.

Reporting on the registration of infections of HFRS 
concerns Poland since 2004 (accession to EU struc-
tures). From that time until the end of May 2018, 132 
cases of Hantavirus infections were identified. Only 5 
cases came from the areas other than Podkarpacie re-
gion (3 cases from the Małopolskie voivodeship in the 
first quarter of 2013, 1 from the Opolskie voivodship 
in the fourth quarter of 2013, and 1 case in the first 
quarter of 2014 in the Łódź Voivodeship ). The inci-
dence ranged from 0.02 to 0.14 per 100,000.

Each detection of the infection requires a notifica-
tion to the State Sanitary Inspection under the number 
A 98.5 according to the ICD-10 classification, as well 
as to the European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC).

HFRS CASE REPORTS IN POLAND

In 1973, the first case of HFRS was described by 
Mielnikow. He reported an infection in Wroclaw in a 
36-year-old patient with acute kidney and liver dam-
age who has had contact with rodents in an interview. 
After the exclusion of leptospirosis, the diagnosis was 
made on the basis of additional tests with an antigenic 
system developed by scientists from the former USSR, 
which in later years gained confirmation of specificity 
for the diagnosis of Hantavirus infections (14).

In 2004, under the leadership of Knap et al., anoth-
er case of HFRS with severe course (jaundice, hepato-
renal syndrome) was diagnosed which was recognized 
by WHO. This patient was a 46-year-old woman from 
the Podkarpackie province who was infected with Puu-
mala. (15). 

In 2007, in the province of Podkarpackie, Nowa-
kowska et al. identified 17 cases of HFRS infections, 

padków rocznie). Zapadalność w europejskiej części 
Rosji wynosi 14,1-81,5/100 000 (wliczając republiki 
Baszkiria i Udmurcja, które są endemicznymi regio-
nami choroby). Na Dalekim Wschodzie Federacji Ro-
syjskiej zapadalność jest mniejsza i wynosi 2/100 000. 
Trzecim w kolejności ilości zakażeń krajem jest Korea 
z 1-2 tys. zakażeń rocznie (13).

Zapadalność w Europie w poszczególnych latach 
podlega wahaniom z uwagi na epidemie nakładające 
sie co ok. 3-4 lata na stałą liczbę zakażeń, charaktery-
styczną dla danego regionu. Krajem o największej za-
padalności w Europie jest Finlandia z ok. 1500 do ok. 
2000 przypadków rocznie. W 2014 roku w całej Euro-
pie zarejestrowano rekordową liczbę zakażeń (3754). 
W Polsce również liczba zakażeń była wtedy większa 
(54) i był to prawdopodobnie dla Polski „rok epidemii 
“. W kolejnym 2015 r. było 6 zakażeń, 8 przypadków 
w 2016 i 14 w 2017 r. Na podstawie danych z Polski 
trudno ustalić, które lata były latami epidemii z wyjąt-
kiem roku 2014 r. 

Sprawozdawczość dotycząca rejestracji zakażeń 
na HFRS dotyczy Polski od 2004 r. (przystąpienie do 
struktur UE). Od tego czasu do końca maja 2018 roku 
zidentyfikowano 132 przypadki zakażeń wirusem Han-
ta. Jedynie 5 przypadków pochodziło z innych niż Pod-
karpacie obszarów Polski (3 przypadki z woj. małopol-
skiego w I kwartale 2013 roku, 1 zachorowanie z terenu 
woj. opolskiego w IV kwartale 2013 roku, oraz 1 za-
chorowanie w I kwartale 2014 roku w woj. łódzkim). 
Zapadalność wynosi od 0,02 do 0,14 na 100 tys. 

Wykrycie zakażenia wymaga zgłoszenia do Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej pod numerem A 98.5 wg 
klasyfikacji ICD-10, jak również do Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób( ECDC).

OPISY PRZYPADKÓW HFRS W POLSCE

Pierwszy przypadek HFRS opisał w 1973 r. Miel-
nikow we Wrocławiu u 36 letniego pacjenta z ostrym 
uszkodzeniem nerek i wątroby, mającego w wywia-
dzie kontakt z gryzoniami. Po wykluczeniu leptospi-
rozy, rozpoznanie postawiono na podstawie dodatnich 
testów z układem antygenowym opracowanym przez 
naukowców z obecnego ZSRR, który w późniejszych 
latach uzyskał potwierdzenie swoistości dla rozpozna-
wania zakażeń hantavirusowych (14).

W 2004 roku pod kierownictwem Knapa i wsp. 
rozpoznano kolejny (pierwszy oficjalnie uznany przez 
WHO) przypadek HFRS z ciężkim przebiegiem (żół-
taczką, zespołem wątrobowo-nerkowym), z zakaże-
niem serotypem Puumala u 46 letniej kobiety z woj. 
podkarpackiego (15).

W 2007r. w woj. podkarpackim Nowakowska 
i wsp. zidentyfikowali 17 przypadków zakażeń HFRS, 
z czego 13 świeżych zachorowań było leczonych i po-
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and 13 of these new cases were treated and confirmed 
serologically in the period from August to December 
2007. The course of the disease was described, the 
regions of endemic virus were identified and it was 
shown that both the Dobrava and Puumala serotypes 
were responsible for the infections. 7 out of the 13 re-
ported cases, had a severe course and 5 required peri-
odical hemodialysis (16).

Therefore, the Podkarpacie region has become 
the target of further research involving the analysis 
of the geographic environment in the context of the 
identification of infected rodents. In 2014, a study by 
Michalski et al. was published, in which the screening 
of patients suspected of Hantavirus infection was com-
bined with a simultaneous collection of animals from 
areas where the patients with confirmed infection came 
from. Among 70 patients with clinical symptoms sus-
pected of HFRS, 18 had anti-HV antibodies, 11 were 
reported to have anti-Puumala and 7 cases had anti-
Dobrava antibodies. The 13 patients had antibodies of 
both classes, that is the IgM and IgG, and 5 patients 
had the IgG class. The examination of the 194 caught 
rodents, the genetic material of the virus was identified 
in 17 (in 10 rodents of the Dobrava species, in 5 Tula, 
and in 2 cases of Puumala) (17).

POPULATION SCREENING IN POLAND.

In 1989 Panasiak et al. examined 1158 human sera 
(blood donors, farmers, laboratory staff, chronically 
dialyzed patients, people with suspected leptospirosis 
and a group of patients with acute renal failure and fe-
ver) and 125 animal sera (91 from laboratory animals 
and 34 from wild animals living in the east of Poland) 
(18). Positive titres of the antibodies were detected in 
1 laboratory mice and 6 people. None of these people 
showed HFRS-specific symptoms at that time, which 
was important because the researchers did not have the 
possibility of identifying the antibodies in the IgM and 
IgG classes separately.

In 2007, a study by Sadkowska-Todys et al. was 
published, in which she examined subjects suspected 
of having suffered from nephropathia epidemica in 
the past or with acute symptoms and suspected ne-
phropathia epidemica as well as healthy individuals 
from the risk groups (foresters from the Silesia region 
and zoologists). Positive antibodies indicating a con-
tact with the virus were found only in the zoologists 
group (19).

In the study of Grygorczuk et al. from 2008 the re-
sults of screening serological tests carried out among 
foresters from the Podlasie province and Warmian-
Masurian province (59 people) and among foresters 
from the Białystok region (10 people). Anti-Puumala 
antibodies in the IgG class were found in 4 people 

twierdzonych serologicznie w okresie od sierpnia do 
grudnia 2007 r. Opisano przebieg choroby, zidentyfi-
kowano rejony występowania endemicznego wirusa 
oraz wykazano, że za zachorowania odpowiedzialne 
były zarówno serotyp Dobrava, jak i Puumala. Na za-
notowanych 13 przypadków aż 7 przypadków miało 
przebieg ciężki, a 5 wymagało okresowej hemodiali-
zoterapii (16).

Podkarpacie stało się celem dalszych badań polega-
jących na analizie środowiska geograficznego w kon-
tekście identyfikacji zakażonych gryzoni. W 2014 roku 
opublikowano badanie Michalskiego i wsp., w którym 
połączono badanie przesiewowe pacjentów podejrza-
nych o zakażenie wirusem Hanta oraz równolegle prze-
prowadzono odłów zwierząt z terenów, skąd pochodzili 
pacjenci z potwierdzonym zakażeniem. Wśród 70 pa-
cjentów z klinicznymi objawami podejrzanymi o HFRS 
u 18 stwierdzono obecność przeciwciał anty HV - z tego 
u 11 anty- Puumala, a u 7 anty-Dobrava. 13 pacjentów 
posiadało p-w ciala w obu klasach - IgM i IgG, nato-
miast 5 osób w klasie IgG. Spośród 194 odłowionych 
gryzoni u 17-u osobników zidentyfikowano materiał 
genetyczny wirusa (u 10 gryzoni gatunku Dobrava, u 5 
Tula, a w 2 przypadkach Puumala) (17).

POPULACYJNE BADANIA PRZESIEWOWE 
W POLSCE .

Panasiak i wsp. w 1989 roku przebadali 1158 suro-
wic ludzkich (krwiodawcy, rolnicy, personel laborato-
ryjny, osoby przewlekle dializowane, osoby z podejrze-
niem leptospirozy oraz grupa chorych z ostrą niewydol-
nością nerek i gorączką) oraz 125 surowic zwierzęcych 
(91 od zwierząt laboratoryjnych i 34 od dziko żyjących 
w rejonie wschodniej Polski) (18). Dodatnie miana prze-
ciwciał wykryto u 1-ej myszy laboratoryjnej i 6 osób. 
Żadna z tych osób nie manifestowała w danym czasie 
objawów charakterystycznych dla HFRS, co jest istotne 
z uwagi na to, że badacze nie mieli możliwości oddziel-
nej identyfikacji przeciwciał w klasach IgM i IgG.

W 2007 roku ukazało sie badanie Sadkowskiej-
-Todys i wsp.,w którym przebadano osoby podejrza-
ne o przebycie nephropathia epidemica w przeszłości 
lub z ostrymi objawami z podejrzeniem nephropathia 
epidemica oraz osoby zdrowe z grup ryzyka (leśników 
z rejonu Śląska oraz zoologów). Dodatnie przeciwcia-
ła świadczące o kontakcie z wirusem stwierdzono je-
dynie w grupie zoologów (19). 

W badaniu Grygorczuka i wsp. z 2008r. opubliko-
wano wyniki przesiewowych badań serologicznych 
przeprowadzonych wśród leśników z rejonu woj. podla-
skiego i warmińsko-mazurskiego (59 osób) oraz wśród 
leśników z Białostocczyzny (10 osób). Przeciwciała an-
ty-Puumala w kl. IgG stwierdzono u 4 osób w całej gru-
pie, co stanowi 5,7 % badanych, natomiast przeciwciała 
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from the whole group, which constituted 5.7% of the 
examined population, while anti-Hantaan antibodies 
were present in the IgG class in 2 people (2.9%) (20).

In 2010, Knap et al. confirmed the presence of anti-
hantavirus antibodies in the IgG class in 4 out of 161 
foresters (2.5%) from the Lublin region. 1.2% of the 
people had anti-Dobrava antibodies (21).

In 2014, Żukiewicz -Sobczak et al. studied 216 sera 
of foresters from south-eastern Poland and confirmed 
the presence of anti-hantavirus antibodies in 9 of them. 
These were antibodies of anti Dobrava / Hantaan (3 
cases) and anti-Puumala (5 cases) (22).

In 2017, Wróblewska-Łuczka et al. published the 
results of the study conducted on the sera of 820 for-
esters from 32 forest districts in Poland (23, 24). The 
sera were analyzed for the presence of anti Dobrava 
/ Hantaan antibodies and anti-Puumala antibodies in 
the IgM and IgG classes. There were 25 positive anti-
Dobrava / Hantaan and 12 anti-Puumala results.

THE INCIDENCE OF HANTA VIRUS AMONG 
RODENTS

In 2004, the results of the research by Song et al. 
conducted on the rodents of Microtus arvalis and Cle-
thrionomys glareolus (25) species caught in the Łódź 
region were published. In six of the rodents harvested 
in 1995, the sera examined by indirect immunofluores-
cence confirmed the presence of antibodies character-
istic of the Puumala type.

In 2015, a study by Sadkowska-Todys et al. was 
published, which confirmed the presence of positive 
anti-hantavirus antibodies in 55 of 564 rodents in the 
vicinity of Lesko and Brzozów (26).

The research conducted by Gu et al. in the vicinity 
of Łódź (Huta Dłutowska, Boginia, Kurowice) in 2013 
resulted in the identification of 3 new species of viruses 
of unknown pathogenicity to humans: Boginia - isolat-
ed from the species Neomys fodiens (27), Seewis virus 
isolated from three various species of shrews, and the 
Nova virus found in moles (Talpa europea) (28).

On the basis of research carried out by Ali et al. (29) 
in the vicinity of Mikołajki (Warmińsko-Mazurskie 
province) and Rosenfeld et al. (30) in the Podkarpackie 
region, the genetic material of Puumala virus from ro-
dents (M. glareolus) was isolated. Additionally, basing 
on the difference in the genome of the virus both re-
searches confirmed the presence of a number of ge-
netic lineages within the same viral species.

SUMMARY

The results of the tests described above confirm 
that Hanta viruses occur in the environment in many 
places in Poland. It is probable that the infections 

anty - Hantaan w klasie IgG u 2 osób (2,9%) (20). 
W 2010 r. badanie Knapa i wsp. potwierdziło obec-

ność przeciwciał anty - hantawirusowych w kl. IgG u 4 
spośród 161 leśników (2,5%) z terenów Lubelszczyzny. 
1,2 % osób posiadało przeciwciała anty-Dobrava (21). 

W 2014 roku Żukiewicz -Sobczak i wsp. przebadali 
216 surowic leśników z Polski południowo- wschodniej 
i potwierdzili obecność przeciwciał anty - hantaviruso-
wych u 9 z nich. Były to przeciwciała anty Dobrava/
Hantaan (3 surowice) i anty-Puumala (5 surowic) (22).

W 2017 r. Wróblewska-Łuczka i wsp. opublikowali 
wyniki badania surowic 820 leśników z terenu 32 nad-
leśnictw w całej Polsce (23, 24). Surowice poddano 
analizie zarówno na obecność przeciwciał anty Dobra-
va/Hantaan oraz anty -Puumala w klasach IgM i IgG. 
Stwierdzono 25 dodatnich wyników anty-Dobrava /
Hantaan oraz 12 anty -Puumala. 

WYSTĘPOWANIE NOSICIELSTWA WIRUSA 
HANTA WŚRÓD GRYZONI

W 2004 r opublikowano wyniki badań Songa 
i wsp. nad odłowionymi w rejonie Łodzi gryzoniami 
z gatunku Microtus arvalis oraz Clethrionomys gla-
reolus (25). U 6-ciu spośród odłowionych w 1995 r. 
gryzoni, w badanych surowicach metodą immunoflu-
orescencji pośredniej wykryto przeciwciała charakte-
rystyczne dla typu Puumala.

W 2015 r. opublikowano badanie Sadkowskiej-
-Todys i wsp., które potwierdziło obecność dodatnich 
przeciwciał anty - hantavirusowych u 55 z 564 gryzoni 
z okolic Leska i Brzozowa (26).

Badania przeprowadzone przez Gu i wsp.w oko-
licach Łodzi (Huta Dłutowska, Boginia, Kurowice) 
w roku 2013 zaowocowały identyfikacją 3 nowych 
gatunków wirusów o nieznanej jeszcze patogenności 
dla ludzi: Boginia - wyizolowanego z gatunku Neomys 
fodiens (27), wirusa Seewis wyizolowanego od trzech 
różnych gatunków ryjówek, oraz wirusa Nova wystę-
pującego u kretów (Talpa europea) (28). 

Na podstawie badań, które przeprowadzili Ali 
i wsp. (29) w okolicach miejscowości Mikołajki (woj. 
warmińsko-mazurskie) oraz Rosenfeld i wsp. (30) 
w rejonie Podkarpacia wyizolowano materiał gene-
tyczny wirusa Puumala od gryzoni (M. glareolus). Po-
nadto obydwa badania dowiodły na podstawie różnic 
w genomie wirusa występowania kilku różnych linii 
genetycznych w obrębie tego samego gatunku wirusa .

PODSUMOWANIE

Wyniki wyżej opisanych badań potwierdzają, 
że wirusy Hanta występują w środowisku w wielu 
miejscach na terytorium Polski. Prawdopodobne jest 
twierdzenie, że zakażenia spowodowane tymi wirusa-
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caused by these viruses occur in a larger area than just 
the Podkarpacie region (now considered to be an en-
demic region to the hantavirus disease). In the view of 
the prevalence of the antibodies against Hanta viruses 
among people from the risk group, it also seems that 
hantavirus is an important factor shaping the health of 
these groups. The predominant symptoms of Hanta vi-
rus infection are not particularly specific because they 
resemble flu-like symptoms with high fever, which 
cannot be treated with non-steroidal anti-inflammatory 
drugs.

It should be presumed that the infection caused by 
Hanta viruses may be the direct cause of an acute kid-
ney damage, which resembles the flue-like symptoms 
with high fever and various types of gastric dysfunc-
tions as well as with thrombocytopenia.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Staphylococcus aureus, which is able to produce an extracellular mucopolysaccharide (MP) and 
biofilm (SP), is an important etiologic agent in persistent and implant-related infections. This phenotype may be expressed 
in different levels and character depending on various environmental and/or global intracellular regulatory mechanisms. It 
may also be induced by sub-inhibitory concentrations of some antibiotics, for example vancomycin. The main aim of the 
study was to assess the ability to produce MP and SP in different oxygen conditions by clinical isolates of S.aureus non-
susceptible to glycopeptides. 
MATERIALS AND METHODS. Clinical isolates of health-care associated methicillin resistant S. aureus (HA-MRSA) 
strains, non-susceptible to glycopeptides (GRSA, 47) and heterogeneous vancomycin intermediate S. aureus isolates 
(h-VISA, 8). Control group consisted of the following strains: 55 belonging to MRSA, vancomycin susceptible, VSSA and 
19 as methicillin susceptible, MSSA/VSSA. The ability to produce MP was investigated according to Freeman method. SP 
production was tested by means of Christensen procedure. 
RESULTS. In aerobic conditions MRSA/GRSA and MRSA/h-VISA isolates were the strongest mucopolysaccharide 
(SMP) producers (12.2% and 28.6% SMP/MP), but MSSA/VSSA were the most frequent MP (100%). In anaerobic 
atmosphere, all isolates from all groups were MP-positive. MRSA/h-VISA were the strongest MP producers (75% SMP/
MP), but MSSA/VSSA were the most susceptible to oxidative stress (the percentage of SMP among MP for MSSA/VSSA 
increased by 15.8 times). Each evaluated group of clinical S. aureus isolates in aerobic condition had representation in SP 
positive phenotype: MRSA/GRSA and MRSA/h-VISA, 63.9% and 62.5%; MRSA/VSSA and MSSA/VSSA, respectively 
80% and 94.7%. For all mentioned groups of bacteria, SSP variants were present and the amount of values was higher 
than in similar results obtained in CRA method. The strongest slime producers (60%) were h-VISA strains. The results 
obtained in Christensen method for anaerobic conditions, were not conclusive due to insufficient optimization of the test 
parameters.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Both methods reveal that MRSA isolates non-susceptible to glycopeptides are the 
strongest producers of both MP and SP. That is probably due to cell wall alterations and global regulatory system Agr 
disorders. The Christensen procedure allow to assess both ica- dependent and ica- independent (adhesive) mechanisms 
of slime production and allow to notice that, as a phenotyping “biofilm booster effect”. ica- dependent mechanism, which 
dominated in MSSA/VSSA strains, demonstrate phenotype with more susceptibility to oxygen stress conditions than 
adhesive one.

Keywords: anaerobic conditions, biofilm, GRSA, h-VISA, Staphylococcus aureus, vancomycin
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STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Szczepy Staphylococcus aureus, posiadające zdolność do produkcji biofilmu, stanowią istotny czyn-
nik etiologiczny w patogenezie zakażeń o charakterze przewlekłym oraz związanych z wprowadzeniem do organizmu 
człowieka ciała obcego. Wyrażenie tego fenotypu in vivo uzależnione jest od warunków środowiskowych oraz złożonych, 
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WSTĘP

Biofilm jest trójwymiarową, dynamiczną społecz-
nością bakteryjną, osadzoną w macierzy zewnątrz-
komórkowej, zbudowanej z lipidów, polisacharydów 
(PIA/PNSG, polysaccharide inter cellular adhesin/ 
poly-N-succinyl-β-1,6-glucosamine), adhezyn (m.in. 
ClfA/B, FnbA/B, Cna, SpaA, Emb, Alt, Bap, SasG) 
i eDNA (extracellular DNA). Biofilm może powsta-
wać na powierzchniach nieożywionych (biomateriały) 
oraz tkankach żywych. Podlega złożonym mechani-
zmom oraz czynnikom regulacyjnym (m.in. Agr, Sr-
rAB, SigB, SarA, Spx, Rbf, ArlR/S, CidA), zależy od 
warunków środowiska i może być przyczyną licznych 
problemów diagnostycznych oraz terapeutycznych. 
Biofilm S. aureus odgrywa szczególną rolę w rozwo-
ju zakażeń, zarówno o charakterze przewlekłym, jak 
i uogólnionym (posocznica, zapalenie wsierdzia, szpi-
ku kości, stawów, zapalenie płuc u pacjentów z muko-
wiscydozą). Zakażenia te często są związane z wpro-
wadzeniem do organizmu człowieka ciała obcego: im-
plantu, protezy czy cewnika (1, 2, 3, 4).

Uznaje się, iż nawet 80% zakażeń szpitalnych 
o etiologii gronkowcowej, związanych jest ze zdolno-
ścią szczepów do produkcji biofilmu. Lekiem z wy-
boru, skutecznym w leczeniu ciężkich postaci infek-
cji o etiologii MRSA (methicillin resistant S. aureus), 
jest wankomycyna. Jednak niektóre szczepy S. aureus, 
choć nie posiadają operonów vanA ani vanB, wykazu-
ją oporność na glikopeptydy (glycopeptide resistant S. 
aureus, GRSA) lub niską wrażliwość (heterogeneous 
vancomycin intermediate S. aureus, h-VISA). W ich 
przypadku terapia wankomycyną często kończy się 

INTRODUCTION

Biofilm is a three-dimensional, dynamic bacterial 
community, embedded in the extracellular matrix 
composed of lipids, polysaccharides (polysaccharide 
inter cellular adhesin/poly-N-succinyl-β-1,6-
glucosamine, PIA/PNSG), adhesins (including 
ClfA/B, FnbA/B, Cna, SpaA, Emb, Alt, Bap and 
SasG) and eDNA (extracellular DNA). Biofilm can 
be formed on non-living surfaces (biomaterials) and 
living tissues. It is subject to complex mechanisms 
and regulatory factors, including Agr, SrrAB, SigB, 
SarA, Spx, Rbf, ArlR/S and CidA; it depends on 
environmental conditions and may be the cause of 
numerous diagnostic and therapeutic problems. S. 
aureus biofilm plays a special role in the development 
of both chronic and generalized infections (sepsis, 
endocarditis, osteomyelitis, joints, arthritis, pneumonia 
in patients with cystic fibrosis). These infections are 
often associated with the introduction of a foreign 
body into the human organism: an implant, prosthesis 
or catheter (1, 2, 3, 4).

It is assumed that up to 80% of nosocomial 
infections with a staphylococcal etiology are related to 
strains’ ability to produce biofilms. Vancomycin is the 
treatment of choice, effective in the therapy of severe 
forms of infection with MRSA etiology (methicillin-
resistant S. aureus). Although some S. aureus strains 
do not have vanA or vanB operons, they show 
resistance to glycopeptides (glycopeptide-resistant S. 
aureus, GRSA) or low susceptibility (heterogeneous 
vancomycin intermediate S. aureus, h-VISA). 
Vancomycin therapy in their case often fails (5, 6). 
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wewnątrzkomórkowych mechanizmów regulacyjnych. Może być też bezpośrednio związane z działaniem subinhibicyj-
nych stężeń niektórych antybiotyków. Celem podjętych badań była ocena zdolności szczepów S. aureus nie-wrażliwych na 
glikopeptydy do produkcji zewnątrzkomórkowego mukopolisacharydu (MP) oraz biofilmu (SP), w warunkach zróżnico-
wanej dostępności tlenu. 
MATERIAŁY I METODY. HA-MRSA (health-care associated methicillin resistant S. aureus), nie-wrażliwe na glikopep-
tydy (GRSA, 47 oraz h-VISA, 8), 55 szczepów MRSA wrażliwych na wankomycynę, VSSA oraz 19 MSSA/VSSA. Cechę 
MP oceniano zgodnie z metodą Freeman’a. Zdolność SP badano według metody Christensena.
WYNIKI. W warunkach tlenowych zdolność do produkcji MP na najwyższym poziomie wykazywały szczepy MRSA/
GRSA oraz MRSA/h-VISA (12.2% i 28.6%), natomiast MSSA/VSSA wykazywały cechę MP z najwyższą częstością 
(100%). W warunkach beztlenowych wszystkie analizowane szczepy były MP-pozytywne. MRSA/h-VISA wykazywały 
cechę MP na poziomie najwyższym poziomie, 75%. MSSA/VSSA wykazywały największą wrażliwość na stres oksydacyj-
ny (15.8-krotny wzrost odsetka SMP w puli MP).
W warunkach tlenowych we wszystkich grupach występowały warianty produkujące biofilm i stanowiły odpowiednio: 
MRSA/GRSA i MRSA/h-VISA, 63.9% i 62.5%; MRSA/VSSA i MSSA/VSSA, 80% i 94.7% i były wyższe od analogicz-
nych uzyskanych w metodzie Freeman’a. Na najwyższym poziomie biofilm produkowały warianty h-VISA (60%). 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W obydwu metodach zdolność do produkcji MP/SP na najwyższym poziomie wyka-
zywały szczepy nie-wrażliwe na glikopeptydy. Związane jest to z zaburzeniami struktury ściany komórkowej oraz systemu 
regulatorowego Agr. Metoda Christensena pozwala na ocenę MP/SP w mechanizmie ica-zależnym oraz ica-niezależnym. Me-
chanizm ica-zależny, który dominował u MSSA/VSSA wykazywał największą wrażliwość na warunki stresu oksydacyjnego.

Słowa kluczowe: biofilm, GRSA, h-VISA, Staphylococcus aureus, wankomycyna, warunki beztlenowe
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niepowodzeniem (5, 6). Najprawdopodobniej, oprócz 
zmian w strukturze i grubości peptydoglikanu u tych 
szczepów, istotną rolę w wyrażeniu fenotypu oporno-
ści na glikopeptydy, odgrywają zaburzenia procesów 
autolitycznych (6, 7, 8). Zmniejszona wrażliwość na 
wankomycynę wynikająca z powyższego mechani-
zmu, może stanowić istotny czynnik predysponujący 
szczepy do wytwarzania biofilmu. Wydaje się ponadto, 
że istotny wpływ na zdolność do wytwarzania biofil-
mu przez S. aureus, może mieć dostępność tlenu, która 
wiąże się z lokalizacją zakażenia (9).

W niniejszej pracy podjęto badania, których celem 
była ocena zdolności do produkcji zewnątrzkomórko-
wego mukopolisacharydu oraz biofilmu w warunkach 
zróżnicowanej dostępności tlenu przez kliniczne izo-
laty HA-MRSA (health-care associated MRSA), nie-
-wrażliwe na glikopeptydy. Ponadto uzyskane wyniki 
porównano z analogicznymi, otrzymanymi dla szcze-
pów: MRSA, wrażliwych na wankomycynę (vanco-
mycin susceptible S. aureus, VSSA) oraz wrażliwych 
zarówno na metycylinę (methicillin susceptible S. au-
reus, MSSA), jak i wankomycynę (VSSA).

MATERIAŁY I METODY

Charakterystyka szczepów bakteryjnych
Analizie poddanych zostało łącznie 129 klinicz-

nych izolatów Staphylococcus aureus, pochodzących 
od pacjentów z 12 oddziałów: chirurgicznych (34), 
neonatologicznych (26), ortopedycznych (19), OIT 
(13), dermatologicznych (13), hematologicznych (9), 
onkologicznych (4), transplantologicznych (4), gineko-
logicznych (3), internistycznych (2), okulistycznego (1) 
oraz endokrynologicznego (1), pochodzących z trzech 
dużych warszawskich ośrodków klinicznych. Szczepy 
izolowane były z następujących materiałów klinicz-
nych: wymaz z rany (69), krew (26), wymaz z nosa/gar-
dła (11), wymaz z oka (10), aspirat tchawiczy (4), żółć 
(3), końcówka cewnika (3), rurka tracheostomijna (2), 
wymaz z pochwy (1). Wśród badanych 129 szczepów, 
było 47 HA-MRSA wykazujących oporność na przy-
najmniej jeden antybiotyk glikopeptydowy (MRSA/
GRSA) oraz 8 szczepów HA-MRSA, wyrażających fe-
notyp obniżonej wrażliwości na wankomycynę na zróż-
nicowanym poziomie (MRSA/h-VISA). Jako grupę 
odniesienia zastosowano 55 klinicznych izolatów HA-
-MRSA wrażliwych na glikopeptydy (MRSA/VSSA) 
oraz 19 szczepów wrażliwych zarówno na metycylinę, 
jak i wankomycynę (MSSA/VSSA).

Wszystkie badane szczepy identyfikowano przy za-
stosowaniu automatycznego systemu VITEK II, (Bio-
merieux, Francja) z wykorzystaniem kart GP, zgodnie 
z instrukcją producenta. Wrażliwość na metycylinę 
określano na podstawie testu fenotypowego z oksacyli-
ną/cefoksytyną (OX 1/2 µg, FOX 30 µg, Oxoid), zgod-

Most likely, apart from changes in the structure and 
thickness of peptidoglycan in these strains, disorders 
of autolytic processes play an important role in 
expressing the glycopeptide-resistant phenotype (6, 7, 
8). The reduced susceptibility to vancomycin, resulting 
from the above mechanism, may be an important 
predisposing factor for biofilm production. It also 
seems that oxygen availability, which is associated 
with infection location, may have a significant impact 
on S. aureus ability to produce biofilm (9).

This study focused on the research aimed at 
assessing the ability of clinical HA-MRSA (health-care 
associated MRSA) isolates resistant to glycopeptides to 
produce extracellular mucopolysaccharide and biofilm 
under varying oxygen availability. In addition, the 
results were compared with analogous data obtained 
for the following strains: MRSA, vancomycin-
susceptible S. aureus (VSSA), and susceptible to both 
methicillin (methicillin-susceptible S. aureus, MSSA) 
and vancomycin (VSSA).

MATERIALS AND METHODS

Characterization of bacterial strains
The analysis involved a total of 129 clinical 

Staphylococcus aureus isolates derived from patients 
from 12 wards: surgical (34), neonatal (26), orthopedic 
(19), intensive care unit, ICU (13), dermatological (13), 
hematological (9), oncological (4), transplantological 
(4), gynecological (3), internal (2), ophthalmological 
(1) and endocrinological (1) from three large Warsaw 
clinical centers. The strains were isolated from the 
following clinical materials: wound swab (69), blood 
(26), nasal/throat swab (11), eye swab (10), tracheal 
aspiration (4), bile (3), catheter tip ( 3), tracheostomy tube 
(2), vaginal swab (1). Of 129 strains tested, 47 were HA-
MRSA, showing resistance to at least one glycopeptide 
antibiotic (MRSA/GRSA) and 8 HA-MRSA strains 
expressing various levels of a reduced vancomycin-
susceptible phenotype (MRSA/h-VISA). As a reference 
group, 55 clinical HA-MRSA glycopeptide-susceptible 
isolates (MRSA/VSSA) and 19 strains susceptible to 
both methicillin and vancomycin (MSSA/VSSA) were 
used.

All strains were identified using the VITEK II 
automated system (Biomerieux, France) with GP 
cards, according to the manufacturer’s instructions. 
Susceptibility to methicillin was determined on the 
basis of the oxacillin/cefoxitin phenotype test (OX 
1/2 μg, FOX 30 μg, Oxoid), in accordance with the 
applicable CLSI/EUCAST recommendations. The 
presence of the mecA gene was confirmed using PCR 
and the relevant primer pairs: MecA-R and MecA-F 
(10). Susceptibility to glycopeptides was determined 
using the E-test (Biomerieux), VAN and TEI tests (AB 
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Biodisc) and GRD E-test (Biomerieux). The results 
were interpreted in accordance with the EUCAST 
recommendations (11). S. aureus strains resistant 
to at least one glycopeptide antibiotic (vancomycin 
and/or teicoplanin) were selected according to the 
methodology described by Szymanek-Majchrzak et 
al. (12). The h-VISA strains were selected based on 
the results of PAP population analysis, according 
to the procedure described by Hiramatsu and its 
modification by Wootton and Howe (13). The presence 
of glycopeptide antibiotic resistance genes was verified 
using PCR and the appropriate primer pairs: VanA-1 
and VanA-2 and VanB-1 and VanB-2 (14).

Determination of strains’ ability to produce 
extracellular mucopolysaccharide and biofilm

S. aureus ATCC 29213 and S. epidermidis ATCC 
35984 reference strains were used as positive controls 
for the evaluation of mucus and biofilm production.

Freeman’s qualitative method
Determination of strains’ ability to produce 

extracellular mucopolysaccharide was performed on 
medium with Congo red (CRA), according to Freeman’s 
method and its modification (15). A single colony 
was inoculated on two identical TSA (Biomerieux) 
media with sucrose (POCH) (50 g/l) and Congo red 
(Sigma-Aldrich) (0.8 g/l), and then one of the plates 
was incubated under aerobic conditions for 24 hours 
at 37°C, while the other under anaerobic conditions 
(24 hours, 37°C). The morphology of culture colonies 
conducted under aerobic conditions was assessed after 
one day of incubation. The incubation was prolonged 
for 24 hours at 37°C due to the poor growth of 
microorganisms under anaerobic conditions within one 
day, and the final reading was made after 48 hours. A 
1-4 scale was used to evaluate differences in the color 
of microorganisms colonies grown on the medium 
with Congo red. Strains showing the ability to produce 
extracellular mucus grew in the form of black matt 
colonies, causing additional darkening of the medium 
(strong mucopolysaccharide producer, SMP – 4) or 
brown colonies and brown colonies with black tips that 
also caused the darkening of the substrate (intermediate 
mucopolysaccharide producer, IMMP – 3). Strains 
with poor ability to produce extracellular substances 
(week mucopolysaccharide producer, WMP – 2) grew 
in the form of light brown colonies with black tips 
and changed the color of the medium to darker, while 
microorganisms not producing mucopolysaccharide 
(non-mucopolysaccharide producer, NMP – 1) in the 
form of red colonies without changing the color of the 
medium.
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nie z obowiązującymi rekomendacjami CLSI/EUCAST. 
Obecność genu mecA potwierdzano przy zastosowaniu 
techniki PCR oraz odpowiednich par starterów: MecA-
-R i MecA-F (10). Wrażliwość na glikopeptydy ozna-
czano przy zastosowaniu E-testu (Biomerieux) VAN 
i TEI (AB Biodisc) oraz E-testu GRD (Biomerieux). 
Wyniki interpretowano zgodnie z rekomendacjami EU-
CAST (11). Szczepy S. aureus oporne na przynajmniej 
jeden antybiotyk glikopeptydowy (wankomycynę i/lub 
teikoplaninę) selekcjonowano zgodnie z metodyką opi-
saną przez Szymanek-Majchrzak i wsp. (12). Szczepy 
h-VISA selekcjonowano na podstawie wyników analizy 
populacyjnej PAP, według procedury opisanej przez Hi-
ramatsu oraz jej modyfikacji wg Wootton i Howe (13). 
Obecność genów oporności na antybiotyki glikopepty-
dowe weryfikowano przy użyciu techniki PCR oraz od-
powiednich par starterów: VanA-1 i VanA-2 oraz VanB-
1 i VanB-2 (14).

Oznaczanie zdolności szczepów do wytwarzania 
zewnątrzkomórkowego mukopolisacharydu oraz 
biofilmu

W badaniu oceny produkcji śluzu oraz biofilmu, 
jako kontrole pozytywne zostały wykorzystane szcze-
py wzorcowe: S. aureus ATCC 29213 oraz S. epider-
midis ATCC 35984. 

Metoda jakościowa wg Freeman’a
Oznaczenie zdolności szczepów do wytwarzania 

zewnątrzkomórkowego mukopolisacharydu przepro-
wadzono na podłożu z dodatkiem czerwieni kongo 
(CRA), według metody Freeman’a oraz jej modyfika-
cji (15). Pojedynczą kolonię posiewano na dwa jedna-
kowe podłoża TSA (Biomerieux) z dodatkiem sacha-
rozy (POCH) (50 g/l) oraz czerwieni kongo (Sigma-
-Aldrich) (0.8 g/l), a następnie jedno z podłóż inku-
bowano w warunkach tlenowych przez 24 godziny 
w temperaturze 37°C, drugie natomiast w warunkach 
beztlenowych (24 godziny, 37°C). Po dobie inkuba-
cji oceniano morfologię kolonii hodowli prowadzonej 
w warunkach tlenowych. Ze względu na słaby wzrost 
drobnoustrojów w warunkach beztlenowych w czasie 
jednej doby, inkubację przedłużano o kolejne 24 godzi-
ny w 37ºC i ostatecznego odczytu dokonywano po 48 
godzinach. Zróżnicowanie zabarwienia kolonii drob-
noustrojów rosnących na podłożu z czerwienią kongo 
oceniono, stosując skalę 1-4. Szczepy, wykazujące 
zdolność do produkcji śluzu zewnątrzkomórkowego, 
rosły w postaci czarnych matowych kolonii, powodu-
jąc dodatkowo zaciemnienie podłoża (bardzo dobra 
zdolność do produkcji mukopolisacharydu – Strong 
Mucopolysaccharide Producer, SMP – 4) lub brunat-
nych kolonii i brunatnych kolonii z czarnymi czubka-
mi, które również powodowały zaciemnienie podłoża 
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Christensen’s semi-qualitative method
The semi-quantitative assessment of adhesion 

and biofilm production was performed according 
to Christensen’s method and its modification (16). 
Bacterial suspensions were prepared from fresh 
cultures in a 0.85% NaCl solution with a density of 
0.5 on the McFarland scale. The resulting suspensions 
were subsequently diluted in sterile TSB medium 
(Biomerieux) with 0.25% glucose at a ratio of 1:40 
and 200 μl was applied to the wells in two 96-well flat-
bottomed polystyrene plates in triplicate for each strain. 
A sterile TSB medium with 0.25% glucose without 
inoculum was the control of the medium sterility. One 
titration plate was incubated for 24 hours at 37°C in 
an aerobic atmosphere, the other – under anaerobic 
conditions (48 hours at 37°C). Then, each well was 
rinsed three times with sterile PBS buffer. The formed 
biofilm layer was stained with a 2% solution of crystal 
violet for 15 minutes and then rinsed several times 
with sterile distilled water until the water stopped 
staining. After this step, the titration plates were dried 
at 50°C for 1 hour, and then each well was filled with 
96% ethanol. After 3 minutes, the absorbance was 
measured using a STAT FAX 2100 Microplate Reader 
spectrophotometer (Awareness Technology, Inc) at 
630/492 nm. The average value was calculated for 
each test strain from the series of measurements, then 
the average OD (optical density) result obtained for 
the negative control was subtracted from this value. 
Strains for which the absorbance measurement result 
was: 1) lower than 0.120 were classified as non-slime 
producer (NSP); 2) ranging from 0.120-0.240 were 
classified as weak slime producer (WSP); 3) above 
0.240 were determined as strong slime producer (SSP).

RESULTS AND DISCUSSION

The results of the assays are presented in Tables I, 
II, III and IV.

The Freeman Congo red method used in this 
study allows to assess the ability of bacterial 
strains to produce the extracellular PIA/PNSG 
mucopolysaccharide. MRSA strains displaying the 
non-susceptible phenotype to glycopeptide antibiotics 
(47 MRSA/GRSA and 8 MRSA/h-VISA), produced 
mucopolysaccharide under aerobic conditions with 
a frequency of 87.3% and 87.5% (Table I and III). 
The analogous results in control groups in the aerobic 
atmosphere were as follows: 83.6% for MRSA/VSSA 
and 100% MSSA/VSSA. Therefore, it seems that the 
thickened cell wall mechanism itself does not have 
a significant impact on the PIA/PNSG production 
level. However, the ability of S. aureus to produce 
extracellular mucopolysaccharide is an important 

(średnia zdolność do produkcji mukopolisacharydu 
– Intermediate Mucopolysaccharide Producer, IMMP 
– 3). Szczepy o słabej zdolności do produkcji substan-
cji zewnątrzkomórkowej (Week Mucopolysaccharide 
Producer, WMP - 2) rosły w postaci jasnobrązowych 
kolonii z czarnymi czubkami i zmieniały zabarwienie 
podłoża na ciemniejsze, natomiast drobnoustroje nie 
wytwarzające mukopolisacharydu (Non Mucopoly-
saccharide Producer, NMP - 1) w postaci czerwonych 
kolonii, bez zmiany zabarwienia podłoża.

Metoda półilościowa wg Christensen’a
Ocenę półilościową zdolności do adhezji oraz pro-

dukcji biofilmu przeprowadzono według metody Chri-
stensen’a oraz jej modyfikacji (16). Ze świeżych hodow-
li przygotowywano zawiesiny bakteryjne w roztworze 
0.85% NaCl, o gęstości 0.5 w skali McFarlanda. Na-
stępnie uzyskane zawiesiny rozcieńczano w jałowym 
podłożu TSB (Biomerieux) z dodatkiem 0.25% glukozy, 
w proporcji 1:40 i nanoszono po 200µl do studzienek 
w dwóch 96-dołkowych płaskodennych płytkach polisty-
renowych, w trzech powtórzeniach dla każdego szczepu. 
Kontrolę sterylności podłoża stanowiło jałowe podłoże 
TSB z 0.25% glukozy bez inokulum. Jedną płytkę ti-
tracyjną inkubowano 24 godziny w temperaturze 37ºC, 
w atmosferze tlenowej, drugą – w warunkach beztleno-
wych (48 godzin w 37ºC). Następnie każdą studzienkę 
płukano trzykrotnie jałowym buforem PBS. Utworzoną 
warstwę biofilmu barwiono 2% roztworem fioletu krysta-
licznego przez 15 minut, a następnie płukano kilkukrot-
nie jałową wodą destylowaną, do momentu kiedy woda 
przestała się barwić. Po tym etapie płytki titracyjne su-
szono w temperaturze 50ºC przez 1 godzinę, a następnie 
każdą studzienkę wypełniano 96% etanolem. Po upływie 
3 minut dokonywano pomiaru absorbancji przy użyciu 
spektrofotometru STAT FAX 2100 Microplate Reader 
(Awareness Technology, Inc), przy długości fali 630/492 
nm. Z serii pomiarów dla każdego badanego szczepu wy-
liczano wartość średnią, a następnie od tej wartości odej-
mowano średni wynik gęstości optycznej (OD, Optical 
Density), uzyskany dla kontroli ujemnej. Szczepy, dla 
których otrzymano wynik pomiaru absorbancji: 1) poni-
żej 0.120, klasyfikowano jako nie wykazujące zdolności 
do tworzenia biofilmu (NSP - Non Slime Producer); 2) 
mieszczący się w zakresie 0.120 – 0.240, klasyfikowano 
jako zdolne do tworzenia biofilmu na niskim poziomie 
(WSP – Week Slime Producer); 3) powyżej 0.240, ozna-
czano jako zdolne do produkcji biofilmu na wysokim po-
ziomie (SSP – Strong Slime Producer).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki przeprowadzonych oznaczeń przedstawio-
no w tabelach nr I, II, III oraz IV.
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virulence factor, especially in bacterial strains lacking 
specific mechanisms of resistance to antibiotics (17, 
18). The occurrence of microbial cells in the form of 
aggregates or micro colonies surrounded by the PIA/
PNSG layer significantly impairs the penetration 
of the drug into the bacterial cell, which may result 
in the survival of the pathogen, and thus the failure 
of the antibiotic therapy. The ability to produce 
mucopolysaccharide and/or biofilm can be a more 
significant survival strategy for MSSA/VSSA variants 
than for MRSA variants (both MRSA/VSSA, MRSA/
h-VISA and MRSA/GRSA), for which the primary 
survival strategy is a specific resistance mechanism to 
beta-lactam antibiotics associated with the presence 
of the mecA or mecC genes and the so-called SCCmec 
staphylococcal chromosomal cassettes mec (17). The 
mere presence of both genes in the cell: physiological 
pbp2 and mecA or mecC leads to the increased content 
of PBP2 and PBP2a proteins in the peptidoglycan, 
which results in disturbances of the cell wall structure 
and can lead to clusters of bacterial cells in the form 
of aggregates or micro colonies. Moreover, there is an 
additional psm-mec coding sequence in cassettes of 
some types, especially SCCmec type II, found in HA-
MRSA variants (19). The transcription product of this 
region, psm-mec mRNA, can act as an inhibitor of 
the global Agr regulatory expression system (at the 
translation initiation stage), leading to the switch of 
the toxin-producing phenotype to the highly adherent 
phenotype of the strains. The direct effect of such 
action may be an increased ability of bacterial isolate 
to produce a three-dimensional biostructure in the 
so-called ica-independent mechanism. Some types 
of SCCmec cassettes, in addition to the mec gene 
complex, can also encode other determinants, such 
as the cap1 gene, which determines the ability of the 
strain to produce the capsule, thanks to which the 
extracellular matrix production trait is expressed at 
a higher level (20). This is confirmed by the obtained 
results of analyses, according to which none of 
MSSA strains showed the SMP trait, whereas MRSA 
variants (MRSA/VSSA, MRSA/GRSA and MRSA/
h-VISA) at 6.5%, 12.2% and 28.6%, respectively. 
The highest percentage of SMP variants in the pool 
of biofilm-positive strains was recorded among 
MRSA isolates not susceptible to glycopeptides, 
which is most probably associated with the presence 
of the thickened cell wall phenotype, increased 
peptidoglycan crosslinking, increased content of free 
D-alanyl-D-alanine dipeptides in the network as well 
as autolytic processes disorders in the murein. These 
modifications may promote the formation of a thick, 
amorphous cell wall, and thus enhance the process of 
three-dimensional biostructure formation (6). 

Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda 
z czerwienią kongo wg Freeman’a umożliwia ocenę 
zdolności szczepów bakteryjnych do wytwarzania ze-
wnątrzkomórkowego mukopolisacharydu PIA/PNSG. 
Szczepy MRSA wykazujące fenotyp braku wrażliwości 
na antybiotyki glikopeptydowe (47 MRSA/GRSA oraz 
8 MRSA/h-VISA), produkowały mukopolisacharyd 
w warunkach tlenowych z częstością 87.3% i 87.5% 
(Tabela I i III). W grupach kontrolnych w atmosferze 
tlenowej analogiczne wyniki były następujące: 83.6% 
dla MRSA/VSSA i 100% MSSA/VSSA. Wydaje się 
zatem, iż sam mechanizm pogrubionej ściany komór-
kowej nie ma znaczącego wpływu na poziom produkcji 
PIA/PNSG. Jednak zdolność do produkcji zewnątrzko-
mórkowego mukopolisacharydu stanowi u S. aureus 
istotny czynnik zjadliwości, szczególnie u szczepów 
bakteryjnych pozbawionych specyficznych mechani-
zmów oporności na antybiotyki (17, 18). Występowa-
nie komórek drobnoustroju w postaci agregatów, czy 
mikrokolonii otoczonych warstwą PIA/PNSG znacznie 
utrudnia penetrację leku do wnętrza komórki bakteryj-
nej, co może skutkować przeżyciem patogenu, a tym 
samym niepowodzeniem zastosowanej antybiotykote-
rapii. Zdolność do wytwarzania mukopolisacharydu i/
lub biofilmu może u wariantów MSSA/VSSA stanowić 
bardziej istotną strategię przetrwania niż dla warian-
tów MRSA (zarówno MRSA/VSSA, MRSA/h-VISA, 
jak i MRSA/GRSA), dla których zasadniczą strategię 
przetrwania stanowi specyficzny mechanizm oporności 
na antybiotyki beta-laktamowe, związany z obecnością 
genu mecA lub mecC oraz tzw. gronkowcowych kaset 
chromosomowych SCCmec (17). Już sama obecność 
w komórce obydwu genów: fizjologicznego pbp2 oraz 
mecA lub mecC prowadzi do obecności w peptydo-
glikanie podwyższonej zawartości białek PBP2 oraz 
PBP2a, co skutkuje zaburzeniami struktury ściany ko-
mórkowej i może prowadzić do powstawania skupisk 
komórek bakteryjnych w postaci agregatów lub mikro-
kolonii. Ponadto na kasetach niektórych typów, szcze-
gólnie SCCmec typu II, występujących u wariantów 
HA-MRSA, znajduje się dodatkowo sekwencja kodu-
jąca psm-mec (19). Produkt transkrypcji tego regionu, 
mRNA psm-mec może pełnić rolę inhibitora ekspresji 
globalnego systemu regulacyjnego Agr (na etapie ini-
cjacji translacji), prowadząc do przełączenia fenotypu 
toksyno-twórczego szczepów na fenotyp wysoce adhe-
rentny. Bezpośrednim efektem takiego działania może 
być podwyższenie zdolności izolatu bakteryjnego do 
produkcji trójwymiarowej biostruktury w mechanizmie 
tzw. ica- niezależnym. Na kasetach SCCmec niektó-
rych typów, oprócz kompleksu genu mec mogą być ko-
dowane również inne determinanty jak np.: gen cap1, 
warunkujący zdolność szczepu do wytwarzania otocz-
ki, dzięki którym cecha produkcji macierzy zewnątrz-
komórkowej wyraża się na wyższym poziomie (20).  
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In the anaerobic atmosphere, all analyzed S. aureus 
variants exhibited the MP phenotype and an increase in 
the ability to produce extracellular mucopolysaccharide 
was observed in all isolates in comparison to aerobic 
conditions (increase from 2.6- to 15.8-fold) (Table I, 
III and IV). The highest percentage of SMP variants 
was recorded among MRSA/h-VISA strains (75%), 
while the lowest in MSSA/VSSA susceptible isolates 
(15.8%). In turn, the level of change of this trait 
in anaerobic conditions compared to aerobic was 
the highest in Freeman’s method for MSSA/VSSA 
variants (15.8-fold), and the lowest for MRSA/h-
VISA isolates (2.6-fold). The icaABCDR operon 
is responsible in S. aureus for the ability to produce 
extracellular mucus. Numerous literature data suggest 
that 100% of Staphylococcus aureus strains contain 
ica genes, but the induction and level of phenotype 
expression varies and depends on many factors, 
including environmental conditions (temperature, pH, 
osmolarity, glucose and oxygen availability) and global 
and local intracellular regulatory mechanisms . These 
include: two-component “quorum sensing” system 
(AgrABCD, ArlR/S, SrrA/B) as well as transcription 
factors, e.g.: SarA, SarX, SarR, SarZ, SigB, Rbf, IcaR 
or TcaR. They form a complex network of intracellular 
interactions consisting in the activation or repression 
of gene expression leading to the expression of 
the phenotype, which is the resultant of all these 
mechanisms and factors (21, 22, 23, 24). For example, 
conditions of oxidative stress lead to the activation of 
sigB gene expression of the Sigma B factor, which is 
a direct activator of the icaA gene transcription and 
simultaneously the repressor of icaR gene expression. 

 
Potwierdzają to uzyskane wyniki analiz, według któ-
rych żaden ze szczepów MSSA nie wykazywał ce-
chy SMP, natomiast warianty MRSA (MRSA/VSSA, 
MRSA/GRSA oraz MRSA/h-VISA), odpowiednio na 
poziomie 6.5%, 12.2% oraz 28.6%. Największy odsetek 
wariantów SMP w puli szczepów biofilm-pozytywnych 
odnotowano wśród izolatów MRSA nie-wrażliwych 
na glikopeptydy, co najprawdopodobniej związane jest 
z występowaniem fenotypu pogrubionej ściany komór-
kowej, zwiększonego usieciowania peptydoglikanu, 
zwiększonej zawartości w sieci wolnych dipeptydów 
D-alanylo-D-alaninowych, jak również zaburzeń proce-
sów autolitycznych w obrębie mureiny. Modyfikacje te 
mogą sprzyjać powstawaniu grubej, amorficznej ściany 
komórkowej, a tym samym nasilać proces formowania 
trójwymiarowej biostruktury (6). 

W atmosferze beztlenowej wszystkie analizowane 
warianty S. aureus wykazywały fenotyp MP i u wszyst-
kich izolatów zaobserwowano wzrost zdolności do 
produkcji zewnątrzkomórkowego mukopolisachary-
du w porównaniu do warunków tlenowych (wzrost od 
2.6- do 15.8– krotny) (Tabela I, III i IV). Najwyższy 
odsetek wariantów SMP odnotowano wśród szczepów 
MRSA/h-VISA (75%), natomiast najniższy u izolatów 
wrażliwych MSSA/VSSA (15.8%). Z kolei poziom 
zmiany tej cechy w warunkach anaerobowych w po-
równaniu z aerobowymi, w metodzie Freeman’a, był 
najwyższy dla wariantów MSSA/VSSA (15.8– krotny), 
a najniższy dla izolatów MRSA/h-VISA (2.6– krotny). 
U S. aureus za zdolność do produkcji śluzu zewnątrz-
komórkowego odpowiedzialny jest operon icaABCDR. 
Liczne dane literaturowe sugerują, że 100% szczepów 
gronkowca złocistego zawiera geny ica, ale induk-

Table I The ability of S. aureus strains with different antibiotic resistance phenotypes for the production of extracellular  
             mucopolysaccharide, determined by Freeman’s method, under aerobic and anaerobic conditions
Tabela I Zdolność szczepów S. aureus o różnych fenotypach oporności na antybiotyki do produkcji zewnątrzkomórkowego  
                mukopolisacharydu oznaczana metodą Freeman’a, w warunkach tlenowych i beztlenowych

Results of 
analysis

Freeman’s method

Antibiotic resistance phenotype of analysed S. aureus strains
MRSA/GRSA, n=47 

number of strains (%)
MRSA/h-VISA, n=8 

number of strains (%)
MRSA/VSSA, n=55  

number of strains (%)
MSSA/VSSA, n=19  

number of strains (%)
+ O2 - O2 + O2 - O2 + O2 - O2 + O2 - O2

NMP 6 (12.7) 0 (0) 1 (12.5) 0 (0) 9 (16.4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
WMP 15 (32) 0 (0) 3 (37.5) 1 (12.5) 20 (36.4) 1 (1.8) 11 (57.9) 0 (0)
IMMP 21 (44.7) 22 (46.8) 2 (25) 1 (12.5) 23 (41.8) 17 (31) 8 (42.1) 16 (84.2)
SMP 5 (10.6) 25 (53.2) 2 (25) 6 (75) 3 (5.4) 37 (67.2) 0 (0) 3 (15.8)

MP (total) 41/47 (87.3) 47/47 (100) 7/8 (87.5) 8/8 (100) 46/55(83.6) 55/55 (100) 19/19 (100) 19/19 (100)
SMP/MP 5/41 (12.2) 25/47 (53) 2/7 (28.6) 6/8 (75) 3/46 (6.5) 37/55 (67.2) 0/19 (0) 3/19 (15.8)

Legend: NMP – non mucopolysaccharide producer, WMP – week mucopolysaccharide producer, IMMP – intermediate mucopolysaccharide 
producer, SMP – strong mucopolysaccharide producer, MP – mucopolysaccharide producer
Oznaczenia: NMP – brak produkcji mukopolisacharydu (Non Mucopolysaccharide Producer), WMP – niski poziom produkcji 
mukopolisacharydu (Week Mucopolysaccharide Producer), IMMP – średni poziom produkcji mukopolisacharydu (Intermediate 
Mucopolysaccharide Producer), SMP – wysoki poziom produkcji mukopolisacharydu (Strong Mucopolysaccharide Producer), MP – 
produkcja mukopolisacharydu (Mucopolysaccharide Producer)
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cja oraz poziom ekspresji fenotypu jest zróżnicowany 
i uzależniony wielu czynników, w tym od warunków 
środowiskowych (temperatura, pH, osmolarność, do-
stępność glukozy, dostępność tlenu) oraz globalnych 
i lokalnych wewnątrzkomórkowych mechanizmów 
regulacyjnych. Zaliczyć do nich można m.in.: ukła-
dy dwuskładnikowe „quorum sensing” (AgrABCD, 
ArlR/S, SrrA/B), jak również czynniki transkrypcyj-
ne, np.: SarA, SarX, SarR, SarZ, SigB, Rbf, IcaR czy 
TcaR. Tworzą one złożoną sieć wewnątrzkomórkowych 
zależności, polegających na aktywacji bądź represji 
ekspresji genów, prowadzących do wyrażenia fenoty-
pu, będącego wypadkową działania tych wszystkich 
mechanizmów oraz czynników (21, 22, 23, 24). Na 
przykład warunki stresu oksydacyjnego prowadzą do 
aktywacji ekspresji genu sigB czynnika Sigma B, który 
jest bezpośrednim aktywatorem transkrypcji genu icaA 
i jednocześnie represorem ekspresji genu icaR. Efektem 
indukcji sigB jest wzrost zdolności szczepu do produk-
cji PIA/PNSG (22). Z kolei aktywowany warunkami 
beztlenowymi system SrrA/B, prowadzi do zahamo-
wania ekspresji promotora P2 i P3 systemu regulato-
rowego Agr, czego pośrednim skutkiem jest przełącze-
nie fenotypu toksyno-twórczego szczepu bakteryjnego 
na fenotyp adhezyjny, czyli biofilm-pozytywny (24).  
 

Dane literaturowe sugerują, że szczepy S. aureus nie-
-wrażliwe na wankomycynę w mechanizmie pogrubio-
nej ściany komórkowej (h-VISA) są defektywne w sys-
temie Agr, co może tłumaczyć najniższą wrażliwość 
tego fenotypu na warunki stresu oksydacyjnego (25). 
Z kolei mechanizm zależny od operonu ica, który do-
minuje u MSSA/VSSA, wykazuje większą wrażliwość 
na warunki beztlenowe w porównaniu z mechanizmami 
ica- niezależnymi (adhezyjnymi) (18).

The effect of sigB induction is the increase of the 
strain’s ability to produce PIA/PNSG (22). The SrrA/B 
system, activated by anaerobic conditions, leads to 
the inhibition of P2 and P3 promoter expression of 
the Agr regulatory system, whose indirect effect is 
the switching of the bacterial strain toxin-producing 
phenotype to the adhesion phenotype, i.e., biofilm-
positive (24). Literature data suggest that S. aureus 
strains, non-susceptible to vancomycin in the thickened 
cell wall mechanism (h-VISA), are defective in the Agr 
system, which may explain the lowest susceptibility 
of this phenotype to oxidative stress conditions 
(25). In turn, the ica operon-dependent mechanism, 
which dominates in MSSA/VSSA, shows greater 
susceptibility to anaerobic conditions compared to the 
ica-independent (adhesive) mechanisms (18).

The Christensen method with crystalline violet used 
in this study allows semi-quantitative evaluation of the 
ability of bacterial strains to adhere to the polystyrene 
surface. Therefore, it seems that the obtained results 
should be more reliable for both the mechanism 
dependent on the ica genes and for the mechanism of 
adherent biofilm formation in vitro, and the determined 
phenotype is a resultant of both mechanisms.

Positive results obtained in this method for strains 
exhibiting the non-susceptible phenotype to glycopeptide 
antibiotics (MRSA/GRSA and MRSA/h-VISA) were 
63.9% and 62.5%, respectively, under aerobic conditions, 
while in the control groups: 80% for MRSA/VSSA and 
94.7% for MSSA/VSSA (Table II and III), which gave 
lower values for biofilm production compared to those 
obtained by Freeman’s method for mucopolysaccharide 
production. However, similarly to the method with Congo 

Table II The ability of S. aureus strains with different antibiotic resistance phenotypes for the production of  
                biofilm, determined by Christensen’s method, under aerobic and anaerobic conditions
Tabela II Zdolność szczepów S. aureus o różnych fenotypach oporności na antybiotyki do produkcji biofilmu oznaczanego  
               metodą Christensen’a, w warunkach tlenowych i beztlenowych

Results of 
analysis

Christensen’s method

Antibiotic resistance phenotype of analysed S. aureus strains

MRSA/GRSA, n=47 
number of strains (%)

MRSA/h-VISA, n=8 
number of strains (%)

MRSA/VSSA, n=55  
number of strains (%)

MSSA/VSSA, n=19  
number of strains (%)

+ O2 - O2 + O2 - O2 + O2 - O2 + O2 - O2

NSP 17 (36.2) 33 (70.2) 3 (37.5) 6 (75) 11 (20) 35 (63.6) 1 (5.3) 14 (73.7)

WSP 21 (44.7) 14 (29.8) 2 (25) 2 (25) 24 (43.7) 15 (27.3) 8 (42) 4 (21)

SSP 9 (19.1) 0 (0) 3 (37.5) 0 (0) 20 (36.3) 5 (9.1) 10 (52.7) 1 (5.3)

SP (total) 30/47 (63.9) 14/47 (29.8) 5/8 (62.5) 2/8 (25) 44/55 (80) 20/55 (36.4) 18/19 (94.7) 5/19 (26.3)

SSP/SP 9/30 (30) 0/14 (0) 3/5 (60) 0/2 (0) 20/44 (45.4) 5/20 (25) 10/18 (55.5) 1/5 (20)
Legend: NSP – non slime producer, WSP – week slime producer, SSP – strong slime producer, SP – slime producer
Oznaczenia: NSP – brak produkcji biofilmu (Non Slime Producer), WSP – niski poziom produkcji biofilmu (Week Slime Producer), SSP 
– wysoki poziom produkcji biofilmu (Strong Slime Producer), SP – produkcja biofilmu (Slime Producer)
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Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda 
z fioletem krystalicznym wg Christensen’a umożliwia 
półilościową ocenę zdolności szczepów bakteryjnych 
do adhezji na powierzchni polistyrenowej. Wydaje się 
zatem, iż uzyskane wyniki powinny być bardziej mia-
rodajne zarówno dla mechanizmu zależnego od genów 
ica, jak i dla mechanizmu adherentnego tworzenia bio-
filmu w warunkach in vitro, a oznaczony fenotyp jest 
wypadkową działania obydwu mechanizmów.

Dodatnie wyniki uzyskane w tej metodzie dla 
szczepów wykazujących fenotyp braku wrażliwości na 
antybiotyki glikopeptydowe (MRSA/GRSA oraz MR-
SA/h-VISA) wynosiły, w warunkach tlenowych 63.9% 
i 62.5%, natomiast w grupach kontrolnych odpowied-
nio: 80% dla MRSA/VSSA i 94.7% MSSA/VSSA (Ta-
bela II i III), co daje wartości niższe dla produkcji biofil-
mu od uzyskanych w metodzie Freeman’a dla produkcji 
mukopolisacharydu. Podobnie jednak, jak w metodzie 
z czerwienią kongo wykazano, że zdolność do formo-
wania biofilmu największą rolę odgrywa w przypadku 
szczepów MSSA/VSSA, czyli pozbawionych specy-
ficznych mechanizmów oporności na antybiotyki (17). 
W każdej analizowanej puli szczepów występowały 
warianty SSP, a ich udział w puli szczepów biofilm-
-pozytywnych mieścił się w zakresie 30 – 60% i są to 
wyniki wyższe od uzyskanych dla tych samych izola-
tów w metodzie płytkowej z czerwienią kongo. Może 
to być związane z kompilacją efektów działania oby-
dwu mechanizmów tworzenia biofilmu. W metodzie 
Freeman’a oceniano jedynie zdolność wytwarzania mu-
kopolisacharydu i możliwość wystąpienia mechanizmu 
ica- zależnego w tworzeniu biofilmu, który nie zawsze 
prowadzi do powstania biofilmu (17, 18). W metodzie 
Christensen’a ustalono faktyczną częstość tworzenia 
biofilmu. Daje się tu zaobserwować wzmocnienie efek-
tu tworzenia biostruktury tzw. „biofilm booster effect” 
(dotyczy to udziału wariantów SSP w puli SP), najpraw-
dopodobniej o efekt mechanizmu związanego z produk-
cją białek adhezyjnych z rodziny MSCRAMM (micro-
bial surface components recognizing adhesive matrix 
molecule), białka SasG, Bap, otoczki polisacharydowej 
oraz z uwalnianiem eDNA (1). Przy czym w przypad-
ku wariantów opornych na metycylinę (MRSA/GRSA, 
MRSA/h-VISA oraz MRSA/VSSA), w porównaniu do 
MSSA, efekt ten jest mniej spektakularny. 

Wyniki uzyskane w metodzie Christensen’a w wa-
runkach stresu oksydacyjnego znacząco odbiegały od 
oczekiwanych. W przypadku szczepów S. aureus nie-
-wrażliwych na wankomycynę odsetek wariantów SP 
wynosił: 29.8% dla MRSA/GRSA oraz 25% dla MR-
SA/h-VISA i żaden z tych izolatów nie wykazywał 
zdolności do produkcji biofilmu na wysokim poziomie. 
W przypadku szczepów wrażliwych na wankomycynę, 
udział zdolnych do wytworzenia biostruktury wynosił je-
dynie 36.4% spośród wariantów MRSA/VSSA i 26.3% 

red, it has been shown that the ability to form biofilm 
plays the most important role in MSSA/VSSA strains, i.e., 
lacking specific antibiotic resistance mechanisms (17). 
SSP variants were present in all analyzed strain pools 
and their proportion in the pool of biofilm-positive strains 
ranged from 30 to 60%, and these results were higher 
than those obtained for the same isolates in the Congo red 
plate method. This may be related to the compilation of 
the effects of the two mechanisms of biofilm formation. 
Freeman’s method evaluated only the ability to produce 
mucopolysaccharide and the possibility of ica-dependent 
mechanism occurrence in biofilm formation, which 
did not always lead to biofilm formation (17, 18). 
Christensen’s method determined the actual frequency 
of biofilm formation. It is possible to observe here the 
enhancement of the effect of biostructure formation called 
“biofilm booster effect” (it concerns the participation of 
SSP variants in the SP pool), most likely by the effect of 
the mechanism associated with the production of adhesive 
proteins from the MSCRAMM family (microbial surface 
components recognizing adhesive matrix molecule), 
SasG proteins, Bap proteins, polysaccharide capsules 
and with eDNA release (1). However, this effect is less 
spectacular in the case of methicillin-resistant variants 
(MRSA/GRSA, MRSA/h-VISA and MRSA/VSSA) 
compared to MSSA. 

The results obtained in Christensen’s method under 
conditions of oxidative stress significantly differed from 
the expected ones. The percentage of SP variants in S. 
aureus strains non-susceptible to vancomycin was: 29.8% 
for MRSA/GRSA and 25% for MRSA/h-VISA and none of 
these isolates exhibited high biofilm production capacity. 
The proportion of vancomycin-susceptible strains able to 
produce biostructure was only 36.4% for MRSA/VSSA 
and 26.3% for MSSA/VSSA variants (Table II and IV). 
Decreases in the proportion of biofilm-positive strains 
(from 2.1- to 3.6-fold) were observed in all cases in this 
method in comparison to the results obtained in aerobic 
conditions. As high as 30- and 60-fold decreases in the 
percentage of strains able to produce biofilm at high SSP/
SP level were noted for MRSA/GRSA and MRSA/h-
VISA isolates. According to literature reports, anaerobic 
conditions intensify biofilm formation processes both 
in the ica-dependent mechanism as well as that one not 
associated with ica. In the anaerobic atmosphere, SarA 
and Sigma B transcription factors are activated, as well 
as the two-component ArlR/S and SrrA/B regulation 
systems, which through direct positive regulation of the 
icaABCDR operon and indirect negative regulation of 
the global Agr regulatory system, lead to the occurrence 
of the “biofilm booster effect” (4, 9, 21, 24). Perhaps in 
this study, the “booster effect” determined by oxidative 
stress caused that biofilms entered another natural stage 
of development, i.e., dispersion (2). The biofilm structure 
could be compromised or even removed during routine 
testing procedure as a consequence of covalent bond 
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hydrolysis and the release of microbial cells into the 
planktonic form. However, it should be noted that the 
time of generation between individual cell divisions is 
extended under oxidative stress conditions. Thus, too 
short a time of incubation of the bacterial culture during 
the tests could be insufficient to form a permanent, 
mature biofilm structure and also lead to its removal 
during the experiment (4). According to Christensen’s 
method, it is not possible, based on the results obtained 
in an anaerobic atmosphere, to explain such low values 
of the test readings.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In summary, it can be concluded based on the results 
obtained in the study that the analyzed HA-MRSA 
strains, exhibiting the non-susceptible phenotype to 
glycopeptide antibiotics, have an increased ability to 
produce both extracellular mucopolysaccharide and 
biofilm (SMP/SSP). It is most probably related to 
the disorders of the structure and function of the cell 
wall peptidoglycan and the defect of the global Agr 
regulatory system. The SMP/SSP trait is expressed 
primarily in the ica-independent mechanism and 
shows lower sensitivity to oxidative stress conditions 
compared to S. aureus strains susceptible to both 

spośród MSSA/VSSA (Tabela II i IV). We wszystkich 
przypadkach odnotowano spadki udziału szczepów bio-
film-pozytywnych (od 2.1- do 3.6- krotne) w tej meto-
dzie w porównaniu z wynikami uzyskanymi w warun-
kach tlenowych. W przypadku izolatów MRSA/GRSA 
i MRSA/h-VISA odnotowano aż 30- i 60- krotny spadek 
odsetka szczepów wykazujących zdolność do produkcji 
biofilmu na wysokim poziomie SSP/SP. Zgodnie z do-
niesieniami literaturowymi warunki anaerobowe nasila-
ją procesy formowania biofilmu, zarówno w przypadku 
mechanizmu ica- zależnego, jak i nie związanego z ica.  

W atmosferze beztlenowej ulegają bowiem aktywacji 
czynniki transkrypcyjne SarA oraz Sigma B, jak rów-
nież dwu-składnikowe systemy regulacyjne ArlR/S 
i SrrA/B, które zarówno poprzez bezpośrednią pozy-
tywną regulację operonu icaABCDR, jak i pośrednią 
negatywną regulację globalnego systemu regulacyjnego 
Agr, prowadzą do wystąpienia efektu „biofilm booster” 
(4, 9, 21, 24). Być może w niniejszym badaniach „efekt 
wzmocnienia” determinowany stresem oksydacyjnym 
spowodował, iż biofilm wszedł w kolejny naturalny 
etap rozwoju, czyli dyspersję (2). W konsekwencji hy-
drolizy wiązań kowalencyjnych oraz uwalniania ko-
mórek drobnoustroju do formy planktonowej, struktura 
biofilmu mogła zostać naruszona lub nawet usunięta 

Table III The ability of S. aureus strains to produce extracellular mucopolysaccharide and biofilm under aerobic conditions
Tabela III Zdolność szczepów S. aureus do produkcji zewnątrzkomórkowego mukopolisacharydu oraz biofilmu w warunkach  
                tlenowych

Ability for 
production of 
slime/biofilm

Aerobic conditions

Freeman’s method Christensen’s method

MRSA/
GRSA (%)

MRSA/ 
h-VISA 

(%)

MRSA/ 
VSSA 
(%)

MSSA/ 
VSSA 
(%)

MRSA/ 
GRSA 

(%)

MRSA/ 
h-VISA 

(%)

MRSA/ 
VSSA 
(%)

MSSA/ 
VSSA 
(%)

NMP/NSP 12.7 12.5 16.4 0 36.2 37.5 20 5.3
MP/SP 87.3 87.5 83.6 100 63.9 62.5 80 94.7

SMP/SSP 12.2 28.6 6.5 0 30 60 45.4 55.5
Legend the same as under table I i II 
Oznaczenia jak pod tabelą I i II

Table IV The ability of S. aureus strains to produce extracellular mucopolysaccharide and biofilm under anaerobic conditions
Tabela IV Zdolność szczepów S. aureus do produkcji zewnątrzkomórkowego mukopolisacharydu oraz biofilmu w warunkach  
                  beztlenowych

Ability for 
production of 
slime/biofilm

Anaerobic conditions
Freeman’s method Christensen’s method

MRSA/ 
GRSA (%)

MRSA/ 
h-VISA 

(%)

MRSA/ 
VSSA (%)

MSSA/ 
VSSA (%)

MRSA/ 
GRSA 

(%)

MRSA/ 
h-VISA 

(%)

MRSA/ 
VSSA (%)

MSSA/ 
VSSA 
(%)

NMP/NSP 0 0 0 0 70.2 75 63.6 73.7
MP/SP 100 100 100 100 29.8 25 36.4 26.3

SMP/SSP 53 75 67.2 15.8 0 0 25 20
Legend the same as under table I i II
Oznaczenia jak pod tabelą I i II
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methicillin and vancomycin. The semi-quantitative 
Christensen method, used in the study, allows to assess 
both mechanisms of a three-dimensional biostructure 
formation, and the results obtained with this method 
enable observing the resultant phenotype in the 
“biofilm booster effect” mechanism.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The 5-year population-based survival rate, next to cancer incidence and mortality, is 
a key element for the assessment of effective health care quality provided by OECD in order to establish the 
condition of health care and set up health care policies. They also apply when assessing breast and cervical 
cancer prevention in Poland. 
AIM. The aim of the paper was to analyse the breast and cervical cancer survival in women in Poland in 2010-
2014 and its changes in 2000-2014 in comparison to other European countries. 
RESULTS. The analysis of the 5-year survival rate was performed with the CONCORD-3 programme data. In order 
to guarantee the comparability of results, the uniform standards for data quality control, all calculations and analyses 
were performed by a world-leading centre for research, The London School of Hygiene and Tropical Medicine. The 
absolute value of the survival rate was used to assess survival variations in 2000-2004 and 2010-2014. 
In 2010-2014 the highest 5-year survival rate in women with breast cancer was in Island (89%), Sweden (89%), 
Finland (89%) and Norway (88%). Despite its systematic improvement, the 5-year survival rate in Poland was 
lower than in the majority of European countries, and in the final period amounted to 76,6%. In 2010-2014 the 
highest survival in women with cervical cancer in Europe was in Island (80%), Norway (73%) and Switzerland 
(71%). The progress of favourable changes in Poland was not sufficient enough to allow the survival rate (55%) 
to be significantly closer to the European average. 
CONCLUSIONS. The 5-year survival rate for breast and cervical cancer in Poland in 2010-2014 was significantly 
different than in other European countries, and placed Poland among the countries with the lowest survival rate. 
In 2000-2014 in Poland there was an insignificant progress in survival in women with breast and cervical cancer, 
which did not contribute to fighting the substantial differences when compared to other European countries. 

Key words: breast cancer, cervical cancer, 5-year survival rate, European countries, Poland, survival

STRESZCZENIE

WSTĘP. Wskaźnik 5-letnich przeżyć populacyjnych, obok zachorowalności i umieralności jest kluczowym 
elementem oceny efektywności systemu opieki zdrowotnej zaproponowanej przez OECD do określenia stanu 
zdrowia i kierunków polityki zdrowotnej. Mają one zastosowanie także w Polsce w ocenie zwalczania raka 
piersi i szyjki macicy. 
CEL. Celem pracy była analiza wskaźnika przeżyć kobiet chorych na raka piersi i szyjki macicy w latach 2010-
2014 oraz jego zmian w latach 2000-2014 w Polsce w porównaniu do krajów europejskich. 
MATERIAŁ I METODY. Analiza wskaźnika 5-letnich przeżyć została wykonana w oparciu o dane zgroma-
dzone i opracowane w ramach projektu CONCORD-3. Jednorodna metodologia kontroli jakości danych oraz 
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INTRODUCTION

The 5-year population-based survival rate, 
estimated from the global CONCORD programme 
is, next to cancer incidence and mortality rate, a key 
element for the assessment of both a nation’s health 
condition and health care quality. The rate is useful 
to develop health care policies in European countries 
(1). These rates, together with the ones used to control 
the screening effectiveness measured the cancer 
incidence provided by the Organisation for Economic 
Co-operation and Development – OECD (1). 

A uniform testing standard for the CONCORD 
programme allows for comparison between regions 
and countries all over the world as well as for 
monitoring the changes in time. 

CONCORD-2 programme results for 1995-2009 
showed that curability for some cancers improved in 
Poland. 

In 2018 the results of the third cycle of the 
CONCORD programme (2000-2014) were published 
(3). The data came from 322 population-based cancer 
registries from 71 countries.

Data from The National Cancer Registry (KRN) 
and 16 Voivodship Cancer Registries, checked for their 
quality, were included into the global data system. 

According to The National Cancer Registry (4) 
the number of breast cancer incidence in Poland was 
systematically higher and in 2014 amounted to 17 
379 cases whereas the cervical cancer incidence was 
systematically lower and amounted to 2 807 cases 
in 2014. Since 2010 the breast cancer mortality was 
higher and amounted to 5 975 cases in 2014. Since 
2000 the cervical cancer mortality systematically 
and slowly decreased and amounted to 1 628 cases 
in 2014. Breast cancer constituted 22% and cervical 

obliczenia i analizy zostały przeprowadzone przez jedno centrum analityczne (The London School of Hygiene 
and Tropical Medicine), co gwarantuje porównywalność wyników. 
Zmiany wyleczalności oceniono na podstawie bezwzględnej różnicy wartości wskaźnika w latach 2000-2004 
i 2010-2014.
WYNIKI. W latach 2010-2014 najwyższe wartości wskaźnika 5-letnich przeżyć kobiet chorych na raka piersi 
były w Islandii (89%), Szwecji (89%), Finlandii (89%) i Norwegii (88%).W Polsce, mimo systematycznej popra-
wy, wartość wskaźnika pozostawała poniżej większości krajów europejskich i w ostatnim okresie wynosiła 77%. 
W Europie w latach 2010-2014 najwyższe wartości wskaźnika wyleczalności kobiet chorych na raka szyjki macicy 
były w Islandii (80%), Norwegii (73%) i Szwajcarii (71%). W Polsce tempo korzystnych zmian nie było wystar-
czające, aby wskaźnik przeżyć (55%) znacząco zbliżył się do przeciętnych w krajach europejskich. 
WNIOSKI. W Polsce wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na raka piersi i raka szyjki macicy w latach 2010-
2014 znacząco odbiegały od tych w krajach Europy Zachodniej i plasowały Polskę wśród krajów o najniższych 
przeżyciach w Europie.
W Polsce w latach 2000-2014 zmiana wskaźnika przeżyć kobiet chorych na raka piersi i szyjki macicy była nie-
wielka i nie wpłynęła na zniwelowanie istniejących znacznych różnic w stosunku do państw Europy.

Słowa kluczowe: rak piersi, rak szyjki macicy, wskaźnik 5-letnich przeżyć, kraje europejskie, Polska, wyleczalność.

WSTĘP

Wskaźnik 5-letnich przeżyć populacyjnych obli-
czany w ramach światowego projektu CONCORD, 
obok wskaźnika zachorowalności i umieralności jest 
kluczowym elementem oceny stanu zdrowia społe-
czeństwa oraz efektywności systemu opieki zdro-
wotnej. Jest on pomocny do określenia kierunków 
rozwoju polityki zdrowotnej w krajach europejskich 
(1). Wskaźniki te, wraz z innymi charakteryzującymi 
m.in. sprawność skriningów znalazły zastosowanie 
jako miernik w pomiarze umieralności na raka, za-
proponowanym przez Organizację Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Econo-
mic Co-operation and Development - OECD) (1).

Jednorodny standard prowadzenia badań projek-
tu CONCORD umożliwia porównania pomiędzy re-
gionami i krajami na świecie, a także monitorowanie 
jego zmian w czasie. 

Wyniki CONCORD-2 obejmujące lata 1995-2009 
wykazały m.in., że w Polsce wyleczalność chorych 
na niektóre choroby nowotworowe poprawiła się. 

W roku 2018 zostały opublikowane wyniki trze-
ciej edycji projektu CONCORD obejmującego lata 
2000-2014 (3). Zgromadzone dane pochodziły z 322 
populacyjnych rejestrów nowotworów z 71 krajów 
świata. 

Dane z Polski zgromadzone przez Krajowy Re-
jestr Nowotworów (KRN) oraz 16 Wojewódzkich 
Biur Rejestracji Nowotworów, po sprawdzeniu jako-
ści, zasiliły światową bazę danych. 

Wg danych KRN (4) w Polsce od 2000 r. liczba 
zachorowań kobiet na raka piersi systematycznie rosła 
i w 2014 r. wyniosła 17 379. Z kolei liczba zachorowań 
na raka szyjki macicy systematycznie malała i w 2014 r.  
wynosiła 2 807. Liczba zgonów z powodu raka piersi 
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od 2010 r. rosła i w 2014 r. wyniosła 5 975. Od 2000 r.  
liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy powoli 
i systematycznie malała – w roku 2014 wynosiła ona  
1 628. W Polsce w 2014 r. w strukturze zachorowań 
rak piersi stanowił 22%, a rak szyjki macicy 3,5% 
wszystkich chorób nowotworowych, na które choro-
wały kobiety. W strukturze zgonów rak piersi stanowił 
prawie 14%, a rak szyjki macicy – ok. 4% (4).

CEL

Celem pracy była analiza wskaźnika 5-letnich 
przeżyć kobiet chorych na raka piersi i szyjki macicy 
oraz jego zmian w latach 2000-2014, w Polsce w po-
równaniu do krajów europejskich. 

MATERIAŁ I METODY

W pracy przedstawiono wskaźnik 5-letnich prze-
żyć u kobiet chorych na raka piersi i szyjki macicy, 
a także zmiany wskaźnika w latach 2000-2014 w kra-
jach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
Polski. Wyniki analiz 5-letnich przeżyć populacyjnych 
omówiono według kolejności zgodnej z klasyfikacją 
ICD-O-3: rak piersi (C50) i rak szyjki macicy (C53). 

Analiza wskaźnika 5-letnich przeżyć została wy-
konana w oparciu o dane zgromadzone w ramach 
projektu CONCORD-3 (3). Jednorodna metodolo-
gia kontroli jakości danych oraz obliczenia i analizy 
zostały przeprowadzone przez jedno centrum anali-
tyczne (The London School of Hygiene and Tropical 
Medicine), co gwarantuje porównywalność wyników. 

Zmiany wyleczalności oceniono na podstawie 
bezwzględnej różnicy wartości wskaźnika w latach 
2000-2004 i 2010-2014.

WYNIKI

Wskaźnik 5-letnich przeżyć kobiet z 25 krajów 
europejskich, które zachorowały na raka piersi i szyj-
ki macicy w latach 2000-2004 i 2010-2014 oraz jego 
zmiany zawarto w tabeli 1. Na rycinach 1 i 2 przed-
stawiono wskaźnik 5-letnich przeżyć w Polsce na tle 
innych krajów europejskich, odpowiednio dla chorych 
na raka piersi i raka szyjki macicy. 

Rak piersi
W latach 2010-2014 najwyższe wartości wskaźni-

ka 5-letnich przeżyć kobiet chorych na raka piersi były 
w Islandii (89%), Szwecji (89%), Finlandii (89%) i Nor-
wegii (88%). (Tab. I). W Polsce mimo systematycznej 
poprawy wartość wskaźnika pozostawała poniżej więk-
szości krajów europejskich i w latach 2010-2014 wyno-
siła 77%. Wyleczalność w kraju była lepsza tylko w po-
równaniu ze Słowacją (76%) i Litwą (74 %) (Ryc. 1.). 

cancer 3.5% of cases of women diagnosed with all 
cancers in Poland in 2014. Breast cancer amounted 
to 14% and cervical cancer to almost 4% in cancer 
mortality (4). 

AIM

The aim of the paper was to analyse the 5-year 
survival rate for women with breast and cervical 
cancer and its changes in 2000-2014 in Poland in 
comparison to other European countries. 

MATERIALS AND METHODS

The paper presents the 5-year survival rate in 
women with breast and cervical cancer and its changes 
during 2000-2014 in European countries, with the 
special attention given to Poland. The analysis 
results for the 5-year population-based survival rate 
are discussed in accordance with ICD-O-3: breast 
cancer (C50), cervical cancer (C53). The analysis 
of the 5-year survival rate was performed with the 
CONCORD-3 programme data (3). In order to 
guarantee the comparability of the results, uniform 
standards for data quality control, calculations and 
analyses were performed by a world-leading centre for 
research, The London School of Hygiene and Tropical 
Medicine. The absolute value of the survival indicator 
was used to assess the survival rate variations in years 
2000-2004 and 2010-2014. 

RESULTS

The 5-year survival rate in women with breast and 
cervical cancer in 2000-2004 and 2010-2014 in 25 
European countries and its changes are presented in 
Table 1. Figures 1 and 2 present the 5-year survival rate 
in Poland in comparison to other European countries, 
separately for breast cancer and cervical cancer. 

Breast cancer
In 2010-2014 the highest 5-year survival rate in 

women with breast cancer was in Island (89%), Sweden 
(89%) and Norway (88%). (Tab. I). Despite its systematic 
improvement, the survival rate in Poland remained lower 
than in the majority of European countries, and was 
77% in 2010-2014. The survival in Poland was better 
only when compared to Slovakia (76%) and Lithuania 
(74%) (Fig. 1). In 2000-2014 the improvement in the 
survival was present in almost every European country. 
In Lithuania it increased to almost 9 percentage points. In 
Poland the change in the survival rate was 5 percentage 
points. The smallest change was in France (a decrease 
of 0.1 percentage point) and Slovakia (0.2 percentage 
points) (Tab. I). 
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Cervical cancer 
In years 2010-2014 the highest survival rate in women 

with cervical cancer in Europe was in Island (80%), 
Norway (73%) and Switzerland (71%) (Tab. I). Poland, 
next to Bulgaria, had the lowest survival in Europe, which 
amounted to 55% (Fig. 2). In most European countries 
the survival increased (by almost 7 percentage points 
in Denmark and slightly less in Island and Portugal). 
In five countries, (Austria, Finland, Ireland, Slovakia 
and Slovenia) the survival rate decreased by about 2 
percentage points. The change in survival in Poland in 
2000-2014 was less than 4 percentage points (Tab. I). 

DISCUSSION

The above analysis shows that the survival in 
women with breast and cervical cancer in 2010-2014 in 
Europe was diversified despite the survival increase in 
most European countries. In Poland the survival increase 
amounted to almost 5 percentage points for patients with 
breast cancer and almost 4 percentage points for women 
with cervical cancer. 

W latach 2000-2014 poprawa przeżyć była pra-
wie we wszystkich krajach europejskich. Na Litwie 
poprawa ta sięgała prawie 9 pkt.%. W Polsce zmiana 
wskaźnika wyleczalności wynosiła 5 pkt.% .Najmniej-
sze zmiany były we Francji (-0,1 pkt.%) i Na Słowacji 
(0,2 pkt.%) (Tab. I.)

Rak szyjki macicy
W Europie w latach 2010-2014 najwyższe warto-

ści wskaźnika wyleczalności kobiet chorych na raka 
szyjki macicy były w Islandii (80%), Norwegii (73%) 
i Szwajcarii (71%) (Tab. I.). W Polsce wskaźnik prze-
żyć, obok Bułgarii należał do najniższych w Europie 
i wynosił 55%. (Ryc. 2.). 

W większości krajów europejskich wartość wskaź-
nika wzrosła (o prawie 7 pkt.% w Danii i nieco mniej 
w Islandii i Portugalii). W pięciu krajach (Austria, 
Finlandia, Irlandia, Słowacja, Słowenia) wskaźnik ob-
niżył się o ok. 2 pkt.% . Zmiana wskaźnika przeżyć 
w Polsce w latach 2000-2014 wynosiła niespełna 4 
pkt. % (Tab. I.) 

Table 1. 5-year population-based survival rate in women with breast and cervical cancer and its changes in 2000-2014 in Europe
Tabela 1. Wskaźnik 5-letnich przeżyć kobiet chorych na raka piersi i szyjki macicy oraz jego zmiany w okresie 2000-2014 w Europie 

Country

Breast (C50) Cervix (C53)
No. of 
cases

The 5-year
survival rate (%)

Absolute 
difference

No. of 
cases

The 5-year
survival Rate (%)

Absolute 
difference

2000-14 2000-04 2010-14 2000-14 2000-14 2000-04 2010-14 2000-14
Austria  84 350 81.7 84.8 3.1  25 379 65.4 63.9 -1.5
Belgium 123 935 84.8 86.4 1.6  36 594 65.1 65.4 0.3
Bulgaria  54 830 70.9 78.3 7.4  16 549 49.2 54.8 5.6
Croatia  37 318 73.6 78.6 5.0  12 744 63.2 63.2 0.0
Czech Republic  96 254 75.7 81.4 5.7  46 617 60.4 61.0 0.6
Denmark  66 309 80.3 86.1 5.8  5 761 63.0 69.5 6.5
Estonia  8 437 70.9 76.6 5.7  2 879 62.3 66.5 4.2
Finland  67 103 86.5 88.5 2.0  15 525 67.8 67.4 -0.4
France  83 091 86.8 86.7 -0.1  5 199 61.7 65.0 3.3
Germany 341 249 83.9 86.0 2.1  61 642 64.9 65.2 0.3
Iceland  2 958 87.4 89.1 1.7  225 81.8 80.1 5.8
Ireland  38 273 77.2 82.0 4.8  33 119 57.8 63.6 -1.7
Italy 261 171 84.2 86.0 1.8  23 505 67.3 66.8 -0.5
Latvia  15 536 79.7 82.2 2.5  3 452 52.8 56.0 3.2
Lithuania  18 860 64.6 73.5 8.9  11 922 53.8 59.2 5.4
Netherlands 221 927 83.9 86.6 2.7  10 422 66.1 67.5 1.4
Norway  50 315 84.7 87.7 3.0 132 583 70.9 73.3 2.4
Poland 223 729 71.3 76.5 5.2  50 277 51.6 55.1 3.5
Portugal  73 407 81.6 87.6 6.0  14 652 60.4 66.2 5.8
Slovakia  25 793 75.3 75.5 0.2  10 826 61.8 60.5 -1.3
Slovenia  17 138 78.7 83.5 4.8  15 891 67.2 65.5 -1.7
Spain  62 316 82.9 85.2 2.3  18 471 63.6 64.5 0.9
Sweden 112 791 85.6 88.8 3.2  65 634 66.9 68.3 1.4
Switzerland  43 418 84.4 86.2 1.8  11 762 63.4 71.4 8.0
United Kingdom 760 238 79.8 85.6 5.8 453 392 58.9 63.8 4.9

Źródło: Source: Results evaluated from the CONCORD-3 programme data (3) – Authors’ own study; Wyniki opracowane w ramach 
projektu CONCORD 3 – opracowanie własne (3); 
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Fig. 1. Variations and changes in 5-year survival rate in women with breast cancer in Europe in 2000-2014. 
Ryc. 1. Zróżnicowanie oraz zmiany wskaźnika 5-letnich przeżyć kobiet chorych na raka piersi w Europie w latach 2000-2014
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Source: Results evaluated from CONCORD-3 programme data (3) – Authors’ own study
Źródło: Wyniki opracowane w ramach projektu CONCORD 3 (3) – opracowanie własne 
European countries marked with solid grey line, Poland – solid red line .
Kraje europejskie oznaczono linią ciągłą szarą, Polskę linią ciągłą czerwoną. 

DYSKUSJA

Z przedstawionej analizy wynika, że wyleczal-
ność kobiet chorych na raka piersi i raka szyjki maci-
cy w latach 2010-2014 była w Europie zróżnicowana, 
pomimo wzrostu wartości tego wskaźnika w większo-
ści krajów europejskich. W Polsce wzrost wskaźnika 
wynosił prawie 5 pkt.% u chorych na raka piersi oraz 
niespełna 4 pkt.% u chorych na raka szyjki macicy. 

Zmiana ta tylko w niewielkim stopniu przyczyniła 
się do zmniejszenia dystansu Polski w stosunku do in-
nych krajów europejskich i pomimo tych korzystnych 
zmian, przeżycia w Polsce nadal należały do najniż-
szych w Europie.

That change only slightly contributed to narrowing 
the gap between Poland and other European countries, 
and despite those favourable changes the survival in 
Poland was still among the lowest in Europe. 

That survival increase in patients with cervical 
cancer kept placing Poland on the level similar to 
Bulgaria and Lithuania, which are the countries with 
the lowest survivals in Europe. According to the 
OECD data the number of Polish women covered by 
the population-based screening amounted to about 
72%, which proves a high intensity screening whereas 
in Lithuania and Bulgaria it did not exceed 34% (5). 

There is a favourable decrease in mortality for 
patients with cervical cancer both in Poland and 
most European countries. This trend, however, 
does not mirror the screening intensity (6). 
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Mortality still remains on a high level when compared 
to European countries (1). The current, slow trend of 
decreasing mortality in cervical cancer in Poland seems 
to be related to a natural trend of lower incidence in 
this cancer in the country. 

Observing these changes one may conclude the 
population-based screening programme has still not 
effectively influenced the epidemiological situation in 
Poland since its introduction in 2006 (1). 

It seems that underfunding in health care, including 
cancer care, might be one of the reasons for slow 
changes in the survival rates and mortality trends in 
Poland in comparison to other European countries. 

Ginsburg et al. (7) drew attention to the fact that 
survival in women with breast and cervical cancer 
is lower in less developed countries and higher in 
more developed countries. In 2010-2014, apart from 

Przedstawiony w pracy wzrost wskaźnika przeżyć 
chorych na raka szyjki macicy nadal plasował Polskę 
na poziomie podobnym do Bułgarii i Litwy, tj. krajów, 
w których przeżycia należą do najniższych w Europie. 
Według danych OECD odsetek kobiet objętych skri-
ningiem w Polsce wynosił ok. 72%, co świadczy o wy-
sokiej intensywności skriningu, podczas gdy na Litwie 
i w Bułgarii nie przekraczał on 34% (5). 

W Polsce u chorych na raka szyjki macicy, podob-
nie jak i w większości krajów europejskich obserwuje 
się korzystny trend obniżającej się umieralności. Trend 
ten nie odzwierciedla intensywności skriningu (6). 
Umieralność kształtuje się ciągle na wysokim pozio-
mie w porównaniu do krajów europejskich (1). Obec-
ny, powolny trend obniżającej się umieralności na raka 
szyjki macicy w Polsce wydaje się być związany z na-
turalnym trendem obniżającej się zachorowalności na 
ten nowotwór w Polsce. 

Fig. 2. Variations and changes in 5-year survival rate in women with cervical cancer in Europe in 2000-2014. 
Ryc. 2. Zróżnicowanie oraz zmiany wskaźnika 5-letnich przeżyć kobiet chorych na raka szyjki macicy w Europie w latach 2000-2014
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Source: Results evaluated from CONCORD-3 programme data (3) – Authors’ own study.
Źródło: Wyniki opracowane w ramach projektu CONCORD-3 (3) – opracowanie własne 
European countries marked with solid grey line, Poland – solid red line .
Kraje europejskie oznaczono linią ciągłą szarą, Polskę linią ciągłą czerwoną. 
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Bulgaria, all European countries belonged to very 
highly developed countries (Human Development 
Index, HDI – above 0.8). In Poland as well as in 
Slovakia and Lithuania despite a very high HDI the 
survival in breast and cervical cancer was lower 
compared to other European countries. Since there are 
no cultural constraints on women’s access to health 
care, other conditions must be taken into consideration, 
among which the financial and organisational ones. 

Based on the analysis of survival in patients with 
all malignant cancers in total in the countries from 
EUROCARE project, Baili et al. (8) proved a correlation 
between the 5-year survival rate (age-standardised 
relative survival), gross national income and health care 
expenditures. Furthermore, Gatta et al. (9) analysed 
survival differences in malignant cancers in European 
countries in relation to their national total health care 
expenditures. In countries with higher spending such as 
Island, Sweden, Switzerland and Norway the survival 
was higher than in countries with less health care 
expenditures, and where the survival was worse.

According to Eurostat database the national 
expenditure on health care per capita in Poland in 2014 
was 683.66 euros, five times less than in Great Britain 
and France, and approximately 9 times less than in 
Sweden (10). In 2014 the health care expenditure in 
Poland was 4.8% of GDP, compared to an average 7.3% 
in European countries. Only Estonia spent less money 
on health care from its national budget according to the 
database. As for the 5-year survival rate in breast and 
cervical cancer it may be concluded that the survival in 
breast cancer in Estonia is similar to Poland. However, 
it is higher by about 11 percentage points in patients 
with cervical cancer (Tab. I). 

A multi-year budget for 2017-2020 (WPFP) was 
introduced by The Ministry of Finance in April 2017. 
This financial plan includes a systematic increase in the 
national health care expenditure up to 6% of GDP in 2025 
(11). Central and Eastern Europe countries which in the 
90’s underwent political and economic transformation 
spend today more on health care than Poland (Hungary 
– 5.1%, Slovakia – 5.6%, the Czech Republic – 6.3% of 
GDP (11). Such numbers prove a high financial deficit 
in the Polish health care. The analysis of cancer health 
care expenditures showed that in Poland in 2014 it 
was 42 euros per capita, and belonged to the lowest in 
Europe. To compare, such expenditure in that time was 
twice higher in the Czech Republic (85 euros) (12). 

Apart from financial reasons, there are also systemic 
barriers as causes for such a low survival in women’s 
cancers. The Supreme Audit Office report (NIK) (13) 
points at inappropriate allocation of funding in the 
cancer care, together with underestimation of medical 
procedures. Moreover, there are organisational problems 
such as the lack of health care continuity and quality 

W świetle obserwowanych zmian wydaje się, że 
w okresie począwszy od wdrożenia w roku 2006 skri-
ningu populacyjnego nie wykazał on jeszcze skutecz-
nego wpływu na sytuację epidemiologiczną w kraju 
(1). 

Wydaje się, że jedną z przyczyn powolnych zmian 
wskaźników wyleczalności i trendów umieralności 
w Polsce w porównaniu do innych krajów Europy 
może być niewystarczające finansowanie opieki zdro-
wotnej, w tym także opieki onkologicznej.

Ginsburg i wsp. (7) zwrócili uwagę, że przeżycia 
kobiet chorych na raka piersi i szyjki macicy są niższe 
w krajach słabiej rozwiniętych, a wyższe w krajach 
wysoko rozwiniętych. W latach 2010-2014 wszystkie 
kraje europejskie, oprócz Bułgarii należały do bardzo 
wysoko rozwiniętych (HDI - Human Development In-
dex - Wskaźnik Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 
powyżej 0,8). W Polsce, podobnie jak na Słowacji i Li-
twie mimo bardzo wysokich wartości wskaźnika HDI, 
wyleczalność chorych na raka piersi i szyjki macicy 
była niższa w innych krajach europejskich. Ponieważ 
nie można mówić tu o uwarunkowaniach kulturowych 
utrudniających kobietom dostęp do opieki medycznej, 
istnieją inne przyczyny, wśród nich finansowe i orga-
nizacyjne. 

Baili i wsp. (8) na podstawie analiz przeżyć u cho-
rych na wszystkie nowotwory złośliwe, ogółem, w kra-
jach uczestniczących w projekcie EUROCARE – 5 wy-
kazali korelację pomiędzy wartością wskaźnika 5-let-
nich przeżyć (age-standarised relative survival) a do-
chodem narodowym brutto oraz wydatkami na zdrowie. 
Również Gatta i wsp. (9) badali zróżnicowanie przeżyć 
chorych na nowotwory złośliwe w krajach europejskich 
w zależności od całkowitych narodowych wydatków na 
ochronę zdrowia. W krajach o wyższych wydatkach tj. 
Islandii, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii przeżycia były 
wyższe niż w krajach, które wydatkowały mniej na 
ochronę zdrowia (np. w Polsce, Słowacji, Czechach i na 
Słowenii), gdzie wyleczalność była gorsza. 

Według danych Eurostatu w Polsce w roku 2014 
wydatki rządowe na opiekę zdrowotną per capita 
wynosiły 683,66 EUR, czyli pięciokrotnie mniej niż 
w Wielkiej Brytanii, Francji oraz ok. 9-krotnie mniej 
niż w Szwecji (10). 

W roku 2014 środki na opiekę zdrowotną w Pol-
sce wynosiły 4,8% PKB (produktu krajowego brutto), 
przy średniej w państwach Europy wynoszącej 7,3%. 
Z dostępnych danych wynikało, że mniej pieniędzy 
z budżetu na zdrowie przeznaczył tylko rząd Estonii 
– 4,7% PKB (10). Odnosząc się do 5-letnich przeżyć 
w przypadku raka piersi i szyjki macicy (Ryc. 1 i 2) 
można stwierdzić, że w Estonii wskaźnik ten u cho-
rych na raka piersi jest podobny jak w Polsce, ale 
u chorych na raka szyjki macicy jest wyższy o ok. 11 
pkt.% (Tab. I.)

Wyleczalność kobiet z rozpoznanym rakiem piersi i szyjki macicy w PolsceSurvivals of women diagnosed with breast and cervic cancer in Poland
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control as well as a limited access to optimal treatment 
methods. In 2016 an average waiting time for urgent CT 
was 7-49 days, depending on the voivodship; more than 
half of the health care centres were unable to perform 
pathology tests due to the lack of pathology departments 
(13). The Supreme Audit Office concluded that cancer 
treatment in Poland in 2017 was too decentralised 
and did not provide patients with a full and complex 
treatment. More than half of new anti-cancer drugs 
registered in Europe was unavailable in Poland. 

Minicozzi et al. (14) proved that the 5-year 
survival rate in patients with breast cancer at the same 
advancement stage is significantly lower in Eastern 
Europe countries than in other European regions. The 
authors suggested that a worse survival, especially in 
patients with the early-stage cancer may result from 
inefficient treatment, which also applies to population-
based screening patients referred to treatment. 

The National Comprehensive Cancer Network 
project (KSO) currently being implemented in Poland 
is expected to significantly improve the cancer care. 
It aims at re-ordering decentralised cancer care; 
standardising of cancer diagnostics, independently 
of patients’ place of residence; increasing early-stage 
cancer diagnostics (15). 

The National Institute of Public Health - National 
Institute of Hygiene (NIZP-PZH) joined a European 
Joint Action – Innovative Partnership for Action Against 
Cancer project (JA-iPAAC) and performs pilot studies 
in order to facilitate and improve cancer care, following 
the European standards, as well as to work on quality 
indicators, and consequently, to implement them in 
multidisciplinary cancer care (15). It is expected that 
the results will strengthen patients’ felling of safety and 
treatment satisfaction and improve the population’s 
epidemiological indicators, including cancer survival. 

CONCLUSIONS

1. 5-year survival rate in patients with breast and 
cervical cancer in Poland in 2010-2014 signifi-
cantly differed from Western Europe and placed 
Poland among countries with the lowest survival 
in Europe. 

2. In 2000-2014 in Poland the change in survival in 
women with breast and cervical cancer did not 
contribute to fighting significant differences when 
compared to majority of European countries. 

3. It seems that low survival in cancer patients, in-
cluding breast and cervical cancer is related to 
health care underfunding, despite the fact that 
Human Development Index placed Poland among 
highly advanced countries. 

4. A planned increase in health care budget fund-
ing in cancer care ought to be strengthen by ac-

W kwietniu 2017 r. został opublikowany przez Mi-
nisterstwo Finansów Wieloletni Plan Finansowy Państwa 
(WPFP) na lata 2017 – 2020. Zgodnie z tym planem prze-
widywane jest stopniowe zwiększanie wydatków z budże-
tu państwa na ochronę zdrowia do wysokości 6% PKB 
w roku 2025 (11). W Europie Środkowo-Wschodniej pań-
stwa, które przeszły transformację gospodarczą i politycz-
ną w latach 90. XX wieku, na ochronę zdrowia więcej niż 
Polska wydają: Węgry – 5, 1% PKB, Słowacja – 5, 6%, 
Czechy – 6,3% (11). Dane te świadczą o dużych deficy-
tach finansowych w ochronie zdrowia w Polsce. Analiza 
wydatków na opiekę onkologiczną wykazała, że w Polsce 
w 2014 r. wynosiły one 42 EUR per capita i należały do 
najniższych w Europie – dla porównania w Czechach były 
one w tym okresie 2 razy wyższe (85 EUR) (12).

U podstaw niskiej wyleczalności na nowotwory ko-
biece w Polsce oprócz przyczyn finansowych leżą także 
trudności systemowe. Według raportu Najwyższej Izby 
Kontroli (NIK) (13) oprócz nieodpowiedniej alokacji 
środków w opiece onkologicznej i zbyt nisko wycenio-
nych procedur, istnieją problemy organizacyjne, a wśród 
nich: brak ciągłości opieki lekarskiej, ograniczona do-
stępność do optymalnych metod leczenia, brak nadzo-
ru nad jakością. Średni czas oczekiwania na tomografię 
komputerową ze wskazań pilnych w roku 2016 wynosił 
7-49 dni w zależności od województwa; ponad połowa 
jednostek leczniczych nie mogła przeprowadzić komplet-
nych badań patomorfologicznych z powodu braku zakła-
du patomorfologii (13). NIK ocenił, że w 2017 r. system 
leczenia chorób nowotworowych w Polsce był rozpro-
szony i nie zapewniał pacjentom kompleksowego lecze-
nia. Ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych 
zarejestrowanych w Europie nie była dostępna w Polsce. 

Minicozzi i wsp. (14) wykazali, że wskaźnik 5-let-
nich przeżyć chorych na raka piersi w tym samym stop-
niu zaawansowania jest znacząco niższy w państwach 
Europy Wschodniej w porównaniu z innymi regionami 
Europy. Autorzy ci sugerują, że gorsze przeżycia cho-
rych w szczególności na raka we wczesnym stopniu 
zaawansowania mogą być wynikiem mało skuteczne-
go leczenia, co dotyczy także uczestniczek skriningu 
skierowanych na leczenie. 

Oczekuje się, że aktualnie wdrażany w Polsce 
projekt Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) istot-
nie usprawni system opieki onkologicznej. W ramach 
KSO planowane jest m.in.: uporządkowanie rozpro-
szonego systemu lecznictwa onkologicznego, ujedno-
licenie standardów diagnostyki niezależnie od miejsca 
zamieszkania, zwiększenie wykrywalności nowotwo-
rów we wczesnym stopniu zaawansowania (15). 

W ramach europejskiego projektu JA-iPAAC (Joint 
Action - Innovative Partnership for Action Against Cancer) 
NIZP-PZH realizuje badanie pilotażowe zmierzające do 
usprawnienia opieki onkologicznej przy zachowaniu stan-
dardów europejskich oraz opracowanie wskaźników jej ja-
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kości, a następnie ich wykorzystanie w implementacji sieci 
wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej (16). Oczekuje 
się, że w efekcie wdrażania proponowanych rozwiązań 
w ramach realizowanego projektu będą – w perspektywie 
pacjenta: poprawa poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji 
z leczenia, a w perspektywie populacji – poprawa wskaź-
ników epidemiologicznych, w tym wskaźników przeżyć.

WNIOSKI

1. W Polsce wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na 
raka piersi i raka szyjki macicy w latach 2010 – 
2014 znacząco odbiegały od tych w krajach Eu-
ropy Zachodniej i plasowały Polskę wśród krajów 
o najniższych przeżyciach w Europie

2. W Polsce w latach 2000-2014 zmiana wskaźnika 
przeżyć kobiet chorych na raka piersi i szyjki ma-
cicy nie wpłynęła na zniwelowanie istniejących 
znacznych różnic w porównaniu z większością 
krajów UE.

3. Wydaje się, że niskie wskaźniki wyleczalności 
chorych na raka, w tym na raka piersi i raka szyjki 
macicy uwarunkowane są m.in. niskimi nakłada-
mi na opiekę zdrowotną, mimo, że wskaźnik HDI 
plasuje Polskę wśród krajów wysokorozwiniętych.

4. Planowane zwiększenie środków budżetowych na 
opiekę zdrowotną w obszarze opieki onkologicznej 
powinno być wsparte działaniami zmierzającymi 
do poprawy standardów opracowanych w ramach 
projektów europejskich, m.in. projekt iPAAC. 

tions aiming at improving standards provided in 
European projects, e.g. Joint Action – Innovative 
Partnership for Action Against Cancer project. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Medical studies and practicing the medical professions involve considerable psychological 
distress. Health risks associated with distress may be greater in people with health problems, especially in the 
case of insufficient self-care for health.
AIM. Investigating the frequency of positive health behaviours and avoiding risky behaviours among students 
of medical faculties with and without chronic diseases.
MATERIAL AND METHODS. 796 students of the first years of the faculties of general medicine, dentistry 
and physiotherapy of Warsaw Medical University and the Ukrainian University of Sumy were examined. An 
anonymous questionnaire was used, with questions concerning: self-assessment and self-care of health; occurence 
of chronic diseases; 34 positive health behaviours (nutrition, prevention, mental health, safety, physical activity) 
and avoiding 5 risky behaviours.
RESULTS. Chronic diseases occurred among 23.6% of Polish students and 26.1% of Ukrainians. These students 
judged their health worse than students without diseases. About 85% of students reported that they take care of 
their health. Self-care of health among students with and without diseases was similar. High self-assessment 
of health self-care was not confirmed by the frequency of undertaking the most positive health behaviours; 
25% of students smoked, half did not avoid passive smoking, half of Polish and one in five Ukrainian students 
abused alcohol. The deficiencies of positive health behaviours of students with and without chronic diseases 
were similar. Among students with chronic diseases, positive health behaviours were more often undertaken by 
Polish students than Ukrainians.
CONCLUSIONS. The lifestyle of the polled students at both universities was far from favourable for health. 
Students with chronic diseases were in a worse situation, especially at the Ukrainian university. Programs aimed 
at developing the skills of self-care for health should be implemented during medical studies.

Key words: health behaviours, chronic diseases, medical students, Poland, Ukraine

STRESZCZENIE

WSTĘP. Studia i wykonywanie zawodów medycznych wiążą się z występowaniem dystresu psychologicznego. 
Zagrożenia dla zdrowia z tym związane mogą być większe u osób z problemami zdrowotnymi, zwłaszcza przy 
niedostatecznej dbałości o zdrowie.
CEL PRACY. Zbadanie częstości podejmowania zachowań prozdrowotnych oraz unikania zachowań ryzykow-
nych przez studentów kierunków medycznych, u których występują i nie występują choroby przewlekłe. 
MATERIAŁ I METODY. Zbadano 796 studentów dwóch pierwszych lat wydziałów lekarskiego, stomatologii 
i fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu w Sumy na Ukrainie. Wykorzystano 
anonimowy kwestionariusz uwzględniający: samoocenę zdrowia i dbałości o nie; występowanie chorób prze-
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wlekłych; podejmowanie 34 zachowań prozdrowotnych dotyczących: żywienia; profilaktyki; zdrowia psychicz-
nego; bezpieczeństwa; aktywności fizycznej oraz niepodejmowanie 5 zachowań ryzykownych.
WYNIKI. Przewlekłe choroby występowały u 23,6% studentów polskich i 26,1% ukraińskich. Studenci ci oce-
niali gorzej swoje zdrowie niż studenci bez chorób. Około 85% ogółu studentów podało, że dba o swoje zdro-
wie. Samoocena dbałości o zdrowie studentów z chorobami i bez była podobna. Wysokiej samooceny dbałości 
o zdrowie nie potwierdzają dane o pożądanej częstości podejmowania większości zachowań prozdrowotnych. 
Paliło papierosy 25% ogółu studentów, połowa nie unikała palenia biernego, połowa polskich i co piąty ukraiń-
ski student nadużywał alkoholu. Niedostatki zachowań prozdrowotnych studentów z chorobami przewlekłymi 
i bez były podobne i dotyczyły wszystkich obszarów. Wśród studentów z chorobami przewlekłymi częściej 
zachowania prozdrowotne podejmowali z pożądaną częstością studenci polscy niż ukraińscy.
WNIOSKI. Styl życia badanych studentów obu uniwersytetów znacznie odbiega od prozdrowotnego. W gorszej 
sytuacji są studenci z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza na uniwersytecie ukraińskim. Na studiach medycznych 
należy wdrażać programy ukierunkowane na rozwijanie umiejętności samodbałości o zdrowie.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, choroba przewlekła, studenci kierunków medycznych, Polska, Ukraina

INTRODUCTION

Medical studies are associated with a significant 
amount of class work and independent study, as 
well as a high rate of psychological distress. This 
phenomenon is well documented in many countries (1-
5). Students of these faculties prepare for professions 
which belong to the social services group, where the 
level of stress is very high and the risk of occupational 
burnout and related health threats are higher (6). This 
applies to doctors (7-9), dentists (10), nurses (11) and 
physiotherapists (12,13). Persons who are preparing 
for the medical professions ought to be aware of 
existing health threats, know how to prevent or at least 
limit them, and build their health resources. Among 
these resources (protective factors) taking care of 
one’s own health is of particular importance. This 
consist in: 1) practicing a health promoting everyday 
lifestyle, that is a set of positive health behaviours, 2) 
eliminating behaviours which are risky for health, 3) 
participation in creating favourable health conditions 
in the surroundings, for work, study and rest (14). It has 
been demonstrated that care for health among medical 
students is conducive to reducing psychological 
distress and increasing well-being (5).

The need to encourage medical students to increase 
their skills in caring for their own health also results 
from the following:
• These are young people at the last stage of their 

adolescence (late adolescence) and beginning of 
early adulthood. When they start their studies their 
living conditions and the factors which influence 
their health change significantly. They are in 
a position to identify and satisfy their health needs 
independently and modify their lifestyle and health 
behaviours;

• Considerable evidence exists that a large percentage 
of young people embark on their adulthood with 
numerous deficiencies in the area of positive 

WSTĘP

Studia na kierunkach medycznych wiążą się z du-
żym obciążeniem zajęciami i uczeniem się oraz dużą 
częstością występowania dystresu psychologicznego. 
Jest to zjawisko dobrze udokumentowane w wielu kra-
jach (1-5). Studenci tych kierunków przygotowują się do 
wykonywania zawodów zaliczanych do grupy zawodów 
usług społecznych, w których istnieje duży poziom stre-
sogenności, zwiększone ryzyko wypalenia zawodowego 
i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia (6). Dotyczy 
to lekarzy (7-9), lekarzy dentystów (10), pielęgniarek 
(11), fizjoterapeutów (12,13). Osoby przygotowujące się 
do wykonywania zawodów medycznych powinny zatem 
mieć świadomość istniejących zagrożeń dla ich zdro-
wia, umieć im zapobiegać lub co najmniej je ograniczać 
i budować zasoby dla swojego zdrowia. Wśród tych za-
sobów (czynników chroniących) szczególne znaczenie 
ma dbałość o własne zdrowie. Polega ona na: 1) prak-
tykowaniu w codziennym życiu prozdrowotnego stylu 
życia, czyli zespołu zachowań sprzyjających zdrowiu; 2) 
eliminowaniu zachowań ryzykownych dla zdrowia; 3) 
udziale w tworzeniu warunków sprzyjających zdrowiu 
w środowisku życia, pracy, uczenia się, odpoczynku (14). 
Wykazano, że dbałość o zdrowie studentów kierunków 
medycznych sprzyja zmniejszeniu dystresu psycholo-
gicznego i zwiększeniu dobrostanu (5).

Potrzeba kształtowania u studentów kierunków 
medycznych umiejętności dbałości o własne zdrowie 
wynika także z następujących przesłanek:
• Są to młodzi ludzie w końcowej fazie okresu mło-

dzieńczego (późnej adolescencji) i na początku 
wczesnej dorosłości. Wraz z rozpoczęciem studiów 
znacznie zmieniają się warunki ich życia i czynniki 
wpływające na zdrowie. Mogą oni sami identyfiko-
wać i zaspokajać swoje potrzeby zdrowotne oraz mo-
dyfikować swój styl życia i zachowania zdrowotne;

• Istnieje wiele dowodów, że znaczny odsetek mło-
dych ludzi wchodzi w dorosłe życie z licznymi nie-
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health behaviours. This applies to all countries 
in Europe and North America, and has been well 
documented by cyclical international studies on the 
health behaviour of young people, HBSC (Health 
Behaviour of School-aged Children: A WHO 
Collaborative Cross-national Study (15);

• Medical staff ought to serve as models of positive 
health behaviour for their patients. All deficiencies 
in this respect may cause them to lack credibility 
among their patients and be ineffective in educating 
patients for health. 
It is estimated that among medical students, as in 

the general population of this age group, approximately 
20% have chronic diseases that appeared in earlier years 
of their life. The frequency of these diseases among 
teenagers reveals an increasing trend (16). In Poland, 
among teenagers aged 17 years chronic diseases and 
longlasting health conditions occur in 22.4% persons 
and 14.1% take medication as a result (17), while in the 
average population this percentage is 23.5% in the 15-
19 age group and 28.0% in the age group 20–29 years 
(18). Study results indicate that numerous deficiencies 
in positive health behaviours and numerous risky 
behaviours occur among teenagers with chronic 
diseases (19,20), which may have a negative effect on 
their treatment, wellbeing and everyday functioning. 
These data served as an inspiration to investigate 
whether among young people with chronic diseases 
who have a lot of knowledge about science and began 
their medical studies there are as many deficiencies in 
terms of a health promoting lifestyle. The studies were 
conducted on a Polish and Ukrainian medical university 
to check how this applies to students in countries with 
a different political, social and economic situation. The 
study was performed within the framework of inter-
university cooperation.

PURPOSE OF THE STUDY

The purpose of the study was to investigate:  
1) how students of the faculties of general medicine, 
dentistry and physiotherapy of a Polish and Ukrainian 
university assess their health and care for health; 2) 
what is the frequency of incidence of chronic diseases 
or other longlasting health disorders among them; 3) 
what is the frequency of various forms of positive 
health behaviours they undertake and risky behaviours 
they do not undertake in the context of incidence of 
chronic diseases and longlasting health disorders.

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted in a group of 796 first 
and second year students of the faculties of general 
medicine, dentistry and physiotherapy of the Warsaw 

dostatkami w zakresie zachowań prozdrowotnych. 
Dotyczy to wszystkich krajów Europy i Ameryki 
Północnej, co zostało dobrze udokumentowane 
w międzynarodowych cyklicznych badaniach nad 
zachowaniami zdrowotnymi młodzieży, HBSC 
(Health Behaviour of School-aged Children: 
A WHO Collaborative Cross-national Study (15);

• Pracownicy medyczni powinni tworzyć dla swo-
ich pacjentów wzorce zachowań prozdrowotnych. 
Wszelkie niedostatki w tym zakresie powodują, że 
mogą być oni niewiarygodni dla pacjentów i nie-
skuteczni w edukowaniu ich do zdrowia. 
Można szacować, że wśród studentów kierunków 

medycznych, podobnie jak w ogólnej populacji w tej 
grupie wieku, u około 20% osób występują choroby 
przewlekłe, które ujawniły się we wcześniejszych latach 
życia. Częstość tych chorób u nastolatków ma tendencję 
zwyżkową (16). W Polsce wśród nastolatków w wieku 
17 lat choroby przewlekłe i długotrwałe problemy zdro-
wotne występowały u 22,4% osób, a 14,1% przyjmowało 
z tego powodu leki (17), w przeciętnej populacji odsetek 
ten wynosił w grupie wieku 15–19 lat – 23,5%; 20–29 lat 
– 28,0% (18). Wyniki badań wskazują, że wśród nastolat-
ków z chorobami przewlekłymi występuje wiele niedo-
statków zachowań prozdrowotnych oraz wiele zachowań 
ryzykownych (19,20), co może niekorzystnie wpływać 
na ich leczenie, samopoczucie i funkcjonowanie w co-
dziennym życiu. Dane te były inspiracją do sprawdzenia, 
czy u młodych ludzi z chorobami przewlekłymi, którzy 
posiadają dużą wiedzę z nauk przyrodniczych i rozpoczę-
li studia na kierunkach medycznych występuje również 
wiele nieprawidłowości w zakresie prozdrowotnego stylu 
życia. Badania przeprowadzono w polskiej i ukraińskiej 
uczelni medycznej dla sprawdzenia, czy dotyczy to stu-
dentów w krajach o zróżnicowanej sytuacji politycznej 
i społeczno-ekonomicznej. Badania te podjęto w ramach 
współpracy międzyuniwersyteckiej.

CEL PRACY

Celem pracy było zbadanie: 1) jak studenci wy-
działów: lekarskiego, stomatologicznego i fizjoterapii 
jednego z uniwersytetów w Polsce i jednego na Ukra-
inie oceniają swoje zdrowie i dbałość o zdrowie, 2) jak 
często występują u nich choroby przewlekłe lub inne 
długotrwałe problemy zdrowotne, 3) jaka jest częstość 
podejmowania przez nich różnych zachowań prozdro-
wotnych i niepodejmowania zachowań ryzykownych 
w kontekście występowania u nich chorób przewlekłych 
lub innych długotrwałych problemów zdrowotnych.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w grupie 796 studentów 
pierwszego i drugiego roku wydziałów lekarskiego, sto-

Zachowania prozdrowotne polskich i ukraińskich studentów...Positive health behaviours among Polish and Ukrainian medical students
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Medical University (N=440) and University of Sumy 
(N=356) – a city in the north-eastern region of Ukraine 
(no. of inhabitants: 268 thousand). Table I provides the 
demographic data of the polled students. Ukrainian 
students were statistically significantly younger than 
Polish ones, which is a result of differences in the 
education systems in both countries (shorter period 
of study at school in the Ukraine). Data selection was 
targeted (attendance at the lecture at which the survey 
was conducted). None of the students who received the 
questionnaire refused to complete it. 

In the cross-sectional studies the diagnostic 
survey method was used. The study tool consisted of 
a questionnaire consisting of three parts: 

1. Self-assessment of health and care for health:
• What is your general assessment of your 

health? Answer categories: very good; good; 
so-so, neither good nor bad;bad; very bad – 
question from the GUS questionnaire (18);

• Do you suffer from a chronic (longlasting) 
disease (eg. diabetes, allergy) or do you have 
any form of disability or any other serious 
health disorder? Answer categories: yes; no 
– question from the standard international 
HBSC studies questionnaire (17);

• How do you take care of your health? Answer 
categories: I take very good care of my health; 
I rather take care of my health; I rather do not 
take care of my health I do not take care of my 
health at all – own question;

2. Undertaking 34 selected health promoting 
behaviours (listed in table III) divided into 5 groups: 
(1) nutrition; (2) prevention; (3) sleep, rest and 
mental health; (4) safety; (5) physical activity. In 
formulating each form of behaviour/statement the 

matologii i fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego (N=440) oraz Uniwersytetu w Sumy (N=356) 
– mieście w północno-wschodnim regionie Ukrainy 
(liczba mieszkańców: 268 tys.). W tabeli I podano dane 
demograficzne badanych studentów. Studenci ukraińscy 
byli istotnie statystycznie młodsi niż polscy, co wynika 
z różnic w systemach edukacji w obu krajach (krótszy 
okres nauki w szkole na Ukrainie). Dobór badanych był 
celowy (obecność na wykładzie, na którym przeprowa-
dzano badanie ankietowe). Żaden ze studentów, który 
otrzymał ankietę, nie odmówił jej wypełnienia. 

W badaniach przekrojowych zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był 
kwestionariusz ankiety składający się z trzech części: 

1. Samoocena zdrowia i dbałości o nie:
• Jak ogólnie oceniasz swoje zdrowie?, kategorie 

odpowiedzi: bardzo dobrze, dobrze, tak sobie, 
ani dobrze, ani źle, źle, bardzo źle – pytanie 
z kwestionariusza GUS (18);

• Czy chorujesz na jakąś przewlekłą (długotrwa-
łą) chorobę (np. cukrzycę, alergie) lub masz 
jakiś rodzaj niepełnosprawności lub inne po-
ważne kłopoty ze zdrowiem?, kategorie odpo-
wiedzi: tak, nie – pytanie ze standardowego 
kwestionariusza międzynarodowych badań 
HBSC (17);

• Jak dbasz o swoje zdrowie?, kategorie odpo-
wiedzi: bardzo dbam o swoje zdrowie, raczej 
dbam o swoje zdrowie, raczej nie dbam o swoje 
zdrowie, wcale nie dbam o swoje zdrowie – py-
tanie własne;

2. Podejmowanie 34 wybranych zachowań proz-
drowotnych (wymieniono je w tabeli III), podzielo-
nych na 5 grup: (1) żywienie; (2) zachowania prewen-
cyjne; (3) sen, odpoczynek, zdrowie psychiczne; (4) 

Table I. Demographic characteristics of analysed students in Poland (Warsaw) and Ukraine (Sumy) (%)
Tabela I. Chrakterystyka demograficzna badanych studentów polskich (Warszawa) i ukraińskich (Sumy) (%)

Students/Studenci
p-value of proportion 

comparison test/ 
Istotność różnicy frakcji

Polish/ 
Polscy

(N=440)

Ukrainian/
Ukraińscy
(N=356)

Gender/Płeć
Women/Kobiety 71.5 65.9

ns
Men/Mężczyźni 28.5 34.1

Age/Wiek
16–19 years/lat 22.3 71.3

0.000
20–22+ years/lat 77.7 28.7

Year of studies/ 
Rok studiów

First/Pierwszy 49.4 42.7
ns

Second/Drugi 50.6 57.3

Faculty/Wydział
General medicine/Lekarski 38.1 43.5 ns
Dentistry/Stomatologii 33.8 31.2 ns
Physiotheraphy/Fizjoterapii 28.1 25.3 ns

ns – not significant
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current state of knowledge and recommendations 
as to behaviour patterns were taken into account. 
In case of each statement the persons polled were 
asked to answer the question: How often do you do 
that? Answer categories: always or almost always; 
often; sometimes; never or almost never. A slightly 
modified version of own questionnaire was used (21), 

3. Not undertaking 5 risky health behaviours 
(listed in table IV). It was assumed that not 
undertaking risky health behaviours was positive 
health behaviour. The person was asked to mark the 
answer yes if he or she behaved as in the statement 
(question from own questionnaire) (21). 

In order to ensure consistency of the 
questionnaires the Polish version was translated 
into Ukrainian and again into Polish. The clarity 
and comprehensibility of the statements in the 
questionnaire was checked during pilot tests. The 
survey was carried out in the first quarter of 2017 
using the auditory method, on purely voluntary basis 
and maintaining full anonymity. The questionnaires 
were returned immediately after they were 
completed. 

Methods of statistical analysis
Statistical analysis of the results was carried out 

using the Stata 15.1 software. A percentage of answers 
was calculated for each question/behaviour. Next 
the fractions of incidence of the relevant behaviours 
among Ukrainian and Polish students with and 
without chronic diseases were compared. The fraction 
difference test was used for the comparisons, which 
enabled an assessment of statistical significance of 
the observed differences. The statistically significant 
differences were those for which the test probability 
was lower than the significance level of 0.05 (p<0.05).

RESULTS

Self-assessment of health and care for health and 
the incidence of chronic diseases among Polish and 
Ukrainian students 

Most of the analysed students assessed their 
health as good or very good, and the percentage 
of those who had this assessment of their health 
was statistically significantly higher among Polish 
students (80.6%) than Ukrainian ones (74.4%). In 
both groups approximately 85% of students claimed 
that they take good care or rather take care of their 
health. Chronic diseases or longlasting health 
conditions occurred in nearly one in four students at 
both universities. (Table II). 

bezpieczeństwo; (5) aktywność fizyczna. W sformuło-
waniu każdego zachowania/stwierdzenia wzięto pod 
uwagę aktualny stan wiedzy i zalecenia co do zasad 
postępowania. Przy każdym stwierdzeniu badanych 
proszono o odpowiedź: Jak często tak postępujesz?; 
kategorie odpowiedzi: zawsze lub prawie zawsze, czę-
sto, czasem, nigdy lub prawie nigdy. Wykorzystano 
nieco zmodyfikowaną wersję własnego kwestionariu-
sza (21), 

3. Niepodejmowanie 5 zachowań ryzykownych 
dla zdrowia (wymieniono je w tabeli IV). Przyjęto, 
że niepodejmowanie zachowań ryzykownych jest po-
stępowaniem prozdrowotnym. Badany proszony był 
o zakreślenie odpowiedzi tak, jeśli zachowywał się 
tak, jak zapisano w stwierdzeniu (pytanie z własnego 
kwestionariusza) (21). 

W celu zapewnienia spójności kwestionariuszy 
polską wersję przetłumaczono na język ukraiński i po-
nownie na język polski. Przystępność i zrozumiałość 
stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu sprawdzono 
w badaniach pilotażowych. Badania przeprowadzo-
no w pierwszym kwartale 2017 r. metodą audytoryj-
ną, z zachowaniem dobrowolności udziału w badaniu 
i pełnej anonimowości. Kwestionariusze były zwraca-
ne bezpośrednio po ich wypełnieniu. 

Metody analizy statystycznej
Analizy statystycznej wyników dokonano za po-

mocą programu Stata 15.1. Dla każdego z pytań/za-
chowań policzono odsetek odpowiedzi. Następnie 
porównano frakcje występowania odpowiednich za-
chowań między studentami ukraińskimi i polskimi 
z chorobami przewlekłymi oraz bez tych chorób. Do 
porównań zastosowano test różnicy frakcji, który po-
zwolił ocenić statystyczną istotność zaobserwowanych 
różnic. Za różnice istotne statystycznie przyjęto te, dla 
których prawdopodobieństwo testowe było mniejsze 
od poziomu istotności 0,05 (p-value<0,05). 

WYNIKI

Samoocena zdrowia i dbałości o nie  
oraz występowanie chorób przewlekłych  
u studentów polskich i ukraińskich

Większość badanych studentów oceniła swoje 
zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, odsetek tak po-
zytywnie oceniających zdrowie był statystycznie istot-
nie większy u studentów polskich (80,6%) niż ukraiń-
skich (74,4%). W obu grupach około 85% studentów 
podało, że bardzo lub raczej dbają o swoje zdrowie. 
Choroby przewlekłe lub długotrwałe problemy zdro-
wotne występowały u prawie co czwartego studenta 
w obu badanych uczelniach (Tab. II). 
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Self-assessment of health, care for health and 
positive health behaviours among students with 
and without chronic diseases

Polish and Ukrainian students with chronic 
diseases, less often than students without such diseases, 
assessed their health as good or very good (statistically 
significant differences). Among students with such 
diseases the percentage of Polish students (91.2%) who 
claimed that they take care of their health was slightly 
higher than Ukrainian ones (83.7%) but the differences 
were not statistically significant (Table III). 

As indicated in Table III, the percentages of 
students of both universities with chronic diseases 
and without them who undertake selected positive 
health behaviours with the desired frequency (eg. 
always or almost always) were small in relation to the 
evident majority of the analysed behaviours. Only two 
behaviours (using seatbelts and brushing teeth at least 2 
times a day) were undertaken always or almost always 
by approximately 90% of Polish students. Among 
Ukrainian students the highest percentages (about 
65%) referred to brushing teeth and three behaviours 
related to safety. 

In the group of Polish students with chronic 
diseases only 10 out of the analysed 34 positive health 
behaviours, and in the group without such diseases 12 
behaviours, were undertaken by more than 50% of those 
polled (statistically significant differences related to 5 
behaviours, including 4 in favour of students without 
diseases). In case of Ukrainian students this related to 8 
and 7 behaviours respectively (statistically significant 
differences were recorded in case of 2 behaviours in 
favour of students without such diseases). At both 

Samoocena zdrowia i dbałości o nie oraz zachowa-
nia prozdrowotne studentów z chorobami przewle-
kłymi i bez tych chorób

Studenci polscy i ukraińscy z chorobami przewle-
kłymi rzadziej niż studenci bez tych chorób oceniali 
swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre (różnice 
istotne statystycznie). Wśród studentów z tymi choro-
bami nieco większy był odsetek studentów polskich 
(91,2%) niż ukraińskich (83,7%), którzy podali, że 
dbają o swoje zdrowie, ale różnice nie były istotne sta-
tystycznie (Tab. III). 

Jak wynika z tabeli III, odsetki studentów w obu 
uniwersytetach z chorobami przewlekłymi i bez tych 
chorób podejmujących wybrane zachowania prozdro-
wotne z pożądaną częstością (tzn. zawsze lub prawie 
zawsze) były małe w zdecydowanej większości ana-
lizowanych zachowań. Dotyczyło to wszystkich ana-
lizowanych obszarów. Tylko dwa zachowania (zapi-
nanie pasów bezpieczeństwa i czyszczenie zębów co 
najmniej 2 razy dziennie) podejmowało zawsze lub 
prawie zawsze około 90% studentów polskich; u stu-
dentów ukraińskich najwyższe odsetki (około 65%) 
dotyczyły czyszczenia zębów i trzech zachowań zwią-
zanych z bezpieczeństwem. 

W grupie studentów polskich z chorobami prze-
wlekłymi tylko 10 z analizowanych 34 zachowań proz-
drowotnych, a w grupie bez tych chorób 12 zachowań 
podejmowało więcej niż 50% badanych (różnice istot-
ne statystycznie dotyczyły 5 zachowań, w tym 4 na ko-
rzyść studentów bez chorób). W przypadku studentów 
ukraińskich dotyczyło to odpowiednio 8 i 7 zachowań 
(różnice istotne statystycznie stwierdzono w przypad-
ku 2 zachowań na korzyść studentow bez chorób). 

Table II. Self-assessment of health, self-assessment of taking care of health and existence of chronic diseases or longlasting  
              health concern among Polish and Ukrainian students (%)
Tabela II. Samoocena zdrowia, samoocena dbałości o zdrowie i występowanie choroby przewlekłej lub innego długofalowego  
                problemu zdrowotnego u studentów polskich i ukraińskich (%)

Students/Studenci p-value of 
proportion 

comparison test/ 
Istotność różnicy 

frakcji

Polish/ 
Polscy 

(N=440)

Ukrainian/ 
Ukraińscy 
(N=356)

Self-assessment of health/ Samoocena 
zdrowia

good or very good/dobre lub bardzo 
dobre

80.6 74.4
0.041

so so, bad or very bad/takie sobie; 
złe lub bardzo złe

19.4 25.6

Self-assessment of taking care of health/ 
Samoocena dbałości  
o swoje zdrowie

I take care very much or rather/
bardzo lub raczej dbam o swoje 
zdrowie

87.3 84.0

ns
I rather do not take care or I do not 
take care at all/raczej nie dbam lub 
wcale nie dbam o swoje zdrowie

12.7 16.0

Chronic disease or longlasting health 
concern/ Choroba przewlekła lub 
długotrwały problem zdrowotny

yes/tak 23.6 26.1
ns

no/nie 76.4 73.9

ns – not significant
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universities 10 behaviours were undertaken always or 
almost always by less than 20% of students with or 
without chronic diseases. The percentages of persons 
polled (from 1% to 15%) who drank milk, limited the 
intake of animal fats and sweets and snacking between 
meals, took vitamin D, managed their time well, coped 
well with stress, used bicycle helmets, limited their 
leisure time spent at the computer or smartphone, were 
alarmingly low. 

W obu uczelniach 10 zachowań było podejmowanych 
zawsze lub prawie zawsze przez mniej niż 20% stu-
dentów z chorobami przewlekłymi i bez nich. Niepo-
kojąco małe były odsetki (od 1% do 15%) badanych, 
którzy z zalecaną częstością: pili mleko, ograniczali 
spożycie tłuszczów zwierzęcych i słodyczy, pojadanie 
między posiłkami; przyjmowali witaminę D, dobrze 
gospodarowali czasem, radzili sobie ze stresem, uży-
wali kasków rowerowych, ograniczali czas spędzany 
dla rozrywki przy komputerze lub smartfonie. 

Table III. Self-assessment of health and taking care of health, and the desired frequency (always or almost always) of health  
          enhancing behaviours among students having and not having chronic conditions – comparison of Polish and  
               Ukrainian medical students (%)
Tabela III. Samoocena zdrowia i dbałości o zdrowie oraz podejmowane z pożądaną częstością (zawsze lub prawie zawsze)  
                  zachowania prozdrowotne u polskich i ukraińskich studentów z chorobami przewlekłymi i bez tych chorób (%)

Statement/Stwierdzenie

Polish students/ 
Studenci polscy

Ukrainian students/ 
Studenci ukraińscy

Chronic conditions/ 
Choroby przewlekłe

p-value of 
proportion 
comparison 

test/ 
Istotność 
różnicy 
frakcji

Chronic 
conditions/ 
Choroby 

przewlekłe

p-value of 
proportion 
comparison 

test/ 
Istotność 
różnicy 
frakcji

yes/ 
tak

no/ 
nie

yes/ 
tak

no/ 
nie

Self-assessment/Samoocena 
They have good or very good health/Mają zdrowie dobre 
lub bardzo dobre 72.6 83.5 0.014 59.8 79.7 0.0001

They take care of their health very much or rather/Dbają o 
swoje zdrowie bardzo lub raczej 91.2 86.4 ns 83.7 84.3 ns

Health enhancing behaviours/Zachowania prozdrowotne 
I. Nutrition/Żywienie 
1. They have at least 3 meals a day with a regular 

meal pattern/Jedzą co najmniej 3 posiłki dziennie o 
podobnych porach

40.2**1 33.9 ns 22.8 18.8 ns

2. They have breakfast at home every morning (more than 
a glass of milk, tea or other beverage)/Jedzą śniadanie 
w domu codziennie rano (coś więcej niż szklankę 
mleka, herbaty lub innego napoju 

68.6*** 58.8 ns 45.7 34.1 ns

3. They eat fruit at least once a day or more/Jedzą 
codziennie owoce co najmniej 1 raz dziennie lub 
częściej

32.4 35.8 ns 22.8 28.0 ns

4. They eat vegetables (besides potatoes) at least once 
a day or more/Jedzą codziennie warzywa (oprócz 
ziemniaków) co najmniej 1 raz dziennie lub częściej

35.3* 37.9 ns 21.7 22.2 ns

5. They drink at least 2 glasses of milk, kefir or yoghurt 
daily/Piją codziennie co najmniej 2 szklanki mleka, 
kefiru lub jogurtu

10.8 10.9 ns 8.7 11.9 ns

6. They limit the intake of animal fats/ 
Ograniczają spożycie tłuszczów zwierzęcych 14.7*** 13.6 ns 1.1 8.1 0.000

7. They limit the intake of salt/Ograniczają spożycie soli 20.6 20.9 ns 10,9 9.6 ns
8. They limit the amount of consumed sweets/Ograniczają 

spożycie słodyczy 8.8 11.8 ns 9.8 5.4 ns

9. They avoid snacking between meals/Unikają pojadania 
między posiłkami 7.8 8.8 ns 2.2 4.6 ns

II. Preventive behaviours/Zachowania prewencyjne
10. They dress adequately for the weather (e.g. avoid 

getting cold or overheated)/ Ubierają się adekwatnie 
do pogody (tzn. nie narażają się na zmarznięcie, nie 
przegrzewają się)

49.0 49.1 ns 42.4 47.1 ns
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An analysis of differences in the frequency of 
undertaking the positive health behaviours listed 
in Table III by Polish and Ukrainian students with 
chronic diseases indicated that most behaviours (20 
out of 34) were more frequent among Polish than 
Ukrainian students, although statistically significant 
differences in favour of Polish students were recorded 

Analiza różnic w częstości podejmowania wymie-
nionych w tabeli III zachowań prozdrowotnych przez 
studentów polskich i ukraińskich z chorobami przewle-
kłymi wykazała, że w większości zachowań (20 na 34) 
częściej podejmowali je studenci polscy niż ukraińscy, 
ale różnice istotne statystycznie na korzyść studentów 
polskich stwierdzono tylko w 7 zachowaniach. Doty-

Statement/Stwierdzenie

Polish students/ 
Studenci polscy

Ukrainian students/ 
Studenci ukraińscy

Chronic conditions/ 
Choroby przewlekłe

p-value of 
proportion 
comparison 

test/ 
Istotność 
różnicy 
frakcji

Chronic 
conditions/ 
Choroby 

przewlekłe

p-value of 
proportion 
comparison 

test/ 
Istotność 
różnicy 
frakcji

yes/ 
tak

no/ 
nie

yes/ 
tak

no/ 
nie

27. They keep traffic regulations when walking on the road 
or street, riding a bicycle or driving a car/Przestrzegają 
przepisów ruchu drogowego, gdy poruszają się pieszo, 
jadą rowerem lub samochodem

57.8 64.2 ns 65.2 62.5 ns

28. They respect safety being at the sea, lake or river 
(e.g. bathing only in a guarded place, not jumping 
“head first”, using security jacket on a boat or 
kayak)/Zachowują się bezpiecznie nad wodą (np. 
kąpią się tylko w miejscach strzeżonych, nie skaczą 
na  “główkę”, zakładają kapok, gdy pływają łódką, 
kajakiem)

70.6 62.4 ns 57.6 55.9 ns

29. They keep safety rules when using electrical 
equipment, machines, chemicals/Przestrzegają 
zasad bezpieczeństwa, posługując się urządzeniami 
elektrycznymi, maszynami, używając substancji 
chemicznych 

71.6 67.0 ns 64.1 71.7 ns

V. Physical activity/Aktywność fizyczna
30. They exercise daily at least 30 minutes with moderate 

or vigorous intensity (e.g. jogging, brisk walking, 
practicing sport, gardening)/Codziennie przeznaczają 
łącznie co najmniej 30 minut na zajęcia związane z 
umiarkowanym lub dużym wysiłkiem fizycznym (np. 
szybki marsz, jogging, uprawianie sportu, praca w 
ogrodzie)

21.6 23.0 ns 26.1 36.8 ns

31. They do strength-building exercise for main muscle 
groups at least twice a week (e.g. carrying shopping 
bags /a heavy backpack/, climbing stairs, exercise 
for abdominal muscles, raking leaves)/Co najmniej 2 
razy w tygodniu wykonują ćwiczenia wzmacniające 
siłę głównych grup mięśni (np. noszenie zakupów 
/ciężkiego plecaka/, wchodzenie po schodach, 
ćwiczenia mięśni brzucha, grabienie liści)

56.9 54.2 ns 48.9 46.7 ns

32. They increase their physical activity and physical effort 
in everyday life (e.g. walking instead of driving, taking 
a bus, climbing stairs instead of using elevators)/
Zwiększają ilość ruchu i wysiłków fizycznych w 
codziennym życiu (np. jeśli to możliwe chodzą pieszo, 
zamiast jeźdźić samochodem, autobusem, chodzą po 
schodach zamiast jeździć windą) 

38.2 37,9 ns 41.3 41.4 ns

33. They limit the time spent watching television/
Ograniczają czas oglądania telewizji 54.9*** 53.3 ns 33.7 30.7 ns

34. They limit the time spent at the computer, smartphone 
for entertainment/Ograniczają czas spędzany dla rozrywki 
przy komputerze, smartfonie

9.8 9.1 ns 15.2 16.9 ns

1 Differences in frequency of health enhancing behaviours among Polish and Ukrainian students with chronic conditions: *p-value<0.05; 
**p-value<0.01; ***p-value<0.001
1 Różnice w częstości podejmowania zachowań prozdrowotnych między studentami polskimi i ukraińskimi z chorobami przewlekłymi: 
*p-value<0,05; **p-value<0,01; ***p-value<0,001.
ns – not significant 
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only in case of 7 behaviours. This applied to regular 
meals, eating vegetables, limiting animal fat, brushing 
teeth, fastening seatbelts in the car and limiting the 
time spent watching TV. Ukrainian students undertook 
2 behaviours significantly more frequently than Polish 
ones: number of hours of sleep and rest/leisure.

Not undertaking risky behaviours
In general, the polled students most frequently 

avoided using psychoactive substances such as drugs 
and designer drugs (over 90%) and overusing medication 
not prescribed by physicians (over 80%). The smallest 
percentage was recorded in relation to avoiding passive 
smoking, especially among Ukrainian students with 
chronic diseases (35.9%) (Table IV). Disturbing is that, 
only about 55% of Polish students do not get drunk with 
alcohol or expose themselves to passive smoking. No 
statistically significant differences were recorded in the 
behaviour of students with chronic diseases and without 
them at both universities, apart from avoiding passive 
smoking, which was less frequent among Ukrainian 
students. Among persons with chronic diseases Ukrainian 
students were statistically more frequently likely to get 
drunk (76.1%) than Polish students (54.9%), and Polish 
students statistically more frequently (52.0%) avoided 
passive smoking than Ukrainian students (35.9%). 

czyło to: regularnego spożywania posiłków, zjadania 
śniadania, spożywania warzyw, ograniczania tłuszczów 
zwierzęcych, czyszczenia zębów, zapinania pasów bez-
pieczeństwa w samochodzie i ograniczania czasu oglą-
dania telewizji. Studenci ukraińscy istotnie statystycz-
nie częściej niż polscy podejmowali 2 zachowania: po-
żądana liczba godzin snu i odpoczynek/relaks.

Niepodejmowanie zachowań ryzykownych
Badani studenci ogółem najczęściej unikali używania 

takich substancji psychoaktywnych jak narkotyki i dopa-
lacze (ponad 90%) i nadużywania leków nieprzepisanych 
przez lekarza (ponad 80%). Najmniejszy był odsetek uni-
kających biernego palenia, zwłaszcza wśród studentów 
ukraińskich z chorobami przewlekłymi (35,9%) (Tab. 
IV). Niepokojące jest to, że tylko około 55% studentów 
polskich nie upija się alkoholem i nie naraża się na bierne 
palenie. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic 
w zachowaniach studentów z chorobami przewlekłymi 
i bez tych chorób w obu uniwersytetach, poza unikaniem 
biernego palenia, które rzadziej zdarzało się u studen-
tów ukraińskich. Wśród osób z chorobami przewlekły-
mi istotnie statystycznie częściej nie upijali się studenci 
ukraińscy (76,1%) niż polscy (54,9%), a studenci pol-
scy (52,0%) istotnie statystycznie częściej niż ukraińscy 
(35,9%) unikali biernego palenia. 

Table IV. Avoidance of risk behaviours among Polish and Ukrainian students (% of those who answered that they behave  
               as indicated in the statements)
Tabela IV. Unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia przez studentów polskich i ukraińskich (% studentów, którzy  
                  odpowiedzieli, że zachowują się w sposób podany w stwierdzeniu)

Statement/Stwierdzenie

Polish students/ 
Studenci polscy

Ukrainian students/ 
Studenci ukraińscy

Chronic 
conditions/ 
Choroby 

przewlekłe

p-value of 
proportion 
comparison 

test/ 
Istotność 

różnicy frakcji

Chronic 
conditions/ 
Choroby 

przewlekłe

p-value of 
proportion 
comparison 

test/ 
Istotność 

różnicy frakcji
yes/ 
tak

no/ 
nie

yes/ 
tak

no/
nie

1. They do not get drunk (do not drink a lot of 
alcohol at one time)/Nie upijają się (nie wypijają 
dużej ilości alkoholu na jeden raz)

54.9 56.4 ns 76.1**1 82.0 ns

2. They do not smoke/Nie palą papierosów 75.5 80.0 ns 77.2 83.9 ns
3. They avoid being with people who smoke/ 52.0*1 56.4 ns 35.9 49.8 0.020
4. They do not use other psychoactive substances 

(drugs, designer drugs)/Nie używają innych 
substancji psychoaktywnych (narkotyków 
dopalaczy) 

95.1 91.2 ns 92.4 90.8 ns

5. They do not overuse medicines not-prescribed 
by physicians (painkillers, tranquilizers, 
medicines for sleep)/Nie nadużywają leków nie 
przepisanych przez lekarza (przeciwbólowych, 
uspokajających, nasennych) 

86.3 87.3 ns 78.3 84.3 ns

1 Differences in frequency of avoiding health risk behaviours among Polish and Ukrainian students with chronic conditions: *p<0,05; **p<0,01.
1 Różnice w niepodejmowaniu zachowań ryzykownych dla zdrowia między studentami polskimi i ukraińskimi z chorobami przewlekłymi: 
*p<0,05; **p<0,01.
ns – not significant
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DISCUSSION

The present study concerns first and second year 
students (N=796) of the faculties of general medicine, 
dentistry and physiotherapy of the Warsaw Medical 
University (capital and the largest city in Poland) 
and University of Sumy (medium size city in north-
western Ukraine). The groups did not differ from each 
other in terms of demographic features apart from 
age, Ukrainian students were considerably younger as 
they started their studies one year earlier than Polish 
students. It may be presumed however, that both groups 
lived and studied in different cultures and different 
socio-economic conditions (these variables were not 
taken into account in the study), which may affect their 
lifestyle and state of health. This may be confirmed 
among others by data about different nutrition patterns 
among medical students in Suwałki and in Lvov (22). 

The main purpose of the study was to investigate 
care for health among medical students who suffer or 
do not suffer from chronic diseases or other longlasting 
health conditions. Care for health was assumed to 
consist in undertaking positive health behaviours 
with the desired frequency and avoiding behaviours 
risky for health. It was assumed that longlasting 
health disorders may be aggravated by the burden and 
psychological distress encountered during studies and 
in the future, when practicing the medical professions. 

The results of the investigation indicate that chronic 
health disorders affect one on four/five students at both 
universities. In case of Polish students 19.4% reported 
that their health was not good. This percentage was about 
10% higher than in previous studies of the students of the 
same university (23) and among the average population 
aged 15–29 in Poland (18). Chronic diseases and other 
long-term health problems occurred in 23.6% of students. 
The frequency of incidence was similar to that among the 
representative group of Polish 17-year olds (17) and the 
average population aged 15–29 years in Poland (18). 

Ukrainian students gave a slightly worse assessment 
of their health, a higher percentage reported that their 
health was not good (25.6%, statistically significant 
differences) and that they suffer from chronic diseases 
or other longlasting health disorders (26.1%, statistically 
insignificant differences). The percentage of polled 
students with chronic disorders at the University of Sumy 
was higher than the percentage of students of the general 
medicine faculty at the Medical University in Lvov (24). 
Data concerning the self-assessment of health among 
Ukrainian students were similar to the data provided 
by HBSC studies performed among 17-year olds in 
the Ukraine (written information from Tatiana Bondar, 
Ukrainian Institute of Social Research after Oleksandr 
Yaremenko). No data has been found about the incidence 
of chronic diseases among the general population of 
young people at this age in the Ukraine. 

DYSKUSJA

Prezentowana praca dotyczy studentów (N=796) 
pierwszego i drugiego roku wydziału lekarskiego, sto-
matologicznego i fizjoterapii uniwersytetu medyczne-
go w Warszawie (stolica i największe miasto Polski) 
i w Sumy (miasto średniej wielkości w północno-
-wschodniej części Ukrainy). Obie grupy nie różniły się 
pod względem cech demograficznych, poza wiekiem, 
zdecydowanie młodsi byli studenci ukraińscy, którzy 
rozpoczynali studia o rok wcześniej niż polscy. Moż-
na jednak przypuszczać, że obie grupy badanych żyły 
i studiowały w odmiennych kulturach i warunkach so-
cjo-ekonomicznych (zmiennych tych nie uwzględniono 
w badaniach), co może wpływać na ich styl życia i stan 
zdrowia. Potwierdzeniem tego mogą być m.in. dane 
o odmiennych wzorcach żywieniowych studentów kie-
runków medycznych w Suwałkach i we Lwowie (22). 

Głównym celem pracy było zbadanie dbałości 
o zdrowie studentów kierunków medycznych, u których 
występują i nie występują choroby przewlekłe lub inne 
długotrwałe problemy zdrowotne. Za dbałość o zdrowie 
uznano podejmowanie z pożądaną częstością zachowań 
prozdrowotnych oraz unikanie zachowań ryzykownych 
dla zdrowia. Założono, że występowanie długotrwa-
łych problemów zdrowotnych może nasilać obciążenia 
i dystresy psychologiczne w czasie studiów i w przy-
szłości w czasie pracy w zawodach medycznych. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że przewlekłe 
problemy zdrowotne dotyczą w obu uniwersytetach co 
czwartego/piątego studenta. W przypadku studentów pol-
skich 19,4% uznało, że ich zdrowie nie jest dobre. Odse-
tek ten był o ok. 10% większy niż we wcześniejszych ba-
daniach studentów tej samej uczelni (23) oraz w przecięt-
nej populacji w wieku 15–29 lat w Polsce (18). U 23,6% 
osób występowały choroby przewlekłe i inne długotrwa-
łe problemy zdrowotne. Częstość ich występowania była 
podobna, jak w reprezentatywnej grupie polskich 17-lat-
ków (17) i w przeciętnej populacji w wieku 15–29 lat 
w Polsce (18). Studenci ukraińscy nieco gorzej niż polscy 
ocenili swoje zdrowie – większy ich odsetek podał, że 
ich zdrowie nie jest dobre (25,6%, różnice istotne staty-
stycznie) oraz że występują u nich choroby przewlekłe 
lub inne długotrwałe problemy zdrowotne (26,1%, różni-
ce nieistotne statystycznie). Odsetek badanych studentów 
z chorobami przewlekłymi na Uniwersytecie w Sumy był 
większy niż odsetek studentów wydziału lekarskiego na 
Uniwersytecie Medycznym we Lwowie (24). Dane do-
tyczące samooceny zdrowia studentów ukraińskich były 
podobne jak dane z badań HBSC przeprowadzonych na 
Ukrainie wśród 17-latków (informacja pisemna od Tatia-
ny Bondar, Ukrainian Institute of Social Research after 
Oleksandr Yaremenko). Nie znaleziono danych o wystę-
powaniu chorób przewlekłych w przeciętnej populacji 
młodych ludzi w tym wieku na Ukrainie. 
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Zachowania prozdrowotne polskich i ukraińskich studentów...Positive health behaviours among Polish and Ukrainian medical students

About 85% of the total number of the polled 
students at both universities reported that they take 
care of their health. However, this is not confirmed 
by data about the disable frequency (always or almost 
always) of undertaking positive health behaviours, 
which is a basic element of taking care of one’s health. 
Numerous deficiencies in these behaviours applied to 
all five analysed areas and a majority of the 34 positive 
health behaviours named in them. In both groups of 
students the smallest percentages (under 15%) applied 
to persons who drank milk, did not limit the intake of 
sweets, animal fats, avoided snacking between meals, 
took vitamin D, managed their time properly and 
coped well with stress, used bicycle helmets, limited 
the time they spend at the computer or smartphone 
for leisure. Another disturbing fact is that in both 
countries approx. 25% students smoke, half do not 
avoid passive smoking, and half of Polish students 
and one in five Ukrainian students abuse alcohol. 
The existence deficiencies in terms of various forms 
of health behaviours among medical students is also 
indicated by the results of numerous other studies 
in Poland (23, 25-29), in the Ukraine (30), as well 
as in many other countries (31,32). Different results 
were obtained in studies of a large group of medical 
students in the United States. It was found that these 
students undertake more, and more frequent, positive 
health behaviours in comparison with young adults 
in that country, nearly all students (97%) reported 
that their health was at least good; chronic diseases 
were reported only by approx. 2% of those polled 
(33). Although the data about the lifestyle of students 
quoted by various authors are incomparable due to 
different study methodologies, they clearly indicate 
that in many European countries students of medical 
faculties are not fully aware what taking care of their 
health means and fail to notice the need to change their 
life style to promote health. This is a result of many 
factors, including considerable burden with numerous 
activities which make it difficult to make the right 
choices.

An analysis of data concerning students with 
chronic diseases indicated that their self-assessment 
of health was clearly worse than the self-assessment 
of their peers who did not suffer from such diseases. 
Among Polish students 27.4% with chronic diseases 
and 16.5% without them assessed their health as worse 
than good, and among Ukrainian students the numbers 
were 40.2% and 20.3% respectively (at both universities 
the differences were statistically significant). 

About 85% of students with chronic diseases at 
both universities reported that they take care of their 
health. However, no differences were found in care 
for health among students with health disorders and 
without them, although it may have been expected 

Około 85% ogółu badanych studentów na obu uni-
wersytetach podało, że dba o swoje zdrowie. Nie znaj-
duje to jednak potwierdzenia w danych o pożądanej 
częstości podejmowania (zawsze lub prawie zawsze) 
zachowań prozdrowotnych, co jest podstawowym ele-
mentem dbałości o zdrowie. Liczne niedostatki tych 
zachowań dotyczyły wszystkich pięciu analizowanych 
obszarów i zdecydowanej większości spośród 34 wy-
mienionych w nich zachowań prozdrowotnych. W obu 
grupach studentów najmniejsze (mniej niż 15%) były 
odsetki osób pijących mleko, nieograniczających spo-
życia słodyczy, tłuszczów zwierzęcych, unikających 
pojadania między posiłkami, przyjmujących witaminę 
D, dobrze gospodarujących czasem i radzących sobie 
ze stresem, używających kasków rowerowych, ogra-
niczających czas spędzany dla rozrywki przy kompu-
terze lub smartfonie. Niepokojące jest również to, że 
w obu krajach pali papierosy ok. 25% studentów, po-
łowa nie unika palenia biernego, a połowa studentów 
polskich i co piąty student ukraiński nadużywa alkoho-
lu. Na istnienie nieprawidłowości w zakresie różnych 
zachowań zdrowotnych wśród studentów kierunków 
medycznych wskazują wyniki wielu innych badań 
przeprowadzonych w Polsce (23, 25-29), na Ukra-
inie (30), a także w innych krajach (31,32). Odmienne 
wyniki uzyskano w badaniach dużej grupy studentów 
medycznych w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzono, 
że studenci ci, w porównaniu z młodymi dorosłymi 
w tym kraju, podejmują więcej i częściej zachowania 
prozdrowotne; prawie wszyscy (97%) studenci uznali, 
że ich zdrowie jest co najmniej dobre; choroby prze-
wlekłe występowały tylko u około 2% badanych (33). 
Choć dane różnych autorów o stylu życia studentów 
są nieporównywalne ze względu na odmienne metody 
badań, ale wyraźnie wskazują one, że w wielu krajach 
Europy studenci kierunków medycznych nie uświada-
miają sobie w pełni, na czym polega dbałość o zdrowie 
i nie dostrzegają potrzeby dokonywania zmian w swo-
im stylu życia w kierunku prozdrowotnym. Jest to 
zapewne spowodowanie wieloma czynnikami, w tym 
dużym obciążeniem licznymi zajęciami utrudniający-
mi podejmowanie właściwych wyborów.

Analiza danych dotyczących studentów z choroba-
mi przewlekłymi wykazała, że ich samoocena zdrowia 
była wyraźnie gorsza niż samoocena zdrowia rówie-
śników bez tych chorób. Wśród studentów polskich 
oceniło swoje zdrowie jako mniej niż dobre 27,4% 
osób z chorobami i 16,5% bez chorób, a wśród studen-
tów ukraińskich odpowiednio 40,2% i 20,3% (na obu 
uniwersytetach różnice te były istotne statystycznie). 

Około 85% studentów z chorobami przewlekłymi 
na obu uniwersytetach podało, że dbają o swoje zdro-
wie. Nie stwierdzono jednak różnic w dbałości o zdro-
wie studentów z problemami zdrowotnymi i bez tych 
chorób, choć można było się spodziewać, że ci pierwsi 
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that the former will take more care of their health. 
Deficient health behaviours among students from both 
groups were similar and applied to all five areas of 
these behaviours. In case of some of the 34 analysed 
positive health behaviours the percentage of students 
with diseases who undertook them with the desirable 
frequency (always or nearly always) was lower than the 
percentage of students without such diseases. Among 
Polish students statistically significant differences in 
favour of students without chronic disease applied to 
visiting the dentist for a checkup (30.4% vs. 42.1%), 
adequate sleep (20.6% vs. 34.9%), time assigned for 
rest/leisure (38.2% vs. 52.7%), using bicycle helmets 
(3.9% vs. 10.0%). The differences in favour of 
students with chronic diseases were recorded only in 
relations to higher frequency of using seatbelts (94.1% 
vs. 82%). In case of Ukrainian student’s statistically 
significant differences in favour of persons without 
diseases applied to three behaviours: limiting the 
intake of animal fats (1.1% vs. 8.1%), vitamin D 
supplementation during the period from September 
to April (4.4% vs. 10.0%), avoiding exposure to 
smokers (35.9% vs. 49.8%). None of the positive 
health behaviours were statistically significantly more 
often undertaken by Ukrainian students with chronic 
diseases. These data indicate that the polled students 
with chronic diseases, despite suffering from health 
disorders, did not make an effort during the first years 
of their studies to identify their behaviours and change 
them in the direction of promoting health. 

A comparison of the frequency of positive health 
behaviours among students with chronic diseases at 
both universities indicates that among 34 analysed 
behaviours a larger percentage of Polish than Ukrainian 
students undertook 20 of these with the desired 
frequency. Statistically significant differences in 
favour of Polish students applied to seven behaviours. 
These were regular meals (40.2% vs. 22.8%), having 
breakfast at home every day (68.6% vs. 45.7%), 
limiting the intake of animal fats (14.7% vs. 1.1), eating 
vegetables (35.3% vs. 21.7%), brushing teeth regularly 
(85.3% vs. 63.0), limiting the time spent watching 
TV (54.9% vs. 33.7%), fastening seatbelts in the car 
(94.1% vs. 22.8%), avoiding passive smoking (52.0% 
vs. 35.9%). Ukrainian students with chronic diseases 
were statistically more likely than Polish students to 
undertake three behaviours: desirable number of hours 
of sleep (37.0% vs. 20.6%), rest/leisure (53.0% vs. 
38.2%), avoiding getting drunk (76.1% vs. 56.4%). As 
such the presented data indicate that the life style of 
the studied Ukrainian students with health disorders is 
less favourable than that of the studied Polish students. 
It may be presumed that the differences result from 
a worse socio-economic situation and more difficult 
living conditions in Ukraine. No studies concerning the 

będą się bardziej troszczyć o swoje zdrowie. Niedostatki 
zachowań prozdrowotnych tych studentów były w obu 
grupach podobne i dotyczyły wszystkich pięciu obsza-
rów tych zachowań. W przypadku niektórych spośród 
34 analizowanych zachowań prozdrowotnych odsetek 
studentów z chorobami podejmujących je z pożądaną 
częstością (zawsze lub prawie zawsze) był mniejszy niż 
odsetek studentów bez chorób. Wśród studentów pol-
skich istotne statystycznie różnice na korzyść studentów 
bez chorób przewlekłych dotyczyły czterech zachowań: 
chodzenia do dentysty na badania kontrolne (30,4% vs. 
42,1%), odpowiedniego czasu trwania snu (20,6% vs. 
34,9%), czasu przeznaczonego na odpoczynek/relaks 
(38,2% vs. 52,7%), używania kasków rowerowych 
(3,9% vs. 10,0%). Różnice na korzyść studentów z cho-
robami przewlekłymi stwierdzono jedynie w większej 
częstości zapinania przez nich pasów bezpieczeństwa 
(94,1% vs. 82%). W przypadku studentów ukraińskich 
różnice istotne statystycznie na korzyść osób bez cho-
rób dotyczyły trzech zachowań: ograniczania spożycia 
tłuszczów zwierzęcych (1,1% vs. 8,1%), suplementa-
cji witaminą D w okresie wrzesień-kwiecień (4,4% vs. 
10,0%), unikania przebywania w obecności osób pa-
lących (35,9% vs. 49,8%). Żadnego z analizowanych 
zachowań prozdrowotnych nie podejmowali istotnie 
statystycznie częściej studenci ukraińscy z chorobami 
przewlekłymi. Dane te wskazują, że badani studenci 
z chorobami przewlekłymi, mimo istnienia u nich pro-
blemów zdrowotnych, nie podjęli w pierwszych latach 
studiów wysiłków dla zidentyfikowania swoich zacho-
wań i dokonywania zmian w kierunku prozdrowotnym. 

Z porównania częstości podejmowania zachowań 
prozdrowotnych przez studentów z chorobami przewle-
kłymi na obu uniwersytetach wynika, że wśród 34 anali-
zowanych zachowań 20 podejmował z pożądaną często-
ścią większy odsetek studentów polskich niż ukraińskich. 
Różnice istotne statystycznie na korzyść studentów pol-
skich dotyczyły siedmiu zachowań. Były to: regularne 
spożywanie posiłków (40,2% vs. 22,8%), codzienne zja-
danie śniadania w domu (68,6% vs. 45,7%), ograniczanie 
spożycia tłuszczów zwierzęcych (14,7% vs. 1,1), spoży-
wanie warzyw (35,3% vs. 21,7%), regularnego czyszcze-
nia zębów (85,3% vs. 63,0), ograniczania czasu oglądania 
telewizji (54,9% vs. 33,7%), zapinania pasów w samocho-
dzie (94,1% vs. 22,8%), unikania biernego palenia (52,0% 
vs. 35,9%). Studenci ukraińscy z chorobami przewlekły-
mi istotnie statystycznie częściej niż polscy podejmowali 
trzy zachowania: pożądana liczba godzin snu (37,0% vs. 
20,6%), odpoczynek/relaks (53,0% vs. 38,2%), unikanie 
upijania się (76,1% vs. 56,4%). Prezentowane dane wska-
zują zatem, że styl życia badanych studentów ukraińskich 
z problemami zdrowotnymi jest mniej korzystny niż ba-
danych studentów polskich. Można przypuszczać, że róż-
nice te mogą wynikać z gorszej sytuacji społeczno-eko-
nomicznej i trudniejszych warunków życia na Ukrainie. 
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connection between the incidence of chronic diseases 
and positive health behaviours of medical students in 
other countries have been found in available literature.

Summarising the results obtained it may be 
unequivocally stated that the life style of the polled 
students at both universities significantly differs 
from a health promoting lifestyle. Students suffering 
from chronic diseases are in a worse situation than 
their peers without such diseases, especially at the 
Ukrainian university. This may have a negative effect 
on their functioning at the university and increase 
the risk aggravating existing disorders. It may also 
be predicted that deficiencies in positive health 
behaviours will continue in later life and that medical 
workers, just like students, will not take care of their 
health and will not be credible for their patients. In 
order to counteract this situation many authors draw 
attention to the need to encourage medical students 
to reflect on their health and to develop self-care 
skills (1,4,26,27,29,31,32,34,35). In some countries, 
especially in the United States, intervention programs 
with proven effectiveness are implemented to promote 
changes in the health behaviours of students of the first 
years of these faculties (36,37). A special tool has been 
developed to encourage students to reflect, to „seek 
health for themselves”, to learn self-care (38). 

A limitation of the presented study is the fact that 
it has been conducted on a non-representative group of 
students at both universities, which makes it difficult to 
generalise the results obtained.

CONCLUSIONS

1. Most of the polled students at both universities 
consider their health to be at least good and are 
convinced that they take care of their health. At 
the same time however, they show considerable 
deficiencies in relation to the majority of 
recommended positive health behaviours. This 
indicates that students are not aware of the essence 
of taking care of health and the need for self-care, 
especially in the face of health risks related to 
stressful studies and future professional work.

2. Chronic diseases and other lasting health 
disorders appear in nearly one in four students 
at both universities. These students have a worse 
assessment of their health than their peers, but 
their self-assessment of care for their health is 
similar. Moreover, they reveal a large number 
of deficiencies in positive health behaviours, in 
case of some behaviours it is actually even larger 
than among students without such diseases. This 
may increase the threat to their health, make it 
difficult for them to study and to treat the existing 
conditions. 

Nie znaleziono w dostępnym piśmiennictwie prac doty-
czących związku między wstępowaniem przewlekłych 
chorób a zachowaniami prozdrowotnymi studentów kie-
runków medycznych w innych krajach.

Podsumowując uzyskane wyniki, można jednoznacz-
nie stwierdzić, że styl życia badanych studentów na obu 
uniwersytetach znacznie odbiega od prozdrowotnego. 
W bardziej niekorzystnej sytuacji są studenci z chorobami 
przewlekłymi niż ich rówieśnicy bez tych chorób, zwłasz-
cza na uniwersytecie ukraińskim. Może to niekorzystnie 
wpływać na ich funkcjonowanie na studiach, zwiększać 
ryzyko pogłębiania się istniejących zaburzeń. Można też 
przewidywać, że deficyty zachowań prozdrowotnych będą 
utrzymywać się w dalszych latach życia i pracownicy me-
dyczni, podobnie jak studenci, nie będą dbać o swoje zdro-
wie i nie będą wiarygodni dla swoich pacjentów. Aby prze-
ciwdziałać tej sytuacji, wielu autorów zwraca uwagę na ko-
nieczność zachęcania studentów kierunków medycznych 
do refleksji nad swoim zdrowiem, rozwijania umiejętności 
dbałości o nie i samoopieki (1,4,26,27,29,31,32,34,35). 
W niektórych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo-
nych, wdrażane są programy interwencyjne o sprawdzo-
nej skuteczności ukierunkowane na zmiany zachowań 
zdrowotnych studentów pierwszych lat tych wydziałów 
(36,37). Opracowano specjalne narzędzie, które ma zachę-
cić studentów do samorefleksji, „poszukiwania zdrowia 
dla siebie”, uczenia się samopieki (38). 

Ograniczeniem prezentowanych badań jest prze-
prowadzenie ich w niereprezentatywnych grupach stu-
dentów w obu uniwersytetach, co utrudnia uogólnienie 
uzyskanych wyników.

WNIOSKI

1. Większość badanych studentów kierunków me-
dycznych w obu uniwersytetach uważa, że ich zdro-
wie jest co najmniej dobre i jest przekonanych, że 
dbają o swoje zdrowie. Równocześnie jednak istnie-
je u nich wiele niedostatków w zakresie większości 
zalecanych zachowań prozdrowotnych. Wskazuje 
to, że studenci nie uświadamiają sobie istoty dba-
łości o zdrowie i potrzeby samoopieki nad swoim 
zdrowiem szczególnie wobec zagrożeń dla zdrowia 
związanych ze stresogennymi studiami i przyszłą 
pracą zawodową. 

2. Choroby przewlekłe lub inne długotrwałe proble-
my zdrowotne występują u prawie co czwartego 
badanego studenta na obu uniwersytetach. Stu-
denci ci gorzej niż ich rówieśnicy oceniają swo-
je zdrowie, ale podobna jest ich samoocena dba-
łości o zdrowie. Występuje u nich również wiele, 
a w przypadku niektórych zachowań, więcej nie-
dostatków zachowań prozdrowotnych niż u stu-
dentów bez tych chorób. Może to stanowić więk-
sze zagrożenia dla ich zdrowia, utrudniać uczenie 
się i leczenie istniejących zaburzeń. 
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3. Styl życia studentów z chorobami przewlekły-
mi jest mniej korzystny dla zdrowia u studentów 
ukraińskich niż u studentów polskich, co może być 
związane z niekorzystną sytuacją społeczno-eko-
nomiczną w Ukrainie. 

4. Uzyskane wyniki potwierdzają postulaty wielu 
autorów o konieczności wdrażania na pierwszych 
latach studiów medycznych programów interwen-
cyjnych ukierunkowanych na rozwijanie u studen-
tów umiejętności samooceny zachowań zdrowot-
nych, dokonywania ich zmian w kierunku prozdro-
wotnym oraz samodbałości o zdrowie.

3. The life style of students with chronic diseases 
is less favourable for health among Ukrainian 
students than Polish ones, which may be a result 
of the adverse socio-economic situation in the 
Ukraine. 

4. The results obtained confirm the postulates 
of many authors about the need to implement 
intervention programs at the first years of medical 
studies, aimed at developing students’ skills of: 
self-assessment of health behaviours, change them 
in the pro-health direction and self-care for health.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Both insufficient and excessive exposure to UV radiation (UVR) lead to serious health 
consequences: Caucasian people living in northern Europe commonly suffer from vitamin D deficiencies, 
constant increasing number of melanoma incidents is alarming.
AIM. Assessment of knowledge and selected attitudes among Silesians about ultraviolet radiation.
MATERIAL AND METHODS. Study involved 169 adult residents of the one Silesian city. The original, 
anonymous questionnaire containing 25 questions about UVR was used. Respondents (85 females, 84 males) of 
different age and level of education were examined.
RESULTS. One-third of respondents do not spend time outdoors during sunny weather. The solarium is used by 9% 
of the studied group. The vitamin D synthesis was a favorable UV effect known by 90% of the respondents. 51% of 
the group did not know about the UV importance in melanin synthesis. 55% of respondents were not aware of the 
significance of the SPF (Sun Protective Factor) abbreviation, and 40% of people with the vocational education were 
convinced that the SPF50+ provides complete sun protection. Only 44% of women and 23% of men differentiated 
basic skin phototypes. Respondents knew at what time of a day in spring-summer the sun should be avoided, 71% 
knew about the re-application of a waterproof sunscreens after bath. 64% of women and 37% of men presented the 
sufficient knowledge of melanoma. Only 38% of respondents paid attention to UV filters when buying sunglasses.
CONCLUSIONS. Respondents were aware of the UVR value for the vitamin D synthesis, but only a small 
percentage declared short-term sun exposures. Women had more knowledge about negative effects of UVR. People 
over 50 years of age and those with vocational education had a limited knowledge about health effects of UVR. 

Key words: vitamin D, ultraviolet radiation, tanning, photoprotection

STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Niedostateczna, jak również nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe nie-
sie za sobą duże konsekwencje zdrowotne: u osób rasy kaukaskiej zamieszkujących Europę północną występują 
powszechnie niedobory witaminy D i alarmują wzrastające statystyki zachorowalności na czerniaka złośliwego.
CEL. Ocena stanu wiedzy, opinii oraz niektórych zachowań mieszkańców woj. śląskiego dotyczących promie-
niowania ultrafioletowego.
MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono wśród 169 dorosłych mieszkańców jednego z miast w wo-
jewództwie śląskim przy użyciu autorskiej, anonimowej ankiety zawierającej 25 pytań dotyczących promienio-
wania UV. Respondenci (85 kobiet i 84 mężczyzn) różnili się wiekiem i posiadanym wykształceniem.
WYNIKI. Jedna trzecia badanych nie spędza czasu na wolnym powietrzu w czasie słonecznej pogody. Z solarium 
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korzysta 9% badanej grupy. Korzystnym skutkiem UV, który znało 90% ankietowanych była synteza witaminy D. 
51% grupy nie wiedziało o funkcji UV w syntezie melaniny. 55% badanych nie znało znaczenia skrótu SPF (Sun 
Protective Factor), a 40% osób z najniższym wykształceniem było przekonanych, że czynnik SPF50+ pozwala na 
bezpieczne opalanie. Zaledwie 44% kobiet i 23% mężczyzn rozróżniało podstawowe fototypy skóry. Respondenci 
wiedzieli, w jakich godzinach należy unikać słońca w okresie wiosna-lato, a 71% wiedziało o ponownym użyciu 
kosmetyku wodoodpornego po kąpieli. Prawidłową wiedzę na temat czerniaka posiadało 64% kobiet i 37% męż-
czyzn. Tylko 38% badanych zwracało uwagę na filtry przeciw UV przy zakupie okularów przeciwsłonecznych.
WNIOSKI. Respondenci wiedzieli, że promieniowanie UV jest niezbędne do syntezy witaminy D, lecz tylko 
niewielki ich procent deklarował krótkie ekspozycje słoneczne. Kobiety miały większą wiedzę na temat nieko-
rzystnych skutków promieniowania UV. Najmniejszą wiedzą dotyczącą wpływu promieniowania UV na zdro-
wie dysponowały osoby po 50 roku życia i z wykształceniem zawodowym.

Słowa kluczowe: witamina D, promieniowanie ultrafioletowe, opalanie, fotoprotekcja

Magdalena Kamińska, Magdalena Hartman-Petrycka i inni

INTRODUCTION

Ultraviolet is a part of the optical radiation with 
a wavelength from 100 to 400 nm. According to 
partition proposed in Copenhagen in 1932, it is divided 
into three main ranges depending on the wavelength: 
UVC (100-280), UVB (280-315) and UVA (315-400). 
The second division, slightly different from the previous 
one: UVC (200-290), UVB (290-320), UVA (320-
400), has been designated by photobiologists based 
on the interaction of radiation range with biological 
materials. Only part of the ultraviolet spectrum reaches 
the earth’s surface (95% UVA and 5% UVB), because 
waves of less than 290 nm length are absorbed by the 
ozone layer. Increased UV exposure occurs along with 
the lower latitude (the closer the equator the higher the 
radiation levels), the higher the sun above the horizon 
and the higher altitude above the sea. However, at 
cloudy days or along with high air pollution levels (for 
example smog) the impact of UVR on human body 
decreases (1).

The most well-known beneficial effect of 
ultraviolet with a wavelength below 320 nm (UVB) is 
the initiation of vitamin D synthesis in epidermal cells, 
being a precursor of calcitriol – 1.25(OH)2D3 formed in 
kidney. The active form of vitamin D is responsible for 
maintaining calcium and phosphate levels for normal 
bone formation, development and mineralization. 
Receptors for vitamin D has been found in almost every 
cell of the human body including most of the immune 
system cells. Vitamin D also plays a crucial role in 
the regulation of cell proliferation, differentiation 
and apoptosis. According to epidemiological studies, 
over half of the Europeans suffer from a low vitamin 
D levels. It is a result of the increasing average of 
time spending indoors, sun avoidance and excessive 
photoprotection. Vitamin D deficiency (<25 nmol/l) in 
children results in increased risk of rickets as well as 
osteoporosis and osteomalacia in adults. There are also 
studies showing the relationship between low vitamin 
D levels and cardiovascular diseases (hypertension, 

WSTĘP

Promieniowanie ultrafioletowe jest częścią promie-
niowania optycznego o długości fali mieszczącej się 
w przedziale 100-400 nm. Zgodnie z podziałem zapropo-
nowanym w Kopenhadze w 1932 roku dzieli się ono na 
trzy główne zakresy w zależności od długości fali: UVC 
(100-280), UVB (280-315) i UVA (315-400). Drugi po-
dział, stosowany przez fotobiologów, nieznacznie różni 
się od poprzedniego: UVC (200-290), UVB (290-320) 
i UVA (320-400) i związany jest z różnym oddziały-
waniem biologicznym poszczególnych zakresów. Fale 
o długości poniżej 290 nm są zatrzymywane przez war-
stwę ozonową atmosfery, więc do powierzchni ziemi do-
ciera tylko cześć widma ultrafioletu emitowanego przez 
słońce (95% UVA i 5% UVB). Do zwiększonej ekspo-
zycji na promieniowanie UV dochodzi wraz ze zmniej-
szającą się szerokością geograficzną (im bliżej równika, 
tym natężenie promieniowania jest większe), zwiększają-
cą się wysokością słońca nad horyzontem i zwiększającą 
się wysokością nad poziomem morza. Do zmniejszenia 
oddziałującej na organizmy dawki promieniowania UV 
przyczynia się natomiast zachmurzenie i zanieczyszcze-
nie powietrza (np. smog) (1).

Najlepiej poznanym, korzystnym działaniem ultra-
fioletu o długości fali poniżej 320 nm (UVB) jest zapo-
czątkowanie w komórkach naskórka syntezy witaminy D, 
będącej prekursorem powstającego w nerkach kalcytriolu 
- 1,25(OH)2D3. Aktywna postać witaminy D odpowiada 
za utrzymanie prawidłowej gospodarki wapniowo-fosfo-
ranowej w organizmie, jest niezbędna w procesie mine-
ralizacji oraz podczas prawidłowego wzrostu i rozwoju 
kości. Obecność receptorów dla witaminy D stwierdzono 
niemal w każdej komórce ciała ludzkiego łącznie z więk-
szością komórek układu immunologicznego. Witamina 
D odgrywa ponadto ważną rolę w regulacji proliferacji 
komórkowej oraz w procesie różnicowania komórek i ich 
apoptozy. Według badań epidemiologicznych ponad po-
łowa populacji Europy cierpi na niedobory tej witaminy 
w organizmie. Sytuacja ta wynika z wydłużenia czasu 
spędzanego w ciągu dnia w pomieszczeniach zamknię-
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Wiedza mieszkańców woj.śląskiego na temat wpływu promieniowania UV na zdrowieSilesians knowledge about effects of UV on health

coronary artery disease), autoimmune diseases (type 
I diabetes, multiple sclerosis) and some cancers (breast, 
prostate, colon) (2, 3).

Frequent and prolonged exposures to solar UVR 
are a serious threat for human health since tanning 
became fashionable and people, especially those 
with fair complexion, started to migrate to high solar 
radiation regions. The skin damage effect of UVA and 
UVB, due to different wavelength, is achieved through 
different mechanisms. The energy from UVB radiation 
is absorbed directly by epidermal cells causing DNA 
photodamages. UVA radiation is less genotoxic, however 
its intensity is equal at particular location regardless of 
the season and daytime. It also can penetrate clouds and 
glass. Melanin and porphyrins absorb UVA radiation 
and form free radicals that cause DNA oxidative 
damage. The photodamaged genetic material may lead 
to skin cancer. Basal cell carcinoma is the most common 
of malignant skin cancers. Squamous cell carcinoma, 
the second most common form of skin cancer, is more 
invasive and has a tendency towards infiltration and 
metastasis. Malignant melanoma represents a 1.5-2% 
of all skin cancers and has the highest mortality rate - 
due to late detection is responsible for 80% of all skin 
cancer-related deaths. Epidemiological studies indicate 
that the number of new cases of malignant melanoma 
among Caucasians increases by an average of 5% each 
year, while among black people remains stable. The 
major risk factor of developing a malignant melanoma, 
specified by the International Agency for Research on 
Cancer – IARC, is exposure to UVR from sunlight. In 
2009, WHO and IARC have also classified the use of 
UV-tanning devices (solariums) into the group of high 
risk factors (4, 5). 

Due to large health consequences from both 
insufficient and excessive exposure to UVR, it was 
reasonable to examine the current state of knowledge, 
opinions and behaviors of Silesians regarding UVR. 
The another aim of this study was to indicate which 
group, regarding gender, age and level of education, 
has the better knowledge in this topic, and toward 
which groups, education programs should be directed.

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted in 2017 on 169 residents 
of one of Silesian cities. Detailed characteristic of 
the studied group is presented in table 1. The method 
of a diagnostic survey with original, anonymous 
questionnaires was used in this study. The first part of the 
questionnaire consisted of questions about the gender, 
age and level of education. To determine a dose of UVR, 
respondents were asked if they spend time outdoors in 
sunny weather and use a solarium. Positive respondents 
were requested to provide the frequency and the length 

tych lub też celowego unikania słońca i nadmiernej fo-
toprotekcji. Niedobór witaminy D (<25 nmol/l) skutkuje 
zwiększeniem ryzyka rozwoju krzywicy u dzieci oraz 
osteoporozy i osteomalacji u osób dorosłych. Istnieją 
również badania wskazujące na związek pomiędzy ni-
skim stężeniem witaminy D a występowaniem chorób 
układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, 
choroba wieńcowa), chorób autoimmunologicznych (cu-
krzyca typu I, stwardnienie rozsiane) oraz niektórych no-
wotworów (sutka, prostaty, okrężnicy) (2, 3).

Zbyt częsta i długotrwała ekspozycja skóry na pro-
mieniowanie UV, wynikająca z panującej od kilkudzie-
sięciu lat mody na opaleniznę, jak również migracja w re-
jony o dużym nasłonecznieniu, zwłaszcza przez osoby 
o jasnej karnacji stanowi poważne zagrożenie dla zdro-
wia i życia człowieka. Ze względu na różną długość fali, 
UVA i UVB doprowadzają do uszkodzeń skóry na drodze 
dwóch różnych mechanizmów. Energia promieniowania 
UVB pochłaniana jest bezpośrednio przez DNA komórek 
naskórka powodując fotouszkodzenia w materiale gene-
tycznym. Promieniowanie UVA charakteryzuje się dużo 
słabszym działaniem genotoksycznym, jednakże jego 
natężenie w danym miejscu na powierzchni ziemi jest 
stałe niezależnie od pory roku oraz dnia. Przenika rów-
nież przez chmury i szyby. W wyniku pochłaniania UVA 
przez melaninę i porfiryny dochodzi do powstawania 
wolnych rodników wywołujących oksydacyjne uszko-
dzenia DNA. Powstające fotouszkodzenia w materiale 
genetycznym komórek mogą prowadzić do rozwoju no-
wotworów skóry. Najczęściej spotykanym nowotworem 
złośliwym skóry jest rak podstawnokomórkowy. Drugi 
pod względem częstości występowania, rak kolczysto-
komórkowy, charakteryzuje się większą złośliwością 
objawiającą się skłonnością do naciekania i przerzutów. 
Czerniak złośliwy stanowi 1,5-2% wszystkich nowotwo-
rów złośliwych skóry i cechuje go najwyższy odsetek 
umieralności - 80% przypadków w wyniku zbyt późnego 
wykrycia nowotworu kończy się zgonem. Badania epide-
miologiczne wskazują, że liczba nowych przypadków za-
chorowań na czerniaka złośliwego wśród przedstawicieli 
rasy kaukaskiej wzrasta średnio o 5% rocznie, podczas 
gdy u osób rasy czarnej pozostaje na stałym poziomie. 
Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju czerniaka uzna-
nym przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem 
– IARC (International Agency for Research on Cancer) 
działającą przy WHO jest naturalne źródło UV – pro-
mieniowanie słoneczne. W 2009 roku WHO i IARC do 
grupy czynników najwyższego ryzyka zakwalifikowały 
również promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez 
sztuczne źródła – solaria (4, 5). 

Z uwagi na duże konsekwencje zdrowotne wynika-
jące zarówno z niedostatecznej, jak również nadmiernej 
ekspozycji na promieniowanie UV zasadne było zbadanie 
stanu wiedzy, opinii oraz niektórych zachowań mieszkań-
ców województwa śląskiego dotyczących promieniowania 
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of the UV exposure. The frequency of using sunscreens 
was also asked. The further part of the questionnaire 
consisted of 11 single choice questions, 4 multiple choice 
questions and two free text questions (about major 
sources of knowledge about UVR and about the most 
important criteria for purchasing sunglasses). Survey 
contained questions about basic differences between 
UVA and UVB, positive and negative effects of UVR 
and sun protection. Descriptive statistics were used in 
the analysis. The results were shown using a percentage 
scale. The percentage value was calculated in relation 
to the total number of answers given by the respondents 
to particular question. The chi2 (χ2) test of independence 
was used for statistical analysis. Statistical significance 
was set at the p≤0.05 level.

Table I. Participant characteristics (N=169)
Tabela I. Charakterystyka badanej grupy (N=169)

n %

gender
females 85 50,3
males 84 49,7

age
20-35 74 43,8
36-50 48 28,4
51-70 47 27,8

level of education

higher 60 35,5
secondary 89 52,7

vocational 20 11,8

RESULTS

34% of the surveyed group (58 people) declared not 
spending time outdoors durin g sunny weather in spring 
and summer. The majority of the rest of the group (111 
people; 48 male and 63 female) sunbathe only during 
the holiday period. 4 people spend about 30 minutes 
a day in the sun, a further 4 people about 1 hour a day, 
and for one person it was up to 6 hours a day, which 
could be related to the specific type of ones work. In the 
study group, 16 people (9%) use the solarium (4 men 
and 12 women) (p<0.05). Cosmetics with sunscreens 
were used by a larger number of women than men. The 
percentage of women and men using such cosmetics 
with specific frequency, amounted respectively: for 
always 8% and 0%; often 39% and 5%; rarely 50% 
and 85%; never  3% and 10%.

The respondents were asked about the knowledge 
of the positive effects of UVR on the skin. 88% of men 
and 92% of women indicated the vitamin D synthesis. 
The frequency of such responses was significantly 
lower in the group aged 51-70 compared to other age 
groups (p= 0.05) and in the group with vocational 
education compared to those with secondary and 
higher education (p<0.001). Only 49% of people - 
43% of men and 55% of women, were aware that UV 

ultrafioletowego. Kolejnym celem pracy było wskazanie, 
która grupa osób uwzględniając płeć, wiek i wykształcenie 
posiada najlepszą wiedzę w tym temacie, a do której grupy 
powinny być skierowane programy edukacyjne. 

MATERIAŁ I METODY

Badanie zostało przeprowadzone w 2017 roku wśród 
169 mieszkańców jednego z miast w województwie 
śląskim. Szczegółowa charakterystyka badanej grupy 
przedstawiona została w tabeli 1. W badaniu posłużo-
no się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując 
specjalnie do tego celu skonstruowaną autorską anoni-
mową ankietę. Pierwsza część kwestionariusza składała 
się z pytań dotyczących płci badanych osób, ich wieku 
oraz wykształcenia. W celu określenia stopnia ekspo-
zycji na promieniowanie UV, ankietowanych zapytano, 
czy spędzają czas na świeżym powietrzu przy słonecznej 
pogodzie oraz czy korzystają z solarium. Przy odpowie-
dzi twierdzącej proszono o podanie częstotliwości i dłu-
gości ekspozycji. Pytano również o częstość stosowania 
preparatów promieniochronnych. Dalsza część ankiety 
składała się z 11 pytań zamkniętych jednokrotnego wy-
boru, 4 pytań z możliwością wybrania więcej niż jednej 
poprawnej odpowiedzi oraz dwóch pytań otwartych (źró-
dła z których ankietowani czerpią wiedzę na temat pro-
mieniowania UV oraz główne kryterium którym kierują 
się przy zakupie okularów przeciwsłonecznych). Pytania 
dotyczyły podstawowych różnic pomiędzy zakresem 
UVA i UVB, znajomości pozytywnych i negatywnych 
skutków ich działania oraz działań profilaktycznych 
w trakcie przebywania na słońcu. W badaniu zastosowa-
no analizę statystyczną opisową, a wyniki zaprezentowa-
no w skali procentowej. Wartość procentowa była liczona 
w stosunku do całkowitej liczby odpowiedzi udzielonych 
przez respondentów na zadane pytanie. Do analizy staty-
stycznej zastosowano test niezależności chi2 (χ2). Wyniki 
znamienne statystycznie uznano na poziomie p≤0,05.

WYNIKI

34% badanej grupy (58 osób) deklarowało, że nie 
spędza czasu na wolnym powietrzu podczas słonecz-
nej pogody w okresie wiosenno-letnim. Większość po-
zostałej części grupy (111 osób), wśród których było, 
48 mężczyzn i 63 kobiety przebywanie na słońcu ogra-
nicza do okresu urlopowego lub wakacyjnego. 4 osoby 
spędzają na słońcu około 30 minut dziennie kolejne 
4 osoby około 1 godziny dziennie, a u jednej osoby 
jest to aż 6 godzin dziennie, co może być związane 
z wykonywaną pracą. W grupie badanej korzystanie 
z solarium zadeklarowało 16 osób (9% responden-
tów), w tym 4 mężczyzn i 12 kobiet (p<0,05). Kosme-
tyki przeciwko promieniowaniu stosuje zdecydowanie 
większa liczba kobiet niż mężczyzn. Odsetek kobiet 
i mężczyzn stosujących takie kosmetyki zawsze wy-
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radiation triggers the production of melanin, a natural 
sunscreen. The correct answer was indicated by 76% 
of respondents in the under 35 age group, 35% of 
the group aged 36-50 and only 21% of the oldest age 
group (p<0.001). The number of correct answers also 
depended on the level of education, 56% of people 
with secondary education, 48% of people with higher 
education and only 20% of those with the lowest 
education answered correctly (p<0.05). Only 17% 
of respondents were aware that UV inhibit the skin-
colonizing microorganisms activity. This response 
was indicated by 24% of the youngest group, 10% of 
the middle-aged group and 11% of the oldest group. 
However, there were no statistically significant 
differences depending on age, gender and level of 
education. 36% of respondents correctly answered the 
question about the possibility of reducing dermatoses 
symptoms, such as: psoriasis, atopic dermatitis, or 
lichen planus by UVR. This answer was marked by 
15% of men and 55% of women (p<0.001).

Only 38% of respondents were aware which 
type of UVR was responsible for the sunburn, and 
the correct answer, “UVB, because the shorter the 
wavelength, the stronger the erythema reaction” was 
indicated statistically more often by women than men, 
people under 35 years of age and those with secondary 
education. Nearly half (49%) of respondents did not 
know which UV range penetrated deeply into the skin, 
passed through the epidermis, reached the dermis and 
caused photoaging. The correct answer: “UVA, because 
the UV penetration depth into skin tissue is proportional 
to the wavelength” was more often indicated by women 
and people under 35 years of age. Respondents did not 
know which type of radiation was emitted by solarium. 
Only 27% were aware that, the strengthened UVA 
radiation with the limited UVB emission to reduce the 
erythema reaction, was a right answer. Table 2 shows 
the percentage of correct answers among questions 
about differences between UVA and UVB depending on 
respondent’s gender, age and level of education.

The studied subjects were asked about their 
familiarity with photo-aging symptoms, i.e. chronic 
sun-damaged skin. 68% of respondents correctly 
indicated a uneven skin pigmentation, women 
(p<0.001) definitely chose this answer much more 
often than men. 62% indicated the loss of skin firmness 
as a result of decreased collagen synthesis and in this 
question also women (p<0.001) and people under 35 
years of age have presented better knowledge. Other 
symptoms of photoaging like: small dilated blood 
vessels (teleangiectasias), thickening of the stratum 
corneum or sebaceous glands hypertrophy (comedones) 
were indicated by 30%, 27% and 13%, respectively.  
 
 

niósł odpowiednio: 8% i 0%; często 39% i 5%; rzadko 
50% i 85%; nigdy 3% i 10%.

Ankietowanych zapytano o znajomość pozytywnych 
skutków wynikających z działania promieniowania UV 
na skórę. 88% mężczyzn i 92% kobiet zaznaczyło, że 
zaliczamy do nich syntezę witaminy D3. Częstość wska-
zywania tego efektu była istotnie statystycznie mniejsza 
w grupie w przedziale wiekowym 51-70 lat w porówna-
niu do pozostałych grup wiekowych (p=0,05) oraz w gru-
pie z najniższym wykształceniem w porównaniu do osób 
z wykształceniem średnim i wyższym (p<0,001). O fak-
cie, iż promieniowanie UV uaktywnia produkcję melani-
ny, będącej naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, wie-
działo tylko 49% osób – 43% mężczyzn i 55% kobiet. 
Odpowiedź taką wskazało 76% ankietowanych w grupie 
do 35 r. życia, 35% grupy z przedziału 36-50 lat i zaledwie 
21% grupy najstarszej (p<0,001). Na liczbę poprawnych 
wskazań tego pozytywnego efektu działania UV wpływ 
miało również wykształcenie respondentów, odpowiedź 
taką zaznaczyło 56% osób z wykształceniem średnim, 
48% osób z wykształceniem wyższym i zaledwie 20% 
badanych z najniższym wykształceniem (p<0,05). Jedy-
nie 17% badanych wiedziało, że promienie ultrafioletowe 
hamują aktywność kolonizujących skórę drobnoustrojów. 
Odpowiedź tę zaznaczyło 24% osób z grupy najmłodszej, 
10% grupy w średnim wieku i 11% grupy najstarszej. Nie 
stwierdzono jednak znamiennych statystycznie różnic 
w zależności od wieku, płci i wykształcenia. Na możli-
wość łagodzenia przez promieniowanie UV objawów 
dermatoz takich jak: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, 
czy liszaj płaski, wskazało 36% badanych. Odpowiedź tę 
zaznaczyło 15% ankietowanych mężczyzn i 55% kobiet 
(p<0,001). 

Jedynie 38% badanych było świadomych, który 
rodzaj promieniowania UV odpowiedzialny jest za po-
wstanie oparzenia słonecznego, a prawidłową odpowiedź 
„UVB, ponieważ im krótsza długość fali, tym działanie 
rumieniotwórcze jest silniejsze” statystycznie częściej 
wskazywały kobiety niż mężczyźni, osoby przed 35. 
rokiem życia oraz posiadające wykształcenie średnie. 
Blisko połowa (49%) respondentów nie wiedziała, jaki 
zakres widma UV przenika w największym stopniu przez 
naskórek do skóry właściwej powodując jej starzenie. 
Poprawną odpowiedź: „UVA, gdyż głębokość przenika-
nia UV do skóry jest wprost proporcjonalna do długości 
fali” częściej wskazywały kobiety oraz osoby które nie 
ukończyły 35. r. życia. Respondenci nie wiedzieli, który 
rodzaj promieniowania emitowany jest przez urządzenia 
solaryjne. Zaledwie 27% wskazało, że jest to wzmocnio-
ne promieniowanie UVA z ograniczeniem emisji UVB 
dla ograniczenia reakcji rumieniowej. Tabela 2 przedsta-
wia procent poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce różnic pomiędzy UVA i UVB w zależności od płci, 
wieku i wykształcenia badanych osób. 

Wiedza mieszkańców woj.śląskiego na temat wpływu promieniowania UV na zdrowieSilesians knowledge about effects of UV on health
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The knowledge about the definition of free radicals 
also been tested. 44% of respondents knew that free 
radicals were reactive molecules and its formation was 
inducted by UVR. The majority of correct answers 
appeared in the under 35 years of age group compared 
to other age groups (p<0.001). About 49% of the studied 
group knew about DNA oxidative damages caused by 
free radicals (40% male and 56% female respondents 
(p<0.05)). The majority of correct answers appeared 
again in the youngest age group (64%) compared with 
those from the middle aged group (42%) and the oldest 
group (32%) (p<0.01). Statistically significant less 
correct answers about free radicals appeared among 
respondents with vocational education level. 14% 
wrongly assumed that free radicals brought a beneficial 
effect on human body, 17% indicated that free radicals 
slowed the aging process. The use of cosmetics and 
supplements with  vitamins A, C and E, in order to 
eliminate negative UV effects, was declared by 109 
people (64% of the studied group). Among those, 36 
people did not present proper knowledge about free 
radicals.

55% of studied people were not able to find the 
correct meaning of SPF abbreviation (Sun Protective 
Factor). 44% of men and 46% of women knew that 
it helped to calculate how much time the individual 
might stay in the sun without erythema reaction. 83% 
of men and 92% of women were aware that cosmetics 
with the SPF 50+ did not provide 100% of the UV 
protection. Only ¼ of the studied group knew that the 
SPF only referred to the reduced level of UVB reaching 
the skin, and did not limit the UVA radiation at all. 
In this question, women presented better knowledge 
than men: respectively 15% vs 34% of correct answers 
(p<0.01). Table 3 shows the percentage of correct 
answers regarding SPF factor depending on the age 
and level of education among respondents.

In the question: “Do you think that people with 
phototype III are less exposed to UVR compared to 

Ankietowanych zapytano o znajomość objawów foto-
starzenia, czyli przewlekłego posłonecznego uszkodzenia 
skóry. 68% badanych prawidłowo wskazało na nierówno-
mierną pigmentację, przy czym zdecydowanie częściej tę 
odpowiedź wybierały kobiety (p<0,001). 62% wskazało 
utratę jędrności skóry w wyniku zmniejszonej produkcji 
kolagenu i tu również lepszą wiedzą wykazały się kobiety 
(p<0,001) oraz osoby przed 35 r. życia. Pozostałe objawy 
fotostarzenia: poszerzenie naczyń krwionośnych skóry 
(teleangiektazje), pogrubienie warstwy rogowej naskórka 
i przerost gruczołów łojowych (zaskórniki) wskazało od-
powiednio 30%, 27% i 13% badanych. Sprawdzona zo-
stała również wiedza ankietowanych na temat wolnych 
rodników. O tym, że są to reaktywne cząsteczki lub atomy, 
źródłem których jest m.in. promieniowanie UV wiedziało 
44% respondentów. Najwięcej poprawnych odpowiedzi 
padło w grupie osób do 35. r. życia w porównaniu do pozo-
stałych grup wiekowych (p<0,001). O tym, że wolne rod-
niki przyczyniają się do degeneracji DNA wiedziało 49% 
badanej grupy (40% mężczyzn i 56% kobiet (p<0,05)). 
Najwięcej poprawnych wskazań było w grupie najmłod-
szej (64%) w porównaniu do grupy w średnim wieku 
(42%) i najstarszej (32%) (p<0,01). Osoby z wykształ-
ceniem zawodowym na oba pytania dotyczące wolnych 
rodników udzieliły istotnie statystycznie mniej dobrych 
odpowiedzi niż pozostałe grupy wykształcenia. 14% grupy 
badanej błędnie podało, że wolne rodniki mają korzystny 
wpływ na organizm, a 17% zaznaczyło, że spowalniają 
starzenie. Stosowanie kosmetyków i suplementów diety 
z zawartością witamin A, C i E w celu niwelowania nie-
korzystnych skutków UV zadeklarowało 109 osób (64% 
badanej grupy). Wśród nich prawidłowej wiedzy na temat 
wolnych rodników nie posiadało 36 osób.

55% badanych nie znało znaczenia skrótu SPF (Sun 
Protective Factor). 44% mężczyzn i 46% kobiet wie-
działo, że pozwala on na osobnicze obliczenie czasu, 
jaki można przebywać na słońcu bez wystąpienia re-
akcji rumieniowej. 83% mężczyzn i 92% kobiet było 
świadomych, że preparaty z filtrem SPF 50+ nie blokują 

Table II. The knowledge of basic differences between UVA and UVB radiation depending on the gender, age and education  
              level of the respondents.
Tabela II. Znajomość podstawowych różnic pomiędzy promieniowaniem UVA i UVB w zależności od płci, wieku  
                  i wykształcenia respondentów. 

 Which type of UVR is 
responsible for sunburn?

Which type of UVR is 
responsible for photoaging?

Which type of UVR is 
emitted by solariums?

females 49%
p<0,01

64%
p<0,001

31%
p>0,05

males 26% 38% 24%
age: 20-35 54%

p<0,001
64%

p<0,01
41%

p<0,001age: 36-50 27% 46% 27%
age: 51-70 23% 36% 6%
higher education 23%

p<0,01
45%

p>0,05
23%

p>0,05secondary education 51% 57% 31%
vocational education 25% 40% 20%
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people with phototype II” the correct answer “yes” 
was indicated only by 33% of people, at the same 
time many respondents - 91 people (54%) indicated 
“I do not know.” Women showed better knowledge of 
the meaning of skin phototype - 44% gave an correct 
answer compared to 23% of men (p<0.01). The group 
aged 51-70 gave statistically significant less right 
answers compared to other age groups (p<0.05).

Nearly 100% of answerers knew at what time of 
a day the direct sunlight should be avoided during sum-
mer. Only one person participating in the study reported 
that the time of day was irrelevant. 44% correctly in-
dicated the amount of sunscreen recommended to ap-
ply to a skin for a proper UV protection (2 mg/cm2). 
15% chose the 5 mg/cm2, while insufficient amounts: 
0.05 mg/cm2 and 0.5 mg/cm2 were indicated by 10% 
and 31% answerers respectively. 71% of people, regard-
less of gender, age and level of education, were aware of 
the necessity to re-apply even the waterproof sunscreens 
after bathing. Respondents were also asked about the 
opinion of the legitimacy of using UV-protective cos-
metics on sun exposed body parts throughout the whole 
year. 36% of respondents believed that they should be 
applied. This opinion was expressed by 20% of men and 
52% of women (p<0.001), as well as 53% of people un-
der 35 years of age, 21% from the middle age group and 
26% of the oldest group (p<0.01). Additionally, there 
were also a comparison whether those people who had 
answered “yes” for previous question also knew that 
SPF informed just about protection against UVB. Only 
half women (22) were aware, while in the men group no 
one answered correctly.

The true definition of melanoma was chosen by 
nearly half of respondents. Those who indicated all 
possibilities (7 people), or the right answer together 
with a wrong one (9 people), despite clearly asking for 
only one answer, were not considered as aware. Those 
people together with two others, who did not indicate 
any answer were classified to the group without 

w 100% docierania promieni UV do skóry. Tylko ¼ ba-
danej grupy wiedziała, że współczynnik SPF świadczy 
jedynie o stopniu ograniczenia przez dany preparat do-
stępu promieniowania UVB do skóry, nie dotyczy na-
tomiast ograniczenia promieniowania UVA. W pytaniu 
tym lepszą wiedzą w porównaniu do mężczyzn wyka-
zały się kobiety: odpowiednio 15% vs 34% poprawnych 
wskazań (p<0,01). Tabela III przedstawia procent po-
prawnych odpowiedzi dotyczących współczynnika SPF 
w zależności od wieku i wykształcenia respondentów.

Na pytanie: „Czy uważa Pani/Pan, że osoby o fo-
totypie III są w mniejszym stopniu narażone na pro-
mieniowanie UV w porównaniu do osób o fototypie 
II” odpowiedzi twierdzącej udzieliło zaledwie 33% 
ankietowanych, natomiast aż 91 osób (54% badanych) 
zaznaczyło odpowiedź: „Nie wiem.” Lepszą wiedzą na 
temat fototypu skóry wykazały się kobiety – odpowie-
dzi twierdzącej udzieliło 44% w porównaniu do 23% 
mężczyzn (p<0,01). Grupa osób w przedziale wieko-
wym 51-70 lat udzieliła na to pytanie istotnie staty-
stycznie mniej dobrych odpowiedzi w porównaniu do 
pozostałych grup wiekowych (p<0,05). 

Blisko 100% respondentów wiedziało, w jakich 
godzinach należy unikać bezpośredniego nasłonecznie-
nia w okresie letnim. Tylko jedna osoba uczestnicząca 
w badaniu podała, że pora dnia nie ma znaczenia. 44% 
ankietowanych prawidłowo wskazało ilość preparatu 
promieniochronnego, jaką należy nałożyć na skórę, aby 
spełniał swoją funkcję (2 mg/cm2). 15% badanych wy-
brała odpowiedź 5 mg/cm2, natomiast niewystarczające 
ilości preparatu: 0,05 mg/cm2 i 0,5 mg/cm2 wskazało 
odpowiednio 10% i 31% osób. 71% badanych osób bez 
względu na płeć wiek i wykształcenie było świadomych 
konieczności ponownego nałożenia na skórę preparatu 
wodoodpornego po kąpieli. Respondentów zapytano 
również o opinię na temat zasadności stosowania ko-
smetyków promieniochronnych na nieosłonięte części 
ciała w ciągu całego roku. 36% badanych jest zdania, 
że powinny być one stosowane. Opinię taką wyraziło 
20% mężczyzn i 52% kobiet (p<0,001), jak również 
53% osób do 35. r. życia, 21% średniej grupy wieko-

Table III. The percentage of correct answers regarding SPF depending on the age and level of education among respondents.
Tabela III. Procent poprawnych odpowiedzi dotyczących współczynnika SPF w zależności od wieku i wykształcenia  
                   respondentów.

 Meaning of SPF 
abbreviation Interpretation of SPF 50+ Type of UVR limited by 

SPF

age: 20-35 55%
p<0,01

88%
p<0,01

32%
p>0,05age: 36-50 50% 86% 19%

age: 51-70 23% 64% 19%
higher education 43%

p<0,05
83%

p<0,05
20%

p>0,05secondary education 52% 83% 29%
vocational education 20% 60% 20%
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wej i 26% najstarszej grupy (p<0,01). Dodatkowo po-
równano ile osób, które odpowiedziały twierdząco na to 
pytanie wiedziało, że faktor SPF informuje o ochronie 
tylko przed promieniami UVB. Świadoma tego faktu 
była zaledwie połowa grupy kobiet (22 osoby) nato-
miast w grupie mężczyzn nikt nie udzielił prawidłowej 
odpowiedzi odnośnie SPF. 

Prawidłową definicję czerniaka wybrała blisko ½ an-
kietowanych. Osobom, które pomimo prośby o wybranie 
tylko jednej poprawnej odpowiedzi wskazały wszystkie 
możliwości (7 osób), bądź odpowiedź właściwą wraz 
z jedną odpowiedzią błędną (9 osób), nie uznano odpo-
wiedzi jako poprawnej. Ankietowani ci razem z dwiema 
osobami, które nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi zakla-
syfikowani zostali do grupy nieposiadającej wiedzy na 
ten temat. Prawidłową definicję czerniaka wybrało 37% 
grupy mężczyzn i 64% grupy kobiet (p<0,001) oraz 56% 
osób z wykształceniem wyższym, 55% z wykształceniem 
średnim i zaledwie 10% osób posiadających wykształce-
nie zawodowe (p<0,001). Odsetek osób wskazujących 
daną definicję czerniaka prezentuje rycina 1. 

Osoby badane zostały poproszone o podanie głów-
nego kryterium, jakim kierują się kupując okulary prze-
ciwsłoneczne. Do najczęściej wymienianych odpowie-
dzi u 100 osób (59% badanej grupy) należało min. przy-
stępna cena, estetyka i aktualna moda. Mniejsza grupa 
ankietowanych - 64 osoby (38%) zwracały uwagę, czy 
okulary posiadają filtry przeciwsłoneczne i kupuje je 
głównie w zakładach optycznych. Dwie osoby oświad-
czyły, że nie kupują okularów nie podając powodów 
takiego postępowania, a trzy osoby nie udzieliły odpo-
wiedzi na to pytanie.
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DYSKUSJA

Widmo ultrafioletu, stanowiące część docierającego 
do Ziemi promieniowania elektromagnetycznego, wy-
wiera na organizmy żywe efekty zarówno pozytywne jak 
i negatywne. W niniejszym badaniu spośród wszystkich 

knowledge in this subject. The correct definition 
of melanoma was chosen by 37% of men and 64% 
of women (p<0.001), by 56% of people with higher 
education, 55% with secondary education and only 
10% of people with vocational education (p<0.001). 
The percentage of people indicating particular 
melanoma definitions is shown in figure 1. The 
respondents were asked to define the main selection 
criteria while buying sunglasses. The most frequent 
answer among 100 people (59% of the surveyed 
group) were the affordable price, the aesthetics and 
the current fashion. The smaller group of respondents 
- 64 people (38%) paid attention to sunscreens and buy 
sunglasses mainly in optometrist. Two people admitted 
not wearing glasses at all, without giving any reason, 
and other three did not answer the question.
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DISCUSSION

The UV spectrum, as a part of electromagnetic 
radiation that reaches Earth’s surface, has effects both 
beneficial and harmful to human health. In the present 
study, the vitamin D synthesis was indicated most often 
among all beneficial effects of UVR. To cover 90 % of 
daily required amount of vitamin D production in the 
skin, 15% of the skin surface must be exposed to the 
sun for about  ¼ of the time required to cause a slight 
redness. This amount of time varies according to the 
complexion or number of melanin particles in the skin. 
In Poland (latitude above 34° N/S) this opportunity 
arises from April to September, provided that there is no 
cloud cover. While 90% of the study group were aware 
of the role of ultraviolet in the vitamin D formation, 
about 1/3 admitted to not spending time in the sun. 
Other respondents sunbath only during the holiday 
period, comments like “I avoid sun” or “I always 
look for shady places” appeared very often. Only 9 
people declared daily sun exposures. Melanin - natural 
photoprotection, is not known by half of the studied 

Magdalena Kamińska, Magdalena Hartman-Petrycka i inni



533

group. Melanin particles accumulate in the cell nucleus 
of keratinocytes, in lower layers of the epidermis, 
absorbing UVB and UVA radiation thus protecting 
the DNA against photodamage and neutralizing free 
radicals. Female and younger respondents had better 
knowledge about beneficial effects of UVR.

The penetration depth of the electromagnetic 
radiation in tissue is proportional to the wavelength, 
whereas the higher the energy of radiation the shorter 
the wavelength. UVB is almost completely absorbed 
by stratum corneum - the outermost layer of the 
epidermis, only 20% reaches the basal layer, while 
UVA with the longest wavelength penetrates to the 
dermis. In the current study, nearly ⅓ of the answerers 
were aware that UVB radiation was responsible for 
the appearance of a sunburn, i.e. the ultraviolet-
induced erythema reaction, while half of the study 
group was aware what type of UVR penetrates into 
the dermis. Torzewska et al. (6) showed that only 
15% respondents provided correct answer about 
UVA radiation, while Flis et al. (7) while assessing 
the awareness of photoaging and photoprotection 
among inhabitants of the Podkarpackie province, 
demonstrated that 79% of respondents did not know 
the basic differences between UVA and UVB. The fact 
that in the current study only 9% of respondents use 
the solarium was the manifestation of raising public 
awareness of health risk for taking such actions. For 
comparison, in Glińska et al. (8) study form 2009, 
54.2% of answerers used solarium, and in Torzewska 
et al. (6) survey conducted in 2014 among residents 
of the Łódź region, the percentage decreased to 
36%. Unfortunately, the knowledge about the type 
of radiation emitted by solarium is insufficient. At 
the turn of the year 1989/1990, the UVA radiation 
power in solariums was increased by 10 times its 
natural value in the sunlight. In the present study, less 
than ⅓ of the respondents knew that during solarium 
session skin was exposed for UVA with a reduction 
of UVB emission to minimize the ultraviolet-induced 
erythema reaction. Among 16 people who admitted to 
using solarium, only 2 provided the correct answer. 
For comparison, in the study of Krajewska-Kułak 
et al. (9) 34.5% of students from Łomża connected 
sunbathing in the solarium with both UVA and UVB, 
and the group of nurses and midwives examined by 
Glińska’s group (8) provided 42.5% correct answers.

The most dangerous effect of UVR is melanoma- 
a malignant tumor of the skin, mucous membrane or 
uveal tract of the eye. In Torzewska’s study (6), the 
60% of the studied group was aware that pigmented 
lesions may lead to skin cancer, while in Krajewska-
Kułak study (9), only 43 out of 229 surveyed students 
connected tanning in the solarium with the risk of 
neoplastic changes. In this study, the correct definition 

korzystnych skutków promieniowania UV ankietowani 
najczęściej wskazywali na syntezę witaminy D. Do po-
wstania tej witaminy w organizmie w ilości pokrywają-
cej 90% jej dobowego zapotrzebowania wystarcza eks-
pozycja około 15% powierzchni ciała (odsłonięta twarz, 
przedramiona i dłonie) wynosząca ¼ czasu wymaganego 
do wywołania lekkiego zaróżowienia skóry. Czas ten 
różni się w zależności od karnacji, czy też ilości mela-
niny w skórze. W Polsce (szerokość geograficzna po-
wyżej 34° N/S) taka możliwość istnieje od kwietnia do 
września pod warunkiem braku zachmurzenia. Pomimo 
tego, że 90% badanej grupy było świadomych roli ultra-
fioletu w powstawaniu witaminy D, aż ⅓ ankietowanych 
przyznała, że nie spędza czasu na słońcu. Pozostałe oso-
by poddają się ekspozycji słonecznej jedynie w trakcie 
urlopu, a komentarze typu „unikam słońca” lub „szukam 
cienia” pojawiały się bardzo często. Zaledwie 9 osób de-
klaruje stałe, dzienne ekspozycje. Połowa ankietowanej 
grupy nie wiedziała o powstającej pod wpływem UV na-
turalnej fotoprotekcji – melaninie. Melanina gromadząc 
się nad jądrem komórkowym keratynocytów w dolnych 
warstwach naskórka pochłania promieniowanie UVB 
i UVA chroniąc tym samym DNA przed fotouszkodze-
niem, neutralizuje również wolne rodniki. Większą wie-
dzę na temat korzystnych skutków promieniowania UV 
posiadały kobiety i osoby z grupy najmłodszej.

Głębokość przenikania fali elektromagnetycznej do 
tkanki jest proporcjonalna do długości fali natomiast 
energia promieniowania jest tym większa, im długość 
fali krótsza. Większa cześć promieniowania UVB po-
chłaniana jest przez najbardziej zewnętrzną warstwę na-
skórka, warstwę rogową, a jedynie 20% dociera do war-
stwy podstawnej, podczas gdy promieniowanie o dłuż-
szej fali - UVA, penetruje aż do skóry właściwej. Blisko 
⅓ ankietowanych w obecnym badaniu wiedziała, że 
promieniowanie UVB odpowiedzialne jest za pojawie-
nie się oparzenia słonecznego, czyli ostrego odczynu ru-
mieniowo-zapalnego, natomiast połowa badanej grupy 
była świadoma, jaki rodzaj promieniowania UV przeni-
ka przez naskórek do skóry właściwej. W badaniach To-
rzewskiej i wsp. (6) zaledwie 15% badanych poprawnie 
wskazało na promieniowanie UVA, natomiast w pracy 
Flis i wsp. (7) oceniającej świadomość mieszkańców 
województwa podkarpackiego na temat fotostarzenia 
i fotoprotekcji, aż 79% badanych nie znało podstawo-
wych cech różniących UVA i UVB.

Za zwiększeniem świadomości społeczeństwa odno-
śnie zagrożeń związanych z naświetlaniem skóry w sola-
riach przemawia fakt, iż w niniejszym badaniu korzysta-
ło z solarium jedynie 9% respondentów. Dla porównania 
w badaniach Glińskiej i wsp. (8) z 2009 roku z tego typu 
usług korzystało 54,2% ankietowanych a w badaniach To-
rzewskiej i wsp. (6) przeprowadzonych w 2014 roku wśród 
mieszkańców województwa łódzkiego odsetek ten zmalał 
do 36%. Niestety wiedza ankietowanych na temat rodzaju 
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of melanoma was known by half of respondents. 
Women again have shown better knowledge. Among 
people with higher education 46% did not provide 
a correct answer, comparable to people with secondary 
education (45% incorrect answers). Even fewer 
respondents were aware of harmful effects of ultraviolet 
on the organ of sight. Only 38% of the surveyed group 
paid attention to sunscreens while buying sunglasses.

The possible limitations of negative health effects 
of UV exposure as a result of some prevention actions 
were also assessed. All respondents were aware of the 
time of the day at which the direct sunlight should 
be avoided, with the exception of one person. In the 
group of nurses and midwives (8) as well as in the 
group of students studied by Krajewska-Kułak et al. 
(9), the frequency of correct answers was significantly 
lower and amounted 36.7% and 24.5%, respectively. 
In this study, women were more concerned about 
photoprotection and used sunscreens much more often 
than men (39% vs. 5%). Zalewska et al. (10) confirmed 
this observation, the frequent using of sunscreens was 
declared by 28% of women and only 1% of men. The 
amount of sunscreen recommended by FDA (The Food 
and Drug Administration in USA) to apply to the skin 
for a UV protection is greater than or equal to 2 mg/
cm2. In present study, 59% of respondents indicated 
correct answers: 2 mg/cm2 and 5 mg/cm2, comparable 
to Glińska’s (8) results (51.7%), whereas in Zalewska’s 
study (10) only 8% of answerers knew how much 
sunscreen should be applied to the skin surface. 
Regardless of gender, age and level of education, 71% 
of people were aware of the necessity of the re-applying 
even the waterproof sunscreen after bathing, sweating 
or wiping off, similarly to 95% of Warsaw high school 
students (11). More than half of the respondents was 
not aware of the meaning of the SPF abbreviation 
commonly found on sunscreen labels. People of the 
oldest age group and those with vocational education 
had the smallest knowledge, they also believed more 
often that SPF 50+ provided a complete sun protection. 
Respondents, especially men and people in the oldest 
age group, were not able to differentiate the basic skin 
phototypes. Considering the limited knowledge about 
the melanin synthesis in the epidermis, the subjects 
were not aware that the more melanin particles in the 
skin, the longer the time allowed for sunbathing. This 
knowledge would be useful for selecting appropriate 
SPF factor in cosmetics for UV protection. 61 people 
(44 women and 17 men) use cosmetics with SPF 
all year long. Out of this group, only 22 women do 
so with the awareness of the importance of the SPF. 
In autumn and winter, when the duration of daylight 
becomes shorter, as well as during cloudiness, when 
the intensity of UVB is low, cosmetics with a low SPF 
factor and high UVA protection should be chosen. The 

emitowanego przez urządzenia solaryjne promieniowania 
jest niezadowalająca. Na przełomie lat 89. i 90. XX wieku 
moc promieniowania UVA w solariach została zwiększo-
na do wartości 10-krotnie przekraczającej jego zawartość 
w naturalnym świetle słonecznym. W niniejszym badaniu 
mniej niż ⅓ respondentów wiedziała, że opalanie w sola-
rium związane jest z naświetlaniem skóry promieniowa-
niem UVA z ograniczeniem emisji UVB dla zminimali-
zowania reakcji rumieniowej. Wśród 16 osób korzystają-
cych z solarium poprawnej odpowiedzi udzieliły jedynie 2 
osoby. Dla porównania, w pracy Krajewskiej-Kułak i wsp. 
(9) 34,5% badanych studentów z Łomży wiązało proces 
opalania w solarium zarówno z UVA, jak i UVB, a bada-
na przez Glińską i wsp. (8) grupa pielęgniarek i położnych 
udzieliła 42,5% poprawnych odpowiedzi.

Do największych zagrożeń związanych z promienio-
waniem UV należy czerniak - nowotwór złośliwy skóry, 
błony śluzowej i błony naczyniowej oka. W badaniu To-
rzewskiej i wsp. (6) 60% badanej grupy było świadomych, 
że zmiany barwnikowe mogą prowadzić do powstania 
nowotworu skóry, natomiast w pracy Krajewskiej-Kułak 
i wsp. (9) wśród 229 ankietowanych studentów jedynie 
43 osoby wiązały opalanie w solarium z ryzykiem wy-
stąpienia zmian nowotworowych. W niniejszej pracy 
prawidłową definicję czerniaka wskazała połowa respon-
dentów. Lepszą wiedzą ponownie wykazały się kobie-
ty. Wśród osób z wykształceniem wyższym aż 46% nie 
udzieliło poprawnej odpowiedzi, porównywalnie do osób 
posiadających wykształcenie średnie (45% błędnych 
wskazań). Jeszcze mniejsza liczba ankietowanych zda-
wała sobie sprawę z negatywnego działania ultrafioletu 
na narząd wzroku. Zaledwie 38% badanej grupy przy za-
kupie okularów przeciwsłonecznych zwracała uwagę czy 
wyposażone są one w filtry przeciwsłoneczne. 

Ocenione zostały również zachowania profilaktyczne 
badanej grupy, dzięki którym możliwe jest ograniczenie 
negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z nad-
miernej ekspozycji na UV. Z wyjątkiem jednej osoby, 
wszyscy ankietowani byli świadomi, w jakich godzinach 
należy unikać bezpośredniej ekspozycji słonecznej. W gru-
pie pielęgniarek i położnych (8) oraz w grupie studentów 
badanych przez Krajewską-Kułak i wsp. (9) częstość po-
prawnych wskazań była zdecydowanie mniejsza i wyno-
siła odpowiednio: 36,7% i 24,5%. W niniejszym badaniu 
kobiety bardziej dbają o fotoprotekcję stosując preparaty 
promieniochronne zdecydowanie częściej niż mężczyźni 
(39% vs 5%). Wyniki pracy Zalewskiej i wsp. (10) potwier-
dzają tą obserwację, częste stosowanie tych kosmetyków 
deklaruje 28% kobiet i zaledwie 1% mężczyzn. Zalecana 
przez FDA (Federalny Urząd Żywności i Leków w USA) 
dawka preparatu promieniochronnego wynosi ≥2 mg/cm2. 
W obecnym badaniu prawidłowe odpowiedzi: 2 mg/cm2 
i 5 mg/cm2 wskazało łącznie 59% ankietowanych, po-
równywalnie do wyników Glińskiej i wsp. (8) (51,7%), 
natomiast w badaniu Zalewskiej i wsp. (10) zaledwie 
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prevention actions among 64% of respondents also 
included the use of cosmetics and dietary supplements 
with antioxidants, however, about 33% of this group 
did so unconsciously, without the basic knowledge 
about free radicals.

To sum up, the knowledge about UVR and its 
negative and positive effects is insufficient among 
respondents, and its level depended on gender, age 
and degree of education. Educational programs about 
negative effects of sunbathing or solarium, but also 
the promotion of daily short-term sun exposures in 
Polish society seem reasonable to implement. Vitamin 
D deficiency resulting from its insufficient dermal 
synthesis is difficult to supplement with diet because in 
natural food products there are very small amounts of 
vitamin D. The overdose can occur from high intakes of 
supplements containing vitamin D, but not from dietary 
intake or sunbathing. The correct use of cosmetics 
with sunscreens, especially those with a high SPF in 
the autumn and winter when skin synthesis is limited, 
should be also mentioned. In people who do not use 
sunscreens properly, paradoxical photoprotection may 
occur, as a result of an false sense of security. Those 
using sunscreens stays in the intense sun longer, not 
realizing that any sunscreen provides a complete sun 
protection.

CONCLUSIONS

1. Most respondents were aware of UVR value for the 
vitamin D synthesis. People of oldest age group and 
those with vocational level of education presented 
the smallest knowledge about the positive impact 
of UVR on a human body.

2. A small percentage of respondents declared 
healthy regular short-term sun exposures. The 
majority sunbath only during the holiday period. 
Respondents were aware of daytime when direct 
sunlight should be avoided and most of them do 
not use a solarium.

3. Women had definitely more knowledge about 
negative effects of ultraviolet than men, also use 
UV-filters more often. People of oldest age group 
and those with vocational education were not aware 
of the significance of the SPF abbreviation, they 
also believed that SPF 50+ provided a complete 
sun protection.

4. The correct definition of melanoma was identified 
by half of respondents, mostly by females.
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8% ankietowanych wiedziało, jaką ilość preparatu nale-
ży nałożyć na skórę. 71% osób niezależnie od płci, wie-
ku i wykształcenia wiedziało o konieczności ponownego 
nałożenia preparatu wodoodpornego po kąpieli, spoceniu 
się czy wytarciu skóry, dla porównania aż 95% uczniów 
warszawskich szkół średnich było świadomych tego faktu 
(11). Ponad połowa badanych nie znała znaczenia skrótu 
SPF obecnego powszechnie na kosmetykach promie-
niochronnych. Najniższą wiedzę posiadały osoby z grupy 
najstarszej i z wykształceniem zawodowym, one to rów-
nież częściej były przekonane, że faktor SPF 50+ całkowi-
cie blokuje docieranie UV do skóry. Respondenci, zwłasz-
cza mężczyźni i osoby w najstarszej grupie wiekowej, nie 
potrafili rozróżnić podstawowych fototypów skóry. Biorąc 
pod uwagę niezadowalającą wiedzę na temat syntezy me-
laniny w naskórku, badane osoby nie były świadome, że 
im więcej barwnika znajduje się w skórze, tym czas prze-
bywania na słońcu ulega wydłużeniu. Wiedza ta pozwoli-
łaby na dobranie kosmetyku promieniochronnego z odpo-
wiednim faktorem SPF. 61 osób badanych (44 kobiety i 17 
mężczyzn) stosuje kosmetyki z filtrami przeciwsłonecz-
nymi w ciągu całego roku. Z grupy tej tylko 22 kobiety 
robią to świadomie znając znaczenie skrótu SPF. W trakcie 
krótkiego dnia w okresie jesienno-zimowym, jak i podczas 
zachmurzenia, gdy natężenie UVB jest niskie, należałoby 
wybrać preparat z niskim faktorem SPF i filtrami przeciw-
ko promieniowaniu UVA. Do zachowań profilaktycznych 
wśród 64% ankietowanych należało również stosowanie 
kosmetyków i suplementów diety z zawartością antyoksy-
dantów, jednakże około 33% tej grupy robi to nieświado-
mie, nie posiadając wiedzy na temat wolnych rodników. 

Reasumując, wiedza ankietowanych na temat pro-
mieniowania UV oraz jego negatywnych i pozytywnych 
skutków jest niewystarczająca, a jej poziom zależny jest 
od płci, wieku i wykształcenia. Zasadne wydają się być 
programy edukacyjne dotyczące nie tylko negatywnych 
skutków kąpieli słonecznych, czy też opalania w solarium, 
ale również propagowanie wśród społeczeństwa polskiego 
krótkich dziennych ekspozycji na działanie światła sło-
necznego. Niedobory witaminy D, wynikające z niedo-
statecznej skórnej syntezy, trudno jest uzupełnić dietą, po-
nieważ naturalne produkty żywnościowe zawierają bardzo 
małe ilości tej witaminy. Stosowanie ogólnie dostępnych 
suplementów witaminy D wiąże się z ryzykiem przedaw-
kowania, co nie ma miejsca podczas naturalnej syntezy 
na słońcu. Należy również położyć nacisk na prawidłowe 
stosowanie preparatów z filtrami przeciwsłonecznymi, 
zwłaszcza z wysokim faktorem SPF w okresie jesienno-zi-
mowym, co ogranicza już i tak niewielką syntezę skórną. 
U osób niewłaściwie stosujących filtry przeciwsłoneczne 
może dojść do paradoksalnego efektu fotoprotekcji w wy-
niku pozornego poczucia bezpieczeństwa. Osoby używa-
jące fotoprotektorów dłużej przebywają na intensywnym 
słońcu nie zdając sobie sprawy, że żaden faktor nie blokuje 
promieniowania UV w 100%. 

Wiedza mieszkańców woj.śląskiego na temat wpływu promieniowania UV na zdrowieSilesians knowledge about effects of UV on health
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WNIOSKI

1. Większość ankietowanych była świadoma, że ko-
rzystnym efektem promieniowania ultrafioletowego 
jest synteza witaminy D, najmniejszą wiedzę na te-
mat pozytywnego wpływu promieniowania UV na 
organizm posiadały osoby z najstarszej grupy wie-
kowej i te z wykształceniem zawodowym.

2. Tylko niewielki procent ankietowanych deklaro-
wał najkorzystniejsze dla zdrowia regularne krót-
kotrwałe ekspozycje na słońce, większość korzy-
stała z kąpieli słonecznych podczas okresu urlopo-
wego. Respondenci wiedzieli, w jakich godzinach 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia 
i w większości nie korzystali z solarium.

3. Zdecydowanie większą wiedzę na temat nieko-
rzystnych skutków ultrafioletu posiadały kobie-
ty, one też częściej stosowały preparaty promie-
niochronne. Osoby z grupy najstarszej i posiada-
jące wykształcenie zawodowe nie znały znaczenia 
skrótu SPF, a SPF 50+ kojarzyły z w pełni bez-
piecznym przebywaniem na słońcu.

4. Połowa respondentów, w tym większość stanowiły 
kobiety, znała prawidłową definicję czerniaka.
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ABSTRACT

Issues related to nutrition and food safety in Poland are included in the hundred-year history of the National 
Institute of Hygiene (PZH), which exists since 1918.

The first scientific institution in Poland devoted to nutrition after the First World War was the Department 
of Biochemistry and Hygiene of Nutrition created in 1923 in the National School of Hygiene operating at the 
National Institute of Hygiene (PZH), whose director was Dr. Ludwik Rajchman. This Department was headed 
since 1925 by Kazimierz Funk, an outstanding scholar, who had already gained international fame as a discoverer 
of vitamins, and at PZH he investigated the effects of poor nutrition on health. 

After departure of Kazimierz Funk from Poland, the issues related to nutrition were dealt with by Dr. Gustaw 
Szulc and Dr. Aleksander Szczygieł, who since 1938 was the head of the Department of Biochemistry and 
Nutrition Hygiene. In 1963, all issues related to nutrition were transferred from the National Institute of Hygiene 
(PZH) to the newly founded Institute of Food and Nutrition in Warsaw, whose director was Aleksander Szczygieł.
Food safety issues went to the National Institute of Hygiene in 1935 after incorporating into its structure the 
State Department of Food and Consumers Goods operating in Warsaw since 1919. Thanks to this reorganization, 
National Institute of Hygiene became the headquarter for all State Departments of Food and Consumer Goods in 
Poland. As soon as in the third year of their activity (in 1921), the laboratories of the State Department of Food 
and Consumers Goods examined over 65,000 samples of food products, detecting adulterations, false labeling, 
harmful admixtures or spoiled products in 44% of cases. The State Departments of Food and Consumer Goods in 
1952 were transformed into Sanitary-Epidemiological Stations and incorporated into the structures of the State 
Sanitary Inspection. National Institute of Hygiene obtained the status of a research institute whose tasks were 
besides the scientific activity, the postgraduate education of the personnel of this Inspection.

After the Second World War, prof. Stanisław Krauze, who was appointed the head of the Department of 
Food Research and Articles of Common Use at the PZH in 1935, continued his mission. Prof. Stanisław Krauze 
was recognized as the founder of the scientific bases of food control in Poland, food sciences and the initiator of 
microbiological food research. Prof. Stanisław Krauze was the head of this Department of PZH until 1962. Another 
head of this Department, prof. dr h.c. Maksym Nikonorow, introduced research on pesticide residues, food monitoring 
studies, as well as toxicological testing using laboratory animals, opening a new quality in the assessment of food 
safety. After his retirement this Department was led by prof. Halina Mazur (1981-1990) and assoc. prof. Kazimierz 
Karłowski (1990-2010). Since 2011 dr Jacek Postupolski is a head of this Department, which in 2012 has changed 
its name to the Department of Food Safety. The scientific staff of this Department, besides conducting scientific 
research, service, and educational activities, acts as experts for the Minister of Health, the Minister of Agriculture, 
and other national authorities, and cooperates with the FAO/WHO, the European Commission and Food and Feed 
Safety Authority (EFSA). In the Department there are accredited laboratories serving as the National Reference 
Laboratories (NRLs) which cooperate with the European Union Reference Laboratories (EU-RLs).

Key words: nutrition, food safety, history of food control, consumer goods, PZH, Poland 

STRESZCZENIE

Zagadnienia związane z żywieniem i bezpieczeństwem żywności w Polsce są wpisane w stuletnią historię 
Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który istnieje od 1918 roku.

Pierwszą w Odrodzonej Polsce placówką naukową zajmującą się sprawami żywienia był Oddział Biochemii 
i Higieny Odżywiania utworzony w 1923 r. w Państwowej Szkole Higieny działającej przy Państwowym Zakładzie 
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Higieny (PZH), którego dyrektorem był dr Ludwik Rajchman. Na czele tego Oddziału w 1925 r. stanął Kazimierz 
Funk wybitny uczony, który wcześniej już zyskał międzynarodową sławę jako odkrywca witamin, a w PZH zajął 
się badaniem skutków nieprawidłowego żywienia na zdrowie. Po wyjeździe Funka z Polski, zagadnieniami żywie-
nia zajmował się dr Gustaw Szulc i dr Aleksander Szczygieł, który od 1938 r. był kierownikiem Oddziału Biochemii 
i Higieny Odżywiania, którego nazwę później zmieniono na Dział Higieny Żywienia PZH. W 1963 roku wszystkie 
zagadnienia związane z żywieniem zostały przeniesione z Państwowego Zakładu Higieny do nowo powstałego 
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, którego dyrektorem został Aleksander Szczygieł. 

Zagadnienia bezpieczeństwa żywności trafiły do PZH w 1935 r. po włączeniu do jego struktury Państwowego Za-
kładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, samodzielnie funkcjonującego w Warszawie już od 1919 r. Dzięki tej 
reorganizacji Państwowy Zakład Higieny stał się centralą dla pozostałych Państwowych Zakładów Badania Żywności 
funkcjonujących w Polsce, które stały się jego filiami. Już w trzecim roku swojego istnienia (w 1921 r), laboratoria 
tych Zakładów zbadały łącznie ponad 65 tysięcy próbek produktów spożywczych, stwierdzając w 44% przypadków 
zafałszowania, fałszywe oznakowanie, szkodliwe domieszki lub zepsute produkty spożywcze. Państwowe Zakłady 
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku będące filiami PZH w 1952 r. zostały przekształcone w stacje sanitarno-
-epidemiologiczne i włączone w struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PZH uzyskał status instytutu naukowo-
-badawczego, którego jednym z zadań była działalność naukowa i kształcenie podyplomowe kadr dla tej Inspekcji. 

Po II Wojnie Światowej, kierownikiem Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w PZH był powoła-
ny jeszcze w 1935 r. Stanisław Krauze, uznany za twórcę naukowych podstaw kontroli żywności w Polsce, nauki 
o żywności i inicjatora badań mikrobiologicznych żywności. Prof. Stanisław Krauze kierował Zakładem Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku PZH do 1962 r. Kolejny kierownik tego Zakładu w latach 1962-1981 prof. dr hab. 
dr h.c. Maksym Nikonorow, wprowadził badania pozostałości pestycydów, badania monitoringowe żywności, a także 
badania toksykologiczne na zwierzętach doświadczalnych otwierając nową jakość w ocenie bezpieczeństwa żywno-
ści. Po odejściu prof. Nikonorowa na emeryturę kolejnymi kierownikami Zakładu byli prof. dr hab. Halina Mazur 
(1981-1990) i doc. dr hab. Kazimierz Karłowski (1990-2010). Od 2011 r. kierownikiem tego Zakładu, który w 2012 
r. zmienił nazwę na Zakład Bezpieczeństwa Żywności, jest dr Jacek Postupolski. Obecnie, pracownicy naukowi Za-
kładu oprócz badań naukowych, prowadzą działalność usługową i szkoleniową, są ekspertami dla Ministra Zdrowia, 
Ministra Rolnictwa i innych urzędów państwowych, a także współpracują z FAO/WHO, Komisją Europejską i Urzę-
dem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W Zakładzie funkcjonują akredytowane laboratoria jako Narodowe La-
boratoria Referencyjne (NRLs) współpracujące z Europejskimi Laboratoriami Referencyjnymi (EU-RLs). 

Słowa kluczowe: żywienie, żywność, bezpieczeństwo żywności, historia kontroli żywności, przedmioty użytku, PZH

WPROWADZENIE

Zagadnienia związane z żywieniem i bezpieczeń-
stwem żywności w Polsce są wpisane w stuletnią histo-
rię działalności Państwowego Zakładu Higieny (PZH), 
który istnieje od 1918 roku. W Państwowym Zakładzie 
Higieny (obecna nazwa: Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), którego 
zakres działalności był bardzo szeroki, pracowało wie-
lu wybitnych naukowców, dzięki którym instytucja ta 
zyskała uznanie w kraju i na świecie (2, 6, 8, 9, 15).

OKRES MIĘDZYWOJENNY

Władze odrodzonej, wyniszczonej działaniami 
wojennymi Polski, przywiązywały ogromną wagę do 
stanu odżywienia ludności i jakości żywności, które 
wymagały pilnych działań w sferze organizacyjnej, 
naukowej i edukacyjnej. Ogromne potrzeby kraju 
spowodowały, że dwie niezmiernie istotne dla zdro-
wia społeczeństwa dziedziny, jakimi były żywienie 
i jakość zdrowotna żywności, musiały się rozwijać 
w szybkim tempie.

Utworzony w Państwowym Zakładzie Higieny 
(PZH) w 1923 roku Oddział Biochemii i Higieny Od-
żywiania Państwowej Szkoły Higieny był pierwszą 
w Polsce placówką naukową ds. żywienia. Prowadził 
badania naukowe z zakresu żywienia, a zwłaszcza 
wpływu żywienia na zdrowie oraz skutków niepra-
widłowego żywienia. W 1925 roku, dr Ludwik Raj-
chman, któremu powierzono funkcję dyrektora PZH, 
sprowadził do Warszawy znanego biochemika - Kazi-
mierza Funka, który miał rozwijać badania naukowe 
w Państwowym Zakładzie Higieny. Funk, uzyskał sty-
pendium Fundacji Rockefellera, dzięki któremu mógł 
prowadzić badania nad insuliną, wpływem tiaminy na 
metabolizm węglowodanowy, badania nad niacyną 
i innymi zagadnieniami związanymi z prawidłowym 
żywieniem. Kazimierz Funk, pełniąc funkcję Kierow-
nika Działu Biochemii w PZH, opublikował w 1925 r.  
w Medycynie Doświadczalnej i Społecznej artykuł 
pt. „Obecny stan nauki o witaminach” (7, 15). Razem 
ze współpracownikami opublikował także w czasopi-
smach zagranicznych kilka prac, m.in. na temat roli in-
suliny w metabolizmie fosforu, syntezy witamin przez 
różne gatunki drożdży, zastosowania żelu koloidalne-
go żelaza do absorbcji witamin B i D czy wartości od-
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żywczej różnych warstw ziarna pszenicy i kukurydzy 
(15). Badania na temat witamin były kontynuowane 
przez jego asystentkę, mgr Zofię Kołodziejską, także 
po wyjeździe Funka z Polski w 1929 r. Badania te zo-
stały zwieńczone opracowaniem ‘Tablic witaminów’, 
które ukazały się w czasopiśmie Zdrowie Publiczne Nr 
11 i 12 w 1938 roku, jako pierwsza w Polsce publika-
cja na temat witamin. Z powodu szybkiego wyczerpa-
nia nakładu oraz zmian, jakie zaszły w stanie wiedzy 
na temat witamin, tego samego roku ukazało się opra-
cowanie, w postaci monografii, zawierającej aktualną 
wiedzę na temat witamin, przydatną zwłaszcza tym, 
którzy nie byli w stanie śledzić szybkiego postępu na-
uki o witaminach (5). 

 

Fig. 1 ‘Tables of vitamins’ by Zofia Kołodziejska and  
            Aleksander Szczygieł, Warsaw 1938
Ryc. 1 ‘Tablice witaminów’ autorstwa Zofii Kołodziej- 
              skiej i Aleksandra Szczygła, Warszawa 1938 r.

Z Oddziałem Biochemii i Higieny Odżywiania 
Państwowej Szkoły Higieny współpracował dr Stani-
sław Kon ze Stacji Biologicznego Badania Żywności 
należącej wówczas do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Aprowizacji. Prowadził on badania nad biolo-
giczną wartością białek i zapotrzebowaniem człowie-
ka na białko. Stacja ta później została włączona do Od-
działu Biochemii i Higieny Odżywiania Państwowej 
Szkoły Higieny (15). 

W 1931 r. dyrektorem Państwowego Zakładu Hi-
gieny został docent dr Gustaw Szulc. Tematyka jego 
prac naukowych w tym okresie dotyczyła roli żywie-

nia w powstawaniu niektórych chorób (obecnie na-
zywanych metabolicznymi), żywienia sportowców 
i prawodawstwa z zakresu nadzoru nad żywnością. 
W celu umożliwienia dalszego rozwoju prac badaw-
czych w tej dziedzinie, docent Szulc wysłał dr Alek-
sandra Szczygła na dwuletnie studia podyplomowe do 
profesora E.V. Mc Colluma w Johns Hopkins School 
of Hygiene and Public Health w Baltimore, Maryland, 
USA. Zaowocowało to w następnych latach powsta-
niem w Oddziale Biochemii i Higieny Odżywiania 
wielu publikacji naukowych i dwóch monografii z za-
kresu żywienia. 

W latach 1935-1938 działalność naukowa Od-
działu Biochemii i Higieny Odżywiania obejmowała 
badania nad wartością biologiczną produktów spo-
żywczych i preparatów witaminowych, wpływem 
zjełczałych tłuszczów na zdrowie, zawartością wita-
miny C w owocach świeżych i przechowywanych. 
Opracowywano jadłospisy letnie i zimowe dla pra-
cowników fizycznych i umysłowych oraz obliczano 
wartość kaloryczną i odżywczą posiłków wydawanych 
w kuchniach fabrycznych. Prowadzono także wykła-
dy na kursach dla kontrolerów sanitarnych. Pracow-
nicy Oddziału powoływani byli także w charakterze 
rzeczoznawców w sprawach jadłospisów dożywiania 
bezrobotnych, dzieci szkolnych oraz współpracowali 
w sprawach dotyczących żywienia z różnymi urzęda-
mi, instytucjami i organizacjami społecznymi. Przy 
Oddziale czynna była Stacja badania wartości odżyw-
czej produktów spożywczych oraz kontroli organo-
preparatów (17, 18, 19). Przy Państwowym Zakładzie 
Higieny istniała także specjalna Komisja ds. Organo-
preparatów, która rozpatrywała podania o rejestracje 
i dopuszczenie do obrotu preparatów hormonalnych. 
W 1937 roku rozpatrzono aż 70 wniosków (19). 

W 1938 r. kierownictwo Oddziału Biochemii i Hi-
gieny Odżywiania Państwowej Szkoły Higieny objął 
dr Aleksander Szczygieł. Badania naukowe Oddziału 
koncentrowały się na oznaczaniu wartości biologicz-
nej preparatów witaminowych, białek zbóż i uzupeł-
nianiem białek zbóż białkami warzyw. Oznaczano tak-
że siłę bakteriobójczą środków stosowanych do stery-
lizacji naczyń mleczarskich (20). 

Funkcjonujące w kraju od 1919 roku Państwowe 
Zakłady Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, 
prowadziły szeroką działalność kontrolną, laborato-
ryjną i ekspertyzową, a bezpośredni nadzór nad nimi 
sprawowało Ministerstwo Zdrowia Publicznego (6, 10, 
11). Państwowy Zakład Badania Żywności i Przedmio-
tów Użytku w Warszawie w 1921 roku, w trzecim roku 
swojego istnienia, zbadał ogółem ponad 35 tysięcy pró-
bek produktów spożywczych, w tym aż 36% stanowiły 
próbki zakwestionowane z powodu zafałszowania, fał-
szywego oznaczenia, zepsucia lub stosowania szkodli-
wych domieszek do żywności. Spośród zbadanych 349 
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próbek przedmiotów użytku 35,2% zakwestionowano 
z powodu niespełniania wymagań zdrowotnych. Do 
sądów i władz administracyjnych skierowano aż 5499 
doniesień karnych. W 1922 roku odsetek zakwestiono-
wanych próbek żywności wzrósł do ponad 50% (14). 
Podobna sytuacja, pod względem odsetka kwestiono-

wanych próbek produktów spożywczych w latach 1921 
i 1922, była w filiach w Łodzi i Krakowie. Szczegóło-
we dane dotyczące zbadanych i zakwestionowanych 
próbek produktów spożywczych i przedmiotów użytku 
w Zakładach Warszawie, Łodzi i Krakowie w latach 
1921 i 1922 zestawiono w Tabeli I. 

Table I. Number of examined and questioned samples of food products and consumer goods in the State Department  
               of Food and Consumers Goods in Warsaw, Lodz, Krakow w 1921 and 1922 (14)
Tabela I. Liczba zbadanych i zakwestionowanych próbek produktów spożywczych i przedmiotów użytku w Państwowych  
                Zakładach Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w Warszawie, Łodzi i Krakowie w latach 1921 i 1922 (14)

Lokalizacja 
Zakładu

Rok 
badania

Produkty spożywcze Przedmioty użytku 

zbadane zakwestionowane zbadane zakwestionowane

Warszawa
1921 35503 13112 (36,1%) 349 123 (35,2%)

1922 28213 14737 (52,2%) 177 16 (9,04%)

Łódź 
1921 28663 15378 (53,6%) 216 56 (25,9%)

1922 28213 14737 (52,2%) 177 16 (9,04%)

Kraków
1921 1051 453 (43,1%) 58  21 (36,2%)

1922 1925 1144 (59,4%) 152 81 (53,3%)

Razem 
1921 65217 28943 (44,0%) 623 200

1922 58351 30618 (54,6%) 506 113

Jak wynika ze szczegółowego sprawozdania opu-
blikowanego przez Ministerstwo Zdrowia Publicz-
nego, w Państwowych Zakładach Badania Żywności 
i Przedmiotów Użytku w Warszawie, Łodzi i Krako-
wie, w latach 1921 i 1922, najwięcej kwestionowa-
no próbek mleka i przetworów mlecznych (śmietana, 
śmietanka, masło) sprzedawanych na targowiskach 
(14). Wykonywano także badania toksykologiczne na 
obecność trucizn w pokarmach. W Warszawie w 1921 r.  
pod kątem obecności trucizn zbadano 20 próbek żyw-
ności stwierdzając w 17 z nich wynik dodatni, nato-
miast w 1922 r. na 79 zbadanych próbek 22 próbki dały 
wynik dodatni. 

Badania wykonywane przez Państwowe Zakłady 
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku prowadzo-
no na podstawie Państwowej Zasadniczej Ustawy Sa-
nitarnej i dekretu z 1919 r. o nadzorze nad wyrobem 
i sprzedażą artykułów. Opłaty za badania pobierano 
zgodnie z cennikiem ujętym w Rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia Publicznego z 1919 r. (10, 12). Organiza-
cję dozoru nad wyrobem, sprzedażą i wprowadzaniem 
do obrotu artykułów żywności i przedmiotów użytku 
określało, wydane później z mocą ustawy, Rozporzą-
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. (Dz. 
U z 1928 r, nr. 36, poz. 343) (13). Rozporządzenie to 
stosowane było w praktyce przez wiele lat, zwłaszcza 
w odniesieniu do przedmiotów użytku, i zostało uchy-
lone dopiero 1.01.2003 r.

1 kwietnia 1935 r. Państwowe Zakłady Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku zostały włączo-
ne do Państwowego Zakładu Higieny. Samodzielny 
Państwowy Zakład Badania Żywności i Przedmiotów 
Użytku z siedzibą w Warszawie, którego Dyrektorem 
był dr Stanisław Krauze, został włączony do Państwo-
wego Zakładu Higieny i stał się Działem PZH, a Pań-
stwowe Zakłady Badania Żywności i Przedmiotów 
Użytku w Łodzi, Poznaniu i Krakowie oraz istnieją-
ce Oddziały w Gdyni i Wilnie stały się filiami Pań-
stwowego Zakładu Higieny (17). W następnych latach 
przybywały nowe filie PZH (1), w których uruchamia-
no oddziały badania żywności i przedmiotów użytku. 

Wraz z włączeniem do PZH Państwowych Zakła-
dów Badania Żywności i Przedmiotów Użytku znacz-
nie rozszerzył się zakres jego działalności, w tym także 
naukowej. 

Dział Badania Żywności i Przedmiotów Użytku 
w centrali PZH odpowiedzialny był za nadzór nad 
artykułami żywności i przedmiotami użytku w m.st. 
Warszawie i w województwach: warszawskim, biało-
stockim, poleskim i wołyńskim. W tym czasie istniała 
pilna potrzeba przeprowadzenia kontroli w tych woje-
wództwach, ponieważ w niektórych miastach nie było 
kontroli artykułów żywności w ciągu ostatnich 10 lat, 
a w innych nie było jej dotąd wcale. Na konieczność 
takiej kontroli wskazywała duża liczba artykułów spo-
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żywczych, kwestionowanych w niektórych wojewódz-
twach z powodu zafałszowania, zepsucia lub obecno-
ści szkodliwych substancji, która przekraczała niekie-
dy nawet 50%. W miesiącach letnich, Dział zajmował 
się również kontrolą napojów chłodzących na całym 
podległym mu terenie (17).

W 1935 r. w Dziale w Warszawie ogółem zbada-
no 20067 próbek. Odsetek zakwestionowanych pró-
bek wynosił około 30%. Najwięcej uwagi poświęcano 
kontroli mleka i jego przetworów, których ok. 50% 
było kwestionowanych [17].

Liczbę zbadanych i zakwestionowanych próbek 
w 1935 r. zestawiono w Tabeli II. 

Table II. Number of examined and questioned samples of food products and consumer goods in the Department of Food and  
               Consumer Goods of PZH in Warsaw and PZH branches in 1935 (17)
Tabela II. Liczba zbadanych i zakwestionowanych próbek produktów spożywczych i przedmiotów użytku w Dziale  
                  Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH w Warszawie oraz filiach PZH w 1935 r. (17)

Centrala i  filie PZH 
Produkty spożywcze Przedmioty użytku

zbadane zakwestionowane zbadane zakwestionowane

Warszawa 20067 6107 (30,4%) 55 2

Kraków 15907 3575 (22,47) 59 22

Łódź 23927 5308 (22,18) 122 28

Poznań 5424 2183 (40,2%) 284 175

Wilno 4424 1495 (33,7%) 112 16

Gdynia 3826 1640 (42,8%) 7 2

OGÓLEM 73 575 20 308 (27,6%) 639 245

W 1935 r. istotnym zadaniem Działu Badania Żyw-
ności i Przedmiotów Użytku w PZH było także utrzy-
mywanie kontaktów z handlem i przemysłem spożyw-
czym w celu uzgodnienia przepisów dotyczących kon-
troli żywności. Prace naukowe Działu w tym czasie 
ukierunkowane były także na zbieranie materiałów do 
polskiego kodeksu żywnościowego czyli ujednolico-
nych metod badania żywności i przedmiotów użytku, 
którego brak dotkliwie odczuwano przy prowadzeniu 
kontroli żywności (3, 17). Prace badawcze w tym cza-
sie dotyczyły barwników dozwolonych w Polce do 
barwienia żywności oraz proszków do pieczenia ciast. 
Prowadzono także badania mąki i pieczywa oraz soli, 
w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 1935 r. na 
terenie województwa krakowskiego sprzedaży tylko 

jodowanej soli spożywczej, w której zawartość jodku 
potasu (KJ) powinna wynosić około 5g na tonę soli, 
z dopuszczalnymi odchyleniami o 2 gramy (17).

W latach 1936-1938 nastąpił rozwój organizacyjny 
Działu i Oddziałów badania żywności w filiach PZH, 
w których wykonywano tysiące analiz (18, 19, 20). 
Dział w Warszawie był odpowiedzialny za poziom 
prac Oddziałów. Utworzenie Działu Wodnego i prze-
jęcie przez niego badań próbek wody, spowodowa-
ło, że ogólna liczba analiz, wykonywanych w Dziale 
Badania Żywności w PZH i w filiach, spadła z 73575 
do 68929 próbek. Odsetek próbek produktów spożyw-
czych zakwestionowanych w 1936 r. wynosił 24,4% 
(27,6% w 1935 r.) i w porównaniu z krajami zachod-
nio-europejskimi był bardzo wysoki (18).

Table III. Number of examined and questioned samples of food products and consumer goods in the Department of Food  
                and Consumer Goods of PZH in Warsaw and PZH branches in 1936 (18)
Tabela III. Liczba zbadanych i zakwestionowanych próbek produktów spożywczych i przedmiotów użytku w Dziale Badania 
                   Żywności i Przedmiotów Użytku PZH w Warszawie oraz filiach PZH w 1936 r. (18)

Centrala i  filie PZH 
Produkty spożywcze Przedmioty użytku

zbadane zakwestionowane zbadane zakwestionowane
Warszawa 18408 4484 (26,5%) 326 111
Kraków 14025 2411 ( 17,2%) 163 23
Gdynia 3809 1658 (43,5%) 19 2

Wilno 5923 1499 (25,3%) 137 12

Poznań 4387 1753 (40,0%) 167 92
Łódź 22377 4609 (20,6%) 88 20

OGÓLEM 68929  16814 (24,4%) 900 260

Nauki o żywieniu i żywności w Państwowym Zakładzie HigienySciences of nutrition and food in National Institute of Hygiene



542

W 1937 r. powstały dwa nowe Oddziały badające 
żywność w Łucku i Stanisławowie. Z ogólnej liczby 
12 filii PZH aż 7 posiadało już Oddziały badania żyw-
ności. Spośród zbadanych ogółem 72658 próbek żyw-
ności zakwestionowano 18126 próbek (25%). W no-

wych oddziałach w Łucku i Stanisławowie zbadano 
ok. 1500 próbek żywności. Liczbę próbek zbadanych 
i zakwestionowanych w Dziale PZH w Warszawie i fi-
liach w 1937 zestawiono w Tabeli IV (19).

Table IV. Number of examined and questioned samples of food products and consumer goods in the Department of Food  
                and Consumer Goods of PZH in Warsaw and PZH branches in 1937 (19)
Tabela IV. Liczba zbadanych i zakwestionowanych próbek produktów spożywczych i przedmiotów użytku w Dziale Badania 
                 Żywności i Przedmiotów Użytku PZH w Warszawie oraz filiach PZH w 1937 r. (19)

Centrala i  filie PZH 
Produkty spożywcze Przedmioty użytku

zbadane zakwestionowane zbadane zakwestionowane

Warszawa 18010 4378 (24,3%) 278 108
Kraków 14911 2663 (17,9%) 156 64
Gdynia 3611 1354 (37,5%) 21 1
Wilno 8738 1220 (14,0%) 255 24
Poznań 5342 2424 (45,4%) 322 225
 Łódź 20550 5333 (25,9%) 128 40
Łuck 996 466 (46,8%) 18 9

Stanisławów 500 288 (57,6%) 6 2
OGÓŁEM 72658 18126 (24,9%) 1184 473

Liczbę próbek zbadanych i zakwestionowanych w filiach Państwowego Zakładu Higieny w 1938 r. podano 
w Tabeli V. 

Table V. Number of examined and questioned samples of food products and consumer goods in the Department of Food and  
              Consumer Goods of PZH in Warsaw and PZH branches in 1938 (20)
Tabela V. Liczba zbadanych i zakwestionowanych próbek produktów spożywczych i przedmiotów użytku w Dziale Badania 
               Żywności i Przedmiotów Użytku PZH w Warszawie oraz filiach PZH w 1938 roku (20)

Centrala i  filie PZH Produkty spożywcze Przedmioty użytku
zbadane zakwestionowane zbadane zakwestionowane

Warszawa 14859 3277 (22,05%) 250 112
Kraków 12864 2764 (21,49%) 134 55
Gdynia 4305 1870 (43,44%) 35 9
Wilno 9261 1204 (13,93%) 324 28
Poznań 5727 1959 (34,21%) 186 141
Łódź 16337 4957 (30,34%) 63 29
Łuck 3994 1452 (36,35%) 99 47

Stanisławów 3023 1106 (38,30%) 34 7
Lublin 748 416 (55,61%) 24 23
Lwów 238 95 (39,92%) 16 10
Kielce 145 76 (52,41%) 7 3

Katowice 7669 1200 (15,65%) 183 61
OGÓŁEM 79035 20462 (25,89%) 1355 525

W 1938 r. powstały 3 nowe Oddziały Badania 
Żywności: w Lublinie, Lwowie i Kielcach (20).

Próbki do badań nadsyłali kontrolerzy z Działu 
PZH i filii, instytucje państwowe i samorządowe oraz 
osoby prywatne. Aby zapewnić ścisły kontakt Centrali 
PZH z filiami, każdego roku odbywały się 2-3 dniowe 
wizytacje w Oddziałach filii. Polegały one na dysku-
sjach w sprawach metod analitycznych stosowanych 
w kontroli żywności i przedmiotów użytku oraz wy-
dawanych orzeczeń. Miały one na celu zapewnienie 
ujednoliconego postępowania przy interpretacji wy-

ników. Aby zapewnić stosowanie przy badaniu żyw-
ności i przedmiotów użytku ujednoliconych metod 
analitycznych, Centrala w Warszawie organizowała 
specjalne kursy doszkalające dla pracowników filii. 
Profesor Stanisław Krauze przywiązywał dużą wagę 
do opracowania i wydania Polskiego Kodeksu Żyw-
nościowego, zawierającego ujednolicone metody 
badania żywności i przedmiotów użytku. Temat ten 
poruszał bardzo często, zwłaszcza, wówczas gdy był 
odpowiedzialny za kontrolę żywności i przedmiotów 
użytku w kraju. Prace nad Kodeksem Żywnościowym 
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rozpoczęto przed wybuchem wojny, ale niestety Mi-
nisterstwo Opieki Społecznej, które kierowało wtedy 
kontrolą żywności w kraju, nie dało żadnych środków 
finansowych na jego opracowanie. Zbliżające się już 
niebezpieczeństwo wybuchu wojny spowodowało, że 
uwaga była skupiona na sprawach praktycznych. Roz-
wijający się przemysł rybny wymagał zwiększonej 
jego kontroli, gdyż, jak wykazano, szereg przetworów 
rybnych (szproty, homary itp.) wprowadzanych do ob-
rotu handlowego, nie odpowiadało podstawowym wy-
maganiom higienicznym (20). 

 Kontynuowane były naukowe posiedzenia refe-
ratowe z zakresu badania i przeprowadzania kontroli 
żywności dla pracowników Działu badania żywności 
PZH i poległych mu filii. 

Po wybuchu II Wojny Światowej w 1939 r. i prze-
jęciu PZH przez władze okupacyjne, personel Oddziału 
Biochemii i Higieny Odżywiania Państwowej Szkoły 
Higieny został przeniesiony do Oddziału Kontroli Or-
ganopreparatów i Witamin. Pracownicy tego Oddziału 
zajmowali się produkcją namiastki cukru (tzw. dul-
cyny), badaniem preparatów organicznych i witamin, 
a także współpracowali ze Stołecznym Komitetem 
Samopomocy Społecznej rozdzielając tran i witaminy 
dla dzieci. Nauczanie o żywieniu i żywności musiało 
zejść do podziemia, gdzie dr Aleksander Szczygieł pro-
wadził wykłady na tajnym Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Warszawskiego. 

Podczas Powstania Warszawskiego pracownicy, 
którzy pozostali w PZH, zapisali chlubną kartę w jego 
dziejach. Bronili budynków PZH przed pożarami i de-
wastacją, odwlekając termin ich wysadzenia przez 
okupantów, ukrywali sprzęt i wyposażenie laborato-
riów, prowadzili aptekę i szpital powstańczy. Gmach 
PZH udało się uratować.

OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

Zakład Higieny Żywienia
Po zakończeniu wojny w 1945 r. nie było pewno-

ści czy zrujnowana Warszawa zostanie stolicą, więc 
podjęto decyzję o tymczasowym przeniesieniu centrali 
PZH do Łodzi, pozostawiając w Warszawie jedynie fi-
lię, w której kierownikiem Oddziału Biochemii i Hi-
gieny Odżywiania, po uzyskaniu stopnia docenta hi-
gieny, został Aleksander Szczygieł. W tym czasie pracę 
w Oddziale podjęły mgr inż. Maria Romanowska-
-Szczygłowa i mgr inż. Jadwiga Rudowska-Koprowska 
oraz kilku laborantów i techników, co umożliwiło pla-
nowanie i realizację zadań laboratoryjnych. 

6 września 1946 roku, ówczesny Dyrektor PZH, 
Feliks Przesmycki, w miejsce Oddziału Biochemii 
i Higieny Odżywiania, powołał Zakład Higieny Ży-
wienia, którego najważniejszymi zadaniami było:
 - zapoznanie się z nowymi zdobyczami nauki o ży-

wieniu

 - opracowanie i wprowadzenie nowych metod ba-
dawczych w dziedzinie żywienia

 - poznanie skutków wadliwego żywienia ludności 
Polski, zwłaszcza dzieci i młodzieży

 - opracowanie programu racjonalizacji żywienia 
 - organizowanie szkoleń dla kadry żywieniowców 

i pomoc w szkoleniu techników żywienia
 - przygotowanie materiałów do nauczania (podręcz-

niki, tabele składu i wartości odżywczych środków 
spożywczych, normy wyżywienia) 

 - opracowanie wytycznych dotyczących żywienia 
poszczególnych grup ludności

 - organizacja zakładów żywienia zbiorowego
 - żywienie w zamkniętych zakładach leczniczych 

Zapotrzebowanie na publikacje z Zakładu Higie-
ny Żywienia szybko wzrastało, szczególnie w zakresie 
nauczania i badań usługowych zlecanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia, Ministerstwo Aprowizacji i Handlu, 
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Cen-
tralny Zarząd Szkolnictwa Zawodowego, Minister-
stwo Handlu Wewnętrznego, Ministerstwa Przemysłu 
i Skupu, a także różne organizacje społeczno-gospo-
darcze.

Zakład Higieny Żywienia PZH zajmował się ba-
daniami nad stanem odżywienia i sposobem żywienia 
różnych grup ludności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
W badaniach tych stosowano metody antropometrycz-
ne i biochemiczne. Przetłumaczono angielskie, a po-
tem opracowano własne, polskie tabele składu i war-
tości odżywczych środków spożywczych oraz nor-
my żywienia. Publikowano liczne artykuły naukowe 
i monografie. Szczególnie przydatna była monografia 
pt. „Normy wyżywienia dla 18 grup ludności”. Nor-
my te wykorzystywano przy planowaniu produkcji, 
przetwórstwa i obrotu żywnością, a także do poprawy 
żywienia zbiorowego. Nawiązano kontakty z FAO, 
WHO, Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych 
i innymi organizacjami (21). 

Dla tej szybko rozwijającej się w kraju dziedzi-
ny z zakresu żywienia brakowało wyszkolonych 
kadr i dlatego Zakład Higieny Żywienia PZH starał 
się wypełnić tę lukę. W 1946 r. uczestniczył w orga-
nizacji Studium Wyżywienia Społecznego przy Wy-
dziale Ogrodniczym SGGW, którego zadaniem było 
szkolenie żywieniowców na poziomie akademickim. 
Studium działało do 1950 r. W tym samym roku na 
Akademii Medycznej w Warszawie utworzono Od-
dział Sanitarno-Higieniczny, a w nim Katedrę i Zakład 
Żywienia, które mieściły się w gmachu PZH, wyko-
rzystując jego kadrę i wyposażenie. Kiedy w 1956 r. 
w miejsce Oddziału Sanitarno-Higienicznego powsta-
ło Studium Sanitarno-Higieniczne, katedra i Zakład 
Żywienia weszły w jego skład. Wtedy też w PZH na 
dużą skalę prowadzono kursy dla stacji sanitarno-epi-
demiologicznych i pracowników katedr higieny Aka-
demii Medycznych. 
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W 1954 r. Zakład Higieny Żywienia PZH liczył 
20 pracowników naukowych, 9 inżynieryjno-tech-
nicznych, 5 osób pomocy laboratoryjnych i 3 osoby 
administracji. Zajmował powierzchnię 440 m². Ponie-
waż Zakład Higieny Żywienia z trudem mógł już re-
alizować nakładane na niego nowe, stale rozszerzane 
zadania, powrócono do projektu utworzenia Instytutu 
Żywności i Żywienia (IŻŻ), który jeszcze przed woj-
ną wysunął ówczesny dyrektor Państwowego Zakładu 
Higieny dr Gustaw Szulc. Minister Zdrowia zaakcep-
tował ten wniosek i powołał Biuro Pełnomocnika ds. 
budowy nowego gmachu dla IŻŻ. Udało się uzyskać 
kilka pomieszczeń na terenie Warszawy, m.in. w miej-
scu przyszłego nowego gmachu IŻŻ przy ul. Pow-
sińskiej 61. Funkcjonujące w tym czasie w PZH dwa 
współpracujące ze sobą Zakłady: Zakład Higieny Ży-
wienia oraz Zakład Badania Żywności i Przedmiotów 
Użytku, podlegały zastępcy Dyrektora PZH ds. Higie-
ny - Marcinowi Kacprzakowi.

Powołany w 1963 r. w miejsce Zakładu Higieny 
Żywienia – Instytut Żywności i Żywienia – począt-
kowo mieścił się w czterech punktach w Warszawie: 
w PZH przy ul. Chocimskiej 24, przy ul. Wolność 9, 
przy ul. Rakowieckiej 36 i przy ul. Powsińskiej 61. 
Pełnomocnikiem ds. budowy nowego gmachu dla IŻŻ 
został doc. Aleksander Szczygieł. Po uzyskaniu terenu 
pod budowę, w 1960 r. zaczęto prowadzić rozmowy 
z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów 
Zjednoczonych (FAO) w sprawie dotacji na wyposaże-
nie Instytutu. FAO wyraziło zgodę i przyznało dotację 
FS/FAO/ONZ na rozwiązywanie problemów związa-
nych z żywnością i żywieniem w Polsce. Dotacja była 
przeznaczona dla różnych resortów gospodarczych, 
lecz kluczowe miejsce miał zajmować Instytut Żyw-
ności i Żywienia. 

Dyrektor projektu Dr F. Aylward wspólnie ze stro-
ną polską opracował plan wykorzystania dotacji. In-
stytut Żywności i Żywienia uzyskał środki finansowe 
na wyposażenie, stypendia i ekspertów. Pełnomocni-
kiem Rządu ds. realizacji umowy został ówczesny wi-
ceminister Zdrowia i Opieki Społecznej - prof. dr Jan 
Kostrzewski. Gmach Instytutu Żywności i Żywienia 
zbudowano w ciągu 5 lat i kilku miesięcy. Uroczyste 
jego otwarcie odbyło się 2 sierpnia 1968 r. z udziałem 
Dyrektora Generalnego FAO (23). 

Utworzony Instytut Żywności i Żywienia w War-
szawie przy ul. Powsińskiej 61, którego Dyrektorem 
został profesor Aleksander Szczygieł, realizował zada-
nia wykonywane wcześniej przez Zakład Higieny Ży-
wienia PZH, natomiast współpracujący z nim Zakład 
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku pozostał 
w PZH przy ul. Chocimskiej 24 i prowadził działal-
ność naukową i usługową w zakresie jakości zdrowot-
nej żywności. 

Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
Po II Wojnie Światowej, kierownikiem Zakładu 

Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH był po-
wołany jeszcze w 1935 r. dr Stanisław Krauze. (8). Do-
prowadził on do utworzenia najpierw w filiach PZH, 
a potem w stacjach sanitarno-epidemiologicznych Pra-
cowni Mikrobiologii Żywności. 

Prof. Stanisław Krauze kierował Działem Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku PZH aż do 1962 r. 
Prof. Krauze pracując w PZH jednocześnie pracował 
w Katedrze Nauki o Środkach Spożywczych na Wy-
dziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Warszawskie-
go (od 1950 r. Akademii Medycznej). W latach 1946-
1949 odbywał podróże naukowe do Anglii, Szwajcarii 
i Szwecji pogłębiając swoją wiedzę i zapoznając się 
z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie badania 
środków spożywczych i przedmiotów użytku (4, 8, 
22). 

Z inicjatywy i dzięki staraniom prof. Stanisława 
Krauzego w 1950 r. powołano do życia wydawane 
w PZH czasopismo naukowe „Roczniki Państwowe-
go Zakładu Higieny”, którego był pierwszym redakto-
rem naczelnym pełniąc tę funkcję w latach 1950-1955, 
1959 i 1962-1964. Od tego momentu pracownicy PZH 
mieli już własne czasopismo, poświęcone zagadnie-
niom żywienia i bezpieczeństwu żywności, w którym 
mogli publikować prace naukowe z tych dziedzin. 

W 1957 r. Zakład Badania Żywności i Przedmio-
tów Użytku we współpracy z Instytutem Sadownictwa 
prowadził badania preparatu ‘Azotox’ zawierającego 
DDT, który stosowany był do oprysku drzew owoco-
wych. Wyniki tych badań posłużyły do wyznaczenia 
okresów karencji po opryskach i ograniczenia pozosta-
łości pestycydów w owocach. W tym czasie pestycy-
dy chloroorganiczne (wśród nich DDT) powszechnie 
były stosowane, a ich pozostałości wykrywano w róż-
nych produktach spożywczych, zarówno roślinnych 
jak i zwierzęcych. 

Prof. Krauze uznany jest za twórcę naukowych 
podstaw kontroli żywności w Polsce. Był także twórcą 
bromatologii (nauki o żywności) i inicjatorem badań 
mikrobiologicznych żywności (8, 22).

W 1957 r. ukazał się podręcznik pt. „Metody mi-
krobiologicznego badania produktów żywnościo-
wych” autorstwa Marii Burbianki, specjalistki z za-
kresu mikrobiologii żywności. Doczekał się on pięciu 
kolejnych unowocześnionych wydań (8, 21).

Profesor Krauze po objęciu Katedry Bromatologii 
w 1962 r. pracował już tylko w Akademii Medycznej 
w Warszawie. Stanowisko kierownika Zakładu Bada-
nia Żywności i Przedmiotów Użytku PZH, po prof. 
Krauze, objął prof. dr hab. farm. Maksym Nikono-
row, który pracował w tym Zakładzie od ukończenia 
studiów farmaceutycznych jeszcze przed wojną, po-
czątkowo jako asystent, a po wojnie jako kierownik 
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Pracowni Toksykologii w tym Zakładzie. Profesor Ni-
konorow kierował Zakładem od 1962 r. do przejścia 
na emeryturę w 1981 r. Był współtwórcą nauki o środ-
kach spożywczych oraz stworzył polską szkołę tok-
sykologii żywności. Jako pierwszy rozpoczął badania 
monitoringowe żywności w zakresie szkodliwych dla 
zdrowia zanieczyszczeń występujących w produktach 
spożywczych (8). Profesor Nikonorow pełnił też funk-
cję zastępcy Dyrektora ds. Higieny w PZH, a w latach 
1982-1985 był redaktorem naczelnym kwartalnika 
„Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” wydawa-
nego przez PZH nieprzerwanie od 1950 r. do chwili 
obecnej. 

Pod koniec lat 60. w Zakładzie Badania Żywności 
i Przedmiotów Użytku w szerokim zakresie prowa-
dzono badania pozostałości pestycydów w środkach 
spożywczych metodami: kolorymetryczną, polarogra-
ficzną, chromatografii bibułowej i cienkowarstwowej 
oraz badano dynamikę zanikania tych pozostałości 
w owocach i warzywach. W latach 70., w miarę do-
skonalenia aparatury badawczej, wprowadzono nowo-
czesne metody wykrywania i oznaczania pozostałości 
pestycydów fosforoorganicznych w owocach cytruso-
wych, wykorzystując do tego celu własną adaptację 
enzymatycznej zautomatyzowanej metody oznaczania 
pozostałości insektycydów fosforoorganicznych. Pro-
wadzono też badania toksykologiczne w zakresie tok-
syczności ostrej, podostrej i przewlekłej pestycydów 
na zwierzętach doświadczalnych.

W Pracowni mikrobiologii żywności oceniano za-
nieczyszczenia mikrobiologiczne w żywności i przed-
miotach użytku. Opracowywano nowe metody bada-
nia jakości mikrobiologicznej w żywności, środków 
kosmetycznych i preparatów chemii gospodarczej oraz 
opiniowano dokumenty międzynarodowe i normy kra-
jowe w zakresie parametrów mikrobiologicznych. 

W Zakładzie zajmowano się także badaniami 
i oceną higieniczną wyrobów z tworzyw sztucznych, 
w tym migracją do żywności szkodliwych dla zdrowia 
substancji pomocniczych (zmiękczaczy, stabilizatorów 
i przeciwutleniaczy) z opakowań i innych przedmiotów 
użytku. Dokonywano oceny higienicznej wyrobów ko-
smetycznych i środków myjących, czyszczących i pio-
rących oraz surowców stosowanych do ich produkcji. 
Badano i dokonywano oceny substancji dodatkowych 
i niektórych zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia 
występujących w żywności. Opracowywano także me-
tody badań toksykologicznych i ustalano ich zakres dla 
nowo wprowadzanych środków spożywczych, dodat-
ków do żywności i przedmiotów użytku. 

O intensywności prac badawczych wykonywa-
nych w Zakładzie Badania Żywności i Przedmiotów 
w Użytku może świadczyć liczba 261 oryginalnych 
prac naukowych opublikowanych w latach 1964-1973 
(4, 21).

W skład Zakładu Badania Żywności i Przedmio-
tów Użytku PZH wchodziły wówczas:
 - Pracownia Higieny Żywności 
 - Pracownia Badania Substancji Obcych w Żywności
 - Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych 

Żywności (wcześniej Pracownia Fizyko-Chemiczna)
 - Pracownia Mikrobiologii Żywności 
 - Pracownia Toksykologii 
 - Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów 

(w 1986 r. przeniesiona do Zakładu Toksykologii 
Środowiskowej PZH)

 - Pracownia Badania Wyrobów z Tworzyw Sztucznych 
 - Pracownia Badania Środków Kosmetycznych 

i Preparatów Chemii Gospodarczej (wcześniej 
Pracownia Higieny Przedmiotów Użytku) 
Badania naukowe koncentrowały się na oznacza-

niu zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicz-
nych żywności, dodatków do żywności i antybiotyków 
oraz innych substancji szkodliwych występujących 
w żywności i przedmiotach użytku. 

Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku 
publikował także liczne metody analityczne w Wy-
dawnictwach Metodycznych PZH, z przeznaczeniem 
dla laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych. 
Były one wykorzystywane przy badaniu próbek żyw-
ności i przedmiotów użytku pobieranych w ramach 
urzędowej kontroli. Publikacje te ukazywały się sys-
tematycznie w miarę opracowywania nowych metod, 
zastosowania doskonalszej aparatury i nowych techno-
logii w badaniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywno-
ści. 

Zakład PZH obejmował kontrolą merytoryczną 
Oddziały Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku 
w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicz-
nych w zakresie badań laboratoryjnych oraz oceny sa-
nitarnej obiektów wytwarzających żywność. 

W 1981 r. do badania zawartości metali szkodli-
wych dla zdrowia (ołowiu, kadmu, cynku i miedzi) 
w środkach spożywczych wprowadzono metodę ato-
mowej spektrofotometrii absorpcyjnej (ASA), która 
zastąpiła metodę kolorymetryczną. Badano i monito-
rowano pozostałości antybiotyków i leków weteryna-
ryjnych (chloramfenikolu, oksytetracykliny, strepto-
mycyny, sulfachinoksaliny, chloramfenikolu) w środ-
kach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Obec-
ność tych substancji w żywności była spowodowana 
nieprawidłowym nadzorem weterynaryjnym w ho-
dowli zwierząt i nieprzestrzeganiem okresu karencji 
po lekach stosowanych u zwierząt. 

Niezależnie od badań naukowych Zakład Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku PZH prowadził sze-
roką działalność usługową, ekspertyzową, opiniodaw-
czą, konsultacyjną i szkoleniową. 

W ramach działalności usługowej Zakład wydawał 
atesty jakości zdrowotnej na wyroby przeznaczone 
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do kontaktu z żywnością, w tym wyroby gospodar-
stwa domowego i opakowania żywności, a także inne 
przedmioty użytku, takie jak kosmetyki, wyroby che-
mii gospodarczej, kredki, farbki i zabawki dla dzieci. 

Działalność opiniodawcza dotyczyła substan-
cji dodatkowych (m.in. barwników) dodawanych do 
żywności, zanieczyszczeń chemicznych i biologicz-
nych stwierdzanych w żywności i preparatach dla nie-
mowląt, a także środków kosmetycznych i środków 
do utrzymania czystości. Wydawano także opinie na-
ukowe o nowych substancjach stosowanych w żywie-
niu zwierząt, które mogły znaleźć się w mięsie oraz 
o preparatach weterynaryjnych wykorzystywanych 
w leczeniu drobiu i zwierząt rzeźnych. Przeprowadza-
no także analizy odwoławcze w stosunku do żywno-
ści importowanej, np. na obecność aflatoksyn w orze-
chach arachidowych, ołowiu w sokach pomidorowych 
i rtęci w produktach dla dzieci. 

Po przejściu profesora Nikonorowa w 1982 r na 
emeryturę kolejnymi kierownikami Zakładu Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku byli: prof. dr hab. 
Halina Mazur w latach 1981-1990 i doc. dr hab. Ka-
zimierz Karłowski w latach 1990-2010. Od 2011 roku 
kierownikiem Zakładu jest dr Jacek Postupolski. 

Pracownicy naukowi Zakładu Badania Żywności 
i Przedmiotów Użytku w sprawach jakości zdrowot-
nej żywności i przedmiotów użytku byli ekspertami 
dla Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa, Ministra 
Handlu Zagranicznego i Centralnego Inspektoratu 
Standaryzacji, Polskiego Komitetu Normalizacji Miar 
i Jakości w sprawie wymagań zdrowotnych, metod 
analitycznych i pobierania próbek. Brali udział w po-
siedzeniach Komitetów Kodeksu Żywnościowego 
FAO/WHO oraz opiniowali dokumenty i normy mię-
dzynarodowe. 

Obszar ekspertyzowy Zakładu obejmował zagad-
nienia leżące na pograniczu wielu dziedzin, dlatego 
w Zakładzie byli zatrudnieni biolodzy, mikrobiolodzy, 
farmaceuci, chemicy, żywieniowcy, technolodzy żyw-
ności i inżynierowie technologii rolno-spożywczej. 

Systematycznie odbywały się też seminaria, na 
których pracownicy naukowi Zakładu omawiali wyni-
ki własnych prac badawczych i prezentowali aktual-
ną wiedzę na temat występowania aktualnych zagro-
żeń pochodzących z żywności. Organizowano także 
praktyczne szkolenia dla pracowników laboratoriów 
Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
w celu wdrożenia nowych metod analitycznych prze-
widzianych do stosowania w rutynowej kontroli żyw-
ności (2, 21). 

Okresem szczególnie wytężonej pracy dla Zakładu 
był okres przed wstąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej w 2004 r. Wiązało się  to z koniecznością  przeglą-
du i dostosowania prawodawstwa krajowego  do prze-
pisów Unii Europejskiej   z zakresu  bezpieczeństwa 

żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żyw-
nością oraz kosmetyków, obszarów, za które Państwo-
wy Zakład Higieny  był odpowiedzialny merytorycznie 
i współpracował z Ministerstwem Zdrowia.  

Należy podkreślić, że obecnie,  gdy mija już 15 lat 
od  wstąpienia Polski do UE, cele Zakładu pozostały 
niezmienione. Zmieniły się tylko metody badawcze 
i przybyły nowe wyzwania związane z rozwojem spo-
łecznym, postępem technicznym i pojawiającymi się 
nowymi zagrożeniami występującymi w żywności. 
Zmieniły się także kryteria oceny bezpieczeństwa. 
Nazwa Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów 
Użytku w 2012 r. została zmieniona na Zakład Bez-
pieczeństwa Żywności. Zmianie uległy również na-
zwy Pracowni. Pracownicy naukowi Zakładu, od cza-
su wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 
stali się ekspertami Komisji Europejskiej uczestnicząc 
w tworzeniu nowych przepisów mających zapewnić 
bezpieczną żywność na wspólnym, unijnym rynku 
oraz ściśle współpracują z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Zakład Bezpieczeństwa Żywności kontynuuje 
badania w zakresie chemicznego i mikrobiologiczne-
go bezpieczeństwa żywności i wyrobów przeznaczo-
nych do kontaktu z żywnością. Opracowuje, waliduje 
i wdraża nowe metody analityczne do rutynowej kon-
troli żywności. Pełni też funkcję Narodowego Labo-
ratorium Referencyjnego (NRL) w zakresie chemicz-
nych i biologicznych zanieczyszczeń żywności oraz 
materiałów do kontaktu z żywnością. Dokonuje oceny 
ryzyka dla zdrowia związanego z pobraniem szkodli-
wych zanieczyszczeń pochodzących z żywności i ma-
teriałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
w tym także dla potrzeb europejskiego Systemu Wcze-
snego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Pasz-
ach (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) 
(21) oraz ściśle współpracuje z Europejskim Urzędem 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Kontynuowa-
na jest również działalność opiniodawcza i usługowa, 
w tym także wydawanie, na zasadach dobrowolności, 
świadectw jakości zdrowotnej na materiały i wyroby 
do kontaktu z żywnością, preparaty dezynfekcyjne, 
wyroby chemii gospodarczej, kosmetyki i zabawki. 
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DEPARTMENT OF SERA AND VACCINES PRODUCTION  
IN NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE IN THE YEARS 1919-1951

ZAKŁAD PRODUKCJI SUROWIC I SZCZEPIONEK PAŃSTWOWEGO  
ZAKŁADU HIGIENY W LATACH 1919-1951

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 

ABSTRACT

The statute of the National Institute of Hygiene from 1923 apart from research and diagnosing of infectious 
diseases, their sources, ways of spreading and fighting defined: „production and research of sera, vaccines, cow-
pox and other bacterial products”. These targets were realized since 1919 along as the technology of production 
developed and the demand in prevention and fighting of infectious diseases increased. Sera and bacterial strains 
were investigated in Department of Bacteriology and Experimental Medicine in NIH and controlled Department of 
Sera and Vaccines. The technology of production was coordinated with foreign scientific centers and commissions 
of League of Nations. Since 1925 Department produced 10 species of medical sera and 32 species of various 
vaccines. Production was relocated to Warsaw Manufacture of Sera and Vaccines in the year 1951.

STRESZCZENIE

Statut Państwowego Zakładu Higieny z 1923 r. oprócz rozpoznawania chorób zakaźnych, badania ich istoty, 
źródeł powstawania, sposobów szerzenia i zwalczania określał „wyrób i badania doświadczalne surowic, szcze-
pionek, krowianki i innych produktów bakteryjnych”.
Cele te były realizowane od 1919 r. w miarę rozwoju technologii wytwarzania tych produktów i zapotrzebowania 
w dziedzinie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych. Surowice i szczepy bakterii do wyrobu szczepionek 
były badane w Dziale Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej PZH i kontrolowane w Dziale Badania Surowic 
i Szczepionek, a ich technologia była uzgadniana z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i komisjami Ligi Naro-
dów. Od 1925 r. Zakład produkował 10 gatunków surowic leczniczych i 32 gatunki różnych szczepionek.
Produkcja surowic i szczepionek w 1951 r. została przeniesiona z PZH do Warszawskiej Wytwórni Surowic 
i Szczepionek. 

Państwowy Zakład Epidemiologiczny którego po-
czątki sięgają października 1918 r. (pierwsza nazwa  
Państwowego Zakładu Higieny) przejął zakłady pry-
watne produkujące surowice i szczepionki:
• Zakład Wyrobu Surowic Towarzystwa Naukowego 

Warszawskiego 
• Zakład Wyrobu Krowianki D-ra Józefa Tchórznickiego
• Zakład Szczepienia przeciw wodowstrętowi D-ra 

Władysława Palmirskiego – późniejszy Pasteurowski. 
• Zakłady usytuowano na parterze i na I piętrze budyn-

ku (obecnie AB) zakupionego przez Ministerstwo 
Zdrowia Publicznego w 1919 r., a w 1920 r. wyposa-
żono je we wszystkie niezbędne urządzenia do pro-
dukcji surowic i szczepionek 

Od 1919 r. produkowano na wielką skalę szcze-
pionki ochronne i zaopatrywano w nie wojsko i lud-
ność cywilną. Szczególnie ważna była ta działalność 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1919 r. wy-
produkowano 862 litry szczepionek, ale zapotrzebo-
wanie zaczęło się zmniejszać w miarę jak wygasały 
epidemie. W 1923 r. wyprodukowano tylko 234 litry 
szczepionek ochronnych. 

W 1922 r. zaczęto produkować szczepionki suche 
metodą Besredki: przeciwcholeryczną, przeciwczer-
wonkową i przeciwtyfusową. Cała produkcja była 
w tym czasie zużyta przez Generalną Dyrekcję Służ-
by Zdrowia i wojsko do przeprowadzenia szczepień 
ludności na terenach, gdzie endemicznie panował dur 
brzuszny i czerwonka.
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Szczepionki produkowane w PZH były stosowane 
za granicą. Wysyłano duże ilości szczepionek prze-
ciwdurowych, przeciwcholerycznych i przeciwczer-
wonkowych do Rosji. Liga Narodów przeprowadziła 
szczepienia polskimi szczepionkami płynnymi wśród 
ludności greckiej. 

W 1924 r. była sporządzona szczepionka paciorkow-
cowa płonicza z paciorkowców wyhodowanych z krwi 
chorych na płonicę, która zawierała bakterie zabite cie-
płem pod nazwą szczepionki Gabryczewskiego. Gdy 
opracowano nową szczepionkę Dicków, Zakład jako 
pierwszy w Europie przeprowadzał badania nad stosowa-
niem toksyny paciorkowcowej płoniczej jako szczepion-
ki ochronnej i produkował tzw. „szczepionkę przeciw-
płoniczą PZH”, która była zmodyfikowaną szczepionką 
Gabryczewskiego i Dicków według metody Celarka. 

Od 1925 r. produkowano toksynę do odczynu 
Dick’ów, szczepionkę płoniczą (według Dick’ów oraz 
szczepionkę błoniczą . W końcu 1925 r. Zakład produ-
kował 10 gatunków różnych surowic leczniczych i 32 
różne szczepionki oraz preparaty diagnostyczne, jak 
surowice aglutynujące, antygeny itp.

Również w tym roku otrzymano szczep do wyro-
bu szczepionki przeciwgruźliczej Calmette’a. Od 1926 
roku zaczęto wydawać szczepionkę lekarzom. 

Państwowy Zakład Higieny wspólnie z Towarzy-
stwem Przeciwgrużliczym organizował szczepienia 
przeciwgruźlicze na szerszą skalę i przeprowadzał ba-
dania ankietowe skuteczności szczepień. 

Działem produkcji kierował dr Józef Celarek, któ-
ry odbył studia w Ameryce jako stypendysta Funda-
cji Rockefellera. Zwiedził instytuty bakteriologiczne 
w Paryżu, Berlinie, Kopenhadze, Sztokholmie, Oslo, 
Londynie, Wiedniu, Bernie i Pradze, gdzie zapoznał 
się z najnowszymi metodami i urządzeniami do pro-
dukcji surowic i szczepionek, które zastosował w za-
kładzie, tak że nie było potrzeby sprowadzania zagra-
nicznych preparatów. 

ODDZIAŁ WYROBU KROWIANKI OSPOWEJ

Oddział Wyrobu Krowianki PZH zajmował się 
produkcją szczepionki ospowej. Największa produk-
cja była w okresie wiosennym, kiedy w Polsce prze-
prowadzano przymusowe szczepienia ochronne lud-
ności przeciw ospie prawdziwej. Cała produkcja była 
wtedy przeznaczana na potrzeby Generalnej Dyrekcji 
Służby Zdrowia i samorządów.

Do wyrobu szczepionki używano jałówek 1-2 let-
nich wypożyczanych od właścicieli za odszkodowa-
niem. Jedna jałówka dostarczała około 30 000 porcji 
szczepionki, W 1924 r. wyprodukowano 2 434579 por-
cji krowianki, a w 1925 2 543857 porcji.

Próbowano też hodować zarazki krowianki na bło-
nie kosmówkowej omocznej zarodków kurzych.

Nie było żadnych reklamacji od lekarzy o nie-
przyjmowaniu się szczepionki ospowej, ani nie zgła-
szano powikłań poszczepiennych.

Kierownikiem Oddziału był dr Stanisław Zdano-
wicz.

ODDZIAŁ WYROBU SUROWIC

W Oddziale Wyrobu Surowic w chwili przejęcia 
go przez PZE było kilka koni, wyczerpanych długo-
trwałym uodpornianiem. Dopiero w marcu 1920 r., 
kiedy zakupiono fermę Służew, można było urządzić 
właściwie stajnie i powiększyć liczbę koni. 

Surowice lecznicze trzeba było pozyskiwać z du-
żych zwierząt, od których można było uzyskać od razu 
kilka litrów surowicy. Wartość surowicy tzw. „suro-
wice wysokowartościowe” zależała od wprawy i do-
świadczenia otrzymującego i od ustroju zwierzęcia (1). 
Surowice przeciwjadowe (antytoksyczne) otrzymywa-
no przez wstrzyknięcie zwierzętom jadów bakteryj-
nych odsączonych od bakterii. Inne surowice otrzymy-
wano przez szczepienie zwierząt zabitymi lub żywymi 
bakteriami chorobotwórczymi. Surowice otrzymywa-
no po upływie kilku tygodni lub nawet miesięcy (2).

W produkcji surowic na pierwszym planie była 
surowica błonicza, potem tężcowa, płonicza, menin-
gokokowa i paciorkowcowa. Do wyleczenia chorego 
potrzeba było 5-10 cm3 surowicy, często nawet więcej, 
a do zaszczepienia 2-3 cm3.

W 1921 r. Komitet Higieny Ligi Narodów posta-
nowił ujednolicić miareczkowanie surowic. Powstała 
Komisja Standaryzacyjna Produktów Biologicznych 
wprowadzająca jednostki międzynarodowe do okre-
ślania siły surowic i wzorce międzynarodowe przecho-
wywane w Państwowym Instytucie Seroterapeutycz-
nym w Kopenhadze, skąd wysyłano je za darmo do 
instytucji kontrolnych w poszczególnych państwach.

Produkowano surowice: błoniczą, czerwonkową, 
tężcową, meningokokową, paciorkowcową, pneumoko-
kową, przeciw różycy świń (od 1923 r.), przeciw obrzę-
kowi złośliwemu (od 1923 r.). Badano miano surowic: 
błoniczą na świnkach morskich – wymagane miano – 200 
jednostek, surowicę przeciwczerwonkową na myszach, 
zgodnie z przepisami komisji Komitetu Higieny Ligi Na-
rodów. Surowica przeciwpłonicza badana była na dzie-
ciach, z wymaganiem, aby w rozcieńczeniu 1:50 zobojęt-
niała 10 dawek skórnych (miana tej surowicy nie można 
było oceniać na zwierzętach), surowica meningokokowa 
była badana za pomocą układu dopełniacza i aglutynacji 
– wymagane miano – 1/200. Surowica tuberkulinowa ba-
dana była na świnkach gruźliczych metodą Calmette’a, 
albo na dzieciach za pomocą odczynu Pirquet’a. Wszyst-
kie surowice były badane na jałowość (2).

W następnych latach w oddziale była już sala ope-
racyjna dla zwierząt, podręczne laboratorium i ubi-
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kacje zaopatrzone w urządzenia sterylizacyjne, wodę 
zimną i ciepłą, centralne ogrzewanie i elektryczność.

Dokupiono też fermę Gołymin (200 ha) jako 
przedsiębiorstwo pomocnicze do produkcji paszy dla 
zwierząt doświadczalnych i ich hodowli.

ODDZIAŁ SZCZEPIEŃ PRZECIW  
WODOWSTRĘTOWI (PASTEUROWSKI)

Oddział Szczepień przeciw wodowstrętowi (Pa-
steurowski) – działał na początku jako Instytut szcze-
pień przeciw wodowstrętowi, który założył w Warsza-
wie Odo Bujwid w 1886 r., od 1893 był kierowany 
przez dr Władysława Palmirskiego i dr Zenona Kar-
łowskiego. Przejęty przez Państwo Polskie od 1 marca 
1919 r. funkcjonował samodzielnie jako Państwowy 
Instytut Pasteurowski, a następnie jako oddział Pasteu-
rowski PZE, potem PZH.W następnych latach stanowił 
oddział Działu Produkcji Surowic i Szczepionek PZH.

Do 1927 r. produkowano szczepionkę przeciw 
wściekliźnie wg receptury Pasteura, a w latach 1928-
1939 produkowano szczepionkę fenolizowaną wg 
Semple’a (3). Oddział posiadał laboratoria do wyro-
bu szczepionki przeciw wściekliźnie i ubikacje, gdzie 
szczepiono zgłaszające się osoby. W latach 1919-1923 
zgłosiło się do szczepienia 7815 osób, zaszczepiono 
6869, przeprowadzono szczepienie do końca 6729 
osób, a 6 osób zmarło na wściekliznę. 

Do 1925 r. osoby pokąsane były kierowane do Od-
działu Pasteurowskiego i tam szczepione przeciw wście-
kliźnie, ale kiedy wprowadzono trwalszą szczepionkę 
karbolizowaną, można ją było wysyłać do aptek i po-
kąsani mogli się szczepić u swojego lekarza. W 1927 r. 
wysłano z Zakładu 191 litrów szczepionki, która wystar-
czała do zaszczepienia 5000 osób pokąsanych. Szcze-
pionka przeciw wściekliźnie była produkowana również 
w oddziale Pasteurowskim filii PZH we Lwowie i tam też 
prowadzono szczepienia; np. w latach 1924-1925 w War-
szawie zaszczepiono 4 139 osób, a we Lwowie 3 019. 

Dział Produkcji utrzymywał się z własnych do-
chodów ze sprzedaży surowic i szczepionek, chociaż 
organizacyjnie należał do PZH.

Od lipca 1924 r. w Oddziale Pasteurowskim praco-
wała dr Wiera Głowacka. W 1927 r. została wydelegowa-
na do Filii PZH we Lwowie, żeby zapoznała się ze spo-
sobem przygotowania szczepionki wg metody Mulforda. 

W Oddziale Pasteurowskim przyjmowała materiał 
do badań w godzinach pozaurzędowych i w dni świą-
teczne, załatwiała pilne zapotrzebowania aptek i szpi-
tali na surowice i szczepionki oraz udzielała zgłaszają-
cym się w nagłych przypadkach i szczepiła zgłaszające 
się osoby. 1 maja 1935 r. przejęła kierownictwo od-
działu po doktorze Zenonie Karłowskim.

W oddziale pracował też od 1934 r. Stanisław Saski 
(1884-1963) bakteriolog kontraktowy, adiunkt i pełnił 

obowiązki p.o. kierownika Działu Surowic i Szczepio-
nek od sierpnia 1939-1.08.1944 r.

ROZWÓJ PRODUKCJI SUROWIC  
I SZCZEPIONEK W PZH I ICH KONTROLA

W następnych latach Państwowy Zakład Higieny 
zwiększał produkcję i asortyment surowic i szczepio-
nek. Niektóre z nich wyrabiane były w małych ilościach: 
np. pneumokokowa, przeciw zgorzeli gazowej i grypie, 
ale ponieważ były zamawiane przez lekarzy w Polsce, 
Zakład produkował je, aby zawsze były dostępne. 

Warunki stosowania surowic w leczeniu określało 
Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych z 1932 r.  
(D U nr 64/32) oraz Instrukcja Ministerstwa Opieki 
Społecznej. Najważniejsza sprawą w kontroli surowic 
było oznaczenie wartości ich siły, tzw. miareczkowanie.

PZH brał udział w pracach naukowych inicjowa-
nych przez Komitet Higieny Ligi Narodów nad mia-
reczkowaniem surowic czerwonkowych i standaryza-
cją serodiagnostyki kiły i był reprezentowany na zjaz-
dach w Genewie, we Frankfurcie i Kopenhadze, oraz 
na zjeździe w sprawie wścieklizny w Paryżu i w pra-
cach komisji malarycznej Ligi Narodów.

Produkcja surowic i szczepionek oraz organoprepa-
ratów (insulina i pituitrol) odbywała się tak, aby spro-
stać wymogom rynku .W 1934 i 1935 r. produkowano 
i sprzedawano 23 różne surowice m.in. paciorkowcową, 
płoniczą, przeciw róży, zakażeniom połogowym, błoni-
czą, tężcową, czerwonkową, meningokokową, przeciw 
jadowi żmij, wąglikowi, przeciw chorobie Heine-Me-
dina i 16 szczepionek ochronnych, m.in. choleryczną, 
durową, czerwonkową, płoniczą, błonicza, BCG dla 
dzieci i zwierząt, przeciw wściekliźnie, przeciwko ospie 
oraz 19 szczepionek leczniczo-ochronnych, preparatów 
diagnostycznych (surowice aglutynujące, precypitujące, 
hemolityczne, antygeny do odczynu na kiłę, choleste-
rynę do odczyny Bordet-Wassermana, zawiesiny bak-
teryjne do aglutynacji, odczynnik Dick’ów, odczynnik 
Schick’a, tuberkulinę, izoaglutyninę (4).

Pojawiały się nowe organopreparaty i istniała po-
trzeba kontroli, dlatego powołano specjalny Oddział 
Kontroli Biopreparatów i Witamin. Przy PZH istniała 
Komisja Organopreparatów, która rozpatrywała poda-
nia o rejestrację nowych produktów. 

Dział Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej 
PZH współpracował z działem produkcji przy przygo-
towywaniu niektórych produktów biologicznych (obec-
ność substancji pyrogennych, jałowość i tp.) i przekazy-
wal je do Działu Produkcji Surowic i Szczepionek, który 
po ocenie wypuszczał je na rynek. W Dziale Produkcji 
prowadzono badania naukowe nad modyfikowaniem 
szczepionek, aby otrzymywać preparaty o mniejszej 
toksyczności i dających słabsze odczyny poszczepien-
ne. Oddani swojej pracy lekarze dążąc do udoskonala-
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nia surowic i szczepionek zaszczepiali sobie zarazki, 
aby sprawdzić ich działanie, np. dr Helena Sparrow 
(pracowała w Zakładzie Badania Surowic i Szczepio-
nek) zaszczepiła sobie zarazek duru brzusznego, a Dr 
Feliks Przesmycki (Dział Bakteriologii i Medycyny Do-
świadczalnej) wszczepił sobie zarazek duru osutkowego 
wyizolowanego przez Weila i Felixa i przechorowali te 
choroby ze wszystkimi objawami. Dr Przesmycki izo-
lując szczepy meningokoków wywołujących nagminne 
zapalenie opon mózgowych podczas epidemii w War-
szawie w 1919 r. identyfikował je przy pomocy suro-
wic odpornościowych diagnostycznych i określał, jaki 
ich typ wywołał epidemię (3). Julia Seydel w specjalnie 
zorganizowanej pracowni błoniczej w PZH (od 1927 
r.) badała szczepy wyizolowane podczas epidemii, aby 
najlepsze z nich zastosować do produkcji szczepionki.

W PZH produkowano preparaty weterynaryjne: su-
rowicę przeciwko różycy świń, surowicę tężcową, szcze-
pionkę BCG dla cieląt i przeciw tyfusowi mysiemu.

Ważne były doświadczenia nad zatężaniem suro-
wic, od czego zależała efektywność szczepień.

Prywatne zakłady i pracownie korzystały z antyge-
nów PZH, co dawało rękojmię do otrzymywania wy-

ników porównywalnych na terenie państwa (głównie 
odczynnika dla diagnostyki kiły). 

Z surowic leczniczych w 1936 r, było największe 
zapotrzebowanie na błoniczą (sprzedano 470 litrów.

W 1937 roku zapotrzebowanie na surowice i szcze-
pionki bardzo wzrosło, bo prowadzono na szeroką skalę 
akcje szczepień ochronnych przeciwko błonicy, płonicy, 
durowi brzusznemu i czerwonce. Ministerstwo Opieki 
Społecznej i Ministerstwo Spraw Wojskowych zamó-
wiły 10 000 litrów szczepionki przeciwczerwonkowej.

We wrześniu 1937 r. odbył się w PZH doroczny 
zjazd kierowników odpowiedzialnych za produkcję 
surowic i szczepionek z Państwowych zakładów Hi-
gieny w Warszawie, Pradze, Zagrzebiu, Sofii i Buka-
reszcie. Na zjeździe omawiano zagadnienia związane 
z ulepszeniem produkcji i wprowadzeniem nowych 
surowic i szczepionek oraz ich wymianę. 

W tym czasie były plany przeniesienia całej pro-
dukcji surowic i szczepionek do Służewa,pod Warsza-
wą, ale nie zostały zrealizowane.

W latach 30. Oddziały produkcji surowic i szcze-
pionek funkcjonowały jako jeden Dział Surowic 
i Szczepionek (tabele ze sprawozdań) PZH.

Tabela. I. Sprzedaż surowic w latach 1936-1937 (ze Sprawozdania PZH za rok 1937)
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Tabela II. Sprzedaż szczepionek ochronnych w latach 1936-1937 (ze Sprawozdania PZH za 1937 rok)

Tabela III. Sprzedaż szczepionek leczniczych w latach 1936 i 1937 (ze Sprawozdania PZH za 1937 rok)
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Tabela V. Sprzedaż organo-preparatów w latach 1936 i 1937 (ze Sprawozdania PZH za rok 1937)

Tabela. IV. Sprzedaż preparatów diagnostycznych w latach 1936-1937 (ze Sprawozdania PZH za rok 1937)
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INSULINA PZH

W styczniu 1924 r. wiceminister Zdrowia Publicz-
nego Adamski wystosował list do prof. J.J.R.Macleoda 
w sprawie licencji na produkcję insuliny w Polsce i de-
legowania specjalistów do Toronto w celu poznania 
technologii produkcji. Osobą kierującą laboratorium 
był dr Kazimierz Funk w Oddziale Biochemii Pań-
stwowej Szkoły Higieny (do 1929 r.) 

W 1924 r. wy produkowano w PZH (315 650 jed-
nostek) insuliny, a w 1925 – 375 400 jednostek. 

Kierownik Działu Produkcji dr Józef Celarek 
(1886-1952) odbył podróże zagraniczne do ośrodków 
produkujących insulinę, aby zapoznać się z nowymi 
metodami produkcji. 

Insulina była produkowana w płynie i w proszku  
(np. w 1934 r. – 231 01 l, a w 1935 – 287 345 litrów.) 
Insulina była badana w II klinice chorób wewnętrz-
nych w Warszawie.

Państwowy Zakład Higieny był jedyną instytucją 
wytwarzającą insulinę w Polsce, a jej jakość nie odbie-
gała od wyrobów zagranicznych.

Roczna sprzedaż insuliny na potrzeby krajowe 
w 1937 r. wyniosła 14 000 000 jednostek. Za granicę 
sprzedano 3 287 000 jednostek.

Dochody ze sprzedaży insuliny ratowały budżet 
PZH w trudnych latach 30.

 
PRODUKCJA SUROWIC I SZCZEPIONEK 

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Podczas wojny p.o. kierownikiem Działu Suro-
wic i Szczepionek był bakteriolog dr Stanisław Saski 
(1.08.1939-1.08.1944) Produkcja była ograniczana, 
gdyż niemieckie kierownictwo PZH w obawie przed 
epidemiami duru plamistego skupiało głównie się na 
produkcji tej szczepionki. 

W pracowni szczepionki przeciwko durowi pla-
mistemu, utworzonej przez Niemców, produkowano 
szczepionkę metodą Weigla wyłącznie dla wojska nie-
mieckiego. Kierował pracownią niemiecki lekarz Her-
man Wohlrab. Personel był polski; m.in. dr Jan Ko-
strzewski pod pseud. „Zarębski” i dr Juliusz Rychard 
- pseud.” Klein”. Ponadto Polacy byli karmicielami 
wszy. 

Tajną produkcję tej szczepionki dla ludności pol-
skiej uruchomiono w Dziale Bakteriologii i Medy-
cyny Doświadczalnej, którym kierował doc. Feliks 
Przesmycki. Produkcję prowadzili dr Edmund Woj-
ciechowski i dr Tadeusz Przyborowski oraz laborant 
Edward Mikołajczyk. Oni też byli karmicielami wszy. 
Dr Jerzy Morzycki dostarczał szczepionkę do obozów 
koncentracyjnych, więzień, getta i na Pawiak. Ponadto 
zaszczepiono od 1942 r. cały personel szpitalny War-
szawy.

Władze niemieckie rozszerzyły produkcję szcze-
pionki przeciwko durowi plamistemu metodą jajową 
Coxa w Amelinie. Ta szczepionka była mało efektyw-
na i wkrótce zaprzestano jej produkcji.

ZAKŁAD PRODUKCJI  
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

Przy końcu kwietnia 1945 r. Dyrektor PZH Fe-
liks Przesmycki polecił Wierze Głowackiej stawić się 
w filii PZH w Warszawie (Centrala mieściła się wtedy 
w Łodzi) do kierownika Oddziału Pasteurowskiego 
doktora Saskiego. Już w listopadzie 1945 r. Zakład Pa-
steurowski zaczął rozprowadzać szczepionkę przeciw-
ko wściekliźnie własnej produkcji. Wiera Głowacka 
pracowała w Zakładzie Pasteurowskim do 15 sierpnia 
1951 r. W tym roku Zakład Pasteurowski został odłą-
czony od PZH i włączony do Warszawskiej Wytwórni 
Surowic i Szczepionek. W artykule „Z historii Pań-
stwowego Zakładu Higieny. Działalność Warszaw-
skiego Zakładu Pasteurowskiego w latach 1945-1962” 
Wiera Głowacka przedstawiła działalność naukową 
i usługową Zakładu po II wojnie światowej z podzia-
łem na 2 okresy: od 1945-1952 w ramach PZH i 1952-
1962 – Zakład Pasteurowski po włączeniu do Warszaw-
skiej Wytwórni Surowic i Szczepionek. W pierwszym 
okresie wyprodukowano 3719,68 litra szczepionki 
przeciwko wściekliźnie metodą Semple’a, udzielono 
7985 porad i zaszczepiono 925 osób. W drugim okre-
sie nie prowadzono w Zakładzie szczepień przeciw 
wściekliźnie. Sytuacja epizootyczna w Polsce była po-
myślniejsza po przeprowadzeniu masowych szczepień 
zapobiegawczych psów. Jednak rejestracja szczepień 
i zużycie szczepionki nie były dokładnie rejestrowane 
przez terenowe służby sanitarne, co utrudniało śledze-
nie sytuacji epidemiologicznej wścieklizny.

Wiera Głowacka była autorką broszury”Co należy 
wiedzieć o wściekliźnie i o jej zapobieganiu (współ-
autor: Abdon Stryszak). Cytat: „Książeczka niniejsza 
wydana z ramienia Państwowego Zakładu Higieny daje 
gwarancję prawdy naukowej i bezinteresowności” 

Po wojnie produkcja surowic i szczepionek została 
wznowiona w Częstochowie (tam ewakuowano część 
urządzeń do produkcji szczepionki przeciwko durowi 
plamistemu ze Lwowa) w Krakowie, Lublinie (Wola 
Sławińska) i w Warszawie. 

W 1946 r. zaczęto produkować penicylinę w Kra-
kowie. 

W 1951 r. zakłady produkujące szczepionki zosta-
ły odłączone od PZH. Utworzono Zjednoczenie Pro-
dukcji Surowic i Szczepionek. Powstały nowe zakłady 
produkcyjne. Od początku lat 50. badaniami nauko-
wymi surowic i szczepionek m.in. wścieklizny zajmo-
wały się w Państwowym Zakładzie Higieny: Zakład 
Badania Surowic i Szczepionek (kontrola państwowa 
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surowic i szczepionek) i Zakład Epidemiologii, który 
prowadził i nadal prowadzi m.in. badania szczepionek 
przeciwko wściekliźnie i ocenia ich bezpieczeństwo 
wprowadzając nowoczesne metody biologii moleku-
larnej do kontroli i oceny szczepów wirusa używanych 
do szczepień ludzi i zwierząt. 
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PROFESSOR JÓZEF FELIKS KUBICA (1928-2018)

PROF. ZW. DR HAB. JÓZEF FELIKS KUBICA

 
ABSTRACT

Józef Feliks Kubica - higienist and ummunologist. Born 01.01.1928, dead 23.07.2018. During the 2th World 
War in unit of partisan. Graduated from Warsaw University Department of Biology – 1952. After graduated as as 
a manager of laboratory in 34 Military Center Statin of Sanitary and Hygiene till 1960. Next manager Department 
of Immunology in Military Institute of Hygiene and Epidemiology (till 1978). At the same time worked as a senior 
assistant in Medical University and next manager Laboratory Diagnostic of Syphilis. From 1960-1969 deputy 
commandant Military Institute of Hygiene and Epidemiology and next twice commanadant MIHE 1969-1978 
and 1985-1991. In the mean time was Chief of Group for Research and Developing in Logistical Headquarters 
PA. Doctorate 1961, reader 1967, associate profesor 1971, profesor 1978. Author over 112 texts of research 
microbiology, immunology and ecology. Author and co-author a few monographs like a „Immunofluorescence” 
(PZWL 1967). Retired 03.09.1991 as colonel and still worked in MIHE as a professor. For two tenures Pressident 
of Science Council MIHE. For many tenures President Committe Ecology of Human PAN. 

Key words: Józef Feliks Kubica, hygienist, immunologist, Military Institute of Hygiene and Epidemiology

STRESZCZENIE

Józef Feliks Kubica - higienista, immunolog. Urodził się 01.01.1928, zmarł 23.07.2018. W czasie wojny służył 
w oddziale partyzanckim. Do wojska powołany w 1945.W 1952 ukończył studia na Wydziale Biologii UW. Po 
ukończeniu studiów dalsza służba w 34 Centralnym Laboratorium Sanitarno – Higienicznym na stanowisku kie-
rownika pracowni, które pełnił do 1960. Potem kierownik Zakładu Immunologii Wojskowego Instytutu Higieny 
i Epidemiologii (do 1978). W latach 1957-1960 pracował jako starszy asystent w AM w Warszawie, a w latach 
1959-1966 jako kierownik pierwszej w Polsce Pracowni Serodiagnostyki Swoistej Kiły. Od 1960 do1969 zastępca 
komendanta, a następnie dwukrotnie komendant WIHiE w latach 1969 – 1978 i 1985 – 1991.W tym czasie był Sze-
fem Zespołu Badań i Prac Rozwojowych Głównego Kwatermistrzostwa WP. Stopień doktora nauk przyrodniczych 
uzyskał w 1961 na Uniwersytecie Warszawskim, a doktora habilitowanego w 1967 na Uniwersytecie W Łodzi. 
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971, a zwyczajnego 1978. Był autorem 112 publikacji z zakresu mi-
krobiologii, immunologii i ekologii – i współautorem kilku monografii, m.in. monografii „Immunofluorescencja” 
(PZWL 1967). Przeniesiony w stan spoczynku 03.09.1991 w stopniu pułkownika. Potem zatrudniony w WIHiE na 
stanowisku profesora. Przez dwie kadencje, był Przewodniczącym Rady Naukowej WIHiE. Przez wiele kadencji 
Profesor Józef Kubica był Przewodniczącym Komitetu Ekologii Człowieka PAN.

Słowa kluczowe: Józef Feliks Kubica, higienista, immunolog, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 

W dniu 23 lipca 2018 r. 
zmarł Płk prof. zw. dr hab. Józef 
Feliks Kubica, Przewodniczą-
cy Rady Naukowej Państwo-
wego Zakładu Higieny w latach 
1976-1989. Józef Feliks Kubica 
urodził się 01.01.1928 w Kon-
stantynówce na Wołyniu. Ojciec 
Jego był leśniczym; w 1941 r. 
został rozstrzelany przez NKWD. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Józef Feliks Kubica 
w 1943 został aresztowany i zesłany do obozu, z którego 
udało Mu się uciec. Potem trafił do oddziału partyzanc-
kiego, z którym brał udział w rajdzie karpackim Party-
zanckiego Zgrupowania S. Kowpaka. Po przejściu frontu 
został wcielony do Armii Czerwonej – służył w szpita-
lu polowym. Po zakończeniu wojny uczył się w Szkole 
Młodszych Oficerów Służby Zdrowia w Łodzi. Od kwiet-
nia do sierpnia 1947 pełnił służbę jako felczer 1. Batalionu 
10 Pułku Piechoty, biorąc udział w akcji „Wisła” w Biesz-
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czadach. Potem studiował w ramach Batalionu Akade-
mickiego na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Za pracę dyplomową pt. 
„Substancje pirogenne u gronkowców” uzyskał tytuł 
magistra w dziedzinie mikrobiologii. Po ukończeniu stu-
diów został skierowany do dalszej służby wojskowej do 
34 Centralnego Laboratorium Sanitarno – Higienicznego 
w Łodzi, na stanowisko kierownika Pracowni Bakteriolo-
gicznej. W 1955 po przeniesieniu 34 CLSH do Warszawy 
został kierownikiem Zakładu Mikrobiologii, a po prze-
kształceniu w 1960 Laboratorium w Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii kierował Zakładem Immunolo-
gii (do 1978), będąc jednocześnie zastępcą komendanta 
Instytutu (płk prof. Maksyma Nikonorowa). W latach 
1957 – 1960 pracował jako starszy asystent w Akademii 
Medycznej w Warszawie, a od 1959 do 1966 był kierow-
nikiem pierwszej w Polsce Pracowni Diagnostyki Kiły. 
Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1961 r. 
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu War-
szawskiego za pracę „Porównawcze badania budowy che-
micznej i właściwości biologicznych endotoksyn otrzy-
manych różnymi metodami z Shigella flexneri 2A”. Tytuł 
doktora habilitowanego otrzymał w 1967 r. na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego za pra-
cę „Rola komórek plazmatycznych typu Russela w po-
wstawaniu przeciwciał wczesnych IgM. Tytuł profesora 
nadzwyczajnego J.F. Kubica otrzymał w 1971 r., a tytuł 
profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych w 1978 r. 

Dorobek naukowy Profesora jest znaczący i war-
tościowy. Obejmuje 112 publikacji, w większości 
doświadczalnych, w tym 7 książek, m.in. monogra-
fia „Immunofluorescencja” (PZWL 1967). W latach 
1971-1972, dzięki staraniom Profesora wyposażono 
Wojskowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne w mi-
kroskopy do immunofluorescencji i zorganizowano 
kursy wdrażające tę metodę do diagnostyki.

Profesor J. F. Kubica był dwukrotnie komendantem 
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w la-
tach 1970-1978 i 1985-1991. W czasie pierwszej ka-
dencji komendanta staraniem Profesora wybudowano 
nowy budynek laboratorium oraz budynki gospodarcze.  
W latach 1978-1985 był Szefem Zespołu Badań i Prac 
Rozwojowych Głównego Kwatermistrzostwa WP. 
W 1991 przeniesiony do rezerwy nadal pracował w In-
stytucie jako cywil. Po odejściu w 1996 z Instytutu, 
do 2013 pracował na stanowisku profesora w Wyższej 
Szkole AlmaMer.

Głównymi kierunkami działalności naukowej Pro-
fesora było opracowywanie i wdrażanie do diagnostyki 
mikrobiologicznej szybkich metod (był jednym z pio-
nierów wprowadzenia immunofluorescencji), badania 
w zakresie immunochemii drobnoustrojów i prze-
ciwciał oraz problemy ekologii człowieka. Profesora 
Kubica pełnił wielu funkcji z wyboru w radach nauko-
wych, komitetach PAN, towarzystwach naukowych 

i innych gremiach. Oprócz rady naukowej WIHiE 
(1963-1995 – przewodniczący w latach 1991- 1995) 
był członkiem rad naukowych, m.in. Instytutu Immu-
nologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1969-1986), 
Państwowego Zakładu Higieny (1976-1989.; w latach 
1985-1989 – zastępca przewodniczącego), Instytutu 
Patologii Akademii Medycznej w Łodzi (1973-1979; 
w latach 1975-1979 - przewodniczący), Wojskowego 
Instytutu Medycyny Lotniczej (1969-1976), Wojsko-
wego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej 
(1972-1976), Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej (1973-1979), Centralnego Laborato-
rium Surowic i Szczepionek (1984-1990), Centralne-
go Ośrodka Badawczego Kolejowej Służby Zdrowia 
(1986-1992). 

W Polskiej Akademii Nauk od 1969 roku przez 
wiele kadencji był członkiem Komitetu Ekologii Czło-
wieka, któremu przewodniczył w latach 1980-1996, 
wchodził również w skład Komitetu Naukowego ds. 
Problemów Środowiska (SCOPE) i Międzynarodo-
wego Programu „Człowiek i biosfera” (MAB) przy 
Prezydium PAN, był członkiem Komitetu Naukowego 
„Człowiek i środowisko” przy Prezydium PAN (1987-
1989), Komitetu Immunologii PAN (1969-1989) oraz 
Komitetu Mikrobiologii PAN (1970-1989). Uczestni-
czył, jako delegat, w 2. i 3. Kongresie Nauki Polskiej 
oraz brał udział w pracach podsekcji przygotowującej 
materiały kongresowe z dziedziny ekologii człowie-
ka. W latach 1987-1991 wchodził w skład Komitetu 
Nagród Państwowych. Przez wiele lat był członkiem 
i wiceprzewodni czącym Krajowego Zespołu Specjali-
stycznego w dziedzinie diagnostyki bakteriologicznej 
(1975-1987), doradcą naukowym w resorcie obrony 
narodowej (1987-1991), wiceprzewodniczącym Ko-
mitetu Naukowo-Technicznego NOT ds. Techniki 
i Gospodarki Obronnej (1982-1984) oraz członkiem 
Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki 
(1971-1991), a od 1971 r. uczestniczył w pracach Rady 
Naukowej MON ds. Medycyny i Farmacji Wojskowej. 
Był także członkiem zwyczajnym Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego. 

Profesor działał aktywnie w Polskim Towarzy-
stwie Mikrobiologów pełniąc przez dwie kadencje 
(1979-1987) z wyboru funkcję prezesa Towarzystwa, 
a dowodem najwyższego uznania dla Jego działalno-
ści było nadanie tytułu Honorowego Członka Polskie-
go Towarzystwa Mikrobiologów. W latach 1988-1992 
był przedstawicielem PTM w International Union of 
Microbiological Societies, w latach 1984-1992 także 
członkiem Interna tional Committee of Microbiological 
Ecology.

Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie wyróż-
niany, a najważniejsze to: Nagroda Zespoło wa II stop-
nia MON (w dziedzinie medycyny wojsko wej) w 1967 
roku, Nagroda Zespołowa I stopnia MON (w dzie-
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dzinie medycyny wojskowej) w 1977 roku, Nagro-
da Ze społowa I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższe go i Techniki za osiągnięcia naukowe w 1977 
roku. Za całokształt działalności został uhonorowany 
Krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi 
i honorowymi.

Płk prof. dr hab. Józef Feliks Kubica zmarł 23 lip-
ca 2018 i został pochowany na cmentarzu w Warsza-
wie na Woli.

W przygotowaniu tekstu korzystano z: 60 lat Woj-
skowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (J. Bzdę-

ga, J. F. Kubica, J. Kosiński, M. J. Janiak, J. Ostalska) 
oraz z: Higieniści Polscy T. IV, Higieniści wojskowi; 
Problemy Higieny Nr 86. (J. Bzdęga, J. Lach, K. Do-
łoszyńska).
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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 bada-
nia, 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 na-
desłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryp-
tu o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem 
marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu pomiędzy 
wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne 
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 (au-
torów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi niepo-
grubionymi 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 uste-
rek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za 
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
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ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts 
and conclusions contained in the article – ca 250 words 
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on 
a separate, unnumbered page.

KEYWORDS (3-5) should be placed under the 
abstract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness

INTRODUCTION - provides the need (justification) 
of the study and clearly specifies the purpose of research. 
The literature quoted in the introduction should be 
limited only to positions that have a direct relationship 
with the content of this study. In the introduction, the 
results or conclusions from the research should not be 
included. 

MATERIAL AND METHODS - in case of commonly 
known methods, indicate the position of literature, 
together with statistical methods used in study. If the 
methods are already published but not widely known, 
give a brief description, while for new or substantially 
modified methods - deliver a full description. 
In the epidemiological articles information should 
be provided about the plan (protocol) of the study 
covering the study population (age, sex, history of 
immunization and other important characteristics), 
procedures of randomization and criteria used for 
allocation of persons to each group. 

RESULTS - should be given in a logical sequence 
in the text, with a possible reference to the tables 
and figures. Data from the tables and figures should 
not be repeated in the text where the most important 
information should be summarized. 

DISCUSSION - is to highlight new or important aspects 
of research results and discuss their implications and 
indicate their limitations. The results of own research 
should be evaluated against the background of the 
literature quoted by the authors. Do not repeat the detailed 
data presented in the previous parts of the article.

CONCLUSIONS - should be specified in points or 
presented briefly in a narrative form. Conclusions 
should be logically connected with the objectives of 
the research outlined in the introduction. Statements 
and conclusions not based on the obtained results 
should be avoided. Authors should refrain from 
statements about the costs or benefits, if their work 
does not contain economic data and their analysis. If 
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated 
that it is a hypothesis. Do not present the results in 
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dysku-
sja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do koresponden-
cji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: 
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
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 redaktora, 
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony 
od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
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. 
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