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Maria Gańczak

ZIKA – AN EMERGING INFECTIOUS DISEASE.
THE RISK ASSESSMENT FROM POLISH PERSPECTIVE

Pomeranian Medical University in Szczecin
Department of Public Health

ABSTRACT

In the last years, attention  has been paid to Zika virus (ZIKV) infection, the emerging vector-borne disease. 
It is responsible for major outbreaks in Africa, Asia and, more recently, in previously infection-naïve territo-
ries of the Pacific area, South America and Caribbean. The etiology, epidemiology, transmission, and clinical 
manifestations of ZIKV disease are discussed, along with the diagnostic possibilities in the aim to assessing the 
risk of its introduction to Poland. ZIKV is spread by Aedes mosquitoes which are not found throughout Poland. 
The prevention strategies adopted by national public health authorities should be based on a surveillance of im-
ported cases and on increasing awareness among healthcare professionals and travelers. Due to a large number 
of asymptomatic ZIKV infections and limitations in the availability of diagnostic tests, monitoring based on 
laboratory results is likely to be unreliable in Poland. There are no requirements to report ZIKV infections to the 
European Centre for Disease Prevention and Control. Nevertheless, the global epidemic continues to spread, and 
despite travels of Poles to countries in which Aedes mosquitoes are active, Polish sportsmen will be travelling 
to Brazil in August 2016 to participate in the Olympic Games, the will also be true of the many fans who will 
follow them; therefore imported cases of ZIKV infection are possible. As the awareness of the infection risk will 
increase among medical staff and travelers, the number of suspected cases of travel-related ZIKV infections may 
rise in Poland. Medical staff should be informed where and how to report such cases. Thorough surveillance, 
adequate assessment of possible threats, action plans, rapid and effective intervention development, spread of 
up to date information of ZIKV, as well as other emerging or re-emerging infectious pathogens can play a key 
role in guaranteeing population health.

Key words: Zika virus, infection, introduction of Zika virus to Poland, risk assessment, prevention 

INTRODUCTION

Despite optimistic prognoses made in the late 1970s, 
that “the time has come to close the book on infectious 
diseases” (1), we are witnessing an aggressive march 
of the new infections - almost 90 new pathogens have 
been identified since then; more than two thirds of them 
are zoonoses (2). 

Recently, particular attention has been focused on 
mosquito-borne diseases caused by emerging viruses 
(arboviruses), such as dengue, West Nile, and chikungu-
nya (2,3). The latest in this list is the Zika virus (ZIKV), 
first identified in the Zika Forest near Lake Victoria, 
Uganda, in 1947 (4) in rhesus monkeys through a moni-
toring network of sylvatic yellow fever. It was subse-
quently found in the Aedes Africanus mosquito captured 

in the same forest (5). The first cases in humans were 
identified in 1952 in Uganda and the United Republic 
of Tanzania, followed by Nigeria in 1954 (6). Up until 
1981, serologic evidence of human ZIKV infection was 
reported from other African countries such as Egypt, 
Central African Republic, Sierra Leone, and Gabon, as 
well as parts of Asia (India, Malaysia, the Philippines, 
Thailand, Vietnam, Indonesia) (7). However, for de-
cades ZIKAV remained a rather lesser known pathogen, 
limited to a narrow equatorial belt crossing Africa, 
reaching across to Asia which points to two ZIKV lin-
eages: African and Asian (3,8-9). Serological surveys 
in Africa and Asia indicate a most likely silent ZIKV 
circulation with the detection of specific antibodies in 
various animal species (rodents and large mammals such 
as elephants, hippos, lions, water buffaloes, wildebeest, 
zebra, impala, goats, sheep, orang-utans) (8,9). 
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In 2007 an outbreak caused by this pathogen was 
reported in a new geographical area - the south-western 
Pacific Ocean (Yap Island, Micronesia), marking the 
first detection of ZIKV beyond Africa and Asia (9). 
More recently, between 2013 and 2015, several signifi-
cant outbreaks were notified on islands and archipelagos 
from the Pacific region including a major outbreak in 
French Polynesia (7). In 2015, several countries in 
Central and South America (with widespread outbreaks 
reported in Brazil and Columbia), the Caribbean, as well 
as in North American Mexico and African Capo Verde, 
have confirmed autochthonous virus transmission, 
indicating rapid geographic expansion of ZIKV. Cases 
have also been reported in Europe (Germany, France, 
Italy, the UK, Ireland, Denmark, the Netherlands, Spain, 
Austria, Finland), in Israel, the US, Canada, Japan and 
Australia, although isolated; all were imported from 
endemic areas, Fig. 1 (10-12).  

On February 1st 2016 WHO declared Zika virus 
(ZIKV) infection as a Public Health Emergency of 
International Concern due to the rapid increase in the 
number of new cases, the broad geographical distri-
bution of infections, the lack of specific commercial 
serological tests,  specific treatment or preventive 
vaccines and the absence of population immunity in 
newly affected countries, as well as the possible linkage 
of microcephaly in babies exposed to ZIKV in utero 
(13-15). Since February 2016 local transmission has 
been confirmed in more than 30 countries (16, Fig.1). 
According to WHO estimates, ZIKV has infected 1.5 
million people in the last few years; next 3-4 million 
could become infected in the next year (13,14). 

To date, there has not been a single case of ZKV 
identified in Poland. However recent expand of ZIKV 
infection in various regions of the world underscore 

the potential for the virus to spread further beyond the 
Americas, not only in those territories where the vec-
tor is present. Given the worldwide spread of malaria, 
chikungunya or dengue, associated with globalization 
and universal access to transportation - there is now the 
potential risk of the importation of ZIKV cases to any 
part of the world. 

The aim of this article is to discuss currently 
available information on ZIKV in the context of a risk 
assessment from the perspective of Poland, regarding 
the possibilities of importing this infection, as well as 
the role epidemiological surveillance should play in 
a rapid case detection and response. 

Analysis of  medical literature regarding ZIKV 
infection was performed, based on articles published 
between 1947-2016, accessible in MEDLINE and 
Google Scholar, as well as on dedicated  World  Health 
Organization, Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC) and European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) websites.  

ETIOLOGY AND TRANSMISSION

ZIKV is an enveloped arbovirus of the Flaviviridae 
family, Flavivirus genus. It is a single-stranded RNA 
virus, containing 10,794 nucleotides encoding 3,419 
amino acids, with a positive-polarity RNA genome of 
approximately 11 kb in length. The genome includes its 
complete open reading frame (ORF) sequence. The ORF 
encodes a polyprotein that is cleaved into three struc-
tural proteins and seven non-structural proteins (17,18). 

ZIKV is transmitted to people through the bite of 
an infected mosquito from the Aedes genus (3,7-9,12). 
These species bite during the day (especially in mid-

Fig. 1. Countries or territories with reported confirmed autochthonous cases of Zika virus infection in the past 9 months 
and countries with imported cases (marked with stars); based on data reported by 5 February 2016, ECDC (13)
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morning and between late afternoon and twilight). Since 
the first report of Aedes albopictus as a potential vector 
of ZIKV (2007), other Aedes species (Ae. aegypti, Ae. 
Africanus, Ae. polynesiensis, Ae. dalzieli, Ae. unilin-
eatus, Ae. vittatus and Ae. hensilli) have been reported 
as vectors of ZIKV, which may point to a molecular 
evolution of the pathogen (3,7,19). This implies that 
the increasing presence of this vector world-wide could 
influence the appearance of new ZIKV epidemics, with 
a growing risk for urban areas (16,17).

Additional modes of transmission have been identi-
fied. There is a potential risk of ZIKV transfusion-de-
rived transmission (7-9,11,12).  Perinatal transmission 
can occur most probably by trans-placental transmission 
or during delivery when the mother is infected; ZIKV 
has been found in placenta, amniotic fluid and brain 
tissues of foetuses and newborns (9,11,12,20). A high 
ZIKV RNA load and replicative ZIKV found in semen 
more than two weeks after recovery which support the 
hypothesis that it can be transmitted by sexual inter-
course. Possible cases of sexual trans-mission of ZIKV 
have been reported (21,22).

In 1964 the first well-documented report of human 
ZIKV infection was described by Simpson (23) (of 
note, it was his own occupationally acquired ZIKV 
illness). The incubation period ranges between ap-
proximately 3-12 days (9,12,23). Disease is usually 
a mild or asymptomatic (60-80%) dengue-like disease 
characterized by a short-lasting self-limiting febrile ill-
ness of 4–7 days duration without severe complications, 
with no associated fatalities and a low hospitalization 
rate (3,7,9,12). Most frequently  patients present mild 
fever, arthralgia (small joints of hands and feet), muscle 
aches, headache, abdominal pain, retro-orbital pain, 
prostration, oedema, lymphadenopathy, non-purulent 
conjunctivitis/conjunctival hyperaemia, and cutaneous 
maculopapular or papular rash which starts on the face 
and then spreads throughout the body; less frequently, 
gastro-intestinal signs can be present (3,7,9,11,14,23). 
Therefore, ZIKA can be misdiagnosed in the acute phase 
due to non-specific influenza-like symptoms. In almost 
70 years of observation, ZIKV has not been noted to 
cause hemorrhagic fever or death (3).

Auto-immune or neurological complications, such 
as Guillain-Barré syndrome (GBS), have been observed 
(9,12,14,24). Microcephaly in foetuses and newborns 
from mothers exposed to ZIKV in the two first trimes-
ters of the pregnancy were observed during Zika disease 
outbreaks raises concerns (12,14). However, further 
research is needed to establish a causal link (3,12,14).

The viraemic period of ZIKV infection appears to 
be short, allowing for direct virus detection during the 
first 3-5 days after the onset of symptoms (25). The di-
agnosis is based on the detection of viral RNA genome 
from clinical specimens in acutely ill patients with the 

use of RT-PCR (reverse transcription polymerase chain 
reaction) and virus isolation or the detection of specific 
ZIKV IgM/IgG antibodies from blood samples through 
serological tests (enzyme-linked immuno-sorbent as-
say [ELISA] or immunofluorescence) (11,12,25,26).  
The latter may be difficult as the virus can cross-react 
with other flaviviruses (dengue, West Nile, yellow fe-
ver) (11). It is recommended to analyse paired serum 
specimens, collected at different stages of disease.  Of 
note, there are only a few laboratories able to perform 
an ELISA for ZIKAV; no licensed commercial test 
for ZIKV diagnosis is currently available (11,12,26). 
Serological results should be interpreted according to 
the vaccination status and previous exposure to other 
flaviviral infections (9). Urine samples are also suitable 
for diagnosing ZIKV infection, as viral RNA is detect-
able in urine up to 10 days after the onset of the disease 
at a higher load than in serum (26). Differential clinical 
diagnostic should be considered as well as co-infection 
with other mosquito-borne diseases such as dengue 
fever, chikungunya and malaria. 

TREATMENT AND PREVENTION

Currently there is no vaccine or preventive drug 
(3,9,12). The management is based on frequent moni-
toring, bed rest and symptomatic care, such as fluid 
intake, pain relief, fever reduction and anti-histamines 
for pruritic rash (3,9,12). Treatment with acetylsalicylic 
acid and no-steroidal anti-inflammatory drugs was 
discouraged because of a potential increased risk of 
haemorrhagic syndrome reported with other flaviviruses 
as well as the risk of Reye’s syndrome after viral infec-
tion in children and teenagers (27).

Mosquitoes and their breeding sites pose a sig-
nificant risk factor for ZIKV infection. Prevention and 
control relies on reducing mosquitoes through source 
reduction (removal of yard and household debris and 
containers that provide breeding sites, such as buckets, 
flower pots or tiers) and reducing contact between mos-
quitoes and humans with the help of physical barriers 
such as screens, closed doors and windows, or mosquito 
nets when air conditioning is not available (3,9,12,27). 
Safeguards include also wearing long-sleeve shirts and 
long pants (preferably light-coloured), especially during 
the hours of highest mosquito activity and using insect 
repellents. Special attention should be given to those 
who may not be able to protect themselves adequately, 
such as young children or the elderly (9,12,27).   

ZIKV is spread by Aedes mosquitoes which are not 
found throughout Poland where it is too cold for them 
to survive (28, Fig.2). Therefore, as a ZIKV-vectors free 
country, there is no need for monitoring of vector spe-
cies and humans to identify cases of indigenous ZIKV 
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infection in order to take measures aimed at reducing 
the risk of transmission by the vector. At the moment, 
the prevention strategies adopted by national health 
authorities and institutions should be based on a surveil-
lance of imported cases and on increasing awareness 
among health care professionals and travelers. Due to 
limitations in the diagnostic capacity, a large number of 
ZIKV infections would remain unrecognized; monitor-
ing based on laboratory results is likely to be unreliable 
in Poland, as well as in the other EU countries.  There 
are no requirements to report ZIKV infections to ECDC 
(12). Nevertheless, according to the forecast made by 
prominent epidemiologists, as the epidemic continues to 
spread, and the awareness of the risk of infection would 
increase among medical staff and travelers, we might 
expect an increase in the number of suspected cases 
of travel-related ZIKV infections in Poland. Medical 
staff should be thoroughly informed where and how to 
report such cases.

Imported cases of ZIKV infection in Poland are pos-
sible due to constant international travel. According to 
the Ministry of Sport and Tourism estimates, 4.5 million 
Poles over 15 years of age travelled abroad in the first 
six months of 2015, including those countries in which 
Aedes mosquitoes were active; this is an increasing trend 

(29). This refers to countries around the Mediterranean, 
and the Black Sea, but also Turkey, the Azores, the 
Canary Islands and Madera, which are popular destina-
tions regarding Polish travelers (9,12,29). Madeira is of 
a special concern because of the close relationship with 
Brazil and Venezuela where ZIKV is currently present, 
and the dengue epidemic, four years ago, which dem-
onstrated the conditions for mosquito-borne outbreaks 
(30). Of note, despite typical touristic travels of Poles 
to various destinations, a relatively large group of Pol-
ish sportsmen will be travelling to Brazil in August this 
year to participate in the Olympic Games, the will also 
be true of the many fans who will follow them. 

To actively detect possible cases of ZIKV infec-
tion medical stuff, especially in GP and travel health 
clinics, should be supported by recent information on 
actual epidemiological situation regarding ZIKV infec-
tion, as well as symptoms and diagnostic possibilities 
to increase their awareness so that they can include it 
in their differential diagnosis in the cases of travelers 
returning from epidemic areas and presenting fever and/
or maculo-papular rash (3,12). It should be also stressed 
that, for a Polish doctor, current epidemiological situa-
tion and clinical manifestation should be the main cri-
teria to suggest ZIKV infection. The initial diagnosis 

Fig. 2. Current known distribution of invasive Aedes albopticus mosquito in Europe at regional administrative level; adapted 
from (27).
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may be difficult and pose problems as the symptoms are 
similar to other arbovirus infections, such as dengue or 
chikungunya (2,3). It is recommended to refer suspected 
ZIKV cases to infectious disease specialists, which 
are most experienced at dealing with patients infected 
with other arboviruses, described above. Awareness of 
possible ZIKV health threats should be also increased 
among obstetricians who should be advised to inquire 
about recent travel when caring for pregnant women 
and to thoroughly monitor female patients returning 
from Aedes affected areas. Pediatricians should be 
informed they should investigate for babies presenting 
with congenital central nervous system malformations, 
and microcephaly. Neurologists  and other health care 
professionals should inquire about recent travel patients 
presenting with GBS (12).  

Although laboratory testing for people who have 
recently travelled abroad and have a clinical history of 
ZIKV infection should be recommended, Zika-specific 
tests are not yet available in Poland (11,12,26). How-
ever, blood samples of suspected cases could be further 
investigated to differentiate ZIKV infection from other 
arboviral infections (i.e. dengue) for which tests are 
available (31). Strengthen laboratory capacity to con-
firm suspected ZIKV infections in the EU is an urgent 
need (9,12,14).

The recognition of newly described infectious dis-
ease agents poses problems for specialists in transfusion 
medicine who have an obligation to ensure the safety of 
blood products (11). Blood donated by viraemic travel-
ers returning from affected areas could be the source 
of the ZIKV (11,12,32). Therefore, according to the 
ECDC, in Poland, like in the other European countries, 
blood authorities need to be vigilant regarding the epi-
demiological situation and should consider deferral of 
donors with travel history to the outbreak areas, in line 
with measures defined for dengue virus (12).  

ZIKV was detected in semen more than two weeks 
after recovery from an illness (22). Therefore, a need to 
defer potential semen donors for 28 days after returning 
from Aedes affected areas should be foreseen in every case 
of a tissue establishment for assisted reproduction (12).

Standard WHO recommendations regarding disin-
section of aircraft and airports should be implemented 
(13,14).

Since people travel to warmer climates and countries 
where ZIKV is found, Polish residents should be urged 
to take preventive measures when traveling in affected 
areas. Broad information campaigns in the media could 
be a useful education platform for the whole population. 
Travellers, especially children, and those with immune 
disorders or severe chronic illnesses, should be asked to 
consult their doctor to receive recommendations on pro-
tection from mosquito bites before travelling. Adequate 
institutions, such as the National Sanitary Inspectorate, 

the Ministry of Health, the Ministry of Foreign Affairs, 
the National Institute of Health, and Polish Tourism Of-
fice following ECDC, American CDC and WHO recom-
mendations (12,14,15,33), should announce (e.g. through 
their updated websites) that travelers showing symptoms 
compatible with ZIKV disease (as well as dengue or 
chikungunya)  within three weeks after returning from 
an affected area should contact their healthcare provider. 
In addition, pregnant women who have travelled to areas 
with ZIKV transmission should mention their travel dur-
ing antenatal visits to be monitored appropriately.

Pregnant women in any trimester should be in-
formed to consider postponing travel to territories 
where ZIKV transmission is possible; women who are 
considering pregnancy should consult with their physi-
cian before traveling to these areas, and if they do, they 
should strictly follow precautions to prevent mosquito 
bites (wear appropriate clothing – as described above, 
use insect repellents with at least 20% DEET, and 
permethrin-treated clothing, remain in air-conditioned 
areas, use a bed net when sleeping in an area exposed 
to the outdoors) (12,14,15,33).

Thorough surveillance, adequate assessment of 
possible threats, action plans, rapid and effective inter-
vention development, spread of up to date information 
of ZIKV, as well as other emerging or re-emerging in-
fectious pathogens can play a key role in guaranteeing 
population health.
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ABSTRACT

In recent years emergence of new infectious diseases and the growing spread of pathogens to new areas is 
observed. Most of these pathogens are zoonotic viruses and their transmission route is from animals to humans 
and vice versa. These so called emerging and re-emerging pathogens that were present previously only in Africa 
and Asia are becoming a threat to European countries. These include, e.g. West Nile virus and USUTU virus.

The aim of the study is to present the clinical course of infections caused by WVN and USUTU, diagnostic 
and therapeutic possibilities and, above all, the current epidemiological situation of these infections in the world. 
We also tried to answer the question whether, there is a risk of infection with these viruses in Poland.

After analyzing the available literature we venture a conclusion that in Poland there is a risk of WNV and 
USUTU infection. Global warming, change of socio-economic conditions, travelling greatly affect the spread 
of these viruses. In addition there are confirmed human cases of these diseases in countries neighboring Poland, 
as well as presence of both viruses and the presence of vectors (Culex pipiens sl and Culex torrentium (Diptera: 
Culicidae)) in our country.

All these facts indicate that there is a necessity of epidemiological studies and consideration of these patho-
gens in the differential diagnosis of febrile illness and neuroinfection .

Key words: West Nile Virus, WNV, USUTU virus, Poland

INTRODUCTION

Emerging and reemerging infectious diseases such 
as West Nile Fever or disease caused by USUTU virus, 
previously bound to Africa or South-eastern Asia, are 
more and more frequently found also in Europe.

The aim of the study was the presentation of cur-
rent epidemiological situation of WNV and USUTU 
infections in the world with emphasis on the potential 
risk of infection in Poland. Additionally clinical picture 
of infections, diagnostic methods and therapeutic pos-
sibilities of these diseases will be discussed.

WEST NILE VIRUS (WNV)

West Nile Virus (WNV) is a RNA virus which 
belongs to Flaviridae. At least 2 genetic lineages can 
be differentiated: Lineage 1, which is found in Europe, 
Africa, North America, Australia, India and lineage 2, 
which is found mostly in Africa. In nature, West Nile 

virus is transmitted between mosquitoes (e.g. Culex 
pipiens s.l., Culex torrentium) and birds. Mosquitoes 
with WNV bite and infect people, horses and other 
mammals (1,2). WNV may be also transmitted by blood 
transfusion, organ transplants, via placenta or breast 
milk. Although it is theoretically possible, so far there 
are no proofs of transmission via contact with infected 
birds, humans, horses (1,2). Humans may act as “dead 
end” in viral cycle (3). WNV is an etiological pathogen 
for West Nile Fever. 

The first case of human WNV infection was re-
ported in west Uganda in 1937 (West Nile District). The 
incubation period of WNV infection is 3-15 days after 
mosquito bite. The majority of cases is asymptomatic 
(80%). In 20% the disease takes a mild course, and in 
<1% - severe: meningoencephalitis, muscle weakness, 
stroke (4).

Mild form of WNV infection is usually self-limiting. 
Patients complain on fever, headache, joint pain, rash, 
enlarged lymph nodes, nausea, vomits. Severe form of 
WNV infection may manifest as encephalitis, meningi-
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tis, acute flaccid paralysis, tremors, myoclonus. Patients 
complain on high fever, headache, confusion, tremors, 
muscle paresis, stupor. Patients with chronic diseases 
of kidneys, circulation, with diabetes, in elderly or im-
munodeficient patients are more predisposed to fatal 
outcome (4,5).

In lab tests normal or elevated WBC, lymphocyto-
penia, anemia may be observed, while hyponatremia 
may be present in patients with encephalitis. In cerebro-
spinal fluid (csf) lymphocytic pleocytosis <500 cells/ 
µl, increased protein concentration and normal glucose 
concentration is observed. Brain CT (computer tomog-
raphy) shows no abnormalities, while in MRI (magnetic 
resonance) in 1/3 of patients enhancement of meninges 
and/or periventricular area is observed (1,2). 

The best diagnostic method is detection of antibod-
ies in IgM class in serum or/and csf by ELISA method 
(1, 2, 6).

IgM antibodies do not cross blood-brain barrier and 
their presence in csf indicates on CNS infection. It has 
to be taken into consideration that samples collected 
too early (<7 days) may give false negative results. 
Samples should be transported in containers keeping 
low temperature. Polystyren containers and freezing 
of samples should be avoided. 

In countries where other Flaviviridae exist, e.g. tick-
borne encephalitis virus (TBEV) every positive result 
should be confirmed by PRNT (neutralization test) to 
exclude false positive results due to cross-reactions. 
Also vaccination against Flaviviridae such as yellow 
fever, Japanese encephalitis, TBE can cause false posi-
tive ELISA test result. PCR (polymerase chain reaction) 
is not effective because the duration of viremia is short. 
Although it may be useful in case of immunodeficiency. 
The limitation of this method is that it has to be per-
formed in csf and tissue samples only (1, 2, 6). 

  The treatment of WNV infection is symptomat-
ic, hospitalization, fluids iv, superinfections prophylaxis 
and in case of respiratory insufficiency – artificial ven-
tilation is needed. In some report high doses of ribavirin 
and interferon alpha-2b show in vitro activity. There 
are no clinical data concerning GCS, anticonvulsant, 
osmotherapy (4). 

The main prevention is avoidance of mosquito bites. 
It has to be taken into consideration that mosquitos eggs 
may hatch in stagnant water after 4 days. Because of 
that water should be stored properly, rain water should 
be sheltered to prevent from contact with mosquitos. 
Also swimming pools should be covered. Additional 
preventive methods are: moscitieres, avoidance of 
evening activity of people and usage of repellents with 
10-35% DEET, KBR, IR3535 and others (1, 2, 4, 6). 

WNV is widespread and is present not only in 
Africa, Asia and Australia, but also in USA, Canada, 
Mexico and many European countries. Approximate 

number of WNV humans infections in USA in 1999-
2014 according to CDC was 41 762 cases (7). However, 
it is suspected that these data may be underestimated 
because the results of the serologic survey showed 950 
000 cases of WNV infection (2). 

As far as Europe is concerned seropositive animals/
isolates were confirmed in 1960 in France, Portugal 
and Cyprus. WNV was then considered less pathogenic 
for humans than denga virus (DENV) or yellow fever 
virus (YFV). More vicious/pathogenic genotypes of 
WNV were discovered in 1998 in Israel and in 2003 in 
Hungary. Recently WNV infections were reported in 
central and south-eastern Europe: in 2010 – Bulgaria 
and Greece, in 2011 – Albania and Macedonia, in 2012 
– in Croatia, Serbia and Kosovo. In 2010 in Greece 261 
cases (34 deaths) were confirmed, in Romania 57 cases 
(5 deaths) and 480 cases (6 deaths) in Russia. Numer-
ous outbreaks of WNV infection have been noted since 
2010 in Italy. What is interesting, these outbreaks were 
caused by genetically different isolates (1). 

According to ECDC reports in 2012 the highest 
incidence on infections caused by WNV was observed 
in Greece (162 cases), Italy (28 cases), Hungary (17 
cases) and Romania (15 cases) (8).

In 2013 Rudolf et al. isolated WNV from mosquitoes 
in Czech Republic. They proved that it was related with 
strains isolated in Austria, Italy, Serbia in 2008, 2011 
and 2012 (9). WNV virus was also found in Ukraine. 
The first reports of humans and birds infections come 
from seventieths of the XXth century (10). Recently 
clinical WNV infections were detected in patients in the 
Ukraine in the summer of 2011 (eight cases of WNV in 
three different regions) and in 2012 (12 deaths in Pol-
tavska region) (10). In 2013, the presence of anti- WNV 
antibodies was stated in 13.5% of 300 tested horses (11).

The possibility of WNV presence in Poland was 
mentioned for the first time in years 1995-1996, when 
anti WNV antibodies were detected in 2.8% of exam-
ined house sparrows and 12.1% Eurasian tree sparrows 
in Lomianki (near Kampinos Forest) (12). The results 
of following studies performer either on animals or on 
humans varied. Hermanowska-Szpakowicz et al. de-
scribed a confirmed case of WNV infection in a patient 
hospitalized because fever, headache, muscle pain and 
diarrhea. In 2006 foresters from 2 voivoidships (Swi-
etokrzyskie and Podlaskie) were tested for the presence 
of anti WNV IgG antibodies in serum. In 1 of 52 (1.9%) 
examined foresters in Swietokrzyskie and 4 of 42 in 
Podlaskie the result was positive (13, 14).

In other two studies no WNV virus was detected. 
Niczyporuk et al. in years 2007-2010 examined brain tis-
sue sample of migratory birds by RT-PCR and serologic 
methods and did not find proof of WNV infection (15). 
Also Czupryna et al. did not find WNV RNA in any of 
24 patients hospitalized because of neuroinfections (16).
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In 2015 Niczyporuk et al. reported that analysis of 
serum samples from birds (white storks, common pheas-
ants, common chaffinches, wild ducks, white-tailed 
eagles passenger pigeons, goshawks, hooded crows, 
northern goshawks, common swift, common blackbird, 
common starling, common raven, and common buzzard) 
confirmed presence of anti WNV antibodies in 63/474 
(13.29%) of examined wild birds, in 1/378 (0.26%) 
horse and 14/42 (33.33%) humans. All positive samples 
from birds were confirmed with PRNT method (17).

Positive results of samples from birds, horses and 
humans may indicate that WNV is connected with Pol-
ish ecosystem.

Presence of WNV observed in many European 
countries, including countries near Poland (Czech Re-
public, Ukraine) and occurrence of mosquitos belonging 
to Culex pipiens s.l. and Culex torrentium (Culicidae) 
in Wrocław area (Poland) (18) support the hypothesis 
of high probability of occurrence of WNV in Poland. 
Therefore WNV should be included in differential di-
agnostic of meningitis. 

USUTU VIRUS

USUTU virus is a Flavivirus that belongs to Japa-
nese Encephalitis serocomplex. It is transmitted by af-
rican mosquitos: Culex pipiens (holoarctic), Cx. neavei, 
Culex perexiguus, Aedes albopictus (from South-East 
Asia), Ochlerotatus caspius (palearctic), Anopheles 
maculipennis complex (holoarctic), Culex perfuscus, 
Coquillettidia aurites, Mansonia Africana (19, 20). Its 
natural life cycle involves mosquito-bird-mosquito cy-
cles (19, 20).  Also transmission via blood transfusion 
and transplants is possible (21, 22).

The virus was first isolated from Culex neavei 
mosquito in 1959 in Republic of South Africa. More 
strains of USUTU were detected in various species 
of birds and mosquitos in Africa. As far as Europe is 
concerned, the virus was isolated from bats in Germany 
(23). Mosquitos transfer the virus to humans, horses or 
rodents that act as an accidental hosts. Mammals and 
humans are ‘dead-end’ hosts.

First case of symptomatic human USUTU infection 
was reported in Central African Republic in 1981. First 
European case was confirmed in Italy in 2009 (20). In 
2012 in Germany presence of anti-USUTU antibodies 
was stated in 1/4200 patients (24), and in 2013 in Croatia 
virus was detected in three patients with encephlome-
ningitis (25). 

The incubation period is 2-14 days. The disease 
usually manifests with rash and fever. Infection may 
present as neuroinvasive disease similar to West Nile 
fever or hepatitis (21, 22, 26). 

So far the data concerning diagnostic methods are 
scarce. IgM antibodies appear 5 days after fever onset. 
However no tests for IgM detection are yet available. 
In 2012 first test for IgG detection were developed. 
Because USUTU belongs to Flaviviridae, in case of 
positive result, confirmation with PRNT test is neces-
sary. Cerebrospinal fluid and blood may be tested with 
RT-PCR (20, 26).

The treatment of USUTU infection is symptomatic.
In 2001 in Austria few birds (mostly sparrows) died 

because of USUTU infection. In following years there 
were some reports of USUTU virus presence in dead 
birds or mosquitos in Hungary (2005), Italy (2009), 
Spain (2006 and 2009), Switzerland (2006) (19). Se-
rological features of USUTU infection were reported 
in wild birds in Czech Republic (2005), UK (2001 and 
2002), Germany (2007), Italy (2007), Spain (2003 and 
20006), Switzerland (2006). Authors concluded, that 
one-time introduction of virus from Africa to Europe 
(Vienna) is highly probable, especially that the same 
serotype is wide spread in Central Europe (19, 20). 

Comparison of USUTU virus genetic sequence 
detected in various animal species in various counties, 
show, that in Italy in 2008 and 2009 probably 2 various 
serotypes were circulating in horses, chickens, wild 
birds and mosquitos (serology, virusology) (19, 20). 

In Poland USUTU antibodies were found in 2008 
in a seagull (Larus ridibundus) (27). 

SUMMARY

To sum up after analyzing the available literature 
we venture a conclusion that in Poland there is a risk 
of WNV and USUTU infection. Factors such as have 
influence on circulation of these viruses: global warm-
ing, travelling all around the world. What is more, 
confirmed human WNV cases in neighboring countries 
(Czech Republic, Ukraine), presence of both viruses and 
the presence of vectors (Culex pipiens sl and Culex tor-
rentium) in our country indicate on necessity of further 
epidemiological studies and including these pathogens 
in differential diagnosis of fever and neuroinfection. 
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ABSTRACT

Of 20 million of patients infected with hepatitis E virus (HEV) worldwide 57 thousand dies each year. HEV-
infection is not longer regarded as a diseases in developing endemic countries of Asia, Africa and Latin America. 
The majority of European countries faces increasing number of endemic infections. They are caused by seven 
different genotypes and be responsible for acute and chronic infections. HEV is of zoonotic origin causing in-
fections in pigs and boars which are a source of infection for humans. Infections occur orally after consumption 
of infected water or meat. HEV-infection is most dangerous for patients receiving immunosuppressive therapy, 
infected with HIV, after transplantations of solid organs and elderly. In some patients, including pregnant women, 
acute HEV has a serious course with fatalities reaching even 25%. Chronic HEV-infection may develop in pa-
tients following solid organ transplantations and requires long-term antiviral therapy. HEV-infection is a grow-
ing public health problem in Europe, which implies the necessity of routine screening in selected populations, 
especially immunocompromised.
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INTRODUCTION

Of 20 million of patients infected with hepatitis 
E virus (HEV) worldwide 57 thousand dies each year 
(1, 2). For many years HEV was regarded as endemic 
disease prevalent mainly in developing countries of 
Asia, Africa and Latin America. Sporadic outbreaks in 
Europe  were noted especially among immigrants from 
endemic areas. Currently acute and chronic hepatitis 
E is prevalent worldwide. More and more of HEV-
infection cases occur endemically in Germany, Great 
Britain, France, Hungary and Holland. Among groups 
with high prevalence of HEV-infections are patients 
receiving immunosuppressive therapy, especially after 
solid organ transplantations but also with HIV infection 
and elderly. Seven biologically distinct genotypes of 
HEV are known. HEV infects not only human but be-
ing typical zoonosis affects pigs and boars (3). Current 
knowledge on hepatitis E needs to be redefined due to 
the spreading of HEV-infections in Europe.

ETIOLOGY

Hepatitis E virus belongs to genus Hepevirus of 
Hepeviridae family. HEV is a round, non-enveloped 

virus with single stranded RNA genome divided into 7 
genotypes with further subtypes. The infection in usu-
ally transmitted orally, however other possible routs of 
infection include mother to child transmission or during 
blood transfusion. HEV in pathogenic for humans but 
also pigs, boars, deers, mongooses, camels and rabbits. 
Pigs are considered for the most common reservoir of 
HEV (4, 5). 

HEV virion is of variable size between 27-43mm. 
Its genome consists of 3 overlapping open-reading 
frames ORF1, ORF2, ORF3. ORF-1 is coding struc-
tural proteins - viral replicase and helicase which are 
essential for virion assembly. ORF-2 is responsible for 
synthesis of capsid proteinsand ORF-3 supports ORF-2 
and is engaged in processes of virion secretion (2, 4, 5).

PATHOGENESIS

The effect of HEV on infected hepatocytes in largely 
unclear, mainly due to the lack of efficient in vitro-
replication systems. The virus is probably cytopathic, 
immunocytotoxic but also induces hepatocyte cell death. 
In liver histopathology of subjects with acute, severe 
hepatitis E focal necrosis, periportal inflammatory le-
sions and activation of hepatocyte apoptosis. The most 
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common cells observed in inflammatory infiltration are 
neutrophil and CD8 cytotoxic T-cells. The infiltration 
is accompanied by a marked cholestasis, especially in 
small bile ducts with coexisting cholangitis. Moreover, 
in the liver histology the formation of  hepaticytic 
pseudorosettes, gland-like arrangement and gland-like 
transformation are observed. Interestingly, the liver 
histology differs between patients with HEV-infection 
acquired in endemic areas and those infected in Europe. 
This might suggest an influence of HEV-genotype on 
liver morphology (6).

EPIDEMIOLOGY OF HEV

Infections with HEV are nowadays a world health 
problem. Genotypes 1 and 2 occur mainly in develop-
ing countries of Asia, Africa and Middle America. The 
infection is usually acquired with contaminated water 
(7). HEG genotype 1 and 2 infections are also noted 
in domestic pigs, which could serve as reservoir and 
potential source of HEV for humans. 

In contrast, HEV genotype 3 is prevalent worldwide 
including high-income countries. The main reason for 
infection of HEV genotype 3 is consumption of under-
cooked pork meat and liver. (8, 9). Domestic pigs and 
wild boars are a main reservoir of HEV genotype 3. In 
Latium (Italy) in epidemiologic study HEV genotype 3 
was found in 40.7% of boars (10). Acute HEV infections 
in pregnant woman usually caused by genotype 3, more 
rare by genotype 1 are the most North India, Pakistan, 
Somalia, Sudan and Nepal (11). 

Infections with genotype 4 HEV are observed 
worldwide but the most commonly in Asia. They are 
also common in domestic pigs (12). In 2010 Colson et 
al. described multiple cases of HEV-infection among 
Italians eating sausages based on wild boar meat (fi-
gatelli). Extensive molecular studies of those cases 
allowed for a distinction of 2 new genotypes of HEV: 
genotype 5 and 6 (8, 13).  Genotype 7 of HEV was 
isolated in camels and its biologic characteristics are 
similar to genotype 5 and 6 (4).

In Europe domestic infection with HEV were con-
firmed in United Kingdom, France, Italy, Germany, 
Hungary, Holland, Belgium, Spain, Sweden and Russia 
(5). Borgen et al. assessed the types of digested meats 
and direct contact with various animals among Dutch 
with acute hepatitis E. Subjects included did not travel 
to endemic areas. Authors did not observed an associa-
tion between contacts with animals and HEV-infection. 
On the other hand, the most probable route of infection 
in this population was consumption of pork (14). It is 
likely that route of HEV-infections is similar in other 
European countries.

Currently pig farm workers, veterinarians, subjects 
having frequent contacts with pigs and boars as well as 
sewage system workers are considered as a high risk 
populations. This threat is prevalent worldwide, how-
ever infrequent in Europe.   

CLINICAL PRESENTATION

The incubation period of HEV-infection is usually 
between 15 and 60 days but may depend on HEV-
genotype and might reach even 6 months in HEV 
genotype 3 (14). The course of acute hepatitis E varies 
but is usually mild. 

Patients with deficits in immunity as well as re-
ceiving immunosuppressive therapy are considered 
as important groups at risk of HEV-infection. In the 
study of Bauer et al. in 11 of 23 subjects with acute 
hepatitis E no symptoms were observed. Icteric course 
was observed in four patients but ALT activity did not 
exceed 1300 IU/mL, in none of patients coagulopathy 
was noticed. All patients with icterus acute disease 
previously received immunosuppressive therapy due 
to the rheumatoid disorders. None of those patients 
developed chronic HEV infection (15).  In another 
study held among children receiving immunosuppres-
sive therapy in Russia among 87 patients anti-HEV IgG 
positivity was detected in 5.7%. Comparative study in 
healthy children showed seroprevalence rates of 1.4%. 
In none of children symptomatic acute HEV was noticed 
(16). In Italy among HIV-infected patients anti-HEV 
IgG antibodies were detected in 6.7% (34/509). On the 
other hand, in none of those patients symptoms of acute 
hepatitis E nor chronic sequels were observed (17). 
Similar study performed in Greece among HIV-infected 
individuals shown anti-HEV IgG positivity in 7.3%. 
Also in this study researched did not observe episodes 
of acute liver injury (18).

On the other hand the course of acute hepatitis E 
might be sometimes serious. Retrospective analysis 
of patients hospitalized in due to the drug induced 
liver injury in one center in Switzerland revealed that 
in 3/158 patients HEV-infection was causing liver 
injury (19). Boregn at al. described series of 19 acute 
hepatitis E cases mainly seniors (age range 50 – 84), 
in whom the infection was acquired in Holland. The 
most frequent symptoms included dark urine (84%), 
jaundice (79%), malaise (73%), stool discoloration, 
pruritus, nausea, vomiting, fever and abdominal pain. 
Among those patients male predominance was  observed 
(17/2), (14). In another retrospective study by Manka 
et al. analyzing the cases of severe liver damage in 80 
patients in Essen in years 2006-2013 authors reported 
that the HEV caused liver damage in 10-15% of cases. 
This conclusion was based on prevalence of anti-HEV 
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IgG antibodies (15%), IgM (9%) and HEV-RNA (10%), 
(20). Various observations of acute hepatitis E cases 
suggest that symptoms mainly develop in patients with 
compromised immunity, especially man.

In 25-30% of pregnant women acute hepatitis E 
has a severe course. Fulminant hepatitis leading to 
liver insufficiency and failure of therapy might develop 
(21). Acute hepatitis E in pregnant women might affect 
fetus development and preterm deliveries. Moreover, 
mortality in newborns from mother suffering from acute 
hepatitis E was noticed. On the other hand, there are  
no specific recommendations, especially of pregnancy 
discontinuation is not recommended (11). Infections 
with HEV genotypes 1 and 3 are the most common 
causes of fulminant hepatitis E in pregnant women (22).

More and more often chronic hepatitis E is be-
ing diagnosed, especially in patients with immune-
deficiencies (1). Bouts et al. describe the evolution of 
chronic hepatitis E  in two Western-European children 
after kidney transplantation. None of them had any 
symptoms of acute liver injury (23). In a prospective 
study conducted in Germany among heart recipients of 
274 patients 4 were chronically infected with HEV with 
active liver inflammation and advanced liver disease in 
some (24). In a recent study in 287 patients after liver 
transplantation in 4 (1.4%) positive HEV-RNA was 
detected twice in priod of 6 months suggesting chronic 
HEV inaction. None of those subjects traveled to en-
demic areas of HEV-infection. In all subjects the course 
of chronic hepatitis E was asymptomatic (25). Kamar et 
al. evaluated the prevalence of chronic HEV-infection 
in patients after organ transplantations who had acute 
hepatitis E. In this study prevalence was 60%, chronic 
HEV-ibnfection was associated with tacrolimus, while 
the reduction of immunosuppressants decreased the 
prevalence of chronic HEV-infection to 30% (26).

DIAGNOSIS OF HEV INFECTION

Detection of IgM and IgG antibodies against HEV 
by ELISA method is the first step in diagnosis. The 
presence of antibodies is not a prove of infection but 
allows to confirm the contact of immune system with the 
virus. Detection of anti-HEV IgM and IgA antibodies 
strongly suggests acute hepatitis E (27). In all patients 
with anti-HEV antibodies the evaluation of HEV-anti-
gen and HEV-RNA is recommended. Most commonly 
HEV-RNA is tested with RT-PCR method. The pres-
ence of HEV-antigen (HEV-Ag) in serum or stool can 
be assessed by EIA-method and is easier and cheaper 
than PCR. On the other hand this test is less sensitive 
than RT-PCR but more sensitive than nested RT-PCR 
(28). HEV genotype can be assessed by sequencing of 

viral genome mainly in region of ORF2, especially in 
position 148 (14).

TREATMENT

There are no standards of therapy of acute and 
chronic hepatitis E. Moreover no therapies has been 
approved by FDA as effective against HEV. Manka 
et al. used ribavirin (RBV) in 5 patients with acute, 
symptomatic hepatitis E patients which resulted in virus 
elimination in all cases (20). Galante et al. treated 4 
patients with chronic HEV-infection with 400-800mg 
ribavirin for 3 months. This therapy was effective in 3 
patients, fourth eliminated HEV after additional course 
of retherapy (25). Multicenter analysis of RBV efficacy 
in chronic HEV-infection in patients after organ trans-
plantations shown overall efficacy of 68% (sustained 
viral response – SVR), (29). Among one of the reasons 
of lack of response could be recently described G1634R 
mutation in the hepatitis E virus RNA polymerase (30). 
Nan et al. observed high efficacy of antisense peptide-
phosphorodiamidate morpholino oligomers (PPMOS’s) 
against HEV  in in-vitro studies. PPMO’s inhibit transla-
tion of viral genes and were for the first time described 
as a potential therapy of influenza viruses (22).

Studies on preventive vaccine against HEV are ad-
vances. It seems that wide application of vaccine will 
follow shortly. It’s of upmost importance in endemic 
region for HEV-infections (31, 32). 

SUMMARY

HEV-infection is an emerging threat in European 
counties. More and more often endemic infections are 
diagnosed. HEV infections, especially chronic are dan-
gerous for patients with impaired immunity. Numerous 
studies suggest a need of routine screening for hepatitis 
E among selected populations in Europe. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Patients in the intensive care units (ICU) are exposed to many factors that may cause hospital 
acquired pneumonia (HAP), a particular type of which is ventilator-associated pneumonia (VAP). The specific 
risk factors for developing VAP affect patients already on the day of their admission to a unit and are associated 
with their underlying diseases and invasive medical procedures, which they undergo. The aim of this study was 
to evaluate the risk factors for VAP associated with a patient and the used invasive treatment.
MATERIAL AND METHODS. 1227 patients were subject to the retrospective analysis. These patients were hos-
pitalized between 2010 and 2014 in Intensive Care Unit (ICU) in the St. Luke District Hospital in Tarnów. Data 
about procedures used in ICU were obtained from the electronic hospital registration system and the decursus 
from each day when a patient stayed in the hospital, while information about hospital infections was obtained 
from the periodic department reports prepared by the Infection Control Team. In the diagnosis of VAP infections 
the definitions of nosocomial infections issued by CDC (Centers for Disease Control and Prevention) and ECDC 
(European Center for Disease Prevention and Control) were used. 
RESULTS. In the analyzed unit, 58 cases of VAP were detected in patents who underwent mechanical ventilation. 
Infections were more common among men (43 cases, that is 6%) than in women (15 cases, that is 3%). Mechani-
cal ventilation longer than 20 days was a major determinant of VAP (p < 0.001). Patient’s underlying diseases 
(which are the reason for patient’s admission to a unit) had an impact on the incidence of VAP, and the most 
important of them are: multiple trauma (20 cases of VAP per 217 patients (9.2% incidence)), sepsis (3 cases of 
VAP per 31 patients (9.7% incidence)), central nervous system disease (10 cases of VAP per 124 patients (8.1% 
incidence)), endocrine system (1 case of VAP per 12 patients (8.3% incidence)), respiratory diseases (11 cases of 
VAP per 168 patients (6.5% incidence)). Invasive medical procedures performed in the patients’ respiratory tract 
were significant risk factors (p<0.001) for developing VAP: reintubation (R=0.271), tracheostomy (R=0.309) 
and bronchoscopy (R=0.316). In the period from 2010 to 2014 VAP incidence was 4.7% and incidence density 
per 1000 ventilation-days was 10.5 and the mortality rate with VAP was 32.8%. The most common etiological 
factors of VAP were Acinetobacter Baumannie (21 isolates, that is 36.4%), Pseudomonas aeruginosa (8 isolates, 
that is 13.8%), Escherichia coli (7 isolates, that is 12%). 

Key words: hospital acquired pneumonia (HAP), ventilator-associated pneumonia (VAP), intensive care unit 
(ICU)

INTRODUCTION

A specific aspect of intensive care units is the use 
of advanced medical techniques involving invasive 
monitoring and mechanical support of the activities 
of failing organs or systems, including the respiratory 
system. One of the most commonly performed therapeu-

tic procedures in ICU is intubation and tracheostomy, 
and also mechanical ventilation, which is performed 
thanks to them, while the presence of the endotracheal 
tube is the most important risk factor for developing 
VAP. Creating an artificial respiratory tract deprives a 
patient of the possibility to heat, humidify and purify 
inhaled air. This in turn, generates a series of nursing 
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and medical interventions that may be conducive to 
developing VAP (1).   

MATERIAL AND METHODS

The retrospective analysis was carried out among 
patients treated in ICU in the St. Luke District Hospital 
in Tarnów between 2010 and 2014. The study included 
1227 patients who were treated with mechanical ventila-
tion longer than 48 hours. ICU patients were treated and 
cared for according to the recommendations for VAP 
prevention recommended by the experts, such as: the 
reclining body position of a patient, taking care about 
the oral hygiene, maintaining the proper pressure in a 
cuff, using humidifiers, using the heat and humidity 
exchangers, and using endotracheal tubes with a thin 
cuff with the possibility of subglottic suction (1). Data 
about the treatment course of patients were obtained 
with the use of the electronic database in a hospital 
system InfoMedica. Ventilator-associated pneumonia 
was diagnosed on the basis of definitions by CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) (2) and 
ECDC (European Center for Disease Prevention and 
Control) including microbiological diagnosis for hos-
pital acquired pneumonia (PN) (3, 4). The classification 
of VAP was based on a method of obtaining material 
from the patient’s respiratory tract: bronchoalveolar 
lavage method (BAL), brushes (PN1), tracheal aspi-
rates (PN2), qualitative sputum culture (PN4) (3, 4). 
Microbiological tests were taken from patients with 
the suspicion of VAP infection. Etiological factors of 
infections were diagnosed with the use of classic meth-
ods of microorganism cultivation. The identification of 
staphylococci, bacilli from the Enterobacteriaceae fam-
ily, non-fermenting bacillus was made with the use of 
Vitek 2 Compact – the automatic identification system 
(the bioMérieux company). 

In order to evaluate the epidemiological situation, 
the following indicators were used: incidence = the 
number of VAPs/the number of patients x 100; den-
sity incidence (DI = the number of VAPs/the number 
of ventilation-days x 1000); mortality (% death = the 
number of deaths associated with VAPs/the number 
of diagnosed cases of VAP x 100); ventilator utiliza-
tion ratio (VU-R = the number of ventilation-days /the 
number of person-days, and according to ECDC (3, 5) 
IU-R = the intubation-days/the number of person-days 
x 100). The results were analyzed statistically with the 
use of the STATISTICA 10 program. 

RESULTS

In ICU in the St. Luke District Hospital in Tarnów, 
during the 5-year period, 1227 patients underwent me-

chanical ventilation, including 712 men (58%) and 515 
(42%) women. The average age of patients was 59 years; 
for women it was 51 years, for men it was 57 years. 
VAP infections were more frequently diagnosed in men 
– 43 cases (6% incidence), than in women – 15 cases 
(incidence 3%). The greatest number of VAP infections 
was diagnosed in the age group of 51-75 years – 32 case 
of VAP (5.3% incidence). The duration of mechanical 
ventilation above 20 days, was a statistically significant 
(p = 0.001) determinant of VAP occurrence (32 cases 
of VAP – 33.7% incidence) (Table I).

Table I. The age category and the duration of mechanical 
ventilation of patients in ICU considering VAP 
occurrence in 2010 – 2014

Category 
of factor 

Number of patients 
without VAP 

Number of patients 
with VAP  p*

n= 1227 % n=58 %  
Age category (years)

1-18 42 3.42 1 1.56

p=0.532
19-30 84 6.84 1 4.68
31-50 218 17.11 13 21.87
51-75 632 49.06 32 54.68
>75 280 22.81 11 17.18

Duration of mechanical ventilation (days)
 n=1227 % n=58 %

p<0.001
1-4 642 52.32 2 9.37

5-10 326 26.56 8 15.62
11-20 164 13.36 16 25
>20 95 7.66 32 50

n – number of patients, VAP – ventilation-associated pneumonia,
p*- significance level of the chi-square test

The diseases that caused patients’ hospitalization 
in ICU were analyzed (diagnosis given on the day of 
admission to a unit). The disease that was most often 
accompanied by a treatment complication in a form of 
VAP was multiple trauma (20 cases of VAP per 217 
patients – 9.2% incidence). Patients with this diagnosis 
stayed in hospital for the longest time, they were also 
the youngest age group of patients. In this group men 
constituted 76% of all patients with multiple trauma. 
Also with other diseases the incidence of VAP was high: 
sepsis (3 cases of VAP per 31 patients – 9.7% incidence), 
diseases of the central nervous system (10 cases of 
VAP per 124 patients – 8.1% incidence), diseases of 
endocrine system (1 case of VAP per 12 patients – 8.3% 
incidence), respiratory diseases (11 cases of VAP per 
168 patients – 6.5% incidence) and others (Table II).

The following invasive medical procedures that 
were applied to the patients had influence on the inci-
dence of VAP (p<0.001): tracheostomy, bronchoscopy, 
reintubation, enteral and parenteral nutrition, analgose-
dation, tube, mechanical ventilation longer than 48 
hours, aspiration, chest drainage, unconscious patient. 
The correlation of statistical significance was obtained 
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between risk factors and VAP incidence in cases of 
reintubation (R=0.271), tracheostomy (R=0.309)  and 
bronchoscopy (R=0.316) (Table III).

Table III. Risk factors for VAP associated with patient treat-
ment in 2010 – 2014

Risk factors for VAP associated 
with treatment

(p) signifi-
cance level 
of the chi-
square test 

for VAP 

Coefficient 
value / 

Spearman’s 
correlation

Tracheostomy p<0.001 0.316
Bronchoscopy p<0.001 0.309
Reintubation p<0.001 0.271
Enteral nutrition p<0.001 0.208
Analgosedation p<0.001 0.179
Tube p<0.001 0.171
Mechanical ventilation > 48 hours p<0.001 0.167
Intubation p<0.001 0.163
Aspiration p<0.001 0.149
Parenteral nutrition p<0.001 0.146
Chest drainage p<0.001 0.125
Unconscious patient p<0.001 0.066
Craniocerebral trauma p=0.281 0.067
Central venous catheter p=0.301 -0.018
Paralysis p=0.310 0.046
Wounds and pressure sores p=0.003 0.092

VAP – ventilation-associated pneumonia

The highest VAP incidence occurred in 2010 (7.6%). 
In that year we could also note the highest density rate 
per 1000 patient-days which amounted to 9.4. The 
mortality rate among patients with VAP was the highest 
in 2012 (70%) and the lowest in 2010 (17.6%) (Table 
IV). The incidence of VAP is related to the number of 

ventilation days, this indicator is referred to as incidence 
density and shows the frequency of VAP occurrences 
among ventilated patients. The highest incidence density 
was observed in 2010 (21 cases per 1000 ventilation-
days) (Table V).

Cases of VAP were classified by means of micro-
biological diagnostics based on the type of materials 
taken from patients according to the criteria of pneu-
monia (PN) recognition by ECDC: by broncho-alveolar 
lavage (BAL) 15 isolates responsible for VAP (PN1) 
were obtained, 6 isolates from tracheal aspirate (PN2), 
37 isolates by qualitative sputum (PN4). The most 
common etiological factor of VAP was Acinetobacter 
baumannii (21 isolates, that is 36.4%) and in 96% cases 
the bacteria was resistant to carbapenems and two other 
groups of drugs. The next most common was Pseudo-
monasaeruginosa (8 isolates, that is 13.8%) where all 
grown strains showed resistance to carbapenems and 
two other groups of drugs. The third most common 
factor was Escherichia coli (7 isolates, that is 12%), 
among which 17% was ESBL (+) (Extended Spectrum 
Betalactamases) (Table VI).

DISCUSSION

Healthcare associated infections in ICU are a 
phenomenon that causes many adverse health effects 
on patients. They cause prolonged hospitalization, 
increase mortality and significantly increase of the 
treatment costs (6). Authors of many publications claim 
that 20-50% of all healthcare associated infections 
are developed in ICU (1, 7, 8). The increased risk of 

Table II. The patients’ underlying diseases as risk factors of VAP occurrence in ICU in 2010 – 2014

 Diagnosed underlying 
disease on the day of 
admission to the unit 

n=1227
Number of 

patients with 
VAP 

Percentage 
of infections  

Average 
duration of 
stay (days)

Patients’ age 
(years)

Median of 
age (years) M W p*

Sepsis 31 3 9.7 7 61 58 15 16 p = 0.689
Multiple trauma 217 20 9.2 11 46 45 165 52 p < 0.01
Endocrine disrupters 12 1 8.3 10 61 59 7 4 p = 0.554
Central nervous system 124 10 8.1 8 53 52 57 67 p = 0.651
Respiratory system 168 11 6.5 10 65 68 97 71 p = 0.422
Digestive system 142 4 2.8 8 66 66 81 61 p = 0.905
Circulatory system 159 4 2.5 8 68 68 90 69 p = 0.312
Tumor 41 1 2.4 7 59 59 29 12 p = 0.499
Musculoskeletal system 49 1 2.0 8 53 56 27 22 p = 0.365
Poisoning 51 1 2.0 8 49 49 35 16 p = 0.692
Genitourinary system 80 1 1.3 4 70 71 43 37 p = 0.125
Others 153 1 0.7 8 54 54 78 75 p = 0.032

n – number of patients, VAP – ventilation-associated pneumonia, M – men, W – women, p* – significance level of the chi-square 
test
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Wieder–Huszla study (6), in that group with HAI male 
were more dominant and the average age was 57 years.

According to the American Thoracic Society and 
the Infectious Diseases Society of America, hospital 
acquired pneumonia constitutes up to 25% of all infec-
tions on intensive care units, 90% of which is ventila-
tor-associated pneumonia (VAP) (10). In ICU, hospital 
acquired pneumonia is associated with invasive method 
of mechanical ventilation (intubation, tracheostomy), 
referred to as IAP or VAP (2, 3). According to Łazowski 
et al. (11) the incidence of VAP is at the level of 10.1%. 
In the American study, VAP was determined at the level 
from 2.5% to 22.8%, and incidence density was from 
1.3 to 8.5 per 1000 ventilation-days (12). In one of the 
European studies that involved 27 intensive care units, 
the incidence density of VAP was from 13 to 16.6 per 
1000 ventilation-days (13). The study of ECDC from 
2007 showed that the incidence density of VAP in 
ICU was 14 per 1000 ventilation-days, and in 2011-
2012 (14, 15) it was 10.5 per 1000 ventilation-days. 
According to the annual epidemiological report by 
ECDC from 2014, pneumonia (PN) was diagnosed in 
5.3% of patients, 93% of these cases involved patients 
with mechanical ventilation and density incidence as-
sociated with VAP was 10.1 per 1000 ventilation-days 
(16). In Poland, the incidence density of VAP varies 
from 10.2 to 16.5 per 1000 ventilation-days (8, 17, 18). 
In the studied population (1806 patients) in ICU in the 
St. Luke District Hospital in Tarnów the incidence of 

Table IV. The number of diagnosed VAP episodes in patients treated in ICU between 2010 and 2014, incidence, incidence 
density per 1000  patient days, and mortality

Year n Patient days Number of 
VAP episodes

 Incidence 
VAPs %

VAPs /1000 
patient days

Number of 
death % death

The average duration of stay 
in a unit of a patient with VAP 

(days)
2010 225 1815 17 7.6 9.4 3 17.6 26
2011 255 1767 10 3.9 5.7 4 40.0 37
2012 222 1591 10 4.5 6.3 7 70.0 22
2013 268 1596 11 4.1 6.9 2 18.2 22
2014 257 1919 10 3.9 5.2 3 30.0 31
Total 1227 8688 58 4.7 6.7 19 32.8 28

n – number of patients,  VAP – ventilation-associated pneumonia

Table V. Number of VAP episodes considering epidemiological indicators: incidence density per 1000 ventilation-days and 
ventilator utilization ratio in ICU between 2010 and 2014

Year n Number of 
VAP episodes

Number of venti-
lation-days 

VAP incidence den-
sity per 1000 ventila-

tion-days

Number of 
patient days

IU-R according 
to ECDC

VU-R according 
to CDC

2010 225 17 814 20.88 1815 44.8 0.45
2011 255 10 1170 8.55 1767 66.2 0.66
2012 222 10 1112 8.99 1591 69.6 0.7
2013 268 11 979 11.24 1596 61.1 0.61
2014 257 10 1459 6.85 1919 76 0.76
Total 1227 58 5534 10.48 8688 63.6 0.63

n – number of patients, VAP – ventilation-associated pneumonia, IU-R intubation utilization ratio calculated according to ECDC,  
VU-R ventilator utilization ratio CDC

Table VII. Quantitative and qualitative characterization of 
bacteria isolated from patients diagnosed with 
VAP in ICU between 2010 and 2014

VAP – ventilation-associ-
ated pneumonia

Number of 
microorganisms 

in VAP

% of total num-
ber of micro-
organisms for 

VAP 
n=58

Acinetobacter baumannii 21 36.4
Klebsiella pneumoniae 8 13.8
Pseudomonas aeruginosa 7 12
Staphylococcus aureus 6 10.4
Escherichia coli 6 10.4
Candida albicans 2 3.4
Enterococcus faecium 2 3.4
Kliebsiella oxytoca 1 1.7
Morganella morgannii 1 1.7
Citrobacter freundii 1 1.7
Enterobacter cloace 1 1.7
Proteus vulgaris 1 1.7
Proteus mirabillis 1 1.7
Total 58 100

VAP – ventilation-associated pneumonia

developing infections in patients in ICU is related to 
the necessity of the use of invasive procedures whose 
aim is to support ineffective systems (9). The average 
age of the analyzed patients in ICU in Tarnów was 59 
years, men were hospitalized more frequently (58%) 
than women (42%). A similar relation is shown in the 
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VAP was 4.7% and incidence density was 10.5 per 
1000 ventilation-days. In the American studies, VAP 
occurred less frequently than in the studied unit and 
other European countries. In the infections surveillance 
report in the NNIS program (ICU) 1992-2004 the 
detected incidence density of VAP was at the level of 
5.1 per 1000 ventilation-days (19). While in the NHSN 
program from 2006-2008 the incidence density of VAP 
was 1.0/1000 ventilation-days (21) and in 2012 it was 
2.0/1000 ventilation-days (22). 

In Poland there is no official record of the occur-
rences of nosocomial infections. In order to reflect the 
credibility of the carried out surveillance, the obtained 
results about the incidence density of VAP were com-
pared with the results of other study that was carried 
out in Poland in the Anesthesiology and Intensive Care 
Department in Wrocław where the similar number of 
patients was analyzed. In that Department the incidence 
density of VAP was similar to the one in the analyzed 
unit in the St. Luke District Hospital in Tarnów. Whereas 
in the ECDC report the incidence density of VAP (data 
from 9 EU countries) in the study from 2007 was higher 
(14.0), and in 2011-2012 it was 10.5. The results of the 
American surveillance report indicate a much lower 
incidence density of VAP (Table VII). The demonstrated 
differences in incidence density of VAP between the 
European and American programs can indicate the dif-
ference in the quality of care provided to patients with 
mechanical ventilation. 

After analyzing the microbiota responsible for oc-
currence of hospital acquired pneumonia in the Anesthe-
siology and Intensive Care Unit in the St. Luke District 
Hospital in Tarnów, it can be stated that the dominant 
microorganism responsible for VAP was Acinetobacter 
baumannii and Pseudomonas aeruginosa. According to 
ECDC (23) the most often isolated microorganism in 
VAP cases was Pseudomonas aeruginosa..

CONCLUSIONS

1. The most important risk factors for VAP associated 
with treatment were reintubation and bronchoscopy.  

2. The highest VAP incidence was observed in patients 
admitted to ICU who were diagnosed with multiple 
trauma. 

3. The duration of ventilation above 20 days was a 
significant determinant of VAP incidence.
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 ABSTRACT

OBJECTIVES. The aim of the study was the analysis of possible influence of meteorologic, socioeconomic 
factors and land cover changes on tick borne encephalitis (TBE) incidence in Podlaskie region. We analyzed 
data from 6 counties in Podlaskie region (białostocki, suwalski, hajnowski, grajewski, kolneński, siemiatycki) 
from years 1994-2014.
MATERIALS AND METHODS. The analyzed data included: mean, minimal, maximal air temperatures (mea-
sured at 2 m above ground level), temperature amplitudes, rainfall, number of days with snowfall and duration 
of snow cover presence, population of each county, number of people employed as foresters, hunters, farmers 
and unemployed, area of each county, forests and agricultural area. 
RESULTS. The statistical analysis showed correlations between TBE incidence and mean air temperatures in 
April and July. Moreover we stated correlation between TBE incidence and precipitation in April. TBE incidence 
was significantly higher in counties with high percentage of forested area. No significant correlations between 
TBE incidence and socioeconomic factors and land cover changes were observed. 

Key words: TBE, incidence, climatic factors, socioeconomic factors, Podlaskie region

INTRODUCTION

Ticks are one of the biggest groups of vectors of 
diseases. They may transmit many pathogens  e.g. tick 
borne encephalitis virus (TBEV), Borrelia burgdorferi, 
Babesia, Anaplasma (1).

Tick borne encephalitis (TBE) is considered as a 
marker disease for epidemiologic analysis of tick borne 
diseases. All hospitalized patients with TBE are reported 
to the Regional Epidemiologic Station. Additionally in 
most cases of TBE the approximate time of virus trans-
mission is possible to determine as the disease develops 
in 1 month time since tick bite (2).

In Poland, the Podlaskie region is an endemic 
region for tick-borne diseases. Cases of TBE reported 
in the Bialostockie/Podlaskie region (before and after 
reorganization in administration and land division in 
1998) constituted 43% and 46% of all cases reported 
in Poland, respectively (3). The research conducted in 

this area showed a significant increase in the incidence 
of TBE during last 20 years (3).  Similar changes in 
TBE epidemiology were observed in other European 
countries (4, 5, 6).

Many theories were proposed for the explanation 
of this phenomenon. Some of them consider climatic 
changes and temperature rise the main factor that in-
fluenced on tick life cycle and lead to increase in the 
amount of TBE vectors. Other authors underline the 
meaning of socioeconomic and demographic changes 
which resulted in more frequent contacts with ticks 
(5-12).

AIM

The aim of the study was the analysis of possible 
correlation of meteorologic, socioeconomic factors and 
land cover changes on TBE incidence in Podlaskie region.
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MATERIAL AND METHODS

We analyzed meteorological data from 6 counties in 
Podlaskie region (białostocki, suwalski, hajnowski, gra-
jewski, kolneński, siemiatycki) from years 1994-2014. 
The counties were chosen in dependence to average 
TBE incidence (białostocki, suwalski, hajnowski – with 
relatively high incidence and siemiatycki, kolnenski, 
grajewski – with relatively low incidence).

The epidemiological data concerning TBE inci-
dence in Poland and in Podlaskie region were acquired 
from National Institute of Public Health.  

TBE has been a notifiable disease since 1994, 
therefore exact incidence data from each county are 
available since that year. 

Daily meteorological data were acquired from the 
Institute of Meteorology and Water Management and 
from Climatic Research Unit, Norwich. The analyzed 
meteorological data included: mean, minimal, maximal 
air temperatures (measured at 2 m above ground level), 
temperature amplitudes (difference between maximal 
and minimal temperatures), rainfall, number of days 
with snowfall and duration of snow cover presence in 
years 1994-2014. 

The demographic, socioeconomic and land cover 
data were acquired from Central Statistical Office of 
Poland and regional Employment Agency in Białystok. 
The data concerned years 1994-2014 and  included: 
population of each county, number of people employed 
as foresters, hunters, farmers and unemployed, area of 
each county, forests and agricultural area.  

All of 90 patients hospitalized in years 2012-2013 
at the Department of Infectious Diseases and Neuroin-
fections in Bialystok completed a survey. All patients 
were inhabitants of Podlaskie Voivoidship. The patients 
voluntarily agreed to participate in the study and gave 
written consent. 

The questions concerned the circumstances of tick 
bite and the knowledge about anti TBE vaccine.

Statistical analysis
The statistical analysis of data from 6 counties was 

performed with GLS regression. Two possible statisti-
cal models explaining the connection between TBE 
incidence changes and climatic conditions in April and 
July were constructed.  

Additionally separate analysis with OLS regression 
was performed for białostocki county. Spearman rang 
test was used to assess correlation between analyzed 
parameters. P<0.05 was considered statistically sig-
nificant.

RESULTS

TBE epidemiology
Until 1992, 2–13 cases of TBE were reported an-

nually in Podlaskie region (incidence rate ranged from 
0.4 to 1.9/100 000) (Fig.1). 

Fig.1 TBE incidence in Poland and in Białostockie/Podlaskie Region – years 1972-

2014 
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Fig.1 TBE incidence in Poland and in Białostockie/Podla-
skie Region – years 1972-2014

In 1993 a significant increase in TBE incidence was 
observed (incidence rate 15.9/100 000). Since then the 
incidence rises gradually, with small peaks in 2003, 
2006 and 2009.

Climatic data analysis
The analysis of mean temperatures in 3 time pe-

riods in 6 analyzed counties: 1994-2000, 2001-2007, 
2008-2014 showed a steady increase in temperature:  
7,3ºC±1,0, 7,4ºC±0,6, 7,5ºC±0,6. 

The most significant changes were observed in 
mean, minimal and maximal temperatures in second 
and third dekad of April as well as in third dekad of 
October, second and third dekad of November.

The analysis of total annual rainfall during 3 periods of 
time shows a decrease: 1994-2000 – 584,2±54,3 mm, 2001-
2007 – 561,0±67,5 mm, 2008-2014 – 619,9±109,0 mm. 

In years 1994-2000 the mean number of days 
with snowfall was 46±9,8/year, in years 2000-2007 – 
61,9±15,8/year and in years  2008-2014 – 62,4±16,1/year. 

The statistical analysis showed negative correlations 
between TBE incidence and the number of days with 
snowfall (R=-0.42, p<0.05) in April.

Demographic and socioeconomic data analysis
The administration reform in 1998 caused no major 

changes in the borders of analyzed counties. In suwalski, 
hajnowski, grajewski, siemiatycki, kolnenski counties 
in years 1970-2014 a decrease in agricultural area was 
observed, while in bialostocki county there was an 
increase. In all counties an increase in forest area was 
observed.

These changes did not correlate with TBE incidence.
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In all counties a significant reduction in the number 
of people employed as foresters, hunters and farmers 
was observed. 

The number of unemployed inhabitants of Bialos-
tockie Voivoidship in 1990 was 29262, while in 1998 
(before administration reform) – 29703. After adminis-
tration reform the number of unemployed in Podlaskie 
Voivoidship in 1998 was 62750, while in 2014 – 60394.

Survey results
Out of the 90 patients who completed the survey 

60% were men. 34.5% of the patients were employed, 
16.7% - unemployed, 39.9% - retired and 8.8% - students.

44 patients were bitten by tick during mushroom 
picking, 12 – during recreation, 13 – during work (forest 
workers, farmers), 21 – did not remember the tick bite.

48 patients were not vaccinated against TBE 
because they were unaware that a vaccine exists, 42 
patients considered the risk of developing TBE as 
low. Only 8 patients stated that the vaccine was too 
expensive.

Statistical analysis
Identification strategy.
We assume possible two causalities binding weather 

and TBE incidence:
1) Weather is crucial for number of ticks in the ana-

lyzed area. We assume fraction of infected ticks is 

monotonic, increasing function of total number of 
ticks. The more infected ticks in the area the greater 
is the chance for the people to be bitten by infected 
tick. And therefore more registered TBE cases can 
be observed in the data. By weather in this channel 
we take meteorological conditions in April, when 
the thresholds of 5, 7 and 10ºC are reached.

2) Weather conditions can give incentives to visit areas 
with ticks for the people who otherwise would not 
go there. By weather in this channel we take meteo-
rological conditions in July, when summer holiday 
in Poland start.
To analyze the influence of climate conditions on 

TBE incidence in the region, panel analysis was applied 
and models were estimated. Since we have obtained 
several potential explanatory variables and small num-
ber of degrees of freedom, we could not implement any 
standard variable selection algorithm. Therefore we 
have chosen variables to some extent arbitrarily on the 
basis of literature and our own experience. Addition-
ally we were forced to test proposed causality channels 
separately.

Causality channel I 
TBE incidence changes may be explained with me-

teorological conditions in April. After careful analysis 
we have chosen average temperatures and precipitations 
in all 3 decades of April. We have also included time 

Table I. Influence of mean air temperatures and precipitation in April on TBE incidence in 6 counties in years 1994-2014. 
GLS regression 

Incidence Coef. Std. Err. P>|z| [95% Conf. Interval]
April 1st dekad mean temp -0.3005 0.4503 0.504 -1.1830 0.5819
April 2nd dekad mean temp -1.1342 0.5085 0.026 -2.1309 -0.1375
April 3rd dekad mean temp 0.6114 0.4479 0.172 -0.2665 1.4892
April 1st dekad precipitation 0.0571 0.0723 0.430 -0.0846 0.1988
April 2nd dekad precipitation 0.0237 0.0786 0.763 -0.1303 0.1778
April 3rd dekad precipitation 0.0420 0.1457 0.773 -0.2437 0.3276
const -1.2557 6.5644 0.848 -14.1216 11.6102

Table II.  Influence of mean air temperatures in July on TBE incidence in 6 counties in years 1994-2014. GLS regression
Incidence Coef. Std. Err. P>|z| [95% Conf. Interval]

July 1st dekad mean temp 0.9857 0.4005 0.014 0.2008 1.7706
July 2nd dekad mean temp -1.2451 0.5305 0.019 -2.2848 -0.2054
July 3rd dekad mean temp 1.3666 0.5489 0.013 0.2908 2.4424
const -20.9074 9.1047 0.022 -38.7524 -3.0625

Table III. Influence of mean air temperatures and precipitation in second and third dekad of April on TBE incidence in 
białostocki county in years 1994-2014. OLS regression

Incidence Coef. Std. Err. P>|t| [95% Conf. Interval]
April 2nd dekad mean temp -1.6538 0.3384 0.001 -2.4194 -0.8883
April 3rd dekad mean temp 0.3022 0.3709 0.436 -0.5368 1.1412
April 2nd dekad precipitation -0.0201 0.0532 0.714 -0.1404 0.1002
April 3rd dekad precipitation -0.4119 0.1208 0.008 -0.6852 -0.1386
const 28.0293 5.4140 0.001 15.7819 40.2767
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trend variable. Only average temperature in 2nd decade 
of April is statistically significant, we have decided to 
keep other variables in the model since they improve all 
R2 measures to greater extent that it would be possible 
by estimators’ econometric properties. This model in 
24.52% explains the variability in TBE incidence in 
examined counties. This model is presented in Table I.

Causality channel II 
TBE incidence changes may be explained with 

meteorological conditions in July. All proposed vari-
ables are significant- time trend variable and average 
temperatures in all decades of July. Precipitation vari-
ables turned out to be insignificant and didn’t improve 
explanatory properties of the model. Therefore they 
were exluded from the model. This model in 17.07% 
explains the variability in TBE incidence in examined 
counties. This model is presented in Table II.

Additionally we have decided to analyze separately 
bialostocki county, which is to some extend an outlier 
among analyzed areas. In this case OLS regression was 
used. Time trend is insignificant. Significant are esti-
mates of average temperature in second decade of April 
and precipitation in third decade of April. Proposed 
variables explain 80,38% of TBE incidence variability 
in 1994-2014 period (Table III).

DISCUSSION

The analysis of changes in TBE epidemiology 
should include at least 3 factors: the pathogen reservoir 
(mainly small mammals), the vector (ticks) and possibil-
ity of transmission of the pathogen to humans. Climate 
changes might influence on all of these factors. 

I. ricinus ticks start feeding in spring when the air 
temperature exceeds specific value (7ºC for nymphs 
and 10ºC for larvae). Larvae and nymphs both feed on 
small mammals. If the air temperature exceeds 10ºC it 
is possible that they feed simultaneously on the same 
host (co-feeding) and the virus may be transmitted be-
tween them. It results in increased number of infected 
ticks (12). The impact of temperatures in 3rd dekad of 
April and co-feeding on TBE incidence in Baltic states 
was reported by Randolph and Sumilo (8,12,13).Also 
Zajkowska et al described a potential connection of 
this phenomenon with TBE incidence in bialostocki 
county (14).

In all statistical models based on our data TBE 
incidence had a positive correlation with mean air 
temperatures in third dekad of April and negative cor-
relation with mean air temperatures in second dekad 
of April. In third dekad of April mean air temperatures 
begin to exceed 10°C therefore lower temperatures in 

the previous dekad may allow better synchronization 
of larvae and nymphs feeding.

Additionally we observed correlations between 
TBE incidence and mean air temperatures in July. This 
phenomenon is hard to explain only by tick biology. 
It might be a consequence of human activity (higher 
temperatures may promote mushroom picking and ac-
tive recreation).

This is in accordance with Jaenson et al, who 
explained sudden rise of TBE incidence in Sweden in 
2011 (15).

The temperatures in late autumn are important for 
the tick life cycle. Higher temperatures prolong the 
time of tick activity and allow the transformation from 
larvae to nymphs, which are more probable to survive 
winter. Therefore the rise of temperatures observed 
in October and November might also have impact on 
TBE incidence.

The influence of rainfall on TBE incidence is 
ambiguous. Ticks are very susceptible to desiccation, 
therefore heavy rainfall should increase number of ticks 
and  make the feeding easier. However too high level 
of rainfall leads to increased tick mortality.

The statistical analysis of our data showed that 
rainfall in April was one of the main factors influencing 
on TBE incidence.

Snow cover protects ticks during winter as tempera-
ture of ground under snow is higher than air temperature. 
However persistence of snow cover during spring delays 
the start of tick’s feeding.   

In our study there was a negative correlation be-
tween snow cover duration in April and TBE incidence.

Many authors state that although climatic changes 
played role in changing TBE epidemiology the impact of 
socioeconomic changes were even greater. Randolph et 
al. and Sumilo et al. reported that post-communist social 
transition in Baltic states  increased human exposure to 
ticks (9,10,16).

Although the social transition in Poland was similar 
to Baltic States we did not observe significant changes 
in agricultural land area during the last dekads, however 
there was a slight increase in forested terrain area.   

We observed decrease in employment in professions 
associated with elevated risk of exposure to tick bites: 
forest workers, farmers, hunters. It did not correlate 
though with TBE incidence.

Godfrey and Randolph analyzed the potential causes 
of TBE incidence rise in 2009. The authors analyzed the 
situation in Lithuania, Latvia and Poland and excluded 
possibility of climate influence on TBE incidence in 
this year. The authors state that the peak of incidence 
was associated mostly with human activities (mushroom 
picking) and low vaccination rate (17). 
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The results of the survey show that almost half of the 
patients were bitten by ticks during mushroom picking 
and 39.9% of patients were retired.

Barszcz et al reported in 2004 that income from the 
sale of harvested non-wood products amounted to about 
27% in summer season and nearly 18% per year of the 
total income of poor families (18). According to the 
data from Central Statistical Office of Poland in 2014 
the population at the post-productive age accounted of 
18.7% of general population.

If we compare it to the results of our survey, it in-
dicates that these groups are at risk of TBE infection.

Additionally the results of our survey indicate that 
the knowledge about TBE and vaccinations against 
TBE in Podlaskie region is very low. Most of the TBE 
patients who completed the survey did not vaccinate 
because they lacked knowledge of the risk of TBE and 
possibility of vaccination.

CONCLUSIONS

The rise of TBE incidence in Poland is a conse-
quence of many factors either climatic or socioeconom-
ic. However it seems that unlike e.g .in Baltic States, in 
Poland climate changes were more important for TBE 
epidemiology than socioeconomic changes.  
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ADHERENCE TO ANTIVIRAL THERAPY IN HIV 
OR HBV-INFECTED PATIENTS

Medical University of Lodz, Department of Infectious Diseases and Hepatology

ABSTRACT

BACKGROUND. Antiviral therapies in HIV and chronic HBV infection are lifelong and require strict adherence 
to medication to ensure therapeutic success. 
AIMS. The aim of this study was to analyze adherence levels in HIV patients on antiretroviral regimen and in 
B-infected patients treated with nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitors.
MATERIAL AND METHODS. The study group consisted of 134 HIV-infected patients and 42 with chronic 
hepatitis B. The self-reported Morisky 8-Item Medication Adherence Scale (MMAS-8) was used to assess the 
adherence to medication. We analyzed potential predictors of optimal adherence to the antiretroviral therapy.
RESULTS. Mean adherence levels according to MMAS-8 in HIV-infected patients on antiretroviral therapy was 
6.64 (SD+/- 1.47) and was significant lower than in patients with chronic hepatitis B 7.48 (SD+/- 1.40) (p<0.0001).
However, adherence levels in HIV-infected patients treated with One-pill-Once a-day antiretroviral regimen 
were similar to patients with chronic hepatitis B (p>0.05). In univariante logistic regression alcohol abstinence, 
sexual route of HIV transmission, once daily dosing and reduced number of pills were significantly associated 
with high adherence. According to multivariante logistic regression analysis, only once-daily drug regimen was 
independent factor of high adherence (OR=2.89, p=0.038). Higher adherence had positive impact on the effec-
tiveness of antiretroviral therapy (p=0.04). 
CONCLUSIONS. The implementation of once-daily antiretroviral regimen has improved adherence that had ben-
eficial effect on the effectiveness of antiretroviral therapy. 

Key words: adherence, Morisky 8-Item Medication Adherence Scale, chronic hepatitis B, antiretroviral regimen

INTRODUCTION

Antiretroviral therapy (ARV) has remarkably im-
proved the prognosis of HIV infection (1). ARV treat-
ment has been shown to decline in plasma HIV viremia 
and to reconstitute immune system (2,3).

The treatment of chronic hepatitis B with nucleos(t)
ide reverse transcriptase inhibitors reduces the risk of 
progression to liver cirrhosis and hepatocellular car-
cinoma (4-6). Antiviral therapies in HIV and chronic 
HBV infections are lifelong and require strict adherence 
to ensure therapeutic success (7-10). Some studies have 
found that adherence lower than 95% can be associated 
with the development of viral resistance to medications 
(11-13). Therefore, the assessment of adherence should 
be performed during every visit in order to identify and 
correct any potential barriers. Patient self-report is a 
simple method to measure  the adherence to medications. 

AIMS

The aim of this study was to analyze adherence lev-
els according to Morisky 8-Item Medication Adherence 
Scale (MMAS-8) in HIV patients on antiretroviral regi-
men and in individuals with chronic hepatitis B treated 
with nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitors and 
to evaluate potential predictors of optimal adherence to 
the antiretroviral therapy.

MATERIALS AND METHODS

This study was performed among patients of Clinic 
of Infectious Diseases and Hepatology, Medical Uni-
versity, Lodz with HIV or HBV infection between 2013 
and 2014.
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The exclusion criteria were as follows: side effects 
and drug intolerance of present antiretroviral regimen. 
The prisoners, active drug users (except on Methadon 
therapy), age younger 18 years, and patients who had 
received concomitant medication, apart from antiretro-
viral drugs, within 6 months were also excluded from 
this analysis

Minimal duration of present antiviral therapy was 
one year. 

Among HIV-infected patients, HIV viremia and 
CD4 cells count within 3 months were analyzed. In 
patients with chronic hepatitis B also HBV viremia 
within 3 months was evaluated. 

The self-reported Morisky 8-Item Medication 
Adherence Scale (MMAS-8) was used to assess adher-
ence to medication. Optimal adherence was defined as 
MMAS-8 score 8 points (tab. I). 

We analyzed potential predictors of optimal adher-
ence to the antiretroviral therapy (demographic factors, 
alcohol consumption, route of HIV transmission, stage 
of HIV infection, duration of present antiviral therapy, 
the dosage and administration schedule).Overall, the 
impact of the adherence on the effectiveness of anti-
retroviral therapy was determined.

The study was approved by the Ethical Committee 
of the Medical University of Lodz and informed written 
consent was obtained from every patient.

ASSESSMENT OF ADHERENCE WITH 
MORISKY-8-ITEM MEDICATION 
ADHERENCE QUESTIONNAIRE

During a routine visit, all participants completed 
Morisky 8-Item Medication Adherence Questionnaire, 
translated into Polish and validated for the present study 
(Table I). 

The scale consists of 8 questions to assess the moti-
vation and knowledge domains of adherence. Each item 
measured a specific adherence behavior, with seven 
questions that must be answered negatively and only 
one positively, with the last question being answered 
according to scale of five options: never, almost never, 
sometimes, often and always.

The degree of adherence was determined according 
to the score resulting from the sum of all the negative 
answers and one positive (question 5): high adherence 
(8 points), average adherence (6 and 7 points) and 
poor adherence (<6 points). Licensure agreement of 
MAMAS-8 was received from D. E. Morisky, ScD, 
ScM, MSPH, Professor, Department of Community 
Health Sciences, UCLA School of Public Health, 650 
Charles E. Young Drive South, Los Angeles, California 
90095, USA. 

The translation of the original English version of the 
MMAS-8 into Polish have been prepared by the MAPI 
institute in France. 

Laboratory tests.
Qualitative and quantitative assessments of HIV 

RNA and HBV DNA were performed using COBAS® 
AmpliPrep/COBAS® TaqMan® System (Roche). 

In patients with HIV infection, lymphocytes CD4 
cells count was measured using flow cytometry.

Statistical methods.
For the quantitative parameters the results are pre-

sented as arithmetic mean–standard deviation (mean–
SD). An independent samples t-test was conducted to 
compare the normally distributed unpaired data sets. 
Statistical comparisons of non-normally distributed 
variables were performed with the Mann-Whitney U 
test. In order to evaluate the frequency of non-quanti-
tative parameters (according to the size of the studied 
group) the chi2test , the chi2 test with Yates’ correction 
or Fisher‘s exact test were used. Univariate and multi-
variate logistic regression were applied in order to es-
tablish which predictors determined the high adherence 
to antiretroviral therapy.

RESULTS

Population.
One hundred and Thirty-four HIV-infected patients 

and 42 patients with chronic hepatitis B were enrolled in 
this study. In HIV infected patients 94 (70%) were men 
and 40 (30%) women. The mean age in HIV patients 
was 38.77 years (range 23-71 ). At the time of this study, 
mean CD4 cells count was 438.69 cells/μl.

According to the Centers of Disease Control and 
Prevention (CDC) 1993 criteria for HIV infection, 60 
patients were on stage A, 34 on stage B, and 40 on 
stage C. 

The mean time on present antiretroviral regimen 
was 3.30 years (range 1-17). The mean number of 
daily pills taken by HIV-infected participants was 3.48 
(range 1-9). 

In the analysis of antiretroviral regimens , 67% of 
patients were taking a once-daily antiretroviral regi-
men, the remaining  33%  of subjects were taking their 
treatment twice daily. 

All patients with chronic hepatitis B treated with 
nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitors were on 
a single tablet regimen. 

Gender and age differences were not found in 
patients with chronic hepatitis B and HIV infected 
subjects. The duration of present antiviral therapy was 
not significant different between these groups 
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ADHERENCE ASSESSMENT

In chronic hepatitis B patients high adherence was 
reported in 79% patients. Medium and low adherence 
were found in 14% and 7% of HBV-infected patients, 
respectively (Fig.1). 

In HIV infected patients high adherence was noted 
in 41% patients. Again, medium and low adherence 
were reported in 40% and 19% patients, respectively 

(Fig.1). The mean adherence value according to the 
MMAS-8 was 6.64 (SD+/- 1.47) on antiretroviral 
therapy and was statistically lower than in 

patients with chronic hepatitis B treated with 
nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitors 7.48 
(SD+/- 1.40) (p<0.0001).

The patients on antiretroviral therapy applied once 
daily had significantly higher adherence rates compared 
to subjects on twice daily regimen (p=0.002) ((Tab. II).

Moreover, adherence levels in HIV-infected patients 
treated with One-pill-Once a-day antiretroviral regi-
men were similar to patients with chronic hepatitis B 
(p>0.05). Whereas, adherence to once daily but multi-
pills antiretroviral regimen was significant lower com-
pared to chronic hepatitis B patients (p=0.02) (Tab. III). 

Factors associated with adherence in HIV-infected 
patients

In univariante logistic regression alcohol abstinence, 
sexual route of HIV transmission, once daily dosing and 
reduced number of pills were significantly associated 
with high adherence. 

Whereas age, gender, duration of present antiviral 
therapy, stages of HIV infection, and methadone sub-
stitution therapy had not impact on optimal adherence 
(Tab. IV). However,  multivariante logistic analysis 
showed that the only once-daily drug regimen was in-
dependent factor of high adherence (p=0.038; OR=2.89) 
(Tab. V). 

Adherence and effectiveness of cART
In group of HIV patients 75% patients achieved 

viral suppression. Patients with undetectable HIV vire-
mia had significantly better adherence than those with 
detectable viral load (p=0.04) (Tab II). 

DISCUSSION

Non-adherence to medications is common in 
patients with chronic diseases that require long-term 

Figure 1. Adherence to antiviral therapy among HIV-or HBV-infected patients 
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Figure 1. Adherence to antiviral therapy among HIV-or HBV-infected patients

Table I. Morisky 8-Item Medication Adherence Question-
naire

Patient 
answer

(Yes/No)

Score
Y=0; N=1 
(except for 
question 5)

1. Do you sometimes forget to take 
your medicine?
2. People sometimes miss taking 
their medicines for reasons other than 
forgetting. Thinking over the past 2 
weeks, were there any days when you 
did not take your medicine?
3. Have you ever cut back or stopped 
taking your medicine without telling 
your doctor because you felt worse 
when you took it?
4. When you travel or leave home, do 
you sometimes forget to bring along 
your medicine?
5. Did you take all your medicines 
yesterday?
6. When you feel like your symptoms 
are under control, do you sometimes 
stop taking your medicine?
7. Taking medicine every day is a real 
inconvenience for some people. Do 
you ever feel hassled about sticking to 
your treatment plan?
8. How often do you have difficulty 
remembering to take all your medicine?
A. Never/rarely
B. Once in a while
C. Sometimes
D. Usually
E. All the time

A=1
B-E = 0
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therapies (14,15). The WHO estimated that only 50% 
of patients with chronic illnesses in developed countries 
adhere to their therapies (16). For instance, Lowry et al. 
have found that approximately one-third of hyperten-

sion patients were non-adherent to medication (17). 
In a study of Jackevicivs et al. one month after acute 
myocardial infarction,  from 25% to 30% of patients 
stop at least one medication, with a progressive decline 
in adherence over time (18). Interestingly, low adher-
ence was observed even in patients with potentially 
incurable diseases for instance cancer patients. Optimal 
adherence to imatinib therapy in patients with chronic 
myeloid leukemia was reported only in 53% of patients 
what might have dramatic effect on individual outcome 
(19). Antiviral therapies particularly require strict 
adherence to ensure therapeutic success. In presented 
study, high adherence determined with MMAS-8 was 
observed only in 41% HIV infected patients. However, 
Korb-Savoldelli et al. have reported better adherence 
and motivation among their French patients on antiret-
roviral therapy. In a study by Korb-Savoldelli et al, the 
self-reported optimal adherence rate was reported in 
65.7% of individuals (20). Furthermore, we indicated 
high adherence in 79% of patients with chronic hepa-
titis B treated with nucleos(t)ide reverse transcriptase 
inhibitors. Our results remain consistent with Giang et 
al. observation showing optimal and suboptimal adher-
ence to nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitors in 
66% and 33.8% of patients with chronic hepatitis B (21). 
This high adherence in patients with chronic hepatitis 
B could be a consequence of the ,,one-pill once-a-day” 
regimen. 

Numerous of studies have indicated that simpli-
fication of therapy by giving once daily regimen or a 
co-formulated tablets – based on the combination of dif-
ferent drug classes in a ,,polypill” improves adherence 
in chronic illness, including HIV/AIDS (22,23). Thus, 

Table II. Adherence in HIV-infected patients on antiretroviral therapy
High adherence 8pkt

n (%)
Medium adherence 6 pkt 

and 7 pkt  n (%)
Low adherence (≤5pkt)

n (%) p-value

HIV-RNA 0.039105
detectable 8 (6) 15 (11.2) 10 (7.4)
undetectable 47 (35.1) 39 (29.1) 15 (11.2)
cART regimen 0.002118
Once daily regimen 46 (34.3) 33 (24.6) 11 (8.2)
Twice daily regimen 9 (6.7) 21 (15.7) 14 (10.5)
cART regimen >0.05
One-pill-Once a-day regimen 19 (14.2) 12 (9) 3 (2.2)
Multidrug regimen 36 (26.9) 42 (31.3) 22 (16.4)

Table III. Adherence among HBV- or HIV-infected patients
Patients High adherence 8pkt

n (%)
Medium adherence 6 pkt 

and 7 pkt n (%)
Low adherence (≤5pkt)

n (%) p-value

HBV-infected patients 33 (79) 6 (14) 3 (7)
0.000360HIV-infected patient on 

antiretroviral therapy 55 (41) 54 (40.3) 25 (18.7)

HBV One-pill-Once a-day regimen 33 (79) 6 (14) 3 (7)
>0.05

HIV One-pill-Once a-day regimen 19 (55.9) 12 (35.3) 3 (8.8)
HBV Once daily regimen 33 (79) 6 (14) 3 (7)

0.022472
HIV Once daily regimen 46 (51.1) 33 (36.7) 11 (12.2)

Table IV. Univariable analysis of adherence to antiretroviral 
treatment

Odds 
Ratios 95% CI p- value

Gender: women 0.87 0.41-1.88 >0.05
Age 1.04 1.00-1.08 >0.05
Drugs user 0.48 0.24-0.98 0.04
Number of pills daily 0.83 0.69-1.00 0.05
Once daily regimen 3.56 1.52-8.31 0.004
Duration of present regimen 0.96 0.85-1.09 >0.05
Diagnose of AIDS 1.07 0.50-2.31 >0.05
Alcohol addiction 0.33 0.12-0.90 0.03
Methadon therapy 0.18 0.02-1.52 >0.05
One-pill-Once a-day regimen 2.57 1.15-5.74 0.02

Table V. Multivariable analysis of adherence to antiretroviral 
treatment

Characteristics Odds Ratios p-value
Gender: women 0.48 >0.05
Age 1.72 >0.05
Drug abuse 1.25 >0.05
,,one-pill-once-a-day” antiretroviral 
drugs regimen 1.28 >0.05

Number of pills daily 1.62 >0.05
Once daily regimen 2.89 0.0038
Duration of present antiretroviral 
regimen 0.22 0.05

Diagnose of AIDS 0.26 >0.05
Alcohol addiction 0.72 >0.05
Methadon therapy 0.94 >0.05
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currently available guidelines on antiretroviral therapy 
recommend once daily regimens and co-formulation of 
antiretroviral drugs as preferred for initial therapy (24, 
25). Our analysis showed that once-daily antiretroviral 
regimen was independent factor of optimal adherence. 
Moreover, in our study, only HIV-infected patients on 
,,One-pill-Once a-day” regimen had adherence rates 
comparable to individuals with chronic hepatitis B. 
Interestingly, in ADONE (ADherence to ONE pill) one 
month post switch multi drug treatment to single treat-
ment regimen: Atripla ( tenofovir+emtricitabina+efav
irenz), the adherence rate increased significantly (23). 
Juday T, et al have noted that  patients on Atripla were 
2.1 times more likely to have complete adherence than 
patients on other regimens (26). Furthermore, Clay et 
al in the meta-analysis of trials comparing once-daily 
fixed-dose single tablet regimen (STR) and multiple tab-
let fixed-dose regimen (MTR) have indicated the better 
tolerability, viral load suppression and adherence among 
patients on therapy containing STR versus MTR (22).

The favorable tolerability profile of newer STRs 
currently available as Eviplera (tenofovir + emtric-
itabine +rilpivirine), Stribild (tenofovir + emtricitabine
+cobicistat+elvitegravir) and Triumeq (abacavir + lami-
vudine +dolutegravir) may also improve the adherence 
and satisfaction with therapy in HIV –infected patients. 

The results of 102-Study and 103-Study demon-
strated that Stribild was non-inferior to Atripla and 
ritonavir-boosted atazanavir in terms of virological 
suppression and immunological reconstitution but im-
proved patients’ adherence to therapy (27).

The limitations of our study include lack of compari-
son of the adherence between available STRs because of 
a small group of HIV-infected patients on the ,, one-pill 
once-a-day” regimen.

The reasons for poor adherence are often multifac-
torial (28-30). In our study, alcohol abuse, intravenous 
route of HIV transmission had negative impact on op-
timal adherence The study conducted in Portugal, has 
revealed also that patients with lower CD4 cells count 
and on symptomatic/AIDS stage were more likely to 
be non-adherents (29). However, we did not find the 
association between the stage of HIV infection at the 
moment of cART initiation and adherence. Other study 
showed that depression and psychiatric disorders had 
negative impact on adherence to lifelong therapies (30). 

The limitation of use of MMAS-8 in our study is 
the fact that this questionnaire was not anonymous what 
might have overestimated the adherence levels. Overall, 
it was voluntary questionnaire so non-adherent patients 
might have not participated in this study. 

Optimal adherence has positive impact on success of 
therapies. Adherence monitoring should be incorporated 
into routine clinical practice. 

CONCLUSIONS

Adherence levels according to MMAS-8 in HIV-in-
fected patients on antiretroviral therapy were significant 
lower than in patients with chronic hepatitis B treated 
with nucleos(t)ide reverse transcriptase. inhibitors 
Only once-daily drug dosage was independent factor 
of optimal adherence to antiretroviral therapy. Higher 
adherence had positive impact on the effectiveness of 
antiretroviral therapy. 
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Algorithm risk assessment and prevention of vertical transmission of HBV infection
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OF PREVENTION OF VERTICAL HBV AND HCV INFECTION
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The risk of vertical transmission of HBV infection is 
5-15%. Most of vertical infections occur in the perinatal 
period. The main risk factor of vertical transmission of 
HBV is the size of HBV replication.

High risk pregnancy with vertical transmission of 
HBV is considered in case of  pregnancy in women 
with HBV DNA levels above 200 000 IU /mL and/or 
ineffective prevention of vertical transmission of HBV 
in the previous pregnancy. 

Every woman infected with HBV should have 
the level of HBV DNA determined at the turn of the 
second and third trimester. In the case of high viral 
load (> 200,000 IU / mL) it is suggested to administer 
nucleoside /nucleotide analogues in the third trimester 
of pregnancy in order to reduce HBV viral load. Most 
of the reports describing chemoprophylaxis of vertical 
HBV concern lamivudine; recently the possibility of 
using tenofovir has been pointed out. Tenofovir belongs 
to group B, whereas lamivudine to group C in the FDA 
classifications on drug use in pregnant women.

Another method of prevention of vertical HBV 
infection is recommending termination of pregnancy 
by elective caesarean section. It has been proved that in 
mothers with high viral load elective caesarean section 
significantly reduces the risk of vertical transmission.

Regardless of HBV DNA concentration in a preg-
nant woman, every infant of HBV-infected mothers 
should receive anti-hepatitis B immune globulin and 
the first dose of the anti-HBV vaccine in the first twelve 
hours of life. Four doses of the vaccine are recommend-
ed for infants born with birth weight less than 2000g.

In this group of children it is advisable to check the 
effectiveness of vaccination. Between the 9th and the 18th 
month in the life of the child of mothers infected with 
HBV, HBsAg, anti-HBs and anti-HBc IgG should be 
assessed. For uninfected infants who do not respond to 
primary vaccination a further series of vaccinations and 
repeated serological anti-HBs tests are recommended.
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PREVENTION OF VERTICAL HCV 
INFECTIONS

In every pregnant woman it is advisable to carry out 
the examination for the presence of anti-HCV. The risk 
of vertical HCV transmission is above 3-5%, the main 
risk factor is the size of replication. In women infected 
with HCV it is necessary to determine the size of HCV 
replication - HCV RNA concentration in the second 
trimester of pregnancy.

In case of high viral load (> 105 IU/ml) elective 
cesarean section should be suggested to the pregnant 
woman.

So far no chemoprophylaxis of vertical HCV has 
been described and some drugs used in the IFN-free 
treatment of chronic HCV infections (ombitaswir, pa-
rytaprewir and dasabuwir- therapy 3D and sofosbuwir) 
are in group B according to the FDA classification on 
the use of drugs in pregnant women.

Anti-HCV antibodies cross the placenta, hence they 
are present in each newborn of HCV infected mothers. 
In a healthy child anti-HCV antibodies most often dis-
appear during the first year of life but they can persist 
for up to the 18-th month of age.

Diagnosis of vertical HCV infection requires a 
minimum of two HCV RNA examinations during the 
first year’s of life of child at an interval of at least three 
months. Double confirmation of undetectable viral load 
excludes vertical HCV infection, two positive results 
confirm the infection.
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OCCURRENCE OF THE USE OF DESIGNER DRUGS IN POLAND 
– REVIEW OF THE PUBLISHED EVIDENCE
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ABSTRACT

Designer drugs are group of synthetic, semi-synthetic and natural substances used to induce effects similar to 
the effects of taking drugs. Despite the introduction of further legislation criminalizing the manufacture, trading 
and possession highs, they are still of interest to adolescents and young adults. The article contains a summary 
of the latest reports dealing with the spread of designer drugs among adolescents and young adults. It contains 
test results related to the frequency of use of designer drugs in different age groups, showing that they are much 
more frequently used than drugs. The scale of the phenomenon may also confirm data on the number of reported 
poisonings boosters. It is steady growth indicates health risks resulting from the use of designer drugs. It also 
emphasizes the need for immediate remedial action. It appears advisable to introduce other than questionnaire, 
methods of estimating the size of this phenomenon.

Key words: designer drugs, drugs, prevalence, adolescent, drug intoxication

INTRODUCTION

Designer drugs are defined as a group of substances 
with relaxing, hallucinogenic and/or psychedelic ef-
fect, stimulating the central nervous system (1). They 
are distinguished by great diversity in terms of origin 
(natural substances, synthetic or semi-synthetic), as well 
as the effects of their use, the characteristic effects are 
similar to the effects of drug use (2).

From the perspective of public health, the designer 
drugs are a relatively new category of drugs (3). Due 
to the dynamic development of the phenomenon of 
designer drugs market, changes have been made in the 
provisions of the law on the prevention of drug addic-
tion and the Law on State Sanitary Inspection (4.5). On 
the basis of the proposed modifications,  the provisions 
amending some existing regulations have come into 
force (6).

Under the amendment to the law on the prevention 
of drug addiction, the list of substances that are under 
the supervision of the state has been expanded of ben-
zylpiperazine, cannabinoid receptor agonist JWH 10 
and 15 plants with psychoactive properties, which oc-
curred in the case of suspicion of their presence in the 
composition of afterburners (7). During the introduction 
of amendments in the years of 2010 and 2011,  further 

substances from the group of synthetic cannabinoids 
and mephedrone (2,7,8) have been included on this list.

Legislative changes have also introduced the defini-
tion of surrogate measure (8). Its development allowed 
the application of the provisions of the Act on coun-
teracting drug addiction for all substances in designer 
drugs, which are not subject to separate laws or regula-
tions applicable to the general safety of the product.

The number of studies on the pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of compounds found in designer 
drugs and their potential interactions with medications 
and other drugs is still too small to be able to make a full 
description of the phenomenon. There is also no fully 
documented data on the adverse effects of prolonged use 
them. Available information on the effects of designer 
drugs come mainly from clinical reports and the users 
themselves (2).  Characterized a group of designer 
drugs, beyond the desired user effects (improvement 
of mood, stimulation of the central nervous system, 
euphoria, hallucinations), cause a number of side ef-
fects, among which the most frequently reported are 
tachycardia, contraction of peripheral blood vessels, 
bleeding from the nose, increased muscle tension limbs, 
increased sweating, blurred vision, lockjaw, bruxism, 
anxiety, agitation, insomnia and depression (2, 9-11).
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Despite the implementation of legal regulations 
and having evidence of the negative impact of designer 
drugs on the body, they still represent a significant 
threat to public health. The importance of the problem 
is evidenced by the number of publications in recent 
years, which have appeared in the pages of scientific 
journals in Polish literature.

SCALE OF DESIGNER DRUGS USAGE - 
RESULTS OF PUBLISHED RESEARCH

Available in the literature, scientific reports showing 
the use of designer drugs usually refer to people between 
13 and 24 years old (children of middle schools, high 
schools and students). The nationwide study conducted 
in 2008 by CBOS 3.5% of young people between 18 
and 19 years old declared that they used designer drugs 
at least once in their lives, including 2.9% in the 12 
months preceding the survey (12).

An interesting assessment of the problem was car-
ried out in 2010, even before the ban of designer drugs 
trading on Polish territory (13). The analysis of data 
on 3013 people aged 13-65 years showed contact with 
these substances declared by 21.7% of respondents and 
their acceptance declared by 9.3% of respondents (6.5% 
of women and 14.7% men). The highest percentage of 
taking designer drugs, was recorded among people be-
tween 19 and 25 years old (10.6%) and among people 
between 16 and 18 years of age (10.4%). Similar results 
were obtained in a national survey conducted by CBOS 
in 2010, shortly after the introduction of legislation to 
ban designer drugs trading. The use of these substances 
declared the 11% of students aged between 18 and 19 
years of age, including 7% in the 12 months preceding 
the survey (12). A similar report comprising a group 

of 477 people provided comparable results. The per-
centage of students declaring the use of designer drugs 
under 10% (10.7%), and another 1.5% of respondents 
reported their willingness to use in the future (14).

A higher proportion of the use of designer drugs 
were recorded in a group of 288 students of Lodz uni-
versities in 2010-2011 (3). Among respondents 23% 
reported at least one-time use of designer drugs, while 
in men this percentage reached 37.1%. Similar results 
provided an analysis of the years 2010-2011 involving 
1135 students of Przemysl secondary schools (15). The 
use of designer drugs declared 22% of the respondents. 
Analogous results have been studying in 2010-2011 
in 928 middle school students and high schools from 
the region of Silesia (16). The use of designer drugs 
declared by 21.8% of respondents, including 24.5% 
of boys and 17.5% girls. Published in 2013 results of 
the international project ReDNet (Recreational Drugs 
European Network Project) showed that in a group of 
109 students of humanities in the Warsaw University 
use designer drugs declared 20% of the respondents 
(17). However, in the study, which was conducted in 
late 2010 and 2011 of 282 junior high school students 
in Warsaw aged between 13 and 16 years of 4.3% of 
respondents said the use of designer drugs in the 12 
months preceding the survey (18). Similar results were 
obtained in the survey 111 students of Lublin univer-
sities. Taking designer drugs declared 4.8% Medical 
University students and 5.8% of non-medical college 
students in the city (19).

In 2011, research was conducted on the extent of 
the analyzed problem among young (1524 years old) 
residents of 27 EU Member States. The use of designer 
drugs declared 9% of the respondents (20). Lower 
results were obtained in a national survey conducted 
in the first half of 2011 in a group of 14511 people 

Table I  The percentage of respondents aged 13-65 years who declared the use of designer drugs   the results of a study 
published in the years 2010-2014.

Group surveyed Year Frequency of the use  
of designer drugs Reference  

Nationwide survey of 1400 students aged 18-19 years 2008 3.5% 12
Nationwide survey of 3013 people aged 13-65 years 2010 10.6% 13
Nationwide survey of 503 people aged 15-24 years 2010 5% 20
Nationwide survey of 1246 students aged 18-19 years 2010 11% 12
The group of 1135 students aged 14-19 years, Przemysl 2010-2011 22% 15
The group of 288 students aged 19-25 years, Lodz 2010-2011 23% 3
The group of 282 students aged 13-16 years, Warsaw 2010-2011 4.3% 18
The group of 928 students aged 13-19 years, Sosnowiec, Chorzow 2010-2011 21.8% 16
The group of 477 students aged 19-25 years, Rzeszow 2011 10.7% 14
Nationwide survey of 14511 students aged 13-26 years 2011 4.5%* (1.8%)* 21
Nationwide survey of 1360 students aged 18-19 years 2013 5.2% 22
The group of 109 students aged 19-25 years, Warsaw 2013 20% 17
The group of 111 students aged 19-25 lat, Lublin 2014 4.8%** (5.8%)** 19

* 4.5% at 13-18 years of age; 1.8% in the 19-26 years of age
** 4.8% in the group of students at the Medical University; 5.8% in the group of non-medical students 
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(13-26 years old). The use of designer drugs declared 
4.5% of students aged 13 to 18 years of age and 1.8% 
of students (21). Discussed in the literature are sum-
marized in Table I.

Declared by the respondents use of designer drugs is 
often higher than the declared drug use. The percentage 
reporting drug use, defined in the study CBOS/KBPN 
in 2011 was 16% (12), and in 2013 18% (22). This may 
be due to the greater availability of designer drugs than 
traditional drugs, despite the acquisition of these two 
groups the same rules. It cannot be ruled out that the 
observed differences are due to greater - in the percep-
tion of young people - consent to the use of designer 
drugs in comparison with the drugs. 

REPORTED CASES OF POISONING AND 
ALLEGED POISONING BY DESIGNER 

DRUGS

Despite restrictive laws prohibiting trading designer 
drugs in Poland and increasing public awareness in 
this regard, for the years 2010-2014 has seen a marked 
increase in the number of reported cases of poisonings 
and suspected poisoning by designer drugs.

Polish population data, collected in a report the 
Chief Sanitary Inspector, shows a clear dynamics of the 
phenomenon (23). In the second half of 2010, through-
out the country, 609 cases of poisonings and suspected 
poisoning by designer drugs have been reported. During 
this period, first steps towards the elimination of de-
signer drugs from Polish market have been taken. More 
than three-fold reduction in the number of reported cases 
of poisoning in 2011 suggests that banning designer 

drugs in the first period of its operation, brought the 
expected results. Despite initial successes, it did not 
solve the problem of designer drugs. Since September 
2012 there has been a steady increase in the number of 
reported cases of poisoning or suspected poisoning by 
designer drugs. In 2013 their number was almost five 
times greater than in 2012 (1079 reports in 2013 and 264 
reports in 2012), and in 2014 the number of registered 
cases poison boosters doubled compared with the year 
2013 (2513 reports in 2014 and 1079 reports in 2013). 
The frequency of the phenomenon in individual years 
is presented in figure 1.

Territorial differentiation of the problem in 2013-
2014 is also clear. Most of the notifications of cases of 
poisoning or suspected poisoning by designer drugs, 
were recorded in the Lodz region, Silesia and Lower 
Silesia. In this period (2013 and 2014) in the Lodz re-
gion, Silesia and Mazovia also found the largest increase 
in the number of cases of poisoning, respectively 208 
and 516 for the Silesian province, 256 and 686 for the 
Lodz region, and 15 and 115 for Mazovia. Only in Lu-
busz number of applications in 2014 it was lower than 
in 2013, respectively 37 and 52 (23).

Analysis of data from the years 2013-2014 indicat-
ing the apparent increase in the number of applications 
in almost every age group (Fig. 2). Especially significant 
is it for people between 19 and 24 years of age (23).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

A comprehensive assessment of the prevalence of 
the use of designer drugs in Poland is not possible due 
to the unavailability of a number of important data. 
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Fig. 1 The number of reported poisoning or suspected poisoning designer drugs in Poland in 2011-2014 
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Fig. 1  The number of reported poisoning or suspected poisoning designer drugs in Poland in 20112014
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First of all, it is not known or available in the litera-
ture, information on the sales volume of these products 
in Poland, in the analyzed period. In addition, published 
data derived from epidemiological studies characterized 
by diverse groups of representativeness of the absence 
of a systematic, long-term assessment of the problem 
across the country.

Available data authorize to conclude that the use 
of designer drugs is a major public health problem in 
Poland, due to the estimated frequency of the phenom-
enon and its disturbing growing trend. An indirect but 
convincing marker signal in this case is a systematic 
increase in the number of cases of poisoning boosters 
requiring hospitalization.

This phenomenon, on the one hand suggests ineffec-
tiveness in implementing preventive measures, and on 
the other hand, points to the imperfection of the current 
epidemiological evaluation of the problem. 

The results of analyzes conducted in 2011 suggests 
that at least occasional use of designer drugs affects 
approximately 9% of Polish youth. The scale of the 
phenomenon may be confronted with data from other 
populations. Comparable frequency use designer drugs 
declared the young people of the United Kingdom 
(8.2%) and Latvia (8.8%). A higher percentage of de-
claring the use of designer drugs was recorded in Ireland 
(16.3%). In the other member states of the European 
Union declared frequency of use designer drugs oscil-
lates between 0.3% -6.8%. The lowest scores were re-
corded in Malta (0.3%), Italy (0.8%) and Finland (1%), 
the average percentage of declaring the use of designer 
drugs in all 27 EU member states was 4.8% (20).

Presented factual material and facts suggest that it is 
a comprehensive diagnosis of the problem in relation to 
the Polish population. It should be noted, however, that 
the reliability of the information from the questionnaire 
research on the use of substances prohibited by law is 

difficult to assess. Therefore, it appears advisable to 
introduce other than questionnaire methods for estimat-
ing this phenomenon. The solution can be used in the 
United States and Germany to evaluate the presence of 
metabolites in urine samples designer drugs (24, 25). 
This method, in spite of difficulties in obtaining samples 
and the constantly changing composition of the analyzed 
substance, can be a reliable source of information about 
the size of the problem of the use of designer drugs and 
dynamics of the significant risk population health status.
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ABSTRACT

BACKGROUND. Flu is one of the oldest medical concerns, causing high mortality rates among humans. Swine 
flu has not only emerged as a fatal disease omong Indian population but has also created havoc among various 
sections of society.
OBJECTIVE. To determine Knowledge, Attitude and Anxiety towards pandemic flu a potential bioweapon among 
health care professionals in Indore City.
METHOD. The study design used was a cross sectional descriptive study was carried out between February-March 
2015 during the outbreak of Swine Flu. The survey was administered to a sample of 271 health professionals. 
Participants comprised of 148 medical professionals and 123 dental professionals practicing in Sri Aurobindo 
Institute of Medical Science. The data collection tools comprised of a questionnaire on demographic charac-
teristics, knowledge and attitude. Beck Anxiety Inventory was used to assess the anxiety among professionals.
RESULTS. The medical professionals (95.9%) had significantly higher (p value=0.007) knowledge about available 
vaccines against Swine Flu. The dental professionals (33.3%) were more hesistant in treating patients suffering 
from Swine Flu compared to medical. .
CONCLUSION. The results of the present study suggest that the health care professionals had good knowledge, 
showed positive attitude, and demonstrated lower anxiety levels.

INTRODUCTION

Flu is one of the oldest medical concerns, causing 
high mortality rates among humans. “Pandemic Influ-
enza A/H1N1 2009” (pdmH1N1), which is commonly 
known as “Swine Influenza”, emerged from North 
American pigs caused by H1N1 Influenza Virus, and 
spread globally in a short span of time resulting in high 
morbidity and mortality.(1) The earliest confirmed case 
of influenza A/H1N1 (Swine flu) in 2009 was reported 
in Mexico in March.

Evidence that this new strain could pass from human 
to human led the World Health Organization to quickly 
raise its pandemic alert level to phase5, representing a 
strong signal that a pandemic is imminent.(2) This was 
subsequently raised to phase6, indicating that a full 
global pandemic was under way.

Swine flu has not only emerged as a fatal disease 
among Indian population but has also created havoc 
among various sections of society. Swine flu has recently 
emerged as deadly disorder in Madhya Pradesh and 
about 60 Individuals lost their lives and 400 have been 
affected due to swine flu. A number of health profession-
als themselves have been affected by the flu and apart 
from being affected they are always in a state of being 
infected. The health professionals thus form a prone 
group of individuals to be affected by swine flu which 
has resulted in anxiety and apprehension among them.

There is a lacuna of research regarding Knowledge, 
attitude and anxiety among health professionals regard-
ing swine flu. However it has still not been studied in 
Central India. Thus the present study was planned to 
assess knowledge, attitude and anxiety towards swine 
flu among health professionals in Indore city.
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MATERIALS AND METHODS

Study Design:
The study design used was a cross sectional descrip-

tive study was carried out between February – March 
2015 during the outbreak of Swine Flu. Written permis-
sion to conduct this study in hospitals was obtained from 
the institutional review board of Sri Aurobindo College 
of Medical Sciences Indore. Written information was 
given to the participants and their written consent was 
obtained. The Health professionals were informed about 
the purpose of the research and assured of their right to 
refuse to participate in or to withdraw from the study at 
any stage. Anonymity and confidentiality of subject’s 
data were guaranteed.

Eligibility Criteria:
The study included medical and dental professional 

practicing in Sri Aurobindo College of Medical Science. 
The participants needed to have a minimum of graduate 
(M.B.B.S/B.D.S) degree to be included in the study and 
who agreed to participate in the study were eligible to 
be part of study.

Sample selection and recruitment:
The survey was administered to a sample of 271 

Health professionals. Participants comprised of 148 med-
ical professionals and 123 dental professionals practicing 
in Sri Aurobindo Institute of Medical science. Sample 
size estimation was done on the basis of pilot study. All 
the health professionals were contacted personally and 
a questionnaire consisting of demographic details writ-
ten informed consent, questions assessing knowledge, 
attitude and Beck anxiety inventory scale determining 
the level of anxiety was handed over. No investigator 
was present during fulfillment of questionnaire. The 
completed questionnaires were collected by the inves-
tigator in the hospital. According to declarations of the 
respondents, average time to complete the questionnaire 
was nearly 5 minutes. All of the participants completed 
the questionnaire and none refused to fill.

Survey Development
The survey item consisted of questions assessing 

knowledge and anxiety and Beck anxiety inventory de-
termining the level of anxiety. The pre tested question-
naire consisted of 20 closed ended questions assessing 
the knowledge and attitude towards swine flu among 
health professionals. Anxiety was measured by means 
of the Beck Anxiety Inventory scale.(3)This self-report 
questionnaire consists of two subscales each containing 
10 items. The anxiety scale measures the anxiety based 
on the list of common symptoms. The participants en-
circled the corresponding space in the column next to 

each symptom on the basis of how much they have been 
bothered by that symptom. The columns were summed 
to achieve grand score.

Survey Measures
The survey assessed healthcare professional knowl-

edge, attitude and anxiety towards Swine flu in Indore 
city.

Statistical Analysis 
Data collected was entered in excel sheet and was 

analyzed using SPSS software version 15. P value >.05 
was considered statistically significant. Appropriate 
descriptive statistics like Chi Square test was used to 
test the level of significance.

RESULTS

A total of 127 dental and 148 medical professionals 
participated in the survey. Table I shows the demo-
graphic details of the study participants. Table 2 shows 
the Questionnaire related to knowledge & awareness 
of swine flu among professionals. The medical profes-
sionals (95.9%) had significantly higher (p value=0.007) 
knowledge about available vaccines against Swine flu 
(Table II) and agreed with the fact that government 
had taken enough steps for its prevention compared to 
dental professionals. The dental professionals (33.3%) 
were more hesitant in treating patients suffering from 
Swine flu compared to medical (Table III). No signifi-
cant differences were observed between Groups, Age, 
Gender, and Designation with different categories of 
Beck Anxiety Inventory (Table IV).

Table I. Demographic characteristics of study population
Demographic

Variables Categories Dental Medical p value

Age
≤30 years 94 (76.4%) 100 

(67.5%) <0.001*

>30years 29 (23.6%) 48 (32.5%)

Gender
Male 52 (42.3%) 85 (57.4%)

0.015*
Female 71 (57.7%) 63 (42.6%)

Designation

Professor 9 (7.3%) 17 (11.5%)

<0.001*
Reader 12 (9.8%) 13 (8.8%)

Sr. Lecturer 10 (8.1%) 37 (25.0%)
Tutors 19 (15.4%) 40 (27.0%)

Pgs 73 (59.3%) 41 (27.7%)
*p value<0.05: statistically significant difference

DISCUSSION

Health professionals are at higher risk of infection 
during any infectious epidemic and can transmit such 
infections rapidly to patients.
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Table II. Questionnaire related to knowledge & awareness of swine flu among the study subjects:
Question Categories Dental Medical p value

Have you heard about H1N1/swine flu?
Yes 120 (97.6%) 146 (98.6%)

0.751
No 3 (2.4%) 2 (1.4 %)

Source of information about the disease?

Newspaper 33 (26.8%) 28 (18.9%)

0.120
Internet 22 (17.9%) 42 (28.4%)

T.V. 44 (35.8%) 45 (30.4%)
Others 24 (19.5%) 33 (22.3 )

Is the causative organism a virus?
Yes 121 (98.4%) 147 (99.3%)

0.592
No 2 (1.6%) 1 (.7%)

Is the disease preventable?
Yes 119 (96.7 %) 147 (99.3%)

0.180
No 4 (3.3%) 1 (.7%)

Have you heard about vaccines available for cure?
Yes 106 (86.2 %) 142 (95.9 %)

0.007*
No 17 (13.8 %) 6 (4.1%)

Is swine flu a serious outbreak?
Yes 105 (85.4%) 128 (86.5%) 0.861
No 18 (14.6%) 20 (13.5%)

Is the disease fatal?
Yes 110 (89.4%) 141 (95.3 %)

0.100
No 13 (10.6 %) 7 (4.7 %)

Is the disease contagious?
Yes 118 142 (95.9 %)

1.000
No 5 6 (4.1 %)

Worried about current outbreaks of virus?
Yes 99 129 (87.2%)

0.181
No 24 12 (12.8 %)

*p value<0.05: statistically significant difference

Table III. Questionnaire related to attitude towards swine flu among the study subjects
Question Categories Dental Medical p value

Will you be cured if you are affected by swine flu?
Yes 118 (95.9%) 144 (97.3%)

0.736
No 5 (4.1%) 4 (2.7 %)

Does all infected swine flu cases result in death?
Yes 4 (3.3%) 8 (5.4%)

0.556
No 119 (96.7%) 140 (94.6%)

Are you at occupational risk of getting swine flu
Yes 115(93.5%) 135 (91.2%)

0.649
No 8 (6.5%) 13 (8.8%)

Are you hesitant about treating patients with swine flu
Yes 41 (33.3 %) 23(15.5%)

0.002*
No 82 (66.7%) 124 (83.8%)

Are you worried about losing patients if they see you 
treating a patient with swine flu like symptoms

Yes 35(28.5 %) 38 (25.7 %)
0.680

No 88(71.5 %) 110 (74.3%)

Personal measures against the disease?

Using a mask 9 (7.3%) 18 (12.2%)

0.057
Hand washing 22 (17.3%) 11 (7.4%)
Avoiding indoor and crowded places 33(26.8%) 34 (23.0%)
Avoiding close contact 46 (37.4%) 66 (44.6%)
Others 13 (10.6%) 19 (12.8%)

For the prevention of H1N1 flu have you?

Consulted a doctor 110 (89.4%) 120 (81.1 %)

0.345
Used home based management 7 (5.7 %) 17(11.5 %)
Both consulted and used home based 
management 5 (4.1%) 9 (6.1%)

Have done nothing 1 (.8%) 2 (1.4%)

Swine flu is getting unnecessary attention currently?
Yes 40 (32.5%) 55 (37.2 %)

0.463
No 83 (67.5%) 93 (62.9 %)

Are you vaccinated?
Yes 26 (21.1%) 44 (29.7%)

0.126
No 97(78.9%) 104 (70.3 %)

Are there any potential complications related to vac-
cine?

Yes 18 (14.6%) 24 (16.2%)
0.739

No 105 (85.4%) 124 (83.8%)
Do you feel government has taken enough steps to 
eradicate the disease

Yes 45 (36.6%) 104 (70.3%)
<0.001*

No 78 (63.4%) 44 (29.7%)
*p value<0.05: statistically significant difference
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In the present study majority of health professional 
had good amount of knowledge and awareness regard-
ing swine flu. Majority of health professional’s medi-
cal (98.6%) and dental (97.6%) heard about swine flu. 
The present study showed that majority of dental and 
medical professionals heard about the disease through 
television the results are in line with the study conducted 
by Shivlingesh Krishnappa Kamate et al(4).

To the best of our knowledge, this is the first study 
of its kind among knowledge attitude and anxiety among 
health professional in Indore city hence   we are   unable 
to compare the results of this study with other Indian 
studies. The present study found that for all the questions 
regarding knowledge and awareness towards swine flu 
medical professionals were more aware than the dental 
professionals however a significant difference was as-
sociate with question regarding hearing about vaccine 
for swine flu. 

In the present study majority of dental and medical 
professionals believed that they will be cured if they had 
swine flu however the medical professionals (97.3%) 
showed better rate than dental (95.9%).Majority of 
dental and medical professionals did not believe that 
infected cases of swine flu lead to death however dental 
professionals showed better rates than medical. More 
number of dental professionals felt that they were at 
risk of getting swine flu.

The medical professionals (95.9%) had significantly 
higher (p value=0.007) knowledge about available vac-
cines against Swine flu and agreed with the fact that 
government had taken enough steps for its prevention 
compared to dental professionals. The dental profes-
sionals (33.3%) were more hesitant in treating patients 
suffering from Swine flu compared to medical.

Hence effective strategies need to be implemented 
to combat the hesitance among the dental professionals 
in the form of seminars, workshops and symposium.

In the present study 21.1% of dental and 29.7% of 
professionals were vaccinated. Although a majority of 
the participants considered the swine flu outbreak as 
serious, described it as a fatal disease and had a high 

level of knowledge about the disease, vaccination rate 
was very low. Similarly, it was determined that the 
vaccination rates of HCW were very low in Greece, 
Germany and Italy(5-7).

When anxiety regarding swine flu was seen among 
medical and dental professionals it was found that ma-
jority of the professionals showed low anxiety when 
factors such as age, gender and designation were com-
pared there was no significant association seen. The use 
of cross sectional study and inability to determine the 
dose response relationship limits our findings.

CONCLUSIONS

The results of the present study suggest that the 
health care professionals had good knowledge, showed 
positive attitude, and demonstrated lower anxiety levels 
and can serve as an effective means for carrying out 
treatment and prevention of Swine flu. Health education 
sessions, seminars, workshops and symposia should be 
organized for creating awareness in order to reduce the 
reluctance towards treating Swine flu patients. Effective 
policy needs to be drafted for eradication and preven-
tion of Swine flu.
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ABSTRACT

BACKGROUND. In the year 2014 an epidemiological study was carried out again in the region of Łódź amongst 
12-year old children as a part of general study in Poland.
OBJECTIVES. The purpose of the study was to evaluate the prevalence of carries, caries severity measured by 
the DMF index among 12 -year old children in the region of Łódź.
MATERIAL AND METHODS. 328 children aged 12 were randomly selected and examined, of which 176 girls 
and 152 boys respectively. The methodology was based on clinical examination according to WHO standards. 
The prevalence of carries, DMF index , treatment index was calculated in łodzkie voivodeship .
RESULTS. The studies indicated that the prevalence of caries was  67.8 % for 12- year old children and decreased 
1.4% in comparison with  last studies  in the region of Łódź.  DMF index  also decreased and the value was 1.63. 
The score obtained caused that the goal proposed by the WHO for 2015 for 12- year-old children was achieved 
in łodzkie voivodeship. SiC index in the study group was estimated at 4. 03. Compare to the previous study in 
the SiC index value has been reduced in Łódzkie voivodeship. The result makes our study group very close to 
the next goal proposed by the WHO for 12- year-old children where SiC index should be less than 4.
CONCLUSIONS. Intensity and prevalence  of caries for 12 year old children in Łódź and surrounds suggests that 
it is on the decrease, and dental state in the study group is satisfactory.

Key words: dental caries, epidemiology, DMF index, SiC index

INTRODUCTION

At the end of 2014, examinations in children aged 
12 years were conducted again within the frames of 
the Nationwide Oral Health Monitoring Programme 
of the Polish population.  Examination in such age 
group allows for an assessment of the effectiveness of 
prophylactic programmes and health education present 
in nursery schools and schools. Beginning from the 70s, 
a decreasing tendency of dental caries intensity in per-
manent teeth was observed. It resulted from treatment 
programmes addressed to school children and introduc-
tion of sealing of molar teeth (1,2,3). Unfortunately, the 
successive examinations revealed an increase of dental 
caries intensity index up to the DMF value of 3.3 (2005). 
Probably, it may be associated with a liquidation of 
dental offices in schools and, thus, limitation of dental 

service accessibility (4,5). On a basis of results of the 
recent epidemiological study carried out in Łódzkie 
province in 2007, a decreasing tendency was stated 
again which amounted to the DMF value of 2.11 (6). 
Our present study will allow for an assessment of dental 
caries in children aged 12 years as well as verification 
whether the WHO goals for 2015 concerning this age 
group will be achieved (7). A total of three provinces 
participated in the Nationwide Programme, including 
Podlaskie, Dolnośląskie and Łódzkie provinces.

OBJECTIVE  

This paper aimed at assessing dentition status of 
12-year-old children in Łódzkie province.  
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MATERIAL AND METHODS

A total of 328 children aged 12 years were enrolled 
into the epidemiological study, including 176 girls 
and 152 boys. They were selected on a basis of strat-
ified cluster sampling method. Administrative map of 
Łódzkie province was divided into 4 quadrants. First, 
north-eastern quadrant of Łódzkie province was sam-
pled, then Łódzki and Brzeziński districts and adequate 
communes and villages. Schools in Łódzkie province 
were sampled based on a list of all primary schools 
registered in Łódzkie province in 2014. From a list of 
upper-secondary schools, lyceums and upper secondary 
schools were sampled in both districts. Primary schools 
were sampled from a list of primary schools in both 
districts.  

At the day of examination, children were aged 12 
years. Having considered the place of residence, two 
study samples were distinguished, i.e. those living in 
urban and rural areas. Table I presents the characteristics 
of study population.

Table 1. 12 year-old-children examined by gender and place 
of residence.

Place of residence Urban area Rural area Total
Gender n % n % n %
Boys 86 46.7 66 45.8 152 46.3
Girls 98 53.3 78 54.2 176 53.7
Total 184 100.0 144 100.0 328 100.0

Clinical examinations of teeth in students were per-
formed in school or nursing offices under artificial light 
(head lamp), using dental mirror and probe pursuant 
to the WHO criteria. Students were enrolled into the 
study once their parents signed the informed consent. 
Findings of examinations were recorded in the WHO 
epidemiological cards for epidemiological research. 
Stomatologists who participated in this programme 
were first trained and subject to calibration.  

Data collected were used to calculate, i.a., prev-
alence, intensity (severity) of dental caries expressed 
in DMF values and treatment index. Children free of 
dental caries were also selected (DMF=0). Results were 
subject to statistical analysis, using Mann-Whitney test, 
chi-squared test (χ2).

RESULTS

Prevalence of dental caries in the group of examined 
12-year-old children in Łódzkie province was 67.8%. In 
case of urban and rural areas it was 67.4% and 68.1,%, 
respectively.  For girls and boys, this value amounted 
to 65.9% and 69.7%, respectively. There were no sta-
tistically significant differences with regard to the place 

of residence and gender (Fig.1). From examinations 
transpires that more than 1/3 of students were free of 
dental caries (32.3%).  Higher percentage of examined 
children was reported in urban areas (32.6%) and girls  
(34.1%). However, the difference was not of statistical 
significance (Tab.3). 

The average intensity of dental caries expressed in 
DMF for the study sample amounted to 1.63. Slightly 
lower value was observed in rural areas, i.e. 1.49. The 
value of DMF in girls was lower compared to boys, 
however, there were no statistically significant differ-
ences. Intensity of dental caries was higher in boys in 
both urban and rural areas (Tab.2). A special attention 
should be paid to the fact that the values of particular 
components of DMF are very close in girls and boys and 
places of residence. Filled teeth (F) were the dominant 
component of DMF – 1.23. The number of filled teeth 
(F) was slightly higher in urban areas – 1.26 compared to 
rural areas – 1.20 and higher in boys – 1.38. The average 
number of decayed teeth (D) was 0.38. This number was 
slightly higher in urban areas. The number of missing 
teeth (M) in study population was low and amounted to 
0.03 (Tab.2). It was demonstrated that 2.18% of students 
on average had at least one tooth removed. In both urban 
and rural areas, the number of missing teeth ranged 
from 0 to 2 teeth. The presence of fissure sealant was 
stated in 29.57% of examined students while 57.01% 
of children had at least one tooth with filling.

Table 2. DMF index, its components and treatment index by 
gender and place of residence in Łódzkie province. 

Place of 
residence Gender D M F DMF Treatment 

index

Urban area
Girls 0.45 0.01 1.07 1.53 0.71
Boys 0.49 0.03 1.47 1.99 0.75
Total 0.47 0.02 1.26 1.74 0.73

Rural area
Girls 0.29 0.05 1.14 1.49 0.80
Boys 0.21 0.02 1.27 1.50 0.81
Total 0.26 0.03 1.20 1.49 0.80

Total Girls 0.38 0.03 1.10 1.51 0.75
Boys 0.37 0.03 1.38 1.78 0.77

Total 0.38 0.03 1.23 1.63 0.76

From epidemiological studies transpires that dental 
caries occurred more frequently in mandible (1.02) than 
jaw (0.62) in 12-year-olds examined. The difference was 
statistically significant. These values were significant 
and higher in mandibular teeth in both urban and rural 
areas. 

DMF values equal to ≤ 3 were reported in 84.5% of 
study sample. In case of the remaining students, these 
values exceeded 3 and amounted to 4-5. This percentage 
was substantially higher in rural areas (91.0%) com-
pared to urban areas (79.3%). The percentage of boys 
living in urban areas with DMF ≤ 3 was considerably 
lower than in boys living in rural areas (Tab. 3). The 
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percentage of 12-year-old children with dental caries 
intensity lower or equal to 1 (DMF≤ 1) accounted for 
a half of the study sample, amounting to 52.1%. In case 
of rural areas and girls, this percentage was slightly 
higher. Statistically significant difference was reported 
exclusively between boys and girls in urban areas in 
favour of girls (Tab.III).

Table 3. Percentage of 12-year-old children with DMF ≤ 3, 
DMF≤ 1 and DMF =0 by place of residence in 
Łódzkie province.  

Place of 
residence Gender PUW ≤ 3 PUW ≤ 1 PUW=0

Urban area
Girls 82.6% 57.1%* 34.7%
Boys 75.6%* 41.9%*  30.2%
Total 79.3%* 50% 32.6%

Rural area
Girls 91.0% 56.9% 33.3%
Boys 90.9%* 53.0% 30.3%
Total 91%* 54.9% 31.9%

Total Girls 86.4% 56.8% 34.1%
Boys 82.2% 46.7% 30.3%

Total 84.5% 52.1 32.3%

 * statistically significant difference

Usually, 12-year-old children have full dentition. In 
our study, exclusively 24.4% of students had full perma-
nent teeth erupted except for third molars. Significantly 
higher percentage with full dentition was observed in 
urban areas – 34.2% compared to rural areas - 11.8%. 
Statistical differences were not reported between boys 
and girls in both urban and rural areas. Treatment index 
for study sample was 0.76. It was higher in rural areas 
– 0.80 than in urban areas – 0.73. Differences were not 
statistically significant which is presented in Table II.

In our study, SiC index was also calculated in 
12-year-olds. It allows for an identification of group 
which is exposed to dental caries to the largest extent. 
As it is showed in Figure 2, SiC index for study sample 
was 4.03. The value of this index was slightly higher 
in boys than girls. Having compared urban and rural 
areas, the value of SiC was considerably higher in 
urban areas (4.8) compared to rural areas (3.53). In the 
remaining group of 2/3 of study sample, the average 
DMF was 0.74. It was slightly higher in boys – 0.84 
than girls – 0.63. 

DISCUSSION

From the results of the study carried out in 12-year-
old children in 2014 in Łódzkie province transpires 
that the prevalence of dental caries decreased by 1.4% 
compared to the study conducted in 2007 (6,8). Further-
more, its value – 67.8% proved to be the lowest in our 
province compared to the values reported in Podlaskie 
province (71.1) and Dolnośląskie province (89.04%). Its 

value was also lower than the average for the country in 
that year (75.91%) [9]. Better results were obtained in 
Wielkopolskie province in Poznań in which the preva-
lence in 2009 was estimated at 60.67% (10). Our results 
also suggested that the prevalence of dental caries was 
lower in girls than boys contrary to the results obtained 
in 2007 and studies carried out in Lubelskie province 
(6,11). No significant differences were observed in the 
prevalence of dental caries in urban and rural areas, as 
it was in recent studies. This percentage was slightly 
higher in rural areas in both cases (6,8).

Intensity of dental caries in Łódzkie province ex-
pressed in DMF was lower compared to studies con-
ducted in previous years, amounting to 1.63. DMF value 
obtained in studies carried out in 2008 was 2.11 (6), 
while its value for the country gained from monitoring 
in 2007 was 3.07 (8) . Having compared the dentition of 
children in our province in 2014 to the whole country, 
it may be observed that intensity of dental caries is of 
the lowest value in our region. Close value – 2.4 was 
noted in Podlaskie province while considerably higher 
value was reported in Dolnośląskie province – 4.47 (9. 
High DMF value – 4.42 was also obtained in Lubelskie 
province in 2007 (11). These results suggest that there 
is an improvement in oral health status of children aged 
12 years in Łódzkie province in recent years. Such de-
creasing tendency was also reported in Poznań, where 
its value was even lower and it amounted to 1.59 and 
3.3 in 2003 (10). DMF value obtained in our province 
also suggests that prophylactic programmes carried out 
in schools proved to be effective enough to meet the 
WHO goal for 2015.  It stated that the average DMF 
should be no more than 2 at 12 years of age (7). An 
attention should be paid to the fact that similarly to 
the previous years filled teeth (F) were the dominant 
component of DMF in Łódzkie province – 1.23 and not 
decayed teeth (D) with an example being Dolnośląskie 
province (6,9). Low number of missing teeth in children 
in all provinces studied is also satisfactory. The average 
number of missing teeth (M) was 0.02. Furthermore, an 
increase in the percentage of 12-year-olds with DMF ≤ 
3 in our province is also positive aspect. This percentage 
was 55.7%, 58.9% and 84.5% in 2005, 2007 and 2015, 
respectively (8). Such high percentage of children with 
DMF ≤ 3 was also noted in Poznań -  80.06% (10).

According to a number of authors, prophylactic 
tooth sealing plays an important role in reducing the 
dental caries (12,13). Out of examined children, 29.57% 
had at least one permanent teeth filled. This percentage 
was higher in recent studies carried out in Łódzkie 
province (38.34%) (6). It seems to be that it may result 
from the fact that stomatologists use colourless sealant, 
thus, there are difficulties to verify its status and reten-
tion. In Podlaskie province, this percentage was higher 
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(32.55%) while in Dolnośląskie province its value was 
lower (23.25%) in recent studies (9).

Compared to recent studies in 2008, our studies 
demonstrated that treatment index increased from 0.57 
to 0.76 (6). It suggests that the effectiveness of conserva-
tive treatment in Łódzkie province in children examined 
has substantially improved. In the nationwide studies 
in remaining provinces, treatment index amounted to 
0.7 and 0.4 in Podlaskie and Dolnośląskie provinces, 
respectively.  

SiC index, which allows for identifying children at 
high risk of dental caries, was 4.03 in our region. Its 
value was lower compared to the value gained in 2003 
– 6.89 (14). Therefore, we observe an improvement 
of dentition status also in a group at the highest risk 
of dental caries. Furthermore, it proves to be that the 
value obtained is close to the successive WHO goal for  
2015 for 12-year-old children. It states that SiC index 
should be less than 4 (7). It is an interesting fact that 
SiC index in Łódzkie province in rural areas was 3.53. 
It suggests that such group of children achived also 
the second WHO oral health goal. Unfortunately, SiC 
index in urban areas was substantially higher (4,8). In 
other provinces studied, Bratthall index was far from 
the WHO health goal as it exceeded 6.0 (9).   

Having summarized the results of study, it may be 
stated that there is a decrease of dental caries incidence 
in 12-year-old children in Łódzkie province. A notice-
able improvement in the dentition status of children 
at low and high risk of dental caries was observed, 
especially in rural areas. Data obtained suggest that 
one of the WHO oral health goal for this age group for 
2015 was achieved. Furthermore, we come nearer to 
the results gained in the Western European countries 
(15). Moreover, the effectiveness of treatment improved 
substantially. Thus, we may conclude that informative 
and educational actions as well as the access to dental 
offices are on the increase. 

Successive WHO goals are slightly different than 
those issued so far as they do not include specific guide-
lines. Current goals should be determined on a basis of 
the situation of particular region as well as social and 
environmental conditions of given country. Taking it 
into account, each country should establish its own goals 
to improve the status of oral health. According to the 
data, DMF should be reduced in 12-year-old children 
by 2020, especially D component and in those at high 
risk (8). Based on our results, we observe a noticeable 
improvement of DMF index in Łódzkie province. It 
is also with regard to high-risk children. Thus, we as-
sume that we approach the right direction to meet the 
goals for 2020. Knowledge on oral health should be 
constantly disseminated in parents and their children 
beginning from preschool age. It should be done with 
an engagement of teachers in schools and adequately 

trained medical personnel. Only such health education 
combined with prophylactic programmes for dental 
caries would allow for further decrease of the incidence 
of dental caries in children and adolescents as well as 
achievement of better results by 2020. 

CONCLUSIONS

1.  There was a decrease in the incidence of dental caries 
in 12-year-old children in Łódzkie province. 

2.  The WHO goal regarding DMF value for 2015 for 
this age group was achieved.   
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ABSTRACT  

INTRODUCTION. The studies have indicated the necessity to intensify dental health care in certain Polish prov-
inces. The purpose of study was to evaluate dental condition and establish dental health needs in the population 
of 18-year old youth from urban and rural region in Podkarpackie Province, Poland. 
MATERIAL AND METHOD. Mean DMFT index (D-decayed, M-missing and F-filled teeth) was calculated as 
a key measure of dental decay and dental health needs identified. 
RESULTS. The results found the highest percentage of teeth affected by active decay (D) in the second molars, 
both upper and lower (>20%), the highest F score in the first and second maxillary and mandibular molars (>50% 
and >40% respectively), and the highest M score was observed in the first upper and lower molars. Mean DMFT 
score was 7.13. Higher scores were observed among the urban teenagers (DMFT=7.72 and D=2.86) compared to 
the teenagers from rural areas (DMFT=6.42 and D=1.37). The analysis of DMFT index with regard to gender found 
almost the same DMFT in males and females (males 7.15, females 7.12), and D, M and F scores differed slightly. 
No dental health needs were found in 36.67% examined, however 63.33% teenagers needed dental treatment. 
CONCLUSIONS. Professional prophylactic activities should be intensified in the group of children and teenagers 
living in Podkarpackie Province. A scheme of refunded fissure sealing of teeth  should cover second molars as 
well. Professional dental health care should be extended in the group of teenagers attending vocational schools.

Key words: 18-year olds, dental condition, dental decay, dental health needs

INTRODUCTION

In Poland oral diseases affecting young population 
constitute a complex health issue (1). Research reports 
have suggested improvement in the condition of dental 
and periodontal structures, however the goals set by 
WHO remain unattained (2). The studies have indicated 
the necessity to intensify dental health care in certain 
Polish provinces (3). The results have indicated still 
big dental health needs among children, teenagers and 
adults in the area of dental education and prophylaxis 
(4). Considering that, the quality of dental care among 
children and teenagers can be evaluated on the basis of 
current state of dental health assessed in the population 
of 18-year olds. The state of dental health in 18-year 
olds is a starting point for pathological changes observed 
later (5). Therefore all activities undertaken to maintain 

dental health should be targeted specifically at children 
and teenagers under 18 year of age (6).

The purpose of study was the evaluation of dental 
health and establishing dental health needs with regard 
to dental decay among 18-year olds living in the urban 
and rural areas in Podkarpackie Province.

MATERIAL AND METHOD

Clinical examination was carried out in a group of 
240 participants (18-year old students of comprehen-
sive, technical and vocational high schools in Stalowa 
Wola (a town in Podkarpackie Province) and Brzozów 
(a small village in Podkarpackie Province) in Poland.

The teeth were clinically examined with a mirror 
in artificial head light.
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Dental health state was evaluated and expressed as 
mean DMFT index, its D, M and F components, and 
dental health needs identified with regard to dental 
decay treatment. The needs were divided into three 
groups, i.e. no dental health needs, teeth that needed 
filling on 1 surface, and teeth that needed fillings on 2 
or more surfaces.

The results were statistically analyzed and presented 
in 3 tables.

The examined parameters were expressed as 
numbers and percentages, or means and SD. Normal 
distribution for measurable parameters was evaluated 
by  Shapiro-Wilk test.

Chi2 test was applied to establish differences be-
tween unconnected qualitative features between two 
groups, U Mann-Whitney test for continuous vari-
ables to establish differences between the groups, and 
Kruskal-Wallis test was used for the variable of age; 5% 
conclusion error was assumed and p<0.05 considered 
statistically significant. Statistical analysis was done 
by computer software STATISTICA 10.0 (StatSoft, 
Polska).

RESULTS

Dental conditions are presented in Figure 1 and 
Tables I - III.

The analysis of decay frequency in 18-year olds 
revealed the highest percentage of teeth affected by ac-
tive decay in the group of the second molars, both upper 

and lower, the biggest- 25% in tooth 37, 22% in teeth 
17 and 47 and 21% in tooth 27. The proportion was a 
little lower in the first molars ranging from 17% to 20%.

The biggest number of fillings was found in the 
first molars, both upper and lower (57% in tooth 26, 
55% in tooth 16 and 54% in teeth 36 and 46 each), and 
in the second molars, upper and lower ranging from 
43% to 48%.

The analysis of missing teeth revealed that the first 
molars, both upper and lower were most frequently 
extracted teeth due to decay (2% in tooth 16 and 36 and 
1% in teeth 26 and 46).

Table I presents mean DMFT index and its com-
ponents D, M, and F in the examined group, mean 
DMFT=7.13. The highest mean value was noted for 
F=4.86, for D=2.19, and the lowest was M=0.08.

Table I illustrates mean DMF index with regard to 
place of living. Mean DMFT and D values were statis-
tically significantly different. The DMFT and D were 
higher in the youth from urban area (DMFT=7.72 and 
D=2.86) in comparison to the teenagers from the rural 
areas (DMFT=6.42 and P=1.37). In the group of teenag-
ers from town, M was 0.15 compared to the group of 
rural teenagers M=0.00. In the group living in town F 
was 4.71 and in the village F=6.42; the differences are 
not statistically significant.

Table II presents mean DMFT index and its D, M, 
and F component with regard to gender. In the male 
group mean DMFT=7.15 and is almost the same as in 
the group of females DMFT=7.12. Also D, M and F 
scores differ slightly. Females have bigger number of 

Table I. Mean DMFT and D, M and F and dental health needs in the examined group with regard to place of living.

Parameters
Town Village Statistical analysis

Mean Median SD Mean Median SD Z p

Mean index

D 2.86 2.00 2.91 1.37 1.00 1.72 4.8 0.00002*
M 0.15 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 1.21 0.23
F 4.71 4.00 3.47 5.05 5.00 2.85 -1.38 0.17
DMFT 7.72 8.00 3.91 6.42 6.00 2.43 3.02 0.003*

Ne needs 28.28 29.0 3.36 30.66 31.00 1.74 -6.02 <0.000001*
fillings on 1 surface 1.58 1.00 1.74 0.82 0.00 1.27 3.65 0.0003*
fillings on 2 or more surfaces 1.18 0.00 1.97 0.43 0.00 0.85 2.80 0.005*
fillings on  1 or more surfaces 2.76 2.00 2.82 1.25 0.00 1.70 4.67 0.000003*

* statistically significant differences

Table II. D, M, F and DMFT and dental health needs in the examined group with regard to gender.
Parameters Males Females Statistical analysis

Mean Median SD Mean Median SD Z p
Mean index D 2.24 1.00 2.45 2.15 2.00 2.62 -0.64 0.52

M 0.04 0.00 0.25 0.11 0.00 0.55 0.42 0.67
F 4.88 4.00 3.27 4.85 4.00 3.17 0.15 0.88
DMFT 7.15 7.00 3.55 7.12 7.00 3.27 -0.32 0.75

Ne needs 30.00 2.67 29.29 30.00 3.20 0.28 0.78
fillings on 1 surface 1.00 1.65 1.16 1.00 1.55 -0.83 0.41
fillings on 2 or more surfaces 0.00 1.62 0.86 0.00 1.60 0.18 0.86
fillings on  1 or more surfaces 1.00 2.43 2.02 1.00 2.54 -0.83 0,41
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extracted teeth M=0.11 compared to males M=0.04; the 
differences are not statistically significant.

Table III presents DMFT index and D, M and F with 
regard to place of education. The students attending 
technical high school have the highest DMFT=7.66, 
in the vocational school DMFT=7.32 and the lowest 
DMFT=6.80 is in the group from comprehensive high 
school. The biggest number of decayed teeth is in the 
group from vocational school (D=2.93) and the smallest 
in the group from comprehensive high school (D=1.92). 
The biggest number of missing teeth is in the group 
from vocational school (M=0.22) and the smallest in 
the group from technical high school (M=0.03). The 
biggest number of filled teeth is noted in the group from 
technical high school (F=5.38) and the smallest in the 
group from vocational school (F=4.17). The differences 
are statistically insignificant. 

The examination found 36.67%, (n=88) examined 
had no dental health needs identified, however 63.33%, 
(n=152) needed treatment on 1 or 2 tooth surfaces 
(Fig. 1).

Fig. 1. Dental health needs in the examined group (%).

It was essential to determine the number of teeth 
that needed dental treatment. The results found 1.24 
teeth mean needed filling on 1 tooth surface, 2.08 teeth 
mean needed filling on 1 or more surfaces, and 29.35 
teeth had no need for treatment.

Table I illustrates dental health needs with regard 
to place of living. No needs were observed in 28.28% 
among the examined town youth and 30.66% among 
the rural youth. Filling on 1 tooth surface was necessary 
in 11.58% town youth and 0.82% rural youth, filling 
on 2 or more tooth surfaces in 1.18% and 0.43% cases 
respectively, and mean number of fillings on 1 or more 
surfaces was necessary in 2.76% and 1.25% respec-
tively; the differences were statistically significant.

Table II presents statistical analysis of dental health 
needs with regard to gender. The results are not statisti-
cally significantly different. Fillings on 1 tooth surface 
was necessary in 1.35%  males and 1.16% females. 
Similarly, small differences were observed in the num-
ber of teeth that required filling on 2 or more surfaces 
in 0.81% and 0.86% respectively. Mean number of fill-
ings was required on 1 or more surfaces in 2.16% males 
and 2.92% females, and no dental needs were found in 
29.43% and 29.29% respectively.

The study evaluated dental health needs with re-
gard to type of school (comprehensive high, technical 
high and vocational). Table III presents the results. 
The biggest proportion of teeth requiring filling on 
1 tooth surface was in the group attending technical 
high school (1.50%), followed by the students from 
comprehensive high school youth (1.15%) and the 
smallest was in case of vocational school (1.07%). 
Fillings on 2 or more surfaces were necessary in 0.60% 
students from technical high school, 0.66% from com-
prehensive high and 1.83% students from vocational 
school; the correlations were statistically significant. 
Mean number of teeth requiring filling on 1 or more 
surfaces was 2.10%, 1.81%, and 2.90% respectively. 
No needs were detected in 29.47% students attending 
technical high school, 29.59% comprehensive high 
and 28.39% vocational school. The differences were 
not statistically significant.

Table III. D, M, F and DMFT and dental health needs in the examined group in the examined group with regard to place of 
education.

Parameters
Vocational school Comprehensive high 

school Technical high school Statistical 
analysis

Mean Median SD Mean Median SD Mean Median SD H p

Mean index

D 2.93 2.00 3.16 1.92 1.00 2.29 2.25 1.00 2.58 3.00 0.22
M 0.22 0.00 0.85 0.07 0.00 0.35 0.03 0.00 0.17 2.70 0.26
F 4.17 4.00 2.95 4.81 4.00 3.33 5.38 5.50 3.06 3.90 0.14
DMFT 7.32 8.00 4.08 6.80 6.00 3.54 7.66 8.00 2.43 4.30 0.12

Ne needs 28.39 28.00 3.58 29.59 30.00 2.85 29.47 30.50 2.80 4.63 0.10
fillings on 1 surface 1.07 1.00 1.27 1.15 1.00 1.47 1.50 1.00 1.94 0.52 0.77
fillings on 2 or more surfaces 1.83 1.00 2.58 0.66 0.00 1.19 0.60 0.00 1.34 12.34 0.002*
fillings on 1 or more surfaces 2.90 2.00 3.16 1.81 1.00 2.17 2.10 1.00 2.55 3.68 0.15
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DISCUSSION

The analysis of decay frequency in 18-year olds 
from Podkarpackie Province found that the first molars, 
both maxillary and mandibular, were most frequently 
extracted teeth due to decay. The highest percentage 
of fillings was observed in the first and second molars 
(>50%) and second molars (>40%). The finding is not 
surprising and confirms the need to extend prophylaxis 
of decay affecting pits and fissures in the molar teeth 
by application of sealants, which has been postulated 
by many authors (7, 8). The proportion of children 
covered by prophylactic schemes varies in different 
parts in Poland, in certain places being very weak (9, 
10). Our study found most frequent active decay in the 
second molar teeth, both upper and lower (>20%). The 
data confirm the necessity to intensify prophylaxis of 
decay by application of fissure sealants. Moreover, other 
authors have noticed that the application of sealants 
on the second molar teeth is often neglected (11, 12). 
Also, the first molar teeth are the ones most frequently 
extracted. The facts prove that prophylaxis of those 
teeth has been insufficient. Thus it seems particularly 
important to apply fissure sealants, the procedure whose 
effectiveness has been confirmed many times (13). It 
would certainly contribute to the reduction of DMFT 
scores in those teeth. The studies have indicated that the 
proportion of sealed molar teeth remains low in various 
parts of Poland. Jodkowska noted 15.4% fissure sealed 
teeth in 18-year olds (14). However, fissure sealants 
are advantageous at any age, especially in puberty, and 
can be applied disregarding the span of time from tooth 
eruption (15).

Mean DMFT index and its components in the ex-
amined group is high (DMFT=7.13), but high score of 
F=4.86 seems advantageous and proves that a consider-
able number of teeth have been treated. The treatment 
index (TI=F/F+D; F-filled teeth, D-decayed teeth) was 
0.68. Other authors have also emphasized high D scores 
and low TI scores (16). Hilt et al. have observed  sys-
tematic improvement of dental condition in the group 
of 18-year olds in the region of Łódź. They found TI 
range 0.7-0.8 (17). However, high F score confirmed 
insufficient prophylaxis of decay. Other authors’ obser-
vations were similar (18, 19). The fact that more than 
1/3 examined  (36.6%) had no dental need detected 
provided evidence of positive results of dental health 
care. It also proved positive correlation between the 
awareness and knowledge on dental prophylaxis and 
health behaviors  among youth, which was also observed 
by other authors (20, 21).

The scores of DMFT index and its D component 
are surprising. The results turned out to be better in the 
group of youth from the rural areas. Considering that, we 

can conclude that advantageous environmental condi-
tions must have been involved, including better healthy 
nutritional habits and lesser access to the consumption 
of sweets. In addition to that, other components  (M 
and F) scored better in the group from the rural areas, 
although they are statistically insignificant. That may 
indicate slowly blurring cultural differences between 
town and country.  Greater than ever access of children 
from rural areas to cities, easier commute, getting edu-
cation in the city, socializing with urban youth, as well 
as easier access to a dentist, oral hygiene aids  have 
certainly played a big role in achieving such results.

Herman et al. examined a group or 18-year olds in 
Wrocław and found mean DMF=6.5 (22). Our study 
found a higher DMF=7.12. The comparison of DMF 
index between males and females found it is gender 
independent, which may indicate even differences be-
tween genders in that respect.

Our results observed mean DMFT=7.32 in the group 
attending  vocational school. The score was higher than 
in the group from comprehensive high school - 6.80 
and lower compared to the group attending technical 
high school -7.66. Considering better DMFT scores 
in the rural areas compared to town, those differences  
between schools are only slight and not so  surprising. 
Ścibak-Boroch examined a group of students attending 
a vocational school in Lublin and found even higher 
DMFT=12.3 (2).

Our results found higher proportion of rural youth 
without dental health needs. In addition to that, in that 
group we found lower dental needs, i.e. smaller number 
of fillings on 1, 2 , and 1 or 2 tooth surfaces. In either 
case the differences are statistically significant. It is not 
surprising in the context of the results quoted above. 
Higher DMFT and D scores were observed in the group 
of town youth (DMFT=7.72 and D=2.86) than in the 
rural youth (DMFT=6.42 and D=1.37).

The analysis of needs with regard to gender found 
almost no differences, which complies with previous 
results and DMFT scores. Similarly small differences 
were observed between particular type of schools. The 
needs concerning fillings on 2 or more surfaces were 
the highest in the group attending vocational school 
and they were statistically significant. Moreover, small 
differences in dental health needs between males and 
females and between school types proved similar aware-
ness of oral care, knowledge on processes involved in 
dental decay and responsibility for oral health. Miernik 
and Paszkiewicz have come to similar conclusions (21).

Frequency and intensity of dental caries in the world 
is rather varied. The lowest frequency of dental caries 
were observed: in Japan - 27.4%, in Norway - 59.7%, 
Italy - 59.1%, in the United States - 67.49%, and in 
China - 55.3% (22).



Oral cavity condition in 18-year old 57No 1

Similar to results of own research, the high value of 
DMFT index in adolescents 18-year old was observed in 
the countries of Central and Eastern Europe. In Hungary 
in people under 19-years old of age the value of the 
number of DMFT was - 11.79. In the Czech Republic the 
average value of DMFT was - 6.22, Latvia - 8.20, Alba-
nia - 5.70. Equally high values   were observed in Mexico 
- 7.10, Brazil - 6.20 and Australia - 7.75 (22,23,24). In 
terms of the mean DMFT index in Moscow in group 
24-year old, the data in 2012, were = 6.98 (25).

In Western Europe, the United States the value of 
DMF index in adolescents 18 years old was much lower. 
In Sweden, the value of DMFT was low - 2.8, in Norway 
was only 1.66. However, in the US the average number 
of DMFT was 3.31 (22,23,24). Among 18-year olds 
from Denmark, the average number of DMFS / decayed, 
missing and filled surface teeth/ was 3.92 and 33.6% of 
adolescents were free of tooth decay (DMFS=0) (23). 

CONCLUSIONS

1.  Dental condition among 18-year olds from Podkar-
packie Province is not completely satisfactory.

2.  Professional prophylactic activities should be inten-
sified in the group of children and teenagers living 
in Podkarpackie Province.

3.  A scheme of refunded fissure sealing of teeth  should 
cover second molars as well. 

4.  Professional dental health care should be extended in 
the group of teenagers attending vocational schools.
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ABSTRACT

BACKGROUND. Oral hygiene is a crucial part of caring for young children. This problem is frequently margin-
alized or even ignored by parents/guardians, what affects child’s whole further life.
OBJECTIVES. The assessment of parents’ knowledge concerning oral hygiene and prevention of dental caries 
in infants and young children.
MATERIALS AND METHOD. The test group consisted of parents, as well as men and women currently expecting 
a child. The study was conducted in a form of a survey,   using an original questionnaire, which was carried out 
in several hospitals in Lodz and online, on a popular local forum for parents. The data obtained were analyzed 
statistically, allowing the assessment of health awareness of respondents and the creation of various profiles of 
parental knowledge on the subject investigated.
RESULTS. Most of respondents knew the age at which milk and permanent teeth erupt, gave the correct frequency 
of brushing child’s teeth and were in favor of limiting sweets in the diet. A total of 59% correctly gave the num-
ber of deciduous teeth and 66% had heard of the “bottle tooth decay”. All respondents thought that helping and 
controlling a child while brushing their teeth is indispensable, but they did not know the best time to start using 
the toothpaste with fluoride. The information about child’s oral hygiene was more often looked for by women 
(67%) than by men (29%). The study also showed that if a training on the given subject was organized, 60%   of 
respondents would be willing to participate in it.
CONCLUSION. In the test group, pro-health awareness is insufficient to maintain the oral health of the offspring 
and requires constant developing.

Keywords: oral health behaviors, oral health, prophylaxis of dental caries, parent questionnaire survey.

INTRODUCTION

Oral hygiene is an important part of childcare. This 
underestimated problem is often neglected by young 
parents, which leads to the poor state of children’s oral 
health. In many countries, cyclical dental epidemiologi-
cal surveys that track and monitor the prevalence of 
dental caries are conducted (1). Every year in Poland 
projects aimed at education, promotion and preven-
tion of oral health care are implemented, especially 
targeted at young children and their guardians – these 
are programs such as “Childhood without caries” or 
“Aquafresh Academy”. Likewise, a monitoring program 
of oral health condition of the Polish population, which 
also includes children, is carried out in our country (2). 

Parents have significant influence on child’s personal-
ity, including positive attitude towards the oral hygiene 
through proper health education (3). In recent years, 
more and more attention is being paid to oral health 
during pregnancy, which is an exceptional period both 
for mother and her future baby (4).

In this paper, we assume that the knowledge as well 
as corresponding parental behavior regarding proper 
oral hygiene is very important in improving health of 
children from an early age to school age. The objectives 
established by the WHO regarding the lack of tooth de-
cay in children may be achieved to a considerable extent 
through high levels of health awareness in parents and 
small child educators. Therefore, the aim of this study 
was to evaluate the level of knowledge of men, women 
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and parents of preschool children about oral hygiene 
and caries prevention in infants and young children.

MATERIALS AND METHODS

The study was conducted through a questionnaire, 
completed by 146 randomly selected men and women. 
They were divided into two comparison groups: the 
first group included people who already had children 
and the second group consisted of people expecting a 
baby. The study participants were patients of maternity 
hospitals in Lodz or young mums and dads from the 
Lodz region. The questionnaire consisted of 31 ques-
tions, 10 of them were analyzed for the purpose of this 
publication. Questions concerned the knowledge about 
the deciduous and permanent teeth, prevention of dental 
caries and methods of taking care of oral health. The 
data obtained were subject to statistical analysis, search-
ing for relationships between the groups. The Pearson’s 
Chi-square test was used. The level of significance was 
at p <0.05.

Examining the parents’ pro-health awareness, we 
focused on:
•  respondents’ self-assessment of their knowledge of 

oral hygiene,
•  awareness of the existence of “bottle tooth” decay,
•  knowledge of the starting time of caring for babies’ 

oral hygiene and using toothbrushes,
•  knowledge of the number of deciduous teeth,
•  knowledge of the eruption time of deciduous and 

permanent teeth,
•   knowledge of the time of the first dental examina-

tion of the child,
•  knowledge of the influence of primary dentition 

caries on conditions of permanent teeth.

In the figures and tables, the following symbols 
were used:
kd - women with children
kb - women without children (either expecting a baby 
or with babies up to 6 months of age)
md - men with children
mb - men without children (either expecting a baby or 
with babies up to 6 months of age)
χ2 - Pearson’s chi-square statistic test 
p - statistical significance (* - p<0.05; *** - p<0.001)

RESULTS

Among the surveyed people, there were 66.4% of 
women and 33.6% of men, 28.1% of participants already 
had children, 71.9% were expecting a baby (or having 

baby up to 6 months of age). The structure of the study 
population are shown in the table I.

Table I The structure of the study population
Parents Responders who are 

ewxpecting baby
Summary

n % n % n %
women 70 47.9 27 18.5 97 66.4
men 35 24.0 14 9.6 49 33.6
summary 105 71.9 41 28.1 146 100.0

1. How do you assess your knowledge of oral health 
in young children? (high, average, low)

Statistically significant differences were found in 
the declared knowledge among women (kd) and men 
having children (md) (χ2= 6.352, p=0.011725), who 
estimated the level of their knowledge on child’s oral 
hygiene as high (37.1% vs. 5.7%).

Statistically more men waiting for a child admitted 
that their knowledge of hygiene was on a low level 
(35.7% of respondents). The same answer was given 
only by 5.7% of men already having children. 

Most of fathers claimed to possess an average 
knowledge of the aforementioned issue. There was a 
statistically significant difference in comparison to men 
who were still waiting for a child (χ2 = 4.3, p = 0.038112 
for mb and χ2 = 5.104, p = 0.023871 for md). 

Most parents and future parents assessed the level of 
their knowledge of child’s oral health as average, 6.2% 
of respondents estimated their awareness as low, and 
only 22.6% as high. The last group was formed mainly 
by women already having a child. In general, women 
tend to evaluate their knowledge higher than men. A 
similar situation is observed with people already having 
a baby. It may be due to the fact that those respondents 
have already come across the studied issues. As we 
might expect, women who already have children con-
sider themselves to be the best-educated. Opposed to 
this, males waiting for the child are the most conscious 
of their own ignorance.

2. Have you ever heard of “bottle tooth decay”? (yes/
no question)

62.3% of respondents had heard about bottle-tooth 
decay. Among them, the majority were people already 
having a baby, especially mothers. There was a statisti-
cally significant difference between groups of women 
with and without children (χ2 = 13.838, p = 0.000199). 
Among the total number of people with children, most 
of them had heard of this type of caries in milk teeth 
(statistically significant difference was demonstrated 
χ2 = 13.186, p = 0.000282). The situation was reversed 
among the childless respondents.
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The analysis revealed statistically significant 
differences between women and men (χ2=27.662; 
p=0.000000). 77.3% women and only 32.7% men were 
familiar with the “bottle-tooth decay”. The least aware 
were childless men and the most aware - women having 
children. The results are shown in the figure 1.

 
Fig. 1  

Have you ever heard of „bottle-tooth” decay? („yes” or „no”) – a comparison of parents who have 

children with men and women currently expecting a child. 

Czy słyszał/a Pan/ Pani o próchnicy „butelkowej” zębów mlecznych? („tak” lub „nie”) – porównanie 

rodziców posiadających już dzieci z tymi, którzy się ich spodziewają.  

 

 
Fig. 1 Have you ever heard of „bottle-tooth” decay? („yes” 

or „no”) – a comparison of parents who have children 
with men and women currently expecting a child.

3.  When should we start taking care of child’s oral 
hygiene?

Respondents were asked about the best age to start 
taking care of child’s oral hygiene. The chart shows 
that the correct answer was given by only 59.6% of 
respondents, of which the majority were women. In this 
study, no statistically significant differences were found.

4. When do the milk teeth start to erupt?
86.3% of respondents correctly answered the ques-

tion about the eruption time of the first primary tooth. 
Statistical dependence was demonstrated among women 
and men in both compared groups. The correct answer 
was given by 95.9% of the surveyed women, and only 
by 67.4% of men.

Statistically significant differences were demonstrat-
ed in the comparison of knowledge according to gender 
in a group of people waiting for a child (χ2 = 5.293, 

p = 0.021411) and in compiling responses of women 
with children with the results of men already having 
offspring (χ2 = 12.807, p = 0, 000345). The results are 
shown in the Figure 2.

5. How many milk teeth does a child have?
50.7% of respondents gave the wrong answer to 

the question about the number of milk teeth. A statisti-
cally significant difference was demonstrated while 
comparing by the sex (χ2=5.836, p=0.015701) and by 
having children by women (χ2 = 18.891, p=0.000014). 
Most of the incorrect answers were provided by men (as 
much as 63.3% of incorrect answers) and those without 
children (82.9% of incorrect answers). The results are 
shown in the Figure 3.

Fig. 3  

How many milk teeth does a child have? – a comparison of parents who have children with men and 

women currently expecting a child. 

Ile jest wszystkich zębów mlecznych? – porównanie rodziców posiadających dzieci z tymi, 

którzy się ich spodziewają. 

 

 

Fig. 3 How many milk teeth does a child have? – a com-
parison of parents who have children with men and 
women currently expecting a child.

6. When do the permanent teeth start to erupt?
The next question concerned the eruption time of 

permanent teeth. A total of 83.6% of the respondents 
gave the correct answer to this question, including more 
than 91% of women who already had a child. No statisti-
cal significance was shown in analyzing responses by 
having children, however it was obtained in the analysis 
of the responses of men and women.

7. Toothbrushing by a child
More than 96% of participants responded that the 

parent should help a child while brushing their teeth. 
The statistical analysis didn’t show any significant dif-
ferences between men and women nor between persons 
with children and people waiting for a child.

8. When should a child begin to use toothpaste with 
fluoride?

It is disappointing that the majority of respondents 
incorrectly answered a question about the introduction 
of fluoride toothpaste for daily brushing. Parents and 
future parents responded that toothpaste with fluoride 
could be used with the beginning of brushing, and not 
from the moment of the eruption of the first tooth. 

Fig. 2  

When do the milk teeth start to erupt?– a comparison of parents who have children with men and 

women currently expecting a child. 

Kiedy dziecku wyrzynają się pierwsze zęby mleczne? – porównanie rodziców posiadających 

już dzieci z tymi, którzy się ich spodziewają. 

 

 

Fig. 2 When do the milk teeth start to erupt?– a comparison 
of parents who have children with men and women 
currently expecting a child.
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There were no statistically significant differences in 
the analysis by sex or having children. The results are 
shown in the Figure 4.

Fig. 4  

When should a child begin to use toothpaste with fluoride? 

Kiedy dziecko powinno zacząć stosować pastę do zębów z fluorem? 
 

 
Fig. 4 When should a child begin to use toothpaste with 

fluoride?

9. When should we first visit dental office with the 
child?

60.3% of respondents answered incorrectly the 
question “When should we first visit dental office with 
the child?”. Among the most often chosen responses 
there were such as: “When all the milk teeth emerge.”. 
It is far too late, bearing in mind that the incisors appear 
in the mouth several months earlier. The analysis of 
this question did not show any statistical significance.

10. Can primary tooth decay affect the condition of 
permanent teeth? (true / false / hard to say)

The majority of respondents (80.1%) believe that 
the decay of primary teeth can affect the condition of 
permanent teeth. In this group there were more people 
who already had children than those who expected a 
child. Also, there were no statistically significant dif-
ferences in the answers given by different groups of 
respondents.

DISCUSSION

The most common disease of the masticatory sys-
tem in Poland is dental caries (1). It affects people of 
all ages, although in some age groups more frequently 
(5, 6). According to the definition given by the World 
Health Organization (WHO), dental caries is a local 
pathological process of extracorporeal origin, leading 
to enamel decalcification, dental hard tissue breakdown 
and ultimately to cavity creation (5, 7). According to 
WHO recommendations, epidemiological studies on 
oral health are carried out periodically and mainly con-
cern the dental caries intensity in selected age groups: 
6, 12, 18 years and 35-44, 65-74 years (1, 8). Poland is 
one of the few countries in Europe which has failed to 
reduce the prevalence of tooth decay in children, in spite 
of the WHO recommendations for year 2000, aimed at 

reducing the prevalence of dental caries among 6-year-
old children to 50% (8). Another WHO recommendation 
for year 2015 is to reduce the prevalence of dental caries 
to 30% in 6-year-old children (7, 9). The nationwide 
study on oral health of 3-year-old children carried out 
in Poland in 2002 showed that tooth decay was present 
in 55.2% of patients and affected an average of 2.9 teeth 
(10). Furthermore, studies conducted in 2009 revealed 
that 46% of mothers of 3-year-old children have never 
visited dental office with their children, and 56.3% are 
not interested in their children’s dental condition (11). 
The American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) 
distinguishes early childhood caries (ECC), also known 
as bottle tooth decay (1, 12), the occurrence of which 
depends largely on the parents’ health behavior. The 
exceptionally rapid development of dental caries, which 
affects one by one the whole groups of teeth appearing 
in the mouth can already be seen in children from less 
than 1 year old up to 3 years old (13). 

The significance of bad habits and incorrect health 
behaviors is being emphasized in the literature. They are 
formed in the earliest years of a child’s life and in later 
periods are difficult to change (8, 14). For many adult 
patients, experiences connected with dental treatment 
are not positive, which may negatively affect the attitude 
towards the doctor also in children of such patients. 
Many attitude-shaping behavioral methods have been 
developed, which positively affect the safe and effective 
treatment of oral diseases (14, 15). 

The impact of health-oriented attitude in women 
during pregnancy is also worth emphasizing. Research 
conducted by Marchi et al. in California in 2002-2007 
shows that 65% of pregnant women has not visited a 
dental office during pregnancy (4). According to the 
research of Ludwin et al., pregnant women have no 
knowledge of the causal relationship between oral health 
and the course of the pregnancy (16). The primary risk 
factors for early childhood caries are the mistakes in the 
oral care of small children. It is a problem that can be 
eliminated. An important role in reducing the prevalence 
of dental caries is played not only by dentists but also 
by gynecologists, family doctors and pediatricians, with 
whom parents interact more frequently than with dental 
practitioners (17). Studies conducted by Grzesiak et al., 
showed that oral hygiene procedures in the toothless 
child’s mouth are performed only by 48% of mothers, 
after the eruption of the first tooth – by 71% of them, 
and with the presence of nearly all teeth in the mouth - 
by 98% of women (18).

SUMMARY

1. Despite the huge technological, psychological and 
pharmacological progress in dentistry, the level of 
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knowledge of young parents on proper prevention 
and oral hygiene in children is still alarmingly low.

2. Parents visit dental office far too late, when caries 
is already active in their child’s mouth.

3. Fathers’ knowledge on prevention and oral hygiene 
in children is much lower than mothers’.

4. 62.3% of respondents, particularly women with chil-
dren, are familiar with the problem of bottle caries.

5. 95.9% of women and only 67.4% of men correctly 
answered the question concerning the eruption time 
of primary teeth.

6. Almost 51% of respondents incorrectly stated the 
number of all primary teeth. Worse knowledge was 
exhibited by men (63.3% of incorrect answers) and 
people without children (82.9%).

CONCLUSION

Special trainings for parents on the prevention of 
oral diseases, particularly caries, in children are needed. 
They should be carried out not only by dentists, but also 
by pediatricians, family physicians, nurses and medical 
personnel in antenatal classes. Proper health behaviors 
should be also promoted in the media.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The health behaviors or health-related behaviors is behavior (or activity) that are part of 
everyday life, affecting the health of the individual. An example of the behavior of health is also sunbathing, or 
exposing the body to excessive solar radiation dosage. It may be positive and negative effects on health.
AIM. Evaluation of knowledge about gymnasium students. The impact of UV radiation on health and health 
behaviors associated with sunbathing.
MATERIAL AND METHODS. The study was a diagnostic survey, with author’s questionnaire. The sample was 
comprised students from classes II and III. A total of 312 questionnaires were collected among 181 girls and 131 
boys. Used purposeful sampling. Results were considered statistically significant at p <0.05.
RESULTS. There is a statistically significant relationship between the stated sunbathing to get a sun tan, and sex 
of the respondent (p = 0.0002). Definitely more girls (77.35%) admit that tans in the sun to get a tan as compared 
to boys (58.02%).
CONCLUSION. It is recommended that further research aimed at checking the causes and incidence of sunburn 
among young people. Consideration should be given to create and implement the appropriate health programs 
taking about tanning that could be implemented under the School Health Promotion Program, or to supplement 
this knowledge on subjects such as Biology or Nature.

Key words: UV radiation, health education, health behaviour, sunbathing

INTRODUCTION

Lifestyle, especially the combination of health 
behaviors and attitudes, is the most important factor 
conditioning individual health. Health behaviors or 
behaviors that are related to health are any actions (or 
activities) that are part of everyday life, affecting the 

health of the individual. They are the subject of rela-
tively free individual choices and decisions (1). Health 
behaviors can also be specified as any human behavior 
relevant to health and disease (2). 

An example of health behavior is sunbathing or 
exposing the body to intensified dosage of solar radia-
tion. This can have both positive and negative effects 
on human health (3).
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Sunbathing, in the opinion of many people, is an 
ideal way to relax, improve humor, or fight off autumn-
winter depression. This occurs because UV (ultraviolet) 
radiation stimulates secretion of endorphins in the hu-
man organism, colloquially known as “happiness hor-
mones”. They can relieve pain and positively influence 
mood (3). UV radiation increases the activity of endo-
crine glands, simultaneously increasing metabolism. It 
affects the organism’s mineral composition, primarily 
phosphor and calcium levels, as well as the production 
of vitamin D3 in the subcutaneous tissue (4). Vitamin 
D3 is involved in the absorption process of calcium and 
potassium and affects correct growth and maintenance 
of proper bone structure (5). In addition, it regulates cell 
growth in a number of organs and tissues, preventing 
uncontrolled division, which may limit the develop-
ment of neoplastic diseases (6). Daily exposure to the 
influence of UV radiation required to produce adequate 
amounts of vitamin D3 is 15 minutes (with exposed 
face and hands) (4).

The first response of the skin to the harmful effects 
of sunlight is erythema which is the result of an inflam-
matory reaction. The shorter the length of the UV waves, 
the stronger is the erythema-producing effect (UVB has 
the strongest influence on the formation of erythema). 
Erythema formation also depends on the phototype of 
the skin, age, which body part is exposed to radiation, 
endo- and exogenous phototoxic substances, as well as 
photoprotective substances (7).

Photoaging of the skin is a long-term effect of the 
influence of ultraviolet radiation on skin (90% UVA and 
to a lesser extent - UVB). UVA radiation penetrates the 
epidermis causing it to undergo uncontrollable changes 
(8). Defects in pigmentation are the result of disorders 
in the activity of melanocytes. There is an increase in 
the number of pigment cells, which then often become 
enlarged, resulting in irregular pigmentation and in 
other cases the disappearance of the dye (discoloration) 
(9, 10).

Chronic exposure to rays of sunlight damages the 
skin structure. This damage can be the foundation for 
hyperkeratotic buildup, otherwise known as actinic 
keratosis. They can be the initial stage of development 
for malignant tumors of the skin (11). These can be 
divided into two main groups: basal-cell carcinoma 
(BCC) and squamous-cell carcinoma (SCC). 

UV radiation causes damage to DNA (deoxyribo-
nucleic acid). A very important role here is played by 
UVB radiation because it causes specific mutations of 
gene p53 – a tumor suppressor gene, whose mutations 
are associated with breast, colorectal, and lung cancer as 
well as leukemia (12). Basal-cell carcinoma is the most 
common type of skin cancer. Squamous-cell cancer is 
more malignant than BCC, it has a tendency for invasion 
and metastasis, however the incidence rate is about ten 

times lower (11). BCC and SCC represent 95% of all 
malignant skin cancers. It should be emphasized that 
early diagnosis and treatment of skin cancer can give 
even up to 100% chance of cure (13, 14).

Melanoma is the cause of nearly 75% of deaths 
caused by all malignant neoplasms of the skin com-
bined. There has been a noticeable continuous increase 
in incidence among Caucasians (3-7% per year over the 
last 30 years) (9). In Poland in 2010 there were 6,6 re-
ported cases per 100 thousand people (men: 6,4/100000; 
women: 6,8/100000; a total of 2545 cases per year (15). 
The standardized mortality rates in 2010 were 2,2 per 
100 thousand among men and 1,4 per 100 thousand 
among women (15). In comparison with the average 
mortality rate for the European Union, Poland’s is higher 
by about 20% (15). Among people under 20 years of 
age, melanoma is the cause of 1,3% cases, at the same 
time this is close to 7% of cancers occurring in the age 
group of 15-19-year-olds overall (16). In the high risk 
group we can also find: people with phototype I skin 
according to Fitzpatrick with a large number of mela-
nocytic lesions (over 100 lesions in 64,7% of patients 
with melanoma); adults who experienced numerous 
sunburns during childhood (17); the elderly who are 
occasionally subjected to exposure of intense sunlight 
radiation resulting in sunburns (18).

The harmfulness of sunbathing is widely known. 
However, there is a lack of studies evaluating the health 
behaviors of society in this area. It is possible to observe 
rising trends among young people in relation to tanning. 
Most risky behaviors associated with excessive sun ex-
posure increase with age, in particular among females.

The aim of the study was to assess the state of 
knowledge of middle school students on the impact of 
UV radiation on health as well as their knowledge on 
health behaviors associated with sunbathing.

METHODS AND MATERIAL

The study was conducted using a diagnostic survey. 
The instrument used was a questionnaire designed by 
the authors of this study. The questionnaire consisted 
of questions regarding 1) health behaviors associated 
with sunbathing (frequency of sunbathing during the 
spring-summer season, time of day of sunbathing, hours 
spent in the sun during a single tanning session, apply-
ing sunscreen, use of supplements that aid in tanning, 
use of sunbeds, past sunburns); 2) reasons for sunbath-
ing and going to tanning salons; 3) knowledge of the 
consequences of too frequent use of tanning beds; 4) 
incidence of skin cancer in the family; 5) sources of 
knowledge about tanning and solariums; 6) knowledge 
concerning the characteristics of people who should be 
mindful in particular of solar radiation (eg. complexion 
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type); 7) knowledge on characteristics of skin lesions 
which, for health reasons, should be examined by a 
doctor; 8) consumption of vegetables and fruits rich in 
beta-carotene; 9) requests for clarification of abbrevia-
tions UV and SPF as well as the concept of tanorexia; 
10) classes in school during which the subject of the 
impact of UV radiation on human health was raised 
and the possible need of such classes; 10) year of birth 
and gender.

The survey was conducted from March to June 
2015. Purposive sampling was used. The study popula-
tion consisted of students in grades II and III of middle 
schools in Warsaw (174 persons, 55,8%), Józefów (88 
persons, 28,2%), Kruszyn and Widzów (35 persons, 
11,2%), as well as Grodzisk Mazowiecki (15 persons, 
4,8%). The study involved 312 people, including 181 
girls (58,01%) and 131 boys (41,99%). Individuals most 
often declared to be 14 years old (281 persons; 90%). 
The remaining children declared ages of 15 (27 persons; 
8,7%), 13 (2 persons; 0,7%), 16 (1 person; 0,3%), and 
17 (1 person; 0,3%).

For statistical analysis the STATISTICA package 
version 12 under Site License for staff and students of 
the Medical University of Warsaw was used. The chi2 
test was applied as well as an analysis of Spearman’s 
rank correlation coefficient. Results were considered 
statistically significant at p<0,05.

RESULTS

Close to 64% of middle school students (199 per-
sons) correctly expanded the acronym UV, however 
36,2% (113 persons) did not know the meaning of the 
abbreviation.

Hypothesis 1: Girls more often indicate that an 
excessive amount of solar radiation has an impact on 
health.

Fig. 1.
Most respondents fully agree with the statement that 

an excessive amount of solar radiation has an effect on 
health (54,73%). Girls more often than boys indicate 
such reasoning (p=0.0121), although the difference 
between the two groups is not large. A greater group 
of boys (14,50%) than girls (7,18%) does not have an 
opinion on the subject. Close to 6,63% of girls tend to 
disagree and 1,66% girls fully disagree with the state-
ment that excessive quantities of radiation have an influ-
ence on health. This might suggest lack of knowledge 
of young people in terms of the effect of ultraviolet 
radiation on human health.

Hypothesis 2: Tanning in the sun with the intention 
to acquire a tan is more common among girls than boys.

Fig. 2.

Most people sunbathe with the main purpose of 
obtaining a tan (67,69%). There exists a statistically 
significant relationship between declared sun exposure 
in order to obtain a tan and the gender of the respondent 
(p=0.0002). Significantly more girls (77,35%) admit 
that they sunbathe in the sun to gain a tan as compared 
to boys (58,02)%. Girls, especially at a young age, more 
often feel the pressure of society in relation to current 
canons of fashion. This can sometimes pose a threat to 
their health, as in the case of excessive sunbathing or 
weight loss. The impact of the public and media can 
remain undetected by young people, which may be 
corroborated by the graph below.

Hypothesis 3: Fashion and a desire to increase one’s 
attractiveness are the main motives of sunbathing by 
girls.

Fig. 3.
There are no statistically significant differences be-

tween the group of girls and boys in terms of sunbathing 
due to prevailing fashion and a desire to increase one’s 
attractiveness (p>0.05). In both researched groups (close 
to 45%) there is a prevailing lack of desire to sunbathe 
due to fashion and an aspiration of being attractive. 
Nearly 30,94% of girls and 29,77% of boys declare 
sunbathing as a result of current fashion and a desire 
to increase one’s attractiveness.

Hypothesis 4: Boys get sunburns more often than 
girls.

Fig. 4.
There are no statistically significant differences 

between girls and boys (p>0.05) in the incidence of 
sunburns. A significant portion of respondents declares 
having experienced sunburns in the past (71,52%). 
In both groups there is a clear prevalent proportion 
of people who have suffered from sunburns. Among 
girls this equals close to 72%, while among boys ap-
proximately - 73%. Sunburns can lead to heat stroke, 
allergies, eye damage, photoaging of the skin, as well 
as tumor lesions.

Hypothesis 5: Girls enrich their diet with foods rich 
in beta-carotene more frequently compared to boys.

Fig. 5.
There are no significant differences in the frequency 

of diet enrichment with products rich in beta-carotene 
between the group of girls and boys (p>0.05). Veg-
etables and fruits rich in beta-carotene are most often 
consumed several times a week by both girls (46,41%) 
as well as boys (53,44%). Daily consumption of this 
type of product declares approximately 32,60% of girls 
and 27,48% of boys.

Hypothesis 6: Boys are less often aware that beta-
carotene has protective functions against negative ef-
fects of tanning.
Fig. 6.
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Boys (25,19%) and girls (25,97%), to a similar ex-
tent, are aware of the positive effects of beta-carotene on 
the effects of tanning (p>0.05). In both groups, among 
boys (17,56%) as well as among girls (16,57%), there 
prevails a lack of knowledge of the concept of beta-
carotene and its functions. Nearly 38,67% of girls and 
45,04% of boys do not have an opinion on the subject.

Hypothesis 7: Students, with a family history of 
skin cancer more frequently indicate that an excessive 
amount of solar radiation has an impact on health. 

Fig. 7.
Students, who have a family history of skin cancer 

or declare knowledge in this area, are more often of 
the opinion that an excessive amount of solar radiation 
affects health (almost 50% of respondents).

DISCUSSION

The issue of awareness among young people re-
garding the risks resulting from excessive exposure 
to ultraviolet radiation, including the use of tanning 
salons is extremely important. According to informa-
tion provided by the World Health Organization and 
IARC (International Agency for Research on Cancer), 
tanning beds are equally dangerous to human health as 
asbestos and tobacco. Persons under 35 years of age 
making use of tanning salons have a 75% higher prob-
ability of developing malignant melanoma, which is 
the most malignant skin cancer (19). According to the 
American Cancer Society, incidence of melanoma has 
increased progressively over the last 30 years. In 2014, 
76100 new cases have been diagnosed (20).

Cosmetics with a UVA/UVB filter play an important 
role in skin cancer prophylaxis. In the study of Torze-
wska et al. nearly 51% of respondents admitted that they 
do not use any cosmetics before tanning in a solarium 
(21). Barely 10% of respondents always protect their 
skin lesions or beauty marks before sunbathing. This is a 
very low percentage of people who use this form of skin 
cancer prevention, even though 60% of respondents are 
informed that radiation-induced changes in pigmenta-
tion can lead to skin neoplasms (21).

In our study a group of girls numbering 55,25% and 
a group of boys numbering 54,20%, fully agree with the 
statement that an excessive amount of solar radiation 
has an effect on health. A study by Knight et al. dem-
onstrated that the respondents’ awareness of the health 
consequences does not deter them from using sunbeds 
(22). Almost 55% of the respondents completely agree 
with the statement that excessive solar radiation has a 
negative effect on health (22). In the study by Torzewska 
et al. it was shown that nearly 82% of the respondents 
were informed about the negative effects of UV radia-
tion on health. The most common sources of knowledge 

in this area included the internet, television, media and 
also family and friends (21). A study by Zalewska et 
al. indicated that nearly 70% of the people questioned 
were able to correctly determine the negative impact 
of solar as well as artificial radiation, emitted by lamps 
in tanning salons, on the skin (23). The most common 
response was the acceleration of the skin aging process. 
Wider knowledge was demonstrated by women (68%), 
whereas barely 27% of men selected the right answer 
(23). 

In the study of Gałajda et al. 88% of respondents 
agree with the statement that modern solariums do not 
reduce the risk of melanoma (24). In our study we found 
a smaller percentage of people (55%), in comparison 
with other, above-mentioned studies (which fall in the 
range of 55% to 88%), that are sufficiently informed 
about the negative effect of ultraviolet radiation on 
human health. Low awareness of children in middle 
school about the dangers of overexposure to UV radia-
tion translates into adverse health effects, especially 
among those who frequent tanning salons.

In the conducted study the same amount of boys and 
girls (26% each) are aware of the protective effect of 
beta-carotene during tanning. Nearly 39% of girls and 
45% boys do not have an opinion on this subject. In the 
study of Zalewska et al. only 26% of respondents cor-
rectly indicated the group of substances that sensitize the 
skin to sunlight (23). Both the above-mentioned studies 
show a surprisingly high percentage of people who lack 
knowledge about the use of beta-carotene among middle 
school students and adults. This justifies the need to 
create educational programs directed at all age groups, 
aimed at improving public awareness in this field.

Tanned skin, in some cultures, is considered a 
symbol of health and attractiveness. A study by Geller 
et al. showed that the main motive of going to tanning 
salons among children and adults is having friends who 
use them (25). Another reason is the belief that there 
is nothing wrong with burning your skin if you want 
to achieve a nice tan (25). It was also emphasized that 
tanned skin is more attractive than pale skin (25). In our 
study 30,94% of girls and 29,77% of boys expressed a 
willingness to sunbathe in order to improve their own 
attractiveness. In the study by Geller et al. only 30% 
of respondents considered that a dark tan adds beauty, 
attractiveness (25). There were no differences between 
the group of women and men in terms of indicating 
fashion and increasing ones attractiveness as the main 
motives of tanning (25). 

Research by Torzewska et al. revealed that 36% of 
respondents use the solarium. More than half of these 
people went to a salon to get a nice tan, while 14% of 
respondents were guided exclusively by the prevailing 
fashion (21). 
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In Lazovich’s study 49% of girls and 77,1% of moth-
ers believe that tanned skin adds attractiveness (26). 
This study shows the difference between the opinions 
of girls and their mothers. Mothers decidedly want to 
get a tan. Despite the prevailing fashion trends linked 
to tanning, a negligible amount of people declared that 
it is the main reason for their use of sunbeds. The most 
common reason is a sense of attractiveness/charm af-
ter leaving the salon (26). The results obtained in our 
study, the study by Geller et al. (25), and the study by 
Torzewska et al. (21) are similar to each other and more 
optimistic than in the study by Lazovich et al. (26).

In our study, in both groups, the percentage of 
people who had suffered sunburns clearly dominated. 
Among girls it was 72%, while among boys 73%. The 
results of the study by Geller et al. (25) are similar to 
the results of our study. The percentage of people who 
have ever experienced sunburns amounted to 71%. Men 
and women suffered sunburns with the same frequency 
(25). In the study of Lostritto et al. nearly 39,3% women 
and 21,7% men had gotten sunburns at a tanning salon 
(27). It is surprising that a comparable amount of people 
that have experienced sunburns in the past, among both 
women and men (over 70%), was found in our study 
as well as in the study by Geller et al (25). We can see 
that this is a problem of the whole society, occurring 
from an early age. In addition, we note the presence of 
numerous burns after tanning in a solarium, which in 
the future will increase the total percentage of burns.

The World Health Organization points out the neces-
sity of avoiding artificial UV radiation by young people 
of school age. It is disturbing that the number of cases 
of melanoma among young people in Poland is rising. 
In order to reduce the incidence of skin cancers, as well 
as diminish the scale of other negative consequences 
of excessive and overly intensive UV exposure of the 
skin, we should consider introducing (modeled on i.e. 
UK, France, Germany) a ban on usage of tanning salons 
by persons under 18 years of age. Poland does not have 
legislation that would regulate this issue.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. Consequences of sunburns often have a significant 
impact on human health. Middle school students 
most likely do not have sufficient knowledge in 
this field. Numerous sunburns among the studied 
young adults could suggest inadequate use or lack 
of applying sunscreen. Continued research, aimed 
at examining the causes and frequency of sunburns 
among young people, is justified.

2. The age of middle school students is characterized by 
a desire to feel attractive. Young people often have 
a serious problem with accepting their own bodies 

as well as tolerating their skin color which is why 
they partake in anti-health activities that increase 
their feeling of self-worth. The introduction of pro-
grams developing self-esteem in young people, for 
example during pedagogical hours (Polish: godziny 
wychowawcze), should be considered.

3. The core curriculum of education in both elementary 
and middle schools contains only general issues on 
the topic of risks stemming from excessive exposure 
to ultraviolet radiation. Consideration should be 
given into creating and implementing appropriate 
health programs related to the matter of sunbathing, 
which could be realized as part of School Health 
Promotion Programs or as a supplement in classes 
such as Biology, Nature.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) commenced in 2004 a 
global health project named “NutritionDay” aiming to promote awareness of proper nutritional status of hospi-
talized patients and to draw attention to the need for early detection of malnutrition among patients. Under the 
Polish law - pursunat to the regulation of the Minister of Health dated  September 15, 2011 (amendment as of 
27.12.2013) - a nutritional status of each patient should be assessed at the time of a hospital admission. 
THE AIM of this study was to analyze the fulfilment of the mandatory questionnaire assessment of nutritional 
status at selected wards of one of Warsaw’s clinical hospitals. 
MATERIAL AND METHODS. The study included an analysis of medical records of patients hospitalized within 
6 months (n = 26375). The correct fulfilment of screening questionnaire assessing nutritional status (NRS 2002 
survey) and the information about patients’ body weight as well as the results assessment of nutritional status 
were subject to the analysis. 
RESULTS. NRS 2002 questionnaire was present in only 67,14% medical records of patients, however 49.24% 
of them were unfilled.
CONCLUSIONS. The obtained results confirming low degree of NRS 2002 questionnaires’ fulfilment in one 
of the Warsaw clinical hospitals draws attention to the need for education of hospital personnel in the field of 
significance of screening of nutritional assessment and its regulations. The “NutritionDay” project is an interest-
ing form to attract attention of the aforementioned problem and its global extent additionally encourage medical 
units to participate in the project.

Key words: hospital malnutrition, NRS 2002 questionnaire, global health project, NutritionDay

INTRODUCTION

Malnutrition among the hospital patients is usually 
unrecognized and left untreated, which is the cause of 
so-called hospital malnutrition (1). This condition is 
classified as the separate disease entity, that is why it 
has been enclosed into International Statistical Clas-
sification of Diseases and Related Health Problems, 
as ‘malnutrition’ (E40 - E46). As well as any other 
disease the malnutrition should be cured according to 
applicable rules and its early recognition should become 
the priority for medical personnel. (1,2). Abnormal 
nutritional status of hospitalized patients is connected 
with the increase number of complications and treat-
ment costs, lengthening the stay at the hospital and 

convalescence period. The implementation of proper 
nutritional care at the right time prevents the develop-
ment of negative effects associated with malnutrition. 
The diagnosis process of malnutrition of patients begins 
with the screening test performed at their admission 
to the hospital. In order to classify people into differ-
ent risk groups of malnutrition, it is recommended to 
use questionnaires including basic questions related 
to unintended weight loss, current body weight and 
severity of the underlying disease, food supply (3). 
This is the Subjective Global Assessment of Nutritional 
Status (SGA) and/or Nutritional Risk Screening 2002 
questionnaire (NRS 2002). In Poland, the choice of the 
aforementioned nutritional status assessments is listed 
in the Ordinance of the Minister of Health dated 15 
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September 2011, according to which the malnutrition 
assessment is obligatory conducted for every patient at 
the admission to the hospital (except the patients at the 
ER) (4). Moreover, questionnaires SGA as well as NRS 
2001 are recommended by ESPEN and are the most 
popular around the world, what gives the possibility to 
compare the results from various countries (5). Please 
note that questionnaires NRS 2002 as well as SGA have 
been introduced in the Regulation 32/2008/DSOZ in 
attachments 7a and 7b.

Despite many recommendations given by both 
Polish and foreigner agendas, the malnutrition very 
often stays undiagnosed and untreated. As it comes to 
Poland, the reason of such situation results from the 
insufficient number of people responsible for organiza-
tion of nutritional support, the nutritional care policy 
exists in very few hospitals (6). Moreover, in the afore-
mentioned Ordinance of the Minister of Health from 15 
September 2011, there is a lack of clearly formulated 
recommendations concerning the treatment of patients 
with diagnosed malnutrition or  group of patients at risk 
of hospital malnutrition (4])

Therefore, in response to the prevalence of malnutri-
tion among hospitalized patients, in 2004 the European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 
created the worldwide health project „NutritionDay”. 
Its main goals are: to popularize the knowledge about 
the importance of proper nutrition of patients staying in 
hospital departments and to draw attention to the neces-
sity of early diagnosis of malnutrition risk among the 
patients. The international scope of the project creates the 
possibility to compare the results from various countries.

WORK OBJECTIVES

The aim of this work was the analysis of correct-
ness of filling in the mandatory questionnaire about 
the nutritional status assessment at the selected depart-
ments of one of the hospitals in Warsaw. Moreover, the 

presentation of main objectives of international health 
project „NutritionDay”.

MATERIAL AND METHODS

The analysis included 493 medical histories chosen as 
the representative sample from 26,375 patients admitted 
to one of the teaching hospitals in Warsaw from 1 June to 
31 December 2012. Based on formulas and calculator of 
quantitative trial recommended by the Market and Public 
Opinion Research Institute the number of representative 
sample has been calculated (n=493) with a confidence 
level of 95% and a statistical error of 4.41%.

The research material was the questionnaire about 
the nutritional status assessment NRS 2002 (Nutritional 
Risk Screening 2002) enclosed in patients’ medical 
history documentation. It must be noted that at the 
admission of the patients to the hospital and setting up 
the medical history documents at the reception desk, 
the questionnaire NRS 2002 is attached to patient’s 
every documents. Research assessed the medical history 
documents and the presence of questionnaire in it, its 
filling in and obtained results being the indication for 
nutritional treatment or consideration of preventative 
treatment and repeating the examination after a week. 
Also, it has been checked if in analysed medical history 
documents the patient body weight has been noted.

RESULTS

The group of respondents participating in the re-
search consisted of 493 people, of which 47, 97% were 
women and 52.03% men. Median age was 63 years old 
and the average age was 60,71± 18,41 (SD).

The presence of NRS 2002 questionnaire has been 
noted in more than a half of medical history documents 
(67,14%). In remaining (32,86%) of medical history 
documents the absence of questionnaire has been noted.

Fig. 1.  Results of assessment of nutritional status on the basis of completed NRS 2002 questionnaire
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Among the medical history documents containing 
the questionnaire only in 50,76% cases it had been filled 
in. In remaining documentations only blank question-
naire has been noted.

Analysing the level of filling in the NRS 2002 
questionnaire only slightly higher percentage of filled in 
questionnaires has been achieved at the non-surgical fa-
cilities (53,10%) then at the surgical facilities (45,63)%.  

The obtained results of the nutritional status based 
on the filled NRS 2002 questionnaires showed that only 
in 13,17% cases the nutritional treatment was required 
(because of obtaining 3 or more points), while in the 
remaining 86,8% cases the preventative treatment 
and repeating the examination after a week had been 
considered.

The analysis of the medical history documentation 
of patients hospitalised during the period of 6 months 
showed that only at the 43,4% cases the patient body 
weight had been noted.

INTERNATIONAL HEALTH PROJECT 
”NUTRITIONDAY”

„NutritionDay” (nD) is non-profit organisation 
working on the health project about analysing the level 
of hospital patients malnutrition. It has been initiated in 
2004 by the European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN) to analyse the level of malnutri-
tion of hospital patients. The validity of establishing 
this initiative has been supported by the Resolution of 
the Committee of Ministers of the Council of Europe 
ResAP/2003/3 on nutrition and nutritional treatment in 
hospitals signed by 18 European countries. The men-
tioned above legal act, accepted 12 November 2003, 
underlined that the hospital nutrition is the integral part 
of the medical treatment, therefore it should provide the 
patient with all the nutrients and adequate amount of 
energy. Moreover, it drew the attention to the necessity 
of identification of patient malnourished and at the risk 
of malnutrition.

The main ideas of this project are: to popularize 
the knowledge about the importance of proper nutri-
tion of patients staying in hospital departments and to 
draw attention to the necessity of early diagnosis of 
malnutrition risk among the patients. Project consists 
in yearly filling in the standardized questionnaires 
regarding the nutritional care structure and the health 
status of patients of the medical units participating in 
this programme. This project is carried out worldwide 
on the same day, called „NutritionDay” (in 2015 it was 
19 November). On the basis of collected on this day 
information, units participating in this research gets the 
feedback report showing their results compared with 
the results of other medical units of the same profile in 

particular country or in global ranking. The aim of it is 
to show the weakest points in organisation of nutritional 
support in particular hospital, as well as to increase the 
awareness on this subject among the hospital decision 
makers and medical personnel.

Project „NutritionDay” is available for hospitals, 
as well as for the nursing homes. Within the part of 
the project dedicated to hospitals, it has been divided 
into two categories: first is addressed to intensive care 
units, second one to the other units. Moreover, within 
the second category the special module has been created 
for oncology patients in order to adjust the questions 
to their specific nutritional requirements and to seek 
for solutions to improve their nutritional status. Every 
hospital department and care home can individually 
decide if they want to participate in particular year 
(participation in the project is free and anonymous) 
and then receive the questionnaires with the content 
adjusted to particular unit profile. Included questions 
regard the patients health profile, their nutritional be-
haviour, changes in body weight and the eventual types 
of the implemented nutritional therapy. Every hospital 
unit additionally gets the question sheet regarding the 
structures and nutritional standards in force in their insti-
tution. Questionnaires are available in over 30 languages 
(also in Polish), so the project is fully understandable 
to all participants and could be implemented without 
fear of the language barrier.

Every year several dozen thousand hospitalized pa-
tients and care homes habitants participate in „Nutrition-
Day” project. Since year 2006 to 2014 there have been 
collected over 200 thousand data about participating 
institutions and respondents, by what „NutritionDay” 
became the widest spread health project regarding the 
subject of malnutrition connected with the disease. 
Nowadays, the project is carried out in almost 60 coun-
tries and covers 170 thousand patients in 1,993 medical 
units. The medical units that are not ICU enrolled to 
participate the most often, while the care homes rarely 
enrolled. Despite the wide interest in the project, it has 
to be noted, that health institutions, which systemati-
cally take part in this initiative, represent only 30% of 
all enrolled institution. Austria, Germany, Hungary and 
Belgium are leading forefront in participation.

In Poland, since year 2006 to 2012, in researches 
carried out at the units not being intensive care (the 
most popular part of the project) took part 2830 patients 
from 164 hospital departments. It has to be noted that 
in this period the number of patients participating in 
the research has gradually decreased. In years 2006 to 
2010 the number exceeded 400 respondents, but in years 
2011-2012 the number of respondents significantly de-
creased, until 137 patients in 2012. The reason of low 
percentage of polish respondents participating in the 
project could be the little interest of hospital authori-
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ties in implementation of prevention programmes of 
nutrition. As the confirmation of the above hypothesis 
could be the position of Supreme Audit Office (NIK) 
which assessed that the preventative actions in hospitals 
consisting of giving the patients information about the 
principles of proper nutrition are insufficient (7).

DISCUSSION

First step to recognize the malnutrition among the 
hospitalized patients is the screening test focused on 
detecting deficiencies of nutritional status. In 2011 
Poland introduced the obligatory assessment of nutri-
tional status of each patient carried out at the admission 
to the hospital, that has been established in Ordinance 
of Minister of Health from 15 September 2011 (4). 
Whereas in the self research the obligatory questionnaire 
dedicated to screening assessment of nutritional status 
(NRS 2002) was present in only 67,14% of analysed 
medical history documentations, of which the half had 
not been filled in, what have been understood as the 
lack of nutritional status assessment. This may prove 
the shallow knowledge of hospital personnel on the 
importance of carrying out the screening assessment of 
nutritional status and its legal regulations. However, not 
only in Poland such a low results of filling in the NRS 
2002 questionnaires has been obtained. In Norwegian 
research Tangvik R and others. [8] from year 2010, 
carried out with screening assessment method, the 
nutritional status has been noted only in 27% cases of 
admitted patients. In Denmark, in 2006  [9] the carrying 
out of the assessment has been noted only at 15% of 
patients and in China in research  Liang  X and others. 
(10) it has been proved that 97,7% of patients admitted 
to the hospital departments have not been subjected to 
screening assessment of nutritional status.

The result of measurement of patient body weight 
is one of the most important information necessary to 
determine the nutritional treatment. That is why this 
process should be included in standard procedure con-
ducted with every admission of the patient to the hos-
pital. Knowing the actual body weight and height of the 
patient the Body Mass Index (BMI) can be calculated, 
which has very important meaning both diagnostic as 
well as therapeutic.

To assess changes in nutritional status by deter-
mining the direction of changes in BMI at least two 
measurements should be carried out  in succession, eg. 
4 months [1]. Despite all the advantages in favor of 
the strict control of patients body weight, it has been 
shown that only in 43,4% of analyzed medical history 
the patient body weight had been noted. Slightly better 
results have been noted in research Jensen L. and others. 
[11], where 65,7% of patients have been weighted at the 

admission to the hospital, while among the patients not 
weighted 67% declared that they had never been asked 
about current body weight. Much more pessimistic 
results have been obtained in the research McWhirter 
J and Pennington C [12], where it has been stated that 
only 23% of patients had been weighted at the admission 
to the hospital, and in less than 50% cases in medical 
history any information about change in appetite and 
body weight had been noted.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Stated in the research low level of filling in the NRS 
2002 questionnaire in one of the teaching hospitals in 
Warsaw pays attention to the necessity of educating 
the medical personnel in the field of importance of 
screening assessment of patients nutritional status and 
its legal regulations.

It is necessary to draw the attention of medical per-
sonnel and hospital authorities to the described problem 
and encouraging them to create the right strategies for 
dealing with hospital malnutrition through populariza-
tion of the knowledge on the importance of proper 
nutrition of hospitalized patients. It could be achieved 
by encouraging as many Polish hospital departments 
as possible to participation in „NutritionDay” project.

In our country, there is the necessity to carried out 
further research on presence of hospital malnutrition 
and necessity of monitoring the carrying out of the 
assessment of nutritional status of patients admitted to 
the hospital departments. That is why in next four years 
it is planned to undertake the activities aiming at the 
promotion, preparation and help in carrying out of the 
„NutritionDay” research in chosen teaching hospitals 
in Warsaw and publication of the obtained results in 
scientific literature.
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ABSTRACT

BACKGROUND. In Poland, among other responsibilities, local governments are obliged to organize public health 
activities for local communities. To fulfill their obligations in this respect, authorities can organize preventive 
care in the form of health programs. Prior to their implementation, local governments must seek however opinion 
of the Polish HTA (Health Technology Assessment) agency. HTA recommendations do inform final decision 
making process but are not obligatory to be followed. 
OBJECTIVE. Firstly, It was to provide an insight into what extend local governments  utilize  health programs 
in their endeavors and the scope of health topics included. Secondly, it was to elicit recommendations for future 
authors of health programs in order to increase the chances of positive HTA recommendation. 
METHODS. The retrospective analysis of HTA recommendations issued by the Polish HTA agency (AHTAPol) in 
2010 and 2013 was conducted. Results: There were 67 and 294 HTA recommendations issued in 2010 and 2013 
respectively of which 47.8% and 34.4% were negative. Among authors, city councils and communes dominated. 
Vaccinations were the most commonly chosen target health intervention. In total, six key recommendations for 
local governments interested in the implementation of health programs were elicited. 
CONCLUSIONS. To increase the chances for positive HTA recommendations, the health program has to be designed 
for health problems supported by sound clinical evidence which is not covered by the scope of reimbursement 
offered by National Health Fund. The targeted health intervention has to be supported by the evidence of proven 
clinical efficacy and safety and utilize available epidemiological data

INTRODUCTION

Polish law imposes a number of tasks on local au-
thorities related to meeting the collective needs of the 
community including measures to promote health. They 
mainly relate to activities in the field of public health 
such as prevention and health promotion and health 
education (1). In this  scope tasks are implemented in 
the form of government healthcare programmes. They 
are defined as “health-related activities, including 
educational, non-routine health care implemented in 
order to achieve the social objectives of health rather 
than meeting the individual health needs of selected 
members of the population” (2). The effect of changes 
to the law on healthcare services financed from public 
funds and the Act on prices (3) is required to submit 
to a recommendation by the Agency for Health Tech-
nology Assessment (AOTiM) on health programmes 

developed by the ministers, local government units or 
the National Health fund (NFZ) after 12 August 2009. In 
recent years there appears to be increasing interest in the 
implementation of local authority tasks in the scope  of 
health care  in terms of healthcare  programmes.  When  
the AOTMiT  gave its recommendation in 2010 on only 
67 local authority programme, it had increased to 294 
by 2013 (4). It is therefore a legitimate question as to 
what is the main reason for such a significant increase 
in interest in local government meeting its objectives 
in the field of medical care through the implementation 
of local authority healthcare programmes.

The subject of this paper was a retrospective analysis 
of HTA recommendations issued by the President of the 
AOTMiT Agency regarding local authority programmes. 
The aim was determined in two ways: Firstly, it provided 
the  answer as to what extend local authorities were most 
interested in this form of financing their health care proj-
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ects and what therapeutic areas lie mostly in their scope 
of interest. Secondly, it was to create a list of helpful tips 
for future health programmes of local authors. 

STUDY METHODOLOGY

An overview of reviews issued by the President of 
the Agency for Health Technology Assessment (AOT-
MiT) relating to government health care programmes 
was carried out.  It was limited to two years i.e. 2010 
and 2013 for the purposes of this study. The overview 
covered all reviews posted to the AOTMiT website on 
the programs proposals for the years provided.

Bearing in mind the first aim of the research, the 
analysis began with a review of the positive and nega-
tive recommendations from the AOTMiT from a cross 
section of applicants and health problems. 

In carrying out the second aim of research, the 
analysis of negative HTA guidances was undertaken. 
Firstly, the underlying reasons for negative recom-
mendations were examined. Secondly, the evaluation 
of any negative feedback based on the guidelines of the 
American Public Health Association, referred to by the 
AOTMiT Agency. It mentions the following features of 
a well-designed health programme (5):

Table I The classification of types of local government submitting health programs’ proposals to the AOTMiT, 2010 and 
2013

2010 2013
Type of local government Total Negative HTA % Total Negative HTA %
Municipalies 16 5 31,3% 100 26 26,0%
Community 5 - - 27 7 25,9%
City hall 17 7 41,2% 110 35 31,8%
County council 13 11 84,6% 39 24 61,5%
National program 2 - - 2 - -
Voivodoship 12 8 66,7% 16 9 56,3%
Lack of data 2 1 50,0%  -  -

TOTAL 67 32 47,8% 294 101 34,4%

Source: own analysis based on AHTAPoL website

Table II The classification of health problems covered in the health programs’ proposals submitted to AOTMiT, 2010

Zakres tematyczny programów zdrowotnych
Total

w tym:
positive opin-

ion AOTM
negative opin-

ion AOTM
conditional positive 

opinion AOTM
HPV (vaccination) 16 16   
Breast cancer 8  5 3
Prostate cancer 7  7  
Dental care 4 2 2  
Influenza (vaccination) 4 2  2
Pneumoconiosis (vaccination) 4 3 1  
Prenatal course 3  3  
cancer colorectal 2  2  
Rehabilitation - Faulty posture 2 1 1  
Addiction treatment therapies 2  2  
Rehabilitation - Faulty posture with children 2  2  
Mental health 2  2  
Transmutative diseases- HCV 1   1
Cardio-diabetology 1  1  
Diabetology 1 1   
Access to speciality treatment designed for sleep apnea 1  1  
Health promotion 1  1  
Cardiology 1 1   
Transplant medicine 1 1   
Ophtamology 1  1  
Oncology 1 1   
Health promotion- breast feeding 1 1   
Health promotion - obesity 1  1  

Total 67 29 14 6

Source: own analysis based on AHTAPoL website
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Specifying objective and measurable factors that 
are susceptible to modification and are a threat to the 
state of health or quality of life of citizens.

Taking into account the particular characteristics of 
the needs and preferences of the target group.

Defining actions proven effective in a particular 
health problem. 

Ensuring the optimal use of available resources. 
Defining the criteria for measuring the effectiveness 

of implementation of a given health problem.

RESULTS

The division into individual local authority units 
among health programme applicants in 2010 and 2013 
are presented in Table I. While, in 2010 most health pro-
grammes came from city councils, municipal govern-
ments and county governments, most health programs 
in 2013 were developed by representatives of municipal 
and local governments. 

The review of HTA recommendations showed that 
the percentage of health care programmes negatively 
appraised in 2010 was as high as 47.8%. The corre-
sponding number for 2013 was 34.4%. As it is shown 
in Table I the most of the negative feedback related to 
the submissions done by the districts and voivodships.

In 2010, local governments prioritized mainly 
programmes related to the prevention of infectious dis-
eases such as HPV virus (Table II). All programmes of 
this group obtained positive HTA recommendation. In 
contrast, majority of initiatives related to the implemen-
tation of preventive tests for the detection of prostate 
cancer, breast cancer, and prevention, prenatal (ante-
natal) education programmes did not receive a positive 
HTA guidance. Among the reasons for the negative 
feedback, the lack of scientific data and non-compliance 
with clinical recommendations was mentioned at most 
occasions. This was the case for both programmes 
relating to breast cancer and prostate cancer as well 
as antenatal classes. In other programmes, the most 
frequently mentioned arguments was the overlap with  
benefits financed by the National Health Fund (NFZ).

In 2013, health care programmes concerning the 
vaccination against HPV prevailed (Table III). Majority 
were granted a positive HTA recommendation. In con-
trast, most of programmes in the field of mental health 
received a negative appraisal (22 out of the 27). The 
unsatisfactory scope of the project and non-compliance 
with AOTMiT guidelines contributed  to such outcome 
to the greatest extend. The insufficient scientific ratio-
nale was the key reason for the negative HTA guidance 
of programmes on the prevention of tooth decay and 
lung disease through early detection as well. Again the 
overlap with public funded projects was raised as well. 

On the other hand, programmes for early detection of 
breast cancer were granted  a similar  recommendation 
as it was the case three years earlier. 

Table III. The classification of health problems covered in the 
health programs’ proposals submitted to AOTMiT, 
2013

Topic Total
HTA recommendation

positive negative conditional 
positive

HPV (vaccination) 40 39 1  
Pneumoconiosis 
(vaccination) 30 27 3  

Influenza (vaccination) 29 28 1  
Mental health 27 5 22  
Rehabilitaiton 25 20 5  
Dental care 18 11 7  
Cardiology 13 8 5  
Breast cancer 8 1 7  
Emergency services 8 6 2  
Pulmonology 7 1 6  
Meningococcal 
(vaccination) 7 6 1  

Specialty care 5  5  
Neonatology 5 2 2 1
Oncology 5 1 4  
Prostate cancer 5  5  
Vaccination 5 2 3  
Prenatal course 5 4 1  
Access to special care - 
disease of veins 4  4  

Addiction treatment 
therapies 4 4   

Diabetology 3 1 2  
NPL 3 2 1  
Ophtamology 3 3   
Colorectal cancer 3 1 2  
Palliative care 3 3   
Prevention of thyroid 
diseases 3 1 2  

Public healthcare 3 2 1  
Autism 2 2   
Transmissive diseases 2 1 1  
Adolescent oncology 2  2  
Gynecology 2 2   
Cervical cancer 2  2  
ADHD, dyslexia 2 2   
Health promotion 2 2   
Noncommunicable 
disease 1 1   

Rare diseases 1  1  
Obstuctive sleep apnea 
syndrome- diagnosis 1  1  

Blood supply 1  1  
Nephrology 1 1   
Ovarian cancer: 1  1  
Orthopedy 1 1   
vaccination hepatitis a 1   1
Call center (toxicology) 1 1   

Total 294 191 101 2
Source: own analysis based on AHTAPoL website
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The review of negative HTA recommendations is-
sued by the AOTMiT in 2010 (Figure 1) with respect 
to the compliance with the American Public Health 
Association’s criteria established for a well-designed 
health programme, it was noted that as many as 72% of 
the proposals did not meet criterion III. In other words, 
the scientific evidence of the program effectiveness was 
missing. The criterion II was the second largest on the 
list of noncompliance. Namely, it turned out that 56% 
of negatively appraised programme did not take into 
account the specific characteristics, needs and prefer-
ences of the target group. Moreover, in 40% of cases 
the optimal allocation of available financial resources 
(criterion IV) was missed as well. Lack of implementa-
tion of criterion I - and V respectively, was reported in 
16% and 22% of negative HTA guidance.

In 2013, as many as 68% of the public health pro-
grammes’ proposals did not fulfill criterion III. Sec-
ondly, it was criterion II which affected 60% of the cases 
and criterion IV with 59% of negative ones. Overall 
it has to be mentioned that programmes not fulfilling 
criteria V and I obtained 38% and 27% negative HTA 
recommendation respectively. 

The review of the reasons for negative appraisals 
was conducted to establish a list of recommendations to 
assist future authors of public health programmes: the 
proposed measures must demonstrate a proven clini-
cal outcome and be based on the available scientific 
evidence, the health problem should be illustrated by 
the available epidemiological data relating to the pa-
tient population in interest, healthcare services already 
funded by the National Health Fund should not be 
considered, the target population should be accurately 
estimated, the impact of health program implementa-
tion on the optimal use of available resources should be 
considered, in particular, it is necessary to evaluate the 
organizational impact and  the expected benefits beyond 

health outcomes, The health effects should be defined 
in a way accessible for ease of monitoring.

It is necessary to review the recommendations avail-
able from the President of AOTMiT Agency posted on 
the Agency’s website and the use of best practices at the 
same time avoiding duplication of errors (6).

DISCUSSION

  In relation to the first objective of the research, 
it can be contested that most  public health programs 
submitted in 2010 originated from the municipal and 
poviat authorities. The representatives of municipal and 
local governments prevailed among authors in 2013. 
The greatest interest related to the prevention of infec-
tious diseases such as the prevention of occurrence of 
HPV. It was the case in both years in question.

In comparison to 2010, the number of negative re-
views issued by the President of the AOTMiT Agency 
decreased in 2013. It should be emphasized that 2010 
was the first year for public health programs to be ap-
praised by the AOTMiT (7). Unsurprisingly, there were 
by far more significant deviations from the AOTMiT 
guidelines in 2013 compared to 2010. It should be 
suspected that this is due to the lack of experience of 
authors of public health programs, which meant that 
the requirements laid down by law was been fulfilled in 
most cases (8). The improvement in 2013 was certainly 
due to better access to the information and best practice 
sharing on the implementation of previous health care 
programmes. A good example here would be the “Do-
bre Programy Samorządowe.pl” portal whose mission 
is modern and substantive support for the activities of 
local government units to improve the state of health 
in the local community (9). The developers of the por-
tal devote special attention to the process of creating 
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Fig.1 Negative AOTMiT’s recommendations issued in 2010 and 2013 stratified by non-
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health care programme. The extensive experience was 
gathered  thanks to an innovative wizard interface that 
can support the work on new health projects. It is a tool 
embodying designs of “model programmes” consistent 
with the AOTMiT guidelines facilitating the preparation 
of individual points in the health programme scheme. 

It is also worth emphasizing the development of 
cooperation between local authorities through joint 
projects such as the preparation of programmes for 
neighboring districts or the use of good and proven 
public health programme templates, developed by other 
local authorities. The widespread success of several 
Kielce health programmes carried out for the prevention 
of pneumococcal infections could be a case in point. To 
quote Anna-Ciechanowska Dusza from the Municipal 
Office of Kielce, “the city did not even expect such a 
success. Information has been received  about children 
registering in Kielce in order to be able to benefit from 
the programme.  Local authorities from all over Poland 
are asking for details regarding its introduction and 
implementation.” (10).

Despite a smaller share of negative HTA recom-
mendations in 2013 compared to 2010, it can be con-
cluded that authors of health care programmes were 
analogically committing similar mistakes with regard 
to criteria II and III in both years. Thus, target popula-
tions were badly selected in programme projects, and 
there was no reference to the clinical effectiveness of 
planned interventions.

It is surprising that the percentage of negative HTA 
guidane with which health problem being poorly de-
fined (criterion I) increased by 11% in 2013 compared 
to 2010. Based on the data presented in Figure 1, an 
increase  in relation to the criterion IV and V can also be 
noticed. In analyzing health programmes that received a 
negative appraisal in 2013, it should be noted that four 
of these programmes have fulfilled all the criteria from 
I to V, despite not receiving a positive HTA outcome. 
The rationale was overlapp with health benefits covered 
already by the National Health Fund. In 2010, there was 
no case of such health care programme.

CONCLUSIONS 

The development a of a public health programme 
requires basic knowledge of  pharmaco-economics 
and health technology assessment. The carried out 
review indicates a number of reasons for the negative 
AOTMiT’s opinion. It is important that the proposed 
programme addresses the needs of the target group in 
question and takes into account  epidemiological data, 
but above all, develops a concept  based on a justifiable 
clinical outcome. It is important to seek solutions to 
ensure optimal allocation of available resources, based 

on reliable data with respect to the calculation of the 
target group, the expected health effects and the ap-
propriate method of monitoring the effectiveness of the 
proposed programme. It is also important not to focus 
on the health problems remaining outside of  benefits 
basket guaranteed by the National Health Fund.

Preparing a public health programme based on 
the above guidelines should increase the likelihood of 
obtaining a positive HTA recommendation and thus 
ensure the effective realization of the health needs of 
local communities.
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Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński

PROFESSOR WIESŁAW MAGDZIK, MD (1932-2015)
NESTOR OF POLISH EPIDEMIOLOGY 

On 29 November 
2015, died Professor 
Wiesław Magdzik MD, 
a prominent epidemiolo-
gist, former Director of 
the National Institute of 
Hygiene (NIH), greatly 
meritorious for substan-
tive improvement of the 
standards of sanitary-ep-
idemiological service in 
Poland. For many years, 

he was on the editorial board of the Przegląd Epide-
miologiczny (Epidemiological Review).

Wiesław Magdzik was born in Warsaw on February 
1, 1932 in a family of high school teachers. In 1950 he 
graduated from Stefan Batory high school in Warsaw.

He obtained Diploma of Physician in 1956 after 
medical studies at the Sanitary-Epidemiological Sec-
tion of the Medical Academy (Medical School) in 
Warsaw. Even before graduation was employed at the 
National Institute of Hygiene at the request of profes-
sor Jan Kostrzewski, the founder of the Department of 
Epidemiology. 

In the period from October 1958. to October 
1960. he served, as sanitary inspector at the Ministry 
of Interior. From November 1960. to February 1962. 
he was employed as an epidemiologist at the District 
Sanitary-Epidemiological Station in Warsaw. At this 
period, in 1961, he obtained degree of specialization 
in epidemiology. In 1962. He took the post of the Head 
of the Central Sanitary and Epidemiological Columns 
within Ministry of Health and Social Welfare.

Since August 1965, until his retirement professor 
Magdzik was employed in the Department of Epide-
miology at the National Institute of Hygiene. At the 
period 1970-1978 he was seconded to the Ministry of 
Health where finally he served as the Director of the 
Department of Sanitary Inspection.

In 1979. following the retirement of prof. Jan 
Kostrzewski, he was offered by the Director of the 
National Institute of Hygiene, prof. Włodzimierz 
Kuryłowicz, position of the head of the Department of 
Epidemiology there. 

In the National Institute of Hygiene, in addition to 
directing the Department of Epidemiology in 1980-
1981, he served as deputy director of the NIH managing 
the Microbiological and Epidemiological Division of 
the Institute, and since March 1981. to the end of 1990. 
he was the Director of the NIH. 

As the head of the Institute he summed up the 
results of the implementation of the Inter-MR-12 Pro-
gramme “Effects of environmental pollution on human 
health and life,” coordinated by the NIH in 1976-1980. 
In 1986-1990 he oversaw the implementation of the 
Central Research and Development Plan CPBR 11.12: 
“Preventing the adverse health effects of environmental 
pollution of man.”

Very prestigious and time consuming task to su-
pervise the implementation of these programs did not 
prevent him to put in order the internal affairs of the 
Institute. The most urgent was to ensure the material 
condition of the Institute, especially the poor state of 
aging buildings requiring immediate repair, including 
the roof structure. For the time of renovation some 
departments and laboratories had to be moved from 
the premises belonging to the NIH, while maintaining 
their services and scientific activities. It required very 
difficult logistical operations. 

In these improvised conditions, to the surprise of 
the supervisory authorities for NIH, the Institute has 
complied with the scheduled work. Despite numerous 
difficulties - eg. renovations had to take into account 
requirements of the conservation officer - the renovation 
was finished successfully in planed term. All the units 
returned to the former premises. 

Wiesław Magdzik considered as his duty to continue 
the founding mission of the Epidemiology Institute es-
tablished in 1918 as a center for research and training 
for sanitary and epidemiological services of the country. 
Therefore, he promoted close cooperation between the 
National Institute of Hygiene and Sanitary-Epidemio-
logical Stations across the country. Institute developed 
opportunities for colleagues from the regional institu-
tions to specialize in the field of epidemiology, hygiene, 
and in public health. The Institute has organized training 
courses, and internships. It also prepared course mate-
rials and books. Wiesław Magdzik has proven himself 
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in many fields of work - but above all he was an epi-
demiologist. Besides a specialization in epidemiology 
also obtained a specialization in infectious diseases. In 
1965 he defended his doctoral thesis: “Controlled vac-
cination against typhoid. Epidemiological evaluation of 
comparable groups of individuals vaccinated with vari-
ous vaccines “ under supervision of Professor. MD Jan 
Kostrzewski. Habilitation (dozent degree) he obtained 
on the basis of the dissertation “Epidemiological evalu-
ation of the consequences of viral hepatitis.” from the 
NIH Scientific Council in March 1971. 

In this paper W. Magdzik showed that the preven-
tion and control of hepatitis in Poland was inefficient 
and required a fundamental change. The concept of 
improving this situation presented later in the project 
“The prevention and control of hepatitis in the years 
1976-1980”. The program submitted to the Department 
of  Sanitary Inspection of the Ministry of Health has 
been subject of a broad debate among specialists. In 
Feb.23 1973. Government approved the program to be 
implemented in the country. Implementation of the prac-
tical application of this program in Poland contributed 
over several years to reduce the incidence of hepatitis 
B by more than thirty percentage points. Recognition 
of the results of W. Magdzik in the field of prevention 
of hepatitis prompted WHO to use his experience in 
setting program for prevention of hepatitis A and B in 
Mongolia between 1979 and 1990.

As an epidemiologist practitioner he took part in 
the field control of various epidemics in Poland and 
abroad. Of particular importance was his participation 
in the control of the epidemic of smallpox in Gdansk 
in 1962. and in Wroclaw in 1963. In 1974. participated 
on behalf of the WHO Regional Office for South-East 
Asia (SEARO) in the program of  smallpox eradication. 
He worked in the state of Bihar, in the districts of Haz-
aribagh and Dhanbad. In 1976. WHO awarded to him 
the Medal of the Bifurcated Needle. 

In his lifelong career as an epidemiologist he was 
particularly interested in the problems of immunization 
- therefore also took a large part in the implementation 
in Poland vaccination against poliomyelitis. In 2001 he 
published book “The eradication of poliomyelitis - im-
plementation and perspectives”. In 2002 he took part in 
the conference organized at the NIH 8.10.2002 on the 
occasion of the signing of the certificate of eradication 
of poliomyelitis in the European Region in Copenhagen 
on 21.06.2002. 

At that time W.Magdzik published  article “Possibil-
ity of smallpox reemerging as the result of bioterroristic 
attack” in Przegląd Epidemiologiczny 2002;56,suppl.3, 
pp.5-11.

One of his former graduate students (W. Magdzik  
supervised 8 doctoral theses)  still working at the station 
of Sanitary-Epidemiological Inspection summed up 

briefly this activity: “he realized the importance and 
executed the use of cold chain distribution of vaccines 
and raised effective sterilization to the rank of a leading 
problem within health care system – it was the key to 
improve the epidemiological situation of infectious 
diseases in Poland “.

In recent years, often we hear the term - transla-
tion, translator – to define the person who brings to 
the public in an understandable way the specialized 
research results, sometimes very sophisticated studies 
of a fundamental nature. Such an ability to translate 
had Wiesław Magdzik. He used them for the purpose 
to help people working in prevention of infectious 
diseases in local posts to acquire that knowledge in a 
form available to them. As an example may serve the 
following elaborations: “Information about the acquired 
immunodeficiency syndrome AIDS” 1984 (co-author 
A.Nowosławski), “Spongiform encephalopathy (prion 
diseases in humans” 2001. and “Is there a risk related 
to protein BSE prion “(co-author J.Ślusarczyk). 

Wiesław Magdzik published 240 works, of which 
46 concerned immunization. Many was devoted to the 
introduction of new vaccines, discussed the issue of 
safety of vaccinations and potential adverse effects.

On the initiative of W.Magdzik the collective book 
“Vaccinology” was published in 2005. It was edited by 
W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk and A. Zielinski. 
Its expanded and updated second edition was published 
in 2007. Also on the initiative of W. Magdzik and edited 
by him was “Prevention of and control of infectious and 
parasitic diseases” 1982. Out of 7 subsequent editions, 
first 5 were edited by W. Magdzik, the last one in 2004.

Particularly noteworthy is the book collectively 
edited by J. Kostrzewski, W. Magdzik and D. Narusze-
wicz-Lesiuk: “Infectious diseases and their control on 
Polish territory in the twentieth century” issued by 
PZWL in 2001. This is the last book, which involved 
participation of prof. J. Kostrzewski.

In 2002. Wiesław Magdzik retired from his main 
place of employment - the NIH. But in this same year 
in September, was hired by the University of Antwerp 
for the International Team set up by the European Com-
mission to develop rules of conduct diseases control 
against hepatitis A and hepatitis B. The Team was active 
until August 2005. By the end of the academic year 
2009-2010 W. Magdzik lectured in School of Arts and 
Sciences in Kielce and in the King Wladyslaw Jagiełło 
School of Public Health in Lublin. 

In 2010. Prof. W. Magdzik had an accident, the 
consequences of which have resulted in difficulties in 
walking, which markedly reduced his activities and 
caused his withdrawal from active participation in the 
teaching.

In 2006 he published retrospective vision of his 
professional life in memoirs „My flirt with medicine”. 
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How W. Magdzik was perceived in the Institute, 
which bound his professional life over may years of 
fruitful work? Prof. J. K. Ludwicki stated in the lauda-
tion at a meeting of the Scientific Council of the NIH, 
on 10.11.2005:

«But for us, I mean the staff of the National Institute 
of Hygiene and also myself, the most important was 
the work of prof. Wiesław Magdzik as Director of 
the National Institute of Hygiene in perhaps the most 
difficult period of the Institute, except for the World 
War II, ie. in 1980-1990. In the dark days of martial law 
and ubiquitous repression Professor Wiesław Magdzik 
managed with remarkable agility to protect acting NIH 
underground solidarity against repression. I know well 
that the experience of this period was for Professor very 
bitter and not by all properly appreciated. “

Professor Wiesław Magdzik died suddenly on 
11.29.2015. The funeral Mass was held on Dec. 9.2015  
in the Church of St. Stanislaus Kostka in Zoliborz - after 
which the ashes were placed in the family grave at the 
Municipal Cemetery North in Warsaw,Poland.

On behalf of the staff and the Scientific Council 
of the NIH farewell speech delivered Prof. Miroslaw 
Wysocki, Director of the NIH. In his final statement 
he said: 

“He was a friendly to people, good colleague who 
respected people, helped and supported them with the 
advice - but mainly mobilized colleagues to find their 
places in the profession and in the community.

Certainly, in this regard, he passed with the highest 
grade exam as a student of Professor Jan Kostrzewski. 
From now his person and his work at the National 
Institute of Hygiene is a history - but history, which 
includes prestige both of our Institute, and of the entire 
epidemiological service in the country.

Professor, buddy, friend you will remain in our 
memory. We bid farewell: Wiesław Magdzik, rest in 
peace.“
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INSTRUCTION FOR AUTHORS

PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR PUBLICATION 
IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

The copyrights for articles published in Przegląd Epi-
demiologiczny - 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 pub-
lisher.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Re-
view is a bilingual (English and Polish) journal.

Przegląd Epidemiologiczny- Epidemiological Re-
view publishes:
a) Experimental and methodological studies and  re-

ports 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 dise-

ases; 
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 mentio-
ned 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 cover-
ing 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:
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 copy-
rights 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 man-
uscript
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 (CD ROM 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 er-
rors and terminology and upon the consent of the au-
thors make the abridgments in the text. 
In the article the following parts should be present: In-
troduction, Objective, Material and Methods, Re-
sults, Discussion, Conclusions, References, Address 
for correspondence. Abstract should be composed of 
the following parts: Introduction, Objective, Mate-
rial and Methods, Results, Conclusions (capital let-
ters, bold, 10 points). 
The particular parts of the article may include subtitles 
provided the structure of the article would be of higher 
transparency then. 

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 ab-
stract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
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INTRODUCTION - provides the need (justifica-
tion) 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 intro-
duction, the results or conclusions from the research 
should not be included. 

MATERIAL AND METHODS - in case of common-
ly 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 cover-
ing the study population (age, sex, history of immuni-
zation 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 fig-
ures. Data from the tables and figures should not be 
repeated in the text where the most important informa-
tion should be summarized. 

DISCUSSION - is to highlight new or important as-
pects of research results and discuss their implications 
and indicate their limitations. The results of own re-
search 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 ar-
ticle.

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 con-
tain economic data and their analysis. If the hypothesis 
is expressed, it must be clearly stated that it is a hypoth-
esis. Do not present the results in conclusions!

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 ci-
tation. 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. 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.

Items without the author: should be cited as anony-
mous or editorial. For example: Cancer in South Afri-
ca [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the au-
thor refers.
 1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of infec-

tious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: page(s).
 2. Material published by institution: World Health Orga-

nization / United Nations Children’s Fund. State of the 
world’s vaccines and immunization. Geneva: WHO, 
1996: page(s).

 3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa M. Po-
stvaccinal 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-Hol-
land, 1992,1561-5.
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 5. Quoting articles distributed electronically on the internet 
can be done by listing their web address and bibliogra-
phic 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 Au-
thor(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets and 
numbered in sequence of Roman numbers. The num-
bering of the tables should correspond to the sequence 
of their appearance in the text. Tables should be pro-
vided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short head-
er, 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 cap-
tions, 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 ex-
ample (Fig. 1) or (Table I). Places to include illustra-
tive material in the text should be marked on the mar-
gin of the manuscript.
Upon acceptance for publication, tables and figures 
are included only in the English version of the article 
(original version). Thus, text within tables, diagrams 
and figures as well as axis captions and graph legends 
should be provided only in English. Polish version of 
the article is its shortened form and should include only 
the numbers of tables and figures where appropriate.

THE REVIEW PROCESS
Each manuscript is to be reviewed by at least two inde-
pendent reviewers. Neither authors nor reviewers know 
each other’s identity (”double-blind review process”) 
The review is to be submitted in written form. It has 
to determine unequivocally whether the manuscript 
should be published, revised or rejected. Based on the 
reviews gathered, Editors make the final decision with 
regard to the publication of articles. On an annual basis, 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

OTHER
For works published in Przegląd Epidemio logiczny - 
Epidemiological Review there is no fee. 
Publisher reserves the right to use some reprints for 
trade.





PL ISSN 0033-2100

PRZEGLĄD 
EPIDEMIOLOGICZNY

EPIDEMIOLOGICAL REVIEW
ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA                

I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kwartalnik 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

-Państwowego Zakładu Higieny
i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów

i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Rok 2015  Tom 69  Nr 4

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

WARSZAWA





PRZEGL EPIDEMIOL 2016; 70: 93 - 97 Problemy zakażeń

©  Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Maria Gańczak

ZIKA – NOWA CHOROBA ZAKAŹNA. 
OCENA RYZYKA ZAKAŻENIA Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

STRESZCZENIE

W ostatnich latach zainteresowanie wzbudza zakażenie wirusem Zika (ZIKV), wywołującym nową chorobę 
wektorową. Jest on odpowiedzialny za powstanie dużych ognisk epidemicznych w Afryce, Azji i – ostatnio - na 
wcześniej wolnych od zakażenia obszarach Pacyfiku, Ameryki Południowej i Karaibów. W artykule omówiono 
etiologię, epidemiologię, transmisję i objawy kliniczne a także możliwości diagnostyczne zakażenia ZIKV, 
w celu oceny ryzyka zawleczenia go do Polski. ZIKV jest przenoszony przez komary z rodzaju Aedes, które 
nie występują w Polsce. Strategie zapobiegania zakażeniom ZIKV przyjęte przez krajowych ekspertów zdrowia 
publicznego powinny być zatem oparte na nadzorze epidemiologicznym nad importowanymi przy-padkami 
oraz na zwiększeniu świadomości wśród pracowników ochrony zdrowia i podróżnych. W Polsce, w związku 
z dużą liczbą bezobjawowych zakażeń ZIKV i brakiem dostępności do badań diagnostycznych wykrywających 
wirusa, monitorowanie oparte na wynikach innych badań laboratoryjnych może być zawodne. Nie wymagane 
jest zgłaszanie zakażeń ZIKV do Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Globalne szerzenie 
się epidemii w połączeniu z podróżami Polaków do krajów, w których komary Aedes są aktywne i planowanymi 
wyjazdami polskich sportowców i ich fanów do Brazylii w sierpniu 2016, w związku z udziałem w Igrzyskach 
Olimpijskich, spowodują możliwość zawleczenia przypadków zakażenia ZIKV. Gdy wśród personelu medycznego 
i podróżujących zwiększy się świadomość ryzyka zakażenia, liczba podejrza-nych przypadków choroby Zika 
związanych z podróżami może w Polsce wzrosnąć. Personel medyczny powinien być poinformowany gdzie 
i jak zgłaszać takie przypadki. Szczegółowy nadzór, odpowiednia ocena możliwych zagrożeń i adekwatne pla-
ny działania, szybkie i skuteczne interwencje, dostarczanie aktualnych informacji na temat ZIKV, jak również 
innych nowych lub nawracających zakaźnych czynników chorobo-twórczych mogą odegrać kluczową rolę 
w zapewnieniu zdrowia populacji.

Słowa kluczowe: wirus Zika, zakażenie, zawleczenie wirusa Zika do Polski, ocena ryzyka, zapobieganie

WSTĘP

Mimo optymistycznej prognozy  z lat 70. ubiegłego 
wieku, że „oto nadszedł czas aby zamknąć podręcznik 
chorób zakaźnych” (1), jesteśmy świadkami agresyw-
nego pochodu nowych zakażeń. Od tamtej pory zostało 
zidentyfikowanych prawie 90 nowych patogenów, 
ponad dwie trzecie z nich pochodzi ze środowiska 
zwierzę-cego (2).

Od niedawna szczególną uwagę koncentruje się 
na nowych, przenoszonych przez komary, chorobach 
wywo-ływanych przez wirusy (arbowirusy), jak denga, 
gorączka Zachodniego Nilu i chikungunya (2,3). Ostatni 
na tej liście jest wirus Zika (ZIKV), zidentyfikowany po 

raz pierwszy w lesie Zika, w pobliżu Jeziora Wiktorii 
w Ugandzie, w 1947 roku (4) u rezusów monitorowa-
nych podczas badań nad epidemią żółtej gorączki. Wirus 
został wykryty u komara Aedes Africanus pochodzącego 
z tego samego lasu (5). Pierwsze przypadki u ludzi 
zdiagnozowano w 1952 r. w Ugandzie i w Zjednoczonej 
Republice Tanzanii, następnie w Nigerii w 1954 r. (6). 
Do 1981 r., odnotowano dowody serologiczne zakażenia 
ZIKV ludzi pochodzących z innych krajów afrykań-
skich, takich jak Egipt, Republika Środkowoafrykań-
ska, Sierra Leone i Gabon, jak również z Azji (Indie, 
Malezja, Filipiny, Tajlandia, Wietnam, Indonezja) (7). 
Jednak przez dziesięciolecia ZIKV pozostał raczej 
mniej znanym patogenem, ograniczonym do wąskiego 
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pasa równikowego Afryki i Azji, co wskazuje na dwa 
rodowody ZIKV: afrykański i azjatycki (3,8-9). Badania 
serologiczne wskazują najprawdopodobniej na krąże-
nie ZIKV w środowisku zwierzęcym, z wykrywaniem 
swoistych przeciwciał u różnych gatunków -  gryzoni 
oraz dużych ssaków, takich jak słonie, hipopotamy, 
lwy, bawoły, zebry, antylopy gnu i impala, kozy, owce, 
orangutany (8,9). 

W 2007 r. odnotowano epidemię spowodowaną tym 
patogenem na nowym obszarze geograficznym, poza 
Afryką i Azją - na Pacyfiku (Wyspa Yap, Mikronezja) 
(9). Niedawno, między 2013 i 2015 r., stwierdzono 
kilka ognisk epidemicznych na wyspach i archipelagach 
z regionu Pacyfiku, w tym główne ognisko w Polinezji 
Francuskiej (7). W 2015 r., kilka krajów Środkowej 
i Południowej Ameryki (z dużymi ogniskami w Brazylii 
i Columbii), Karaibów, jak również Meksyk i Wyspy 
Zielonego Przylądka, potwierdziło lokalną transmisję 
wirusa, co wskazuje na szybką ekspansję geograficzną 
ZIKV. Pojedyncze przypadki zakażeń ZIKV noto-
wano również w Europie (Niemcy, Francja, Włochy, 
Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Hiszpania, Austria, 
Finlandia), w Izraelu, USA, Kanadzie, Japonii i Au-
stralii, zostały one importowane z terenów endemicz-
nych, Fig. 1 (10-12). Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) ogłosiła 1 lutego 2016 r., że ZIKV stanowi 
globalne zagrożenie zdrowia publicznego (”public he-
alth emergency of international concern”) w związku 
z szybkim rozprzestrzenianiem się epidemii, znacznym 
obszarem, na którym obserwuje się zakażenia, brakiem 
ogólnodostępnych, wiarygodnych testów diagnostycz-
nych, brakiem skutecznego leczenia przyczynowego 
i szczepionki oraz brakiem odporności populacyjnej 
na dotkniętych epidemią obszarach i przypuszczalnym 
związkiem z wywoływaniem mikrocefalii u płodów 
i noworodków (13-15). Do lutego 2016 r. lokalne za-
każenia ZIKV potwierdzono w ponad 30 krajach (16, 
Fig.1), WHO szacuje, że zakażeniu uległo około 1,5 
miliona osób, zaś w najbliższych 12 miesiącach kolejne 
3-4 miliony ludzi może ulec zakażeniu ZIKV (13,14).

Dotychczas nie stwierdzono przypadku zakażenia 
ZIKV w Polsce. Jednak obserwowana ekspansja za-
każenia ZIKV do różnych regionów świata podkreśla 
potencjał wirusa do szerzenia się  poza obszar obu 
Ameryk, nie tylko na te terytoria, gdzie obecny jest 
wektor. Podobnie do rozprzestrzeniania się malarii, 
chikungunya lub dengi, związanego m.in. z globaliza-
cją i powszechnym dostępem do transportu - obecnie 
istnieje potencjalne ryzyko zakażeń ZIKV w każdej 
części świata. 

Celem artykułu jest omówienie doniesień na te-
mat ZIKV w kontekście oceny ryzyka,  w odniesieniu 
do możliwości zawleczenia tego zakażenia do Polski, 
a także nadzoru epidemiologicznego i roli, jaką po-
winny odgrywać służby epidemiologiczne w szybkim 

wykrywaniu i reagowaniu na potencjalne zagrożenia. 
Praca przedstawia analizę piśmiennictwa dotyczącego 
zakażenia ZIKV, opublikowanego w latach 1947-2016 
i skatalogowanego w bazach MEDLINE i Google 
Scholar oraz na stronach internetowych WHO, Cen-
trum Kontroli Chorób (CDC) i Europejskiego Centrum 
Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC).

ETIOLOGIA I TRANSMISJA

ZIKV jest otoczkowym arbowirusem z rodziny 
Flaviviridae, rodzaju Flavivirus. Posiada pojedynczą 
nić RNA, o dodatniej polarności o długości około 11 
kb, zawierającą 10,794 nukleotydów, kodujących 3,419 
amino-kwasów. Genom zawiera otwartą ramkę odczytu 
(ORF). ORF koduje poliproteinę, która ulega rozsz-
czepieniu do 10 różnych produktów, są to trzy białka 
strukturalne i siedem białek niestrukturalnych (17,18). 

ZIKV jest transmitowany do środowiska ludzkiego 
poprzez ukąszenie zakażonego komara z rodzaju Aedes 
(3,7-9,12), który jest aktywny w ciągu dnia (zwłaszcza 
rano, późnym popołudniem i podczas zmierzchu). Od 
czasu pierwszego doniesienia o Aedes albopictus jako 
potencjalnym wektorze ZIKV (2007 r.), również inne 
gatunki Aedes (Ae. aegypti, Ae. Africanus Ae. polyne-
siensis, Ae. dalzieli, Ae. unilineatus, Ae. vittatus i Ae. 
hensilli) zostały poznane jako wektory ZIKV, co może 
wskazywać na molekularną ewolucję patogenu (3,7,19). 
Rosnąca obecność tego wektora na całym świecie może 
wpłynąć na pojawianie się nowych epidemii ZIKV, ze 
szczególnym ryzykiem dla gęsto zaludnionych obsza-
rów miejskich (16,17). 

Zidentyfikowano dodatkowe sposoby przenoszenia 
ZIKV. Istnieje potencjalne ryzyko transmisji podczas 
transfuzji (7-9,11,12). Transmisja matka-dziecko może 
wystąpić przez łożysko lub podczas porodu, gdy matka 
jest zakażona; ZIKV znajdowano w łożysku i płynie 
owodniowym jak również w mózgach płodów i no-
worodków (9,11,12,20). Wysoki poziom wirusowego 
RNA w nasieniu, jak również znalezienie zdolnego do 
replikacji ZIKV ponad dwa tygodnie po wyzdrowieniu 
dają podstawy by uznać, że wirus może być przeka-zy-
wany przez stosunek płciowy. Donoszono o możliwych 
przypadkach przenoszenia ZIKV tą drogą (21,22).

OBJAWY KLINICZNE I DIAGNOSTYKA

Pierwsze dobrze udokumentowane zakażenie czło-
wieka ZIKV zostało opisane przez Simpsona w 1964 r. 
(23) (było to jego własne, zawodowo nabyte zakażenie). 
Okres wylęgania waha się od około 3-12 dni (9,12,23). 
Choroba przebiega zwykle bezobjawowo (60-80%) 
lub w sposób łagodny i  wówczas charakteryzuje się 
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dengopodobnymi objawami pod postacią krótkotrwałej 
(4-7 dni), samoistnie ustępującej choroby gorączkowej, 
przebiegającej bez poważnych powikłań i przypadków 
śmiertelnych, z niskim wskaźnikiem hospitalizacji 
(3,7,9,12). Najczęściej pacjenci skarżą się na niewysoką 
gorączkę, bóle stawów (małych stawów rąk i stóp), mię-
śni, głowy, brzucha, bóle pozagałkowe, wyczerpanie, 
obrzęki, powiększenie węzłów chłonnych, nie ropne 
zapalenie /przekrwienie spojówek, plamisto-grudkową 
lub grudkową wysypkę zaczynającą się na twarzy a na-
stępnie zstępującą (3,7,9,11,14,23), rzadziej - na objawy 
żołądkowo-jelitowe. W związku z występowaniem nie-
swoistych objawów grypopodobnych zakażenie ZIKV 
może nie być prawidłowo rozpoznawane. W czasie 
prawie 70 lat obserwacji nie odnotowano przypad-
ków gorączki krwotocznej lub zgonów związanych 
z zakażeniem ZIKV (3). Zaobserwowano natomiast 
powikłania auto-immunologiczne i neurologiczne, jak 
zespół Guillain-Barré (GBS) (9,12,14,24). Niepokój 
budzą doniesienia pochodzące z ognisk zakażeń ZIKV, 
gdzie obserwowano przypadki mikrocefalii u płodów 
i noworodków matek narażonych na zakażenie w dwóch 
pierwszych trymestrach ciąży (12,14). Jednakże ko-
nieczne są dalsze badania epidemiologiczne w celu 
ustalenia związku przyczynowo-skutkowego (3,12,14).

Okres wiremii po zakażeniu ZIKV jest krótki, co 
pozwala na bezpośrednie wykrywanie wirusa jedynie 
podczas pierwszych 3-5 dni po wystąpieniu objawów 
(25). Rozpoznanie opiera się na wykrywaniu wiruso-
-wego RNA z próbek pochodzących od osób w ostrej fa-
zie zakażenia za pomocą RT-PCR (łańcuchowa reakcja 
polimerazy z analizą w czasie rzeczywistym), izolacji 
wirusa lub wykrywania swoistych przeciwciał IgM/
IgG w surowicy (test immunoenzymatyczny [ELISA] 
lub immunofluorescencji) (11,12,25,26). Te ostatnie 
oznaczenia mogą być trudne w interpretacji gdyż wi-
rus może reagować krzyżowo z innymi flawiwirusami 
(gorączki denga, Zachodniego Nilu, żółtej gorączki) 
(11). Wskazane jest badanie pary surowic pobranych 
na różnych etapach zachorowania. Warto dodać, że na 
świecie istnieje tylko kilka laboratoriów wykonujących 
testy ELISA dla ZIKV; testy komercyjne do diagnostyki 
ZIKV nie są obecnie dostępne (11,12,26). Wyniki ba-
dań serologicznych należy interpretować zgodnie ze 
stanem szczepień i poprzednimi ekspozycjami na inne 
zakażenia patogenami z rodziny Flaviviridae (9). Próbki 
moczu również nadają się do diagnozowania zakażenia 
ZIKV; wirusowe RNA jest wykrywalne w moczu do 10 
dni po wystąpieniu choroby, a liczba kopi wirusa jest 
większa niż w surowicy (26). Diagnostyka różnicowa 
powinna uwzględnić inne choroby przenoszone przez 
komary jak denga, chikungunya i malaria.

LECZENIE, ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE 
ZAKAŻEŃ

Obecnie nie ma szczepionki lub leków zwalczają-
cych zakażenie ZIKV (3,9,12). Postępowanie opiera się 
na częstym monitorowaniu pacjenta, reżimie łóżkowym 
i leczeniu objawowym (przyjmowanie płynów, leków 
przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i anty-hista-
minowych w przypadku swędzącej wysypki) (3,9,12). 
Nie zaleca się podawania kwasu acetylo-salicylowego 
i niesterydowych leków przeciwzapalnych ze względu 
na potencjalne ryzyko wystąpienia zespołu krwotoczne-
go, zgłaszanego w przebiegu zakażeń innymi wirusami 
z rodzaju Flaviviridae, jak również ryzyko wystąpienia 
zespołu Reye’a u dzieci i młodzieży (27).

Komary i ich miejsca lęgowe stanowią istotny czyn-
nik ryzyka zakażenia ZIKV. Zapobieganie i zwalczanie 
zakażeń polegają na zmniejszeniu liczebności komarów 
poprzez redukcję miejsc namnażania (usuwanie śmieci 
z podwórek i gospodarstw domowych oraz usuwanie 
pojemników, które zapewniają miejsca lęgowe, jak 
wiadra, donice lub opony samochodowe) i zmniejszenie 
możliwości kontaktów między komarami i ludźmi za 
pomocą barier fizycznych, takich jak specjalne ekrany, 
zamknięte drzwi i okna lub moskitiery, tam gdzie kli-
matyzacja nie jest dostępna (3,9,12,27). Zabezpieczenia 
obejmują również noszenie ubrań z długimi rękawami 
i długich spodni (najlepiej w jasnym kolorze), zwłasz-
cza w godzinach najwyższej aktywności komarów 
i używanie repelentów. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na tych, którzy mogą nie być w stanie odpo-
wiednio się ochronić, takich jak małe dzieci lub osoby 
starsze (9,12,27). 

PODSUMOWANIE

ZIKV jest przenoszony przez komary Aedes, któ-
rych nie ma w Polsce, z uwagi na zbyt niskie tempera-
tury uniemożliwiające owadom przetrwanie (28, Fig.2). 
Dlatego, w przeciwieństwie do krajów, gdzie występują 
komary przenoszące ZIKV, nie ma u nas potrzeby 
monitorowania wektorów i identyfikowania lokal-
nych przypadków zakażenia w celu podjęcia środków 
mających na celu zmniejszenie ryzyka przenoszenia 
przez wektor. Na chwilę obecną strategie zapobiega-
nia przyjęte przez krajowe instytucje ochrony zdrowia 
powinny być oparte na nadzorze nad importowanymi 
przypadkami i na zwiększeniu świadomości zakażeń 
ZIKV wśród pracowników ochrony zdrowia i podróż-
nych. Niestety, obecnie przeważająca część zakażeń 
nie zostanie rozpoznana w związku z ograniczonymi 
możliwościami diagnostycznymi do wykrywania tego 
wirusa; monitorowanie oparte na wynikach innych 
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testów laboratoryjnych może być zawodne, zarówno 
w Polsce jak również w innych krajach UE. Nie jest 
wymagane zgłaszanie zakażeń ZIKV do ECDC (12). 
Jednak, jak przewidują epidemiolodzy, epidemia ZIKV 
będzie się nadal szerzyć, nastąpi też zapewne wzrost 
świadomości ryzyka zakażenia wśród personelu me-
dycznego i podróżnych. Możemy się zatem spodziewać 
w Polsce wzrostu liczby przypadków podejrzanych 
o zakażenie ZIKV. Personel medyczny powinien być 
dokładnie poinformowany gdzie i jak zgłaszać takie 
przypadki. 

Ze względu na podróże międzynarodowe odbywane 
przez Polaków zawleczenie zakażeń ZIKV jest możli-
we. Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
4,5 mln Polaków powyżej 15 roku życia podróżowało 
za granicę w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r., 
w tym do krajów, zasiedlonych przez komary z rodzaju 
Aedes; jest to tendencja zwyżkowa (29). Odnosi się to 
do obszarów basenu Morza Śródziemnego i Czarnego, 
ale także Turcji, Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery, 
które są popularnymi miejscami wypoczynku polskich 
turystów (9,12,29). Madera jest przedmiotem szcze-
gólnej troski ze względu na ścisły związek z Brazylią 
i Wenezuelą, gdzie ZIKV wywołuje obecnie epidemie 
a także w związku z epidemią dengi, którą notowano 
na wyspie w 2012 r.; wspomniane czynniki mogą 
przyczynić się do powstania ognisk epidemicznych 
ZIKV (30). Poza tym, stosunkowo duża grupa polskich 
sportowców, a także ich fanów, będzie uczestniczyć 
w organizowanych w Brazylii, w sierpniu tego roku, 
Igrzyskach Olimpijskich.

By aktywnie wykrywać przypadki zakażenia ZIKV, 
personel medyczny, zwłaszcza lekarze rodzinni i pracu-
jący w poradniach medycyny podróży, powinni być na 
bieżąco informowani o aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej, a także o objawach zakażenia i możliwościach 
diagnostycznych, aby mogli uwzględnić ZIKV 
w diagnostyce różnicowej w przypadku podróżnych 
powracających z obszarów epidemii i prezentujących 
gorączkę i/lub plamisto-grudkową wysypkę (3,12). 
Należy wyraźnie zaznaczyć, że wymienione dane epi-
demiologiczno-kliniczne powinny być podstawowym 
kryterium sugerującym polskiemu lekarzowi zakażenie 
ZIKV. Wstępne rozpoznanie może stwarzać problemy, 
ponieważ objawy zakażenia ZIKV są podobne do innych 
zakażeń arbowirusowych, jak denga lub chikungunya 
(2,3). Właściwe wydaje się kierowanie podejrzanych 
przypadków zakażenia ZIKV do specjalistów chorób 
zakaźnych, którzy mają doświadczenie w postępowaniu 
z pacjentem zakażonym innymi, wspomnianymi wyżej, 
arbowirusami. Świadomość ewentualnych zagrożeń 
związanych z zakażeniem ZIKV powinna wzrosnąć 
również wśród lekarzy ginekologów i położników, 
których należy poinformować, aby opiekując się cię-
żarnymi zapytali o zagraniczne podróże odbywane 

w okresie ciąży i szczególnie wnikliwie monitorowali 
pacjentki powracające z terenów zasiedlonych przez 
komary z rodzaju Aedes. Pediatrzy powinni zostać po-
informowani o należytym zebraniu wywiadu u dzieci 
wykazujących wady wrodzone centralnego układu 
nerwowego, szczególnie małogłowie. Neurolodzy i inni 
specjaliści konsultujący pacjentów z GBS powinni 
zapytać o ostatnie zagraniczne podróże (12). 

Testy diagnostyczne wykrywające wirusa u osób, 
które niedawno podróżowały za granicę i prezentują kli-
niczne objawy zakażenia ZIKV powinny być zalecane; 
nie są niestety dostępne w Polsce (11,12,26). Jednakże – 
ponieważ zakażenie ZIKV jest trudne do odróżnienia od 
innych zakażeń arbowirusowych - w podejrzewanych 
przypadkach można zlecić badania wykrywające wirusa 
dengi, dla którego testy są w naszym kraju dostępne 
(31). Usprawnienie możliwości diagnostycznych w celu 
potwierdzania przypadków podejrzanych o zakażenia 
ZIKV jest w UE pilną potrzebą (9,12,14).

Nowo opisane choroby zakaźne stwarzają problemy 
dla specjalistów medycyny transfuzyjnej, którzy mają 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktów 
krwi (11). Krew oddawana przez podróżnych powra-
cających z obszarów dotkniętych epidemią może być 
źródłem zakażenia ZIKV (11,12, 32). W związku z tym, 
zgodnie z zaleceniami ECDC, w Polsce jak w innych 
krajach europejskich, osoby odpowiedzialne za gospo-
darkę krwią powinny na bieżąco śledzić sytuację epi-
demiologiczną i rozważyć odroczenie oddawania krwi 
przez dawców powracających z podróży do terenów 
objętych epidemią, podobnie jak ma to w przypadku  
wirusa dengi (12).

ZIKV został wykryty w nasieniu ponad dwa tygo-
dnie po ustąpieniu objawów choroby (22). W związku 
z tym, ośrodki wspomaganego rozrodu powinny rozwa-
żyć odroczenie oddawania nasienia przez potencjalnych 
dawców do 28 dni po powrocie z krajów zasiedlonych 
przez komary z rodzaju Aedes (12).

Zgodnie z zaleceniami WHO, należy wprowadzić 
prawidłową dezynsekcję samolotów i portów lotniczych 
celem zniszczenia wektorów ZIKV (13,14).

Ponieważ podróże do krajów o cieplejszym klima-
cie cieszą się popularnością, obywatele polscy powinny 
być informowani o konieczności podejmowania środ-
ków zapobiegawczych podczas wyprawy do obszarów 
zasiedlonych przez wektory przenoszące ZIKV. Sze-
rokie kampanie w mediach mogą stanowić przydatną 
platformę edukacyjną dla całej populacji. Podróżnym, 
zwłaszcza dzieciom oraz osobom z zaburzeniami 
odporności lub chorującym przewlekłe, planującym 
zagraniczną podróż do krajów o ciepłym klimacie, 
należy zalecać, aby przed wyjazdem skonsultowali 
się z lekarzem celem uzyskania informacji w sprawie 
ochrony przed ukąszeniami komarów. Instytucje, takie 
jak Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdro-
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wia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego, Polska Izba Turystyki, 
w nawiązaniu do zaleceń ECDC, amerykańskiego CDC 
i WHO (12,14,15,33), powinny ogłosić (np. poprzez ak-
tualizowane na bieżąco strony internetowe), że podróżni 
wykazujący objawy zakażenia ZIKV (a także dengą 
lub chikungunya) w ciągu trzech tygodni po powrocie 
z obszaru dotkniętego epidemią powinni skontaktować 
się z lekarzem. Ponadto, kobiety w ciąży, które wróciły 
do kraju z obszarów, gdzie notowane są zakażenia ZIKV 
powinny poinformować o przebytej podróży prowadzą-
cego ginekologa-położnika podczas najbliższej wizyty 
w celu odpowiedniego monitorowania ciąży.

Kobiety w ciąży (w każdym trymestrze) powinny 
być poinformowane o rozważeniu odłożenia podróży do 
obszarów gdzie możliwa jest transmisja ZIKV; kobiety 
ciężarne lub rozważające zajście w ciążę w najbliższym 
czasie i planujące taką podróż powinny przedtem 
skonsultować się z lekarzem, by omówić następujące 
środki ostrożności pozwalające uniknąć ukąszenia ko-
mara: noszenie  odpowiedniej odzieży (opisane wyżej), 
używanie na skórę środków odstraszających owady 
zawierających co najmniej 20% DEET i stosowanie 
permetryny do spryskiwania odzieży, pozostawanie 
w klimatyzowanych pomieszczeniach, używanie moski-
tier podczas spania w pomieszczeniu bez klimatyzacji) 
(12,14,15,33).

Szczegółowy nadzór, odpowiednia ocena możli-
wych zagrożeń i adekwatne plany działania, szybkie 
i skuteczne interwencje, dostarczanie aktualnych in-
formacji na temat ZIKV, jak również innych nowych 
lub nawracających zakaźnych czynników chorobo-
twórczych mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu 
zdrowia populacji.
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ZAKAŻENIA WIRUSEM ZACHODNIEGO NILU I USUTU 
– ZAGROŻENIE WYSTĘPOWANIEM W POLSCE

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

STRESZCZENIE

Ostanie lata charakteryzują się pojawieniem się nowych chorób zakaźnych i narastającym rozprzestrzenianiem 
się czynników chorobotwórczych na nowe obszary – emerging and re-emerging pathogens. Większość to wirusy 
odzwierzęce, a ich transmisja zachodzi od zwierząt do ludzi i vice versa. Patogeny, które występowały wcześniej 
tylko w Afryce czy Azji coraz częściej pojawiają się także na terenie Europy. Zaliczamy do nich między innymi 
wirus Zachodniego Nilu oraz wirus USUTU. 

Celem pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego zakażeń wirusem zachodniego Nilu i USUTU, metod 
diagnostycznych, możliwości terapeutycznych, a przede wszystkim aktualnej sytuacji epidemiologicznej zakażeń 
tymi wirusami na świecie oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce istnieje zagrożenie występowaniem 
zachorowań na choroby wywoływane przez te wirusy. 

Analizując dostępną literaturę ryzykujemy stwierdzenie, iż w Polsce istnieje zagrożenie WNV i USUTU. 
Wpływ na rozprzestrzenianie się tych wirusów mają: globalne ocieplenie, zmiana warunków socjoekonomicznych, 
podróżowanie. Rozpoznanie tych zachorowań ludzi w krajach ościennych, potwierdzona obecność obu wirusów 
i ich wektorów (Culex pipiens s.l. i Culex torrentium (Diptera: Culicidae) na terenie naszego kraju wskazują na 
konieczność dalszych badań epidemiologicznych oraz uwzględniania tych patogenów w diagnostyce różnicowej 
chorób gorączkowych oraz neuroinfekcji. 

Słowa kluczowe: wirus Zachodniego Nilu, WNV, wirus USUTU, Polska

WSTĘP

Choroby zakaźne z kręgu emerging i and re-emer-
ging, które występowały wcześniej tylko w krajach 
Afryki czy Azji Południowo-Wschodniej coraz częściej 
pojawiają się również na terenie Europy. Zaliczamy do 
nich między innymi choroby wywoływane przez wirus 
Zachodniego Nilu lub wirus USUTU. 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej zakażeń tymi wirusami na świecie 
oraz próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje w Polsce 
zagrożenie wystąpieniem zachorowań na choroby wy-
woływane przez te wirusy. Ponadto w pracy zostanie 
omówiony obraz kliniczny zakażeń, metody diagno-
styczne oraz możliwości terapeutyczne tych chorób. 

WIRUS ZACHODNIEGO NILU (WNV)

Wirus Zachodniego Nilu (WNV - West Nile Virus) 
należy do wirusów RNA, zaliczanych do Flaviviridae. 
Wyróżnia się co najmniej 2 linie genetyczne: Linia 1, 
która występuje w Europie, Afryce, Ameryce Północnej, 
Australii i Indiach oraz linia 2 występująca głównie 
w Afryce. W środowisku naturalnym cykl rozwojowy 
WNV odbywa się między komarami (np. Culex pipiens 
s.l., Culex torrentium) i ptakami. Zakażony komar może 
przenieść wirusa na ludzi, konie i inne ssaki (1,2). Zaka-
żenie człowieka może nastąpić również przez transfuzję 
krwi, przeszczep narządów, przezłożyskowo lub przez 
mleko matki. Nie wykazano, aby był przenoszony przez 
kontakt z zakażonym ptakiem, człowiekiem, koniem, 
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choć teoretycznie taka droga jest także możliwa (1,2). 
Ludzie często stanowią tzw. „ślepą uliczkę”, stanowiąc 
ostatnie ogniwo w cyklu rozwojowym wirusa (3). WNV 
wywołuje gorączkę Zachodniego Nilu. 

Pierwszy przypadek zachorowania wśród ludzi od-
notowano na zachodzie Ugandy (dystrykt Zachodniego 
Nilu) w 1937 roku. Okres wylęgania choroby wynosi 
3-15 dni po ukłuciu przez komara. Większość zachoro-
wań (80%) przebiega bezobjawowo, u 20% zakażonych 
zakażenie ujawnia się jako postać łagodna, a u <1% jako 
ciężka postać: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
i mózgu, osłabienie mięśni lub udar mózgu (4). 

Postać łagodna ustępuje zazwyczaj samoistnie, 
a pacjenci najczęściej zgłaszają: gorączkę, ból głowy, 
bóle kostno-stawowe, wysypkę, powiększone węzły 
chłonne, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego 
(nudności, wymioty). 

Postać ciężka przebiega jako zapalenie mózgu, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, osłabienie 
mięśni, ostre porażenia wiotkie, drżenia, mioklonie. 
Objawy choroby pojawiają się nagle: wysoka gorączka, 
ból głowy, wymioty, dezorientacja, drgawki, porażenia 
mięśni, stupor. U osób w starszym wieku, osób z cho-
robami przewlekłymi nerek, krążenia, cukrzycą lub 
z deficytami odporności przebieg choroby jest bardzo 
ciężki i często prowadzi do zgonu (4, 5). 

W badaniach laboratoryjnych obserwujemy prawi-
dłową lub podwyższoną liczbę krwinek białych (WBC), 
może wystąpić limfocytopenia i niedokrwistość, a u pa-
cjentów z zapaleniem mózgu hiponatremia. W badaniu 
płynu mózgowo-rdzeniowego stwierdza się pleocytozę 
limfocytarną najczęściej nie przekraczającą 500 komó-
rek/µl, wzrost stężenia białka oraz prawidłowe stężenie 
glukozy. W badaniu TK (tomografia komputerowa) 
głowy nie stwierdza się odchyleń od normy, a w badaniu 
MRI (rezonans magnetyczny) głowy u 1/3 pacjentów 
widoczne są zmiany w zakresie opon mózgowo-rdze-
niowych i/lub obszarów okołokomorowych (1, 2). 

Najbardziej skuteczną metodą diagnostyczną jest 
oznaczenie przeciwciał w klasie IgM w surowicy i/
lub płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA. 
Przeciwciała w klasie IgM nie przekraczają bariery 
krew-mózg, a zatem ich stwierdzenie w płynie mózgo-
wo-rdzeniowym wskazuje na zakażenie OUN. Należy 
pamiętać, iż w próbkach zebranych zbyt wcześnie (<7 
dni) wyniki mogą być negatywne, dlatego należy ba-
danie powtórzyć po ok. 2 tygodniach. Transport próbek 
powinien odbywać się w opakowaniach utrzymujących 
niską temperaturę (warunki chłodnicze), nie należy sto-
sować próbek czy probówek z polistyrenu, nie wolno 
też zamrażać (1, 2).

Konieczne jest wykonanie testu neutralizacji p/ciał 
(PRNT- Plaque reduction neutralization test) w celu 
potwierdzenia pozytywnego wyniku w surowicy szcze-
gólnie w krajach, gdzie występują inne Flaviviridae, np. 

wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) ze wzglę-
du na ryzyko występowania reakcji krzyżowych. Także 
szczepienie przeciwko innym flaviwirusom: żółtej 
gorączki, japońskiego zapalenia mózgu, kleszczowego 
zapalenia mózgu mogą powodować dodatni wynik testu 
ELISA (1, 2, 6). Badanie PCR (reakcja łańcuchowa po-
limerazy) jest nieefektywne ze względu na krótki czas 
trwania wiremii. Może być przydatne w przypadkach 
obniżonej odporności osoby badanej. Ograniczeniem tej 
metody jest możliwość wykonania badań tylko z płynu 
mózgowo-rdzeniowego lub tkanek (1, 2, 6). 

Stosuje się leczenie objawowe. W ciężkich przy-
padkach konieczna jest hospitalizacja, płynoterapia 
dożylna, profilaktyka zakażeń wtórnych; a w przypadku 
zaburzeń oddychania - respiratoroterapia. Rybawiryna 
w dużych dawkach i interferon alpha-2b pokazują 
aktywność in vitro. Brak jest danych klinicznych dla 
innych leków, takich jak glikokortykosteroidy, p/drgaw-
kowe, środki osmotyczne (4). 

Profilaktyka polega na unikaniu pokłuć przez 
komary. Należy pamiętać, iż komary mogą rozwijać 
się w każdej stojącej wodzie. W związku z tym należy 
właściwe przykrywać pojemniki z wodą deszczową, za-
krywać baseny w ogrodach, by zapobiegać składaniu jaj 
przez komary. Należy stosować moskitiery w oknach, 
ograniczać aktywność ludzi wieczorem, stosować 
środki ochrony osobistej, larwicydy oraz repelenty za-
wierające 10 - 35% DEET (N,N-Dietylo-m-toluamid), 
KBR, IR3535 i inne (1, 2, 4, 6).

WNV występuje nie tylko w krajach Afryki, Azji 
i Australii, ale także w USA, Kanadzie, Meksyku, 
wielu krajach Europy. Szacunkowa liczba zakażeń lu-
dzi w Stanach Zjednoczonych w latach 1999-2014 wg 
CDC wynosiła 41 762 przypadków (7). Przypuszcza się 
jednak, że w większości zakażenie nie są zdiagnozowa-
ne i zgłaszane, gdyż wyniki przeprowadzonych badań 
serologicznych potwierdziły 950 000 przypadków 
zachorowań (2). 

W Europie, po raz pierwszy na podstawie badań 
serologicznych wykryto zakażenie wśród zwierząt 
w 1960 roku we Francji, Portugalii i na Cyprze, uzna-
jąc wówczas WNV za mniej patogenny dla ludzi niż 
wirus dengi (DENV) lub wirus żółtej gorączki (YFV). 
Bardziej zjadliwe genotypy pojawiły się od 1998 roku 
w Izraelu oraz w 2003 na Węgrzech. W Europie, głów-
nie w centralnej i południowo-wschodniej, notowano 
kolejne zachorowania: w 2010 roku w Bułgarii i Grecji, 
w 2011 roku w Albanii i Macedonii oraz w 2012 w Chor-
wacji, Serbii i Kosowie. W 2010 roku zarejestrowano 
261 potwierdzonych przypadków, w tym 34 zgonów 
w Grecji; 57 przypadków i 5 zgonów w Rumunii oraz 
480 przypadków i 6 zgonów w Rosji. Liczne epidemie 
WNV począwszy od roku 2008 i 2010 były notowane 
we Włoszech. Co ciekawe były one wywołane przez 
genetycznie różne izolaty (1). 
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Wg raportów ECDC w 2012 roku najwięcej zacho-
rowań notowano w Grecji (162 przypadki), we Wło-
szech (28 przypadków), na Węgrzech (17 przypadków) 
i Rumunii (15 przypadków) (8).

W 2013 roku Rudolf i wsp wyizolowali WNV 
z komarów w Czechach, wykazując pokrewieństwo ze 
szczepami: austriackim, włoskim i serbskim wyizolo-
wanymi w latach 2008, 2011 i 2012 (9). Wirus WNV 
stwierdzono także na Ukrainie. Pierwsze doniesienia 
o zakażeniu ludzi i ptaków pochodzą z lat 70-tych XX-
-ego wieku (10). Ostatnio kliniczne zakażenia WNV 
wykryto u chorych na Ukrainie latem 2011 roku (osiem 
przypadków WNV w trzech różnych regionach) oraz 
w roku 2012 (12 śmiertelnych przypadków w regionie 
Poltavska) (10). W 2013 roku stwierdzono obecność p/
ciał p/WNV u 13,5% z 300 badanych koni (11). 

W Polsce pierwsze doniesienia na temat WNV 
pochodzą z lat 1995-1996, kiedy to stwierdzono obec-
ność p/ciał przeciwko WNV u 2,8% badanych wróbli 
domowych i 12,1% wróbli mazurków w Łomiankach 
na skraju Puszczy Kampinoskiej (12). Hermanowska-
-Szpakowicz i wsp. w roku 2005 stwierdzili obecność 
p/ciał przeciwko WNV w klasie IgM u jednej chorej 
hospitalizowanej z powodu gorączki od 2 tygodni, 
bólów głowy i mięśni oraz biegunki. W 2006 roku 
w województwie świętokrzyskim stwierdzono p/ciała 
przeciwko WNV w klasie IgG u jednego z 52 bada-
nych leśników (1,9%), a w województwie podlaskim 
obecność p/ciał przeciwko WNV w klasie IgG u 4 z 41 
badanych chorych (9,7%) (13, 14). 

W kolejnych dwu próbach nie udało się stwierdzić 
obecności WNV w Polsce. W 2007-2010 Niczyporuk 
i wsp. przebadali próbki mózgu 2140 ptaków stosu-
jąc metodę RT-PCR oraz metody serologiczne, nie 
stwierdzając występowania WNV (15). W innej pracy 
Czupryna i wsp. nie stwierdzili obecności RNA WNV 
u żadnego z 24 pacjentów hospitalizowanych z podej-
rzeniem neuroinfekcji (16). 

Natomiast w 2015 roku Niczyporuk i wsp. badając 
474 dzikie ptaki (bociany, bażanty zwyczajne, zięby, 
dzikie kaczki, bieliki, gołębie wędrowne, jastrzębie, 
wrony, jerzyki, jastrzębie, kosy, kruki, myszołowy), 
378 koni oraz 42 pacjentów z zapaleniem opon mó-
zgowo-rdzeniowych i mózgu metodą ELISA wykryli 
przeciwciała p/WNV w 63 (13,29%) spośród 474 pró-
bek surowicy dzikich ptaków oraz w jednej (0,26%) 
z 378 próbek surowicy koni. Czternaście (33,33%) z 42 
surowic pacjentów były pozytywnych; jeden wynik 
pozostawał wątpliwy. Dodatnie próbki ptaków zostały 
zweryfikowane metodą PRNT. Pozytywne wyniki sero-
logiczne u ludzi, ptaków, koni wskazują, że WNV może 
być ściśle powiązany z ekosystemem w Polsce (17). 

Obecność wirusa w tak wielu krajach Europy, 
w tym u naszych bliskich sąsiadów (Czechy, Ukraina) 
oraz komarów będących wektorem WNV należących 

do Culex pipiens s.l. i Culex torrentium na terytorium 
Polski (okolice Wrocławia) (18) przemawiają za dużym 
prawdopodobieństwem występowania WNV w Polsce. 
Stwarza to konieczność uwzględniania tego patogenu 
jako czynnika etiologicznego w przypadkach zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych. 

WIRUS USUTU 

Wirus USUTU jest kolejnym wirusem z rodziny 
Flaviviridae, rodzaju Flavivirus, należącym do sero-
kompleksu japońskiego zapalenia mózgu. Przenoszony 
jest przez komary: Culex pipiens (holarktyczny), Culex 
neavei, Culex perexiguus, Aedes albopictus (gatunek 
z południowo-wschodniej Azji), Ochlerotatus caspius 
(palearktyczny), Anopheles maculipennis complex 
(holarktyczny), Culex perfuscus, Coquillettidia aurites, 
Mansonia africana (19, 20).  Naturalny cykl życiowy 
wirusa zachodzi na linii:  komary – ptaki - komary. 
Zakażenie ludzi może następować także na drodze 
transfuzji lub w wyniku przeszczepów (21, 22).

Wirus został wyizolowany po raz pierwszy w 1959 
roku w RPA z komara (Culex neavei), a w latach na-
stępnych kolejne szczepy wykryto u różnych gatunków 
ptaków i komarów w Afryce. Wirus ten został wyizo-
lowany u nietoperzy w 2014 roku w Niemczech (23). 
Komary przenoszą wirusa na ludzi, konie, gryzonie, 
które są przypadkowymi gospodarzami. Ssaki i ludzie 
są końcowym etapem rozsiewu wirusa (dead-end hosts). 

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem USUTU 
ludzi, przebiegający z wysypką i gorączką, potwier-
dzono w 1981 roku w Republice Środkowej Afryki, 
a w Europie we Włoszech w 2009 roku (19, 20). 
W 2012 w Niemczech stwierdzono obecność przeciw-
ciał p/USUTU u jednego z 4200 badanych ludzi (24), 
a w 2013 w Chorwacji opisano 3 chorych z zapaleniem 
opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywołane przez 
wirus USUTU (25). 

Okres wylęgania choroby wynosi 2-14 dni. Choroba 
przebiega najczęściej z wysypką i gorączką. Zakażenie 
może przybierać postać choroby neuroinwazyjnej po-
dobnej do gorączki Zachodniego Nilu oraz zapalenia 
wątroby (21, 22, 26). 

Istnieje mało danych na temat możliwości diagno-
stycznych. Przeciwciała w klasie IgM pojawiają się 5 
dni po wystąpieniu gorączki. Nadal brakuje specyficz-
nych testów do oznaczania przeciwciał IgM, w 2012 
pojawiły się pierwsze testy serologiczne w klasie IgG. 
Ze względu na fakt, iż wirus ten należy do Flaviviridae, 
w przypadkach dodatnich konieczne jest potwierdzenie 
testem PRNT. Inną metodą jest RT- PCR ( Real-Time 
PCR), którą można poszukiwać wirusa w płynie mózgo-
wo-rdzeniowych i we krwi (20, 26). Leczenie choroby 
jest objawowe. 
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Latem 2001 roku w Austrii stwierdzono wzrost 
śmiertelności ptactwa, zwłaszcza z rzędu wróblowatych 
(Passeriformes), wskutek zakażenia wirusem USUTU. 
W kolejnych latach stwierdzano obecność wirusa USU-
TU u martwych ptaków i/lub komarów w kilku krajach: 
2005 – Węgry, 2009 – Włochy, 2006 i 2009 – Hiszpania, 
2006 – Szwajcaria (20). 

Serologiczne potwierdzono obecność USUTU 
u dzikiego ptactwa w 2005 roku w Czechach, w 2001 
i 2002 w UK, w 2007 w Niemczech, w 2007 we Wło-
szech, w 2003 i 2006 w Hiszpanii, w 2006 w Szwajcarii. 
Wnioskowano, iż jednorazowa introdukcja z Afryki do 
Europy (Wiedeń) jest wysoce prawdopodobna, zwłasz-
cza że ten sam szczep rozprzestrzenia się w wielu kra-
jach Europy Środkowej. Porównanie sekwencji wirusa 
USUTU wykrytego z różnych gatunków w różnych 
okręgach wskazuje, że we Włoszech w latach 2008 
i 2009 u koni, kurczaków, dzikiego ptactwa i komarów 
(serologia, wirusologia) prawdopodobnie krążyły dwa 
szczepy USUV (19, 20). 

W Polsce w 2008 roku u mewy śmieszki (Larus 
ridibundus) wykryto przeciwciała neutralizujące dla 
wirusa USUTU; było to pierwsze i ostatnie doniesienie 
z Polski (27).

PODSUMOWANIE

Reasumując i próbując odpowiedzieć na pytanie, 
czy w Polsce istnieje zagrożenie zakażeniem WNV 
zaryzykujemy stwierdzenie, iż tak. Ponadto istnieją 
przesłanki o występowaniu wirusa USUTU na terenie 
Polski. Wpływ na rozprzestrzenianie się tych wirusów 
mają takie czynniki jak globalne ocieplenie, podróżo-
wanie po całym świecie. Ponadto potwierdzone przy-
padki zachorowań ludzi w krajach ościennych (Czechy, 
Ukraina), potwierdzona obecność obu wirusów oraz 
wektorów (Culex pipiens s.l. i Culex torrentium (Culici-
dae) na terenie naszego kraju wskazują na konieczność 
dalszych badań epidemiologicznych oraz uwzględnia-
nia tych patogenów w diagnostyce różnicowej chorób 
gorączkowych oraz neuroinfekcji. 
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STRESZCZENIE

Rocznie umiera ponad 57 tysięcy osób spośród 20 milionów zakażonych HEV. Zakażenie tym wirusem jest 
już nie tylko chorobą występującą endemicznie w krajach rozwijających się Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 
W większość krajów Europy obserwuje się wzrastającą liczbę rodzimych zakażeń HEV. Wywoływane są przez 
siedem różnych genotypów wirusa odpowiedzialnych za ostre i przewlekłe zakażenia. Najczęściej zakażenie 
rozpoznaje się wśród świń domowych i dzików, które są źródłem zakażenia ludzi. Do zakażenia dochodzi drogą 
pokarmową po spożyciu zainfekowanej wody lub mięsa. Choroba jest typową zoonozą.

Zakażenia są najniebezpieczniejsze dla chorych z immunosupresją polekową, chorych zakażonych HIV, 
pacjentów po przeszczepieniu narządów, osób starszych. U niektórych osób, szczególnie w grupie kobiet ciężar-
nych, ostre zakażenie HEV przebiega bardzo ciężko, a niepowodzenia terapeutyczne występują u 25% chorych. 
Przewlekłe zakażenie rozwija się najczęściej u chorych po transplantacjach i wymaga długotrwałego leczenia 
przeciwwirusowego. Zakażenie HEV jest narastającym problemem zdrowia publicznego w krajach Europy, co 
wskazuje na celowość wprowadzenia na stałe powszechnej diagnostyki klinicznej w określonych grupach cho-
rych, zwłaszcza otrzymujących leczenie immunosupresyjne.

Słowa kluczowe: HEV, zakażenia rodzime w Europie

WSTĘP

Około 20 milionów osób rocznie ulega zakażeniu 
HEV, z czego około 57 000 umiera (1, 2). Przez wiele lat 
zakażenie HEV postrzegano jako chorobę endemiczną 
występującą w krajach rozwijających się Azji, Afryki 
i Ameryki Łacińskiej. Sporadycznie dochodziło do 
zachorowań epidemicznych na terenach Europy i Ame-
ryki Północnej wśród imigrantów przybywających 
z miejsc endemicznego występowania wirusa. Obecnie 
zachorowania na ostre i przewlekłe zapalenie wątroby 
typu E występują na całym świecie jako zakażenia 
importowane, jak również rodzime. Coraz częściej 
spotykane są opisy zachorowań rodzimych na terenach 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier czy Holan-
dii. Zakażenia najczęściej rozwijają się wśród chorych 
z immunosupresją związaną ze stosowanymi lekami, 
głównie u chorych po przeszczepieniu narządów. Inną 
grupą są chorzy zakażeni HIV, jak też osoby starsze, 
u których w sposób naturalny dochodzi do obniżenia 
odpowiedzi immunologicznej. Obecnie znamy sie-
dem genotypów HEV różniących się właściwościami 

biologicznymi. Zakażenia HEV występują nie tylko 
wśród ludzi, najczęściej stwierdzane są u domowych 
i dzikich świń. Zwierzęta te są źródłem zakażenia ludzi. 
Choroba jest typową zoonozą (3). Aktualna wiedza 
dotycząca zakażenia HEV wymaga zrewidowania 
o nowe informacje z powodu narastającego problemu 
rozszerzania się tej infekcji w Europie.   

ETIOLOGIA

Wirusy E zapalenia wątroby należą do rodzaju 
Hepevirus, rodziny Hepeviridae. Są one kuliste, bez-
otoczkowe i posiadają genom zbudowany z pojedynczej 
nici RNA. Obecnie wyróżnia się 7 genotypów HEV, 
wśród których wyodrębnia się dodatkowo subtypy. 
Wirusy te są najczęściej przenoszone drogą pokarmową, 
jednak możliwe są zakażenia płodu przez chorą matkę, 
przeniesienie wirusa z przeszczepianymi narządami lub 
podczas transfuzji krwi. Wirusy są patogenne wobec 
ludzi, jak również świń domowych i dzikich, jeleni, 
mangust, wielbłądów i królików. Powszechnie uważa 
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się, że najczęstszym rezerwuarem zakażenia HEV są 
świnie (4, 5).  

Wirion HEV jest zmienny, wielkości 27-34 nm. 
Genom zawiera trzy otwarte, nakładające się na sie-
bie ramki odczytu ORF1, ORF2 i ORF3. ORF1 jest 
odpowiedzialna za kodowanie białek strukturalnych 
odpowiedzialnych za syntezę replikazy i helikazy wi-
rusowej, niezbędnej w procesach powstawania wirusa. 
ORF-2 odpowiada za syntezę białek kapsydu, a ORF-3 
wspomaga działanie ORF-2 oraz jest odpowiedzialna za 
aktywność wirusa związaną z opuszczeniem zakażonej 
komórki (2, 4, 5).

PATOGENEZA

Wpływ HEV na hepatocyty nie jest do końca po-
znany, co jest związane z brakiem sprawnego systemu 
hodowli komórkowej przeznaczonego do rozmnażania 
HEV. Wirus prawdopodobnie wykazuje właściwości 
cytotoksyczne, immunocytotoksyczne, a ponadto 
aktywuje w hepatocytach procesy apoptozy.  W ob-
razie histopatologicznym wątroby chorych z ostrym 
zakażeniem HEV o ciężkim przebiegu, stwierdza się 
ogniskową martwicę, nacieki zapalne około-wrotne 
oraz aktywację w hepatocytach procesów apoptozy. 
W nacieku zapalnym dominują neutrofile, komórki 
cytotoksyczne CD 8.  Zmianom tym towarzyszy cho-
lestaza zaznaczona głównie w małych przewodach 
z współistniejącym zapaleniem dróg żółciowych. Po-
nadto, w wątrobie występuje tworzenie z hepatocytów 
struktur typu pseudo-rozet,  pseudo-gruczołów (gland-
-like arrangement) i pseudo-transformacji gruczołowej  
(gland-like transformation).  Interesujący jest fakt 
występowania odmiennych zmian histopatologicznych 
w wątrobie chorych zakażonych HEV z obszarów en-
demicznych i pacjentów z Europy zakażonych wirusem 
rodzimym. Obserwacje te mogą wskazywać również na 
odmienny wpływ genotypów HEV na obraz morfolo-
giczny wątroby (6).  

EPIDEMIOLOGIA HEV

Zakażenie HEV jest dziś światowym światowym 
problemem zdrowotnym. Genotypy 1 i 2  występują 
głównie w krajach nisko uprzemysłowionych Azji, 
Afryki i Ameryki Środkowej. Do zakażenia tymi 
genotypami dochodzi najczęściej wskutek spożycia 
zakażonej wody (7). Zakażenie genotypem 1 i 2 często 
rozpoznaje się również u świń domowych hodowanych 
w sąsiedztwie osób zakażonych. Są one najprawdopo-
dobniej dla człowieka głównym źródłem zakażenia. 

Genotyp 3 HEV w odróżnieniu do genotypów 1 i 2 
występuje na całym świecie, w tym w krajach wysoko 

uprzemysłowionych. Liczba przypadków zakażenia 
ludzi tym wirusem systematycznie wzrasta. Główną 
przyczyną zakażenia genotypem 3 jest spożycie niedo-
gotowanego mięsa wieprzowego, a szczególnie wątroby 
(8, 9). Świnie domowe i dziki są głównym rezerwuarem 
genotypu 3. Badania dzików w regionie  Latium (Wło-
chy) wykazały u 40,7%  zwierząt zakażenie genoty-
pem 3 HEV (10). Północne Indie, Pakistan, Somalia, 
Sudan i Nepal są miejscami najczęściej występującej 
niewydolności wątroby u ciężarnych związanej z ostrym 
zakażeniem HEV, głównie genotypem 3, rzadziej 1 (11). 

Genotyp 4 HEV jest wykrywany na całym świecie, 
jednak najczęściej identyfikowany jest w krajach azja-
tyckich. Występuje głównie u świń domowych (12). 
W roku 2010 Colson i wsp. opisali liczne przypadki za-
każenia HEV wśród Włochów spożywających kiełbaski 
(figatelli), w skład których wchodziło mięso z dzika. 
Identyfikacja molekularna genomu wirusów wywołu-
jących te zakażenia pozwoliła na rozpoznanie dwóch 
nowych genotypów HEV. Określono je jako genotypy 
5 i 6. Do zakażenia tymi wirusami może dochodzić na 
drodze pokarmowej po spożyciu mięsa z dzika (8, 13). 
Genotyp 7 HEV został  wyizolowany od wielbłądów, 
a jego właściwości biologiczne są prawdopodobnie 
zbliżone do genotypów 5 i 6 HEV (4). 

W Europie „rodzime” zakażenie HEV potwierdzono 
w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech, 
Węgrzech, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Słowenii, Cze-
chach, Szwecji i Rosji (5). Borgen i wsp. analizowali 
wśród chorych Holendrów z ostrym zakażeniem HEV 
rodzaje spożywanego mięsa oraz bezpośredni kontakt 
z różnymi zwierzętami. Pacjenci mieli zakażenie rodzi-
me, nie wyjeżdżali do miejsc endemicznego występo-
wania HEV. Nie obserwowano związku pomiędzy bez-
pośrednią styczność ze zwierzętami a zachorowaniem. 
Najbardziej prawdopodobnym sposobem zakażenia 
było spożywanie wieprzowiny (14). Wydaje się, że 
podobne rozprzestrzenianie wirusa występuje również 
w innych krajach Europy.

Obecnie uważa się, że grupami ryzyka zakażenia 
HEV są pracownicy ferm hodujących świnie, wete-
rynarze, osoby mające częsty kontakt ze świniami 
domowymi i dzikami oraz pracownicy instalacji ka-
nalizacyjnych. Zagrożenie zakażeniem występuje na 
całym świecie, jakkolwiek w krajach europejskich nie 
jest częste. 

KLINIKA

Okres inkubacji HEV waha się od 15 do 60 dni, lecz 
w zależności od genotypu (genotyp 3 ) może dochodzić 
nawet do 6 miesięcy (14). Przebieg ostrego zapalenia 
wątroby typu E jest bardzo zróżnicowany, najczęściej 
łagodny.  
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W badaniach Bauer i wsp. u 11 z 23 chorych 
z ostrym zakażeniem HEV nie obserwowano żad-
nych objawów chorobowych. Postać żółtaczkowa 
choroby wystąpiła u czterech pacjentów, aktywność 
ALT nie przekraczała 1300 IU/ml, nie stwierdzano 
zaburzeń krzepnięcia krwi. Wszyscy chorzy, u których 
rozpoznano ostre zakażenie otrzymywali wcześniej leki 
immunosupresyjne z powodu chorób reumatoidalnych. 
U żadnego pacjenta po przebyciu ostrego zachorowania 
nie rozwinęła się przewlekła postać choroby (15). Bada-
nia przeprowadzone wśród 87 dzieci leczonych immu-
nosupresyjnie w Rosji wykazały obecność przeciwciał 
anty HEV IgG u 5,7% pacjentów. Porównawcze badanie 
u dzieci zdrowych wykazało obecność tych przeciwciał 
tylko u 1,4%. W żadnej grupie badanych dzieci nie ob-
serwowano klinicznie objawowego przebycia ostrego 
zakażenia (16). We Włoszech, wśród chorych zakażo-
nych HIV obecność przeciwciał przeciwko HEV klasy 
IgG stwierdzono u 6,7% (34/509). Jednak u żadnego z  
pacjentów nie obserwowano klinicznie ostrego procesu 
chorobowego związanego z ostrym zakażeniem HEV. 
Ponadto, żaden z pacjentów nie rozwinął przewlekłego 
zakażenia HEV (17). Podobne badania przeprowadzone 
w Grecji wśród osób zakażonych HIV wskazują na 
występowanie przeciwciał anty HEV IgG u 7,3% ba-
danych. Również w tych badaniach nie obserwowano 
incydentów ostrego uszkodzenia wątroby (18). Przebieg 
ostrego zakażenia może być jednak ciężki. 

Ocena retrospektywna pacjentów hospitalizowa-
nych w jednej z Klinik w Szwajcarii z powodu prawdo-
podobnie polekowego poważnego uszkodzenia wątroby 
wykazała, że u 3/158 chorych przyczyną było zakażenie 
HEV (19).  Borgen i wsp. opisali 19 przypadków ostrego 
zakażenia HEV wśród Holendrów, głównie emerytów 
(wiek 50 – 84 lata), u których do zakażenia doszło na 
terenie Holandii. Najczęstszymi objawami ostrego 
zakażenia HEV było ciemne zabarwienie moczu (84%), 
żółtaczka (79%), złe samopoczucie (73%), odbarwienie 
stolca, świąd skóry, nudności, wymioty, gorączka, bóle 
brzucha. Wśród chorych przewagę stanowili mężczyźni 
(17/2), (14). W retrospektywnych badaniach Manka 
i wsp. określających przyczyny ostrej, poważnej niewy-
dolności wątroby u 80 chorych z Kliniki Essen w okresie 
od 2006 do 2013, stwierdzono, że u 10-15% pacjentów 
przyczyną było zakażenie HEV. Ocenę przeprowadzono 
na podstawie wykrycia specyficznych przeciwciał anty 
HEV IgG  (15%), anty HEV IgM (9%) oraz HEV RNA 
(10%), (20). Obserwacje chorych z ostrym zakażeniem 
HEV wskazują, że najczęściej do objawowych proce-
sów chorobowych dochodzi wśród pacjentów z obni-
żoną odpornością immunologiczną, głównie mężczyzn. 

U 25-30% kobiet w ciąży przebieg ostrego za-
każenia HEV jest bardzo ciężki. Może dochodzić do 
rozwoju nadostrego zapalenia wątroby prowadzącego 
do niewydolności wątroby i niepowodzenia terapeu-

tycznego (21). Ostre zapalenie wątroby typu E u cię-
żarnych może wpływać na zwiększoną śmiertelność 
płodu oraz przedwczesny poród. Ponadto, stwierdzano 
śmierć noworodków urodzonych przez matki zakażone 
HEV. Aktualnie jednak nie zaleca się przerwania ciąży 
w przypadku zakażenia HEV (11). Zakażenia genoty-
pami 1 lub 3 HEV są najczęstszą przyczyną nadostrego 
zapalenia wątroby u kobiet w ciąży (22).  

Coraz częściej rozpoznawane jest przewlekłe 
zapalenie wątroby typu E, głównie wśród osób z ob-
niżoną odpornością immunologiczną (1). Bouts i wsp. 
opisują rozwój przewlekłego zapalenia wątroby typu E 
u dwójki dzieci z Europy Zachodniej po przeszczepie 
nerek. U dzieci wcześniej nie obserwowano objawów 
ostrego uszkodzenia wątroby (23). W dużym badaniu 
prospektywnym przeprowadzonym w Niemczech wśród 
chorych po przeszczepie serca, spośród 274 chorych 
u 4 stwierdzono przewlekłe zakażenie HEV z aktyw-
nym zapaleniem wątroby i u części zaawansowaną 
chorobą wątroby (24). Wśród 287 dorosłych chorych 
po ortotopowym przeszczepieniu wątroby u 4 (1,4%)  
wykryto dwukrotnie w odstępstwie 6 miesięcy HEV 
RNA, świadczący o przewlekłym stanie zapalnym. 
Badania przeprowadzono w miejscu nie endemicznego 
zakażenia HEV. U wszystkich tych pacjentów przebieg 
choroby był bezobjawowy (25). Kamar i wsp. ocenili 
częstość rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby 
typu E u chorych po ostrym zakażenia HEV w grupie 
pacjentów z przeszczepami narządowymi na 60% . 
Czynnikiem predysponującym było stosowanie leku 
Takrolimus, zaś zmniejszenie dawek leków immuno-
supresyjnych prowadziło do zmniejszenia częstości 
rozwoju przewlekłego zakażenia HEV o 30% (26). 

DIAGNOSTYKA ZAKAŻENIA HEV

Poszukiwanie w surowicy przeciwciał anty HEV 
w klasie IgG, IgM i IgA  (ELISA) jest procesem 
rozpoczynającym specyficzną diagnostykę zakażenia 
tymi wirusami. Obecność przeciwciał nie pozwala na 
rozpoznanie zakażenia, jakkolwiek potwierdza kon-
takt układu immunologicznego z wirusem. Wykrycie 
w surowicy specyficznych przeciwciał anty HEV IgM 
i IgA sugeruje prawdopodobieństwo ostrego zakażenia 
(27).  U wszystkich chorych z obecnością przeciwciał 
wskazane jest wykonanie badań określających obec-
ność antygenu HEV lub HEV RNA. Najczęściej wśród 
takich chorych wykonywane są badania molekularne 
(RT-PCR) pozwalające wykryć HEV RNA. Obecność 
antygenu HEV (HEV-Ag) w surowicy lub kale oceniane  
metodą EIA jest badaniem łatwiejszym  i tańszym od 
badań PCR. Badanie to cechuje się mniejszą czułością 
w porównaniu do RT-PCR, ale większą w odniesieniu 
do nested RT-PCR (28). 
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Genotyp wirusa jest możliwy do ustalenia przez 
sekwencjonowanie zapisu genomu wirusa głównie 
w obrębie ramki odczytu ORF2 (szczególnie w pozycji 
148), (14). 

LECZENIE

Aktualnie brak jest ustalonych standardów terapii 
chorych z ostrym i przewlekłym zakażeniem HEV. FDA 
nie zatwierdziło żadnego leku wykazującego w ba-
daniach skuteczne działanie przeciwko HEV. Manka 
i wsp. u 5 chorych z objawowym, ostrym zakażeniem 
HEV zastosowali rybawirynę. U wszystkich pacjentów 
doszło do eliminacji wirusa (20). Galante i wsp. leczyli 
rybawiryną czterech chorych z rozpoznanym przewle-
kłym zakażeniem HEV. Lek stosowano w dawce od 400 
do 800 mg/dobę przez okres 3 miesięcy. Terapia była 
skuteczna u 3 chorych, czwarty pacjent wyeliminował 
wirusa po re-terapii (25). Analiza wieloośrodkowa 
skuteczności rybawiryny w terapii chorych przewle-
kle zakażonych HEV i będących po przeszczepach 
narządowych wskazuje na 68% uzyskanie SVR (29). 
Jedną z możliwych przyczyn braku skuteczności RBV 
może być niedawno opisana mutacja polimerazy RNA 
HEV tzw. G1634R (30). Nan i wsp. wykazali w bada-
niach eksperymentalnych wysoką skuteczność przeciw 
HEV antysensownych cząstek peptydu skojarzonych 
z oligomerami morfoliny (PPMO). Cząstki te hamują 

translację wirusowego genomu, a pierwsze badania 
potwierdzające takie działania zostały przeprowadzone 
wobec wirusa grypy (22).  

Badania nad skuteczną szczepionką przeciwko 
HEV są bardzo zaawansowane. Wydaje się, że szerokie 
wprowadzenie tej szczepionki do profilaktyki nastąpi 
niebawem. Jest to szczególnie ważne w rejonach ende-
micznego występowania zakażenia  (31, 32).

PODSUMOWANIE

Zakażenie HEV jest narastającym problemem 
w krajach Europy. Coraz częściej zakażenia występują 
rodzime, a nie importowane. Zachorowania są szczegól-
nie niebezpieczne dla osób ze zmniejszoną odpornością 
immunologiczną. Liczne badania przeprowadzone 
w różnych ośrodkach medycznych w Europie wska-
zują na celowość wprowadzenia na stałe diagnostyki 
dotyczącej tego zakażenia.
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Pacjenci oddziałów intensywnej terapii (ICU – intensive care unit) są narażeni na wiele czynników ry-
zyka powstania szpitalnego zapalenia płuc (HAP - hospital aquired pneumonia), którego szczególnym rodzajem 
jest zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (VAP - ventilator associated pneumonia). Specyficzne 
czynniki ryzyka powstania VAP oddziaływają na pacjentów już w dniu przyjęcia do oddziału i są związane z jego 
chorobą zasadniczą oraz inwazyjnymi procedurami medycznymi, którym poddawany jest pacjent. Celem badań 
była ocena czynników ryzyka występowania VAP związanych z pacjentem i stosowanym leczeniem inwazyjnym. 
MATERIAŁ I METODY. Retrospektywnej analizie poddano 1227 pacjentów hospitalizowanych w latach 2010– 
2014 w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Dane doty-
czące procedur wykonywanych w ICU uzyskano z elektronicznego systemu rejestracji szpitalnej i dekursusów 
z każdego dnia pobytu pacjenta, natomiast informacje z zakresu zakażeń szpitalnych uzyskano okresowych 
raportów oddziałowych sporządzanych przez Zespół Kontroli Zakażeń. W rozpoznawaniu zakażeń VAP stoso-
wano definicje zakażeń szpitalnych wydane przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i ECDC 
(European Center for Disease Prevention and Control).
WYNIKI W badanym oddziale wykryto 58 VAP u pacjentów poddanych wentylacji mechanicznej, zakażenia 
częściej występowały u mężczyzn (43 przypadków, tj. 6%), niż u kobiet (15 przypadków, tj. 3%). Czas trwania 
wentylacji mechanicznej powyżej 20 dni był znaczącym determinantem wystąpienia VAP (p < 0,001). Choroby 
zasadnicze pacjenta (będące powodem przyjęcia do oddziału) miały wpływ na występowanie VAP, a najistot-
niejsze z nich to: uraz wielonarządowy (20 przypadków VAP na 217 pacjentów (incidence 9,2%)), sepsa (3 
przypadki VAP na 31 pacjentów (incidence 9,7%)), choroba centralnego układu nerwowego (10 przypadków VAP 
na 124 pacjentów (incidence 8,1%)), układ endokrynny (1 przypadek VAP na 12 pacjentów (incidence 8,3%)), 
choroby układu oddechowego (11 przypadków VAP na 168 pacjentów (6,5%)). Inwazyjne procedury medyczne 
wykonywane w drogach oddechowych pacjenta były istotnymi czynnikami ryzyka (p<0,001) powstania VAP: 
reintubacji (R = 0,271), tracheostomii(R = 0,309) i bronchoskopii (R = 0,316). W okresie od 2010 do 2014 r. 
zachorowalność na VAP  wynosiła (4,7%), współczynnik gęstości zachorowań na 1000 osobodni wentylacji me-
chanicznej wynosił 10,5, a współczynnik śmiertelności w VAP 32,8%. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi 
VAP były Acinetobacter baumannie (21izolatów, tj. 36,4%), Pseudomonas aeruginosa (8 izolatów, tj. 13,8%), 
Escherichia coli (7 izolatów, tj. 12%).

Słowa kluczowe: hospital aquired pneumonia (HAP), ventilator associated pneumonia (VAP), intensive care 
unit (ICU) 

WSTĘP

Specyfiką oddziałów intensywnej terapii jest 
stosowanie zaawansowanych technik leczniczych, 

polegających na inwazyjnym monitorowaniu oraz me-
chanicznym wspomaganiu czynności niewydolnych na-
rządów lub układów, w tym układu oddechowego. Jedną 
z najczęściej wykonywanych procedur terapeutycznych 
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w OIT jest intubacja oraz tracheostomia i prowadzona 
dzięki nim wentylacja mechaniczna, a obecność rurki 
dotchawiczej jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka 
powstania VAP. Wytworzenie sztucznej drogi oddecho-
wej pozbawia chorego funkcji ogrzewania, nawilżania 
i oczyszczania wdychanego powietrza, generuje to 
szereg interwencji pielęgnacyjnych i leczniczych, które 
mogą sprzyjać powstawaniu VAP (1).

MATERIAŁ I METODY

Retrospektywnej analizie poddano chorych leczo-
nych w OIT Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza 
w Tarnowie w latach 2010 - 2014. Badaniami objęto 
1227 pacjentów, u których stosowano wentylację 
mechaniczną powyżej 48 godzin. Pacjenci OIT byli 
leczeni i pielęgnowani zgodnie z zalecanymi przez 
ekspertów zaleceniami profilaktyki VAP, takimi jak: 
stosowano półleżącą pozycję ciała pacjentów, dbano 
o higienę jamy ustnej, utrzymywano właściwe ciśnienie 
w mankiecie uszczelniającym, stosowano nawilżacze 
i wymienniki ciepła i wilgoci oraz rurki dotchawicze 
z cienkim mankietem możliwością odsysania pod-
głośniowego (1). Dane dotyczące przebiegu leczenia 
pacjentów pozyskiwano korzystając z elektronicznej 
bazy danych w szpitalnym systemie InfoMedica. 
Zapalenia płuc związane z wentylacją mechaniczną 
(VAP – ventilator associated pneumonia) rozpoznawano 
w oparciu o definicje opracowane przez CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention) (2) oraz ECDC 
(European Center for Disease Prevention and Control) 
z uwzględnieniem diagnostyki mikrobiologicznej dla 
szpitalnych zapaleń płuc (PN) (3, 4). Podziału zapaleń 
płuc typu VAP dokonano w oparciu o metodę uzyska-
nia materiału z dróg oddechowych pacjenta: metoda 
bronchoalveolar lavage (BAL), szczoteczki (PN1), 
aspirat tchawiczy (PN2), jakościowy posiew plwociny 
(PN4) (3, 4). Badania mikrobiologiczne były pobierane 
u pacjentów, u których podejrzewano zakażenie VAP. 
Czynniki etiologiczne zakażeń diagnozowano klasycz-
nymi metodami hodowli drobnoustrojów. Identyfikację 
gronkowców, pałeczek z rodziny Enterobacteriace, 
pałeczek niefermentujących prowadzono z wykorzy-
staniem automatycznego systemu identyfikacji Vitek 
2 Compact (firma bioMérieux). 

W celu przeprowadzenia oceny sytuacji epide-
miologicznej zastosowano następujące wskaźniki: 
Incidence = liczba VAPSs / liczba pacjentów x 100; 
Density incidence (DI= liczba VAPs / liczba osobodni 
z wentylacją mechaniczną i x 1000): Mortality (%death 
= liczba zgonów związanych z VAPs / liczba wykrytych 
przypadków VAPs x 100); Ventilator utilization ratio 
(VU-R = liczba osobodni z wentylacją mechaniczną / 
liczba osobodni hospitalizacji, a według ECDC (3, 5) 

IU-R = liczba dni z intubacją / liczba osobodni hospi-
talizacji x 100. Wyniki poddano analizie statystycznej 
z użyciem programu STATISTICA 10.

WYNIKI

W ICU Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza 
w Tarnowie w okresie pięciu lat poddano wentylacji 
mechanicznej 1227 pacjentów, w tym 712 (58%) 
mężczyzn i 515 (42%) kobiet. Średni wiek pacjentów 
wynosił 59 lat; dla kobiet 51 lat, dla mężczyzn 57 lat. 
Zakażenia VAP częściej też występowały u mężczyzn 
43 przypadki (incidence 6%), niż u kobiet 15 przypad-
ków (incidence 3%). Największą liczbę zakażeń VAP 
rozpoznano w grupie wiekowej od 51 do 75 roku życia 
(32 przypadki VAP (incidence 5,3%). Czas wentylacji 
mechanicznej powyżej 20 dni był znaczącym statystycz-
nie (p = 0,001) determinantem występowania VAP(32 
przypadki VAP (incidence 33,7%) (Tab. I).

Poddano analizie choroby będące przyczyną ho-
spitalizacji pacjenta w ICU (rozpoznanie postawione 
w dniu przyjęcia do oddziału). Chorobą, której najczę-
ściej towarzyszyło powikłanie leczenia w postaci VAP 
był uraz wielonarządowy (20 przypadków VAP na 217 
pacjentów (incidence 9,2%)). Pacjenci z tym rozpo-
znaniem mieli najdłuższy czas pobytu w oddziale, byli 
też najmłodszą wiekowo grupą pacjentów. W grupie tej 
dominowali mężczyźni stanowiąc 76% wszystkich pa-
cjentów z urazem wielonarządowym. Również w innych 
chorobach częstość występowania VAP była wysoka: 
sepsa (3 przypadki VAP na 31 pacjentów (incidence 
9,7%)), choroby centralnego układu nerwowego (10 
przypadków VAP na 124 pacjentów (incidence 8,1%), 
choroby układu endokrynnego (1 przypadek VAP na 12 
pacjentów (8,3%)), choroby układu oddechowego (11 
przypadków VAP na 168 pacjentów (incidence 6,5%)) 
i inne (Tab. II).

Na częstość występowania VAP (p<0,001) wpływ 
miały również inwazyjne procedury medyczne stoso-
wane u pacjenta, takie jak: tracheostomia, broncho-
skopia, reintubacja, żywienie enteralne i pozajelitowe, 
analgosedacja, zgłębnik, wentylacja mechaniczna >48 
godzin, aspiracja, drenaże klatki, chory nieprzytomny. 
Uzyskano korelacje znamienności statystycznej między 
czynnikami ryzyka a występowaniem VAP w przypad-
ku reintubacji (R = 0,271), tracheostomii (R = 0,309) 
i bronchoskopii (R = 0,316) (Tab. III).

Najwyższa zachorowalność na VAP  miała miejsce 
w roku 2010 (7,6%), w tym roku był również najwyższy 
współczynnik gęstości zachorowań na 1000 osobodni 
hospitalizacji i wynosił 9,4. Współczynnik śmiertelności 
wśród pacjentów z VAP najwyższy był w roku 2012 
(70%), a najniższy w roku 2010 (17,6%) (Tab. IV). 
Częstość występowania VAP jest związana z liczbą dni 
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wentylacji mechanicznej, wskaźnik ten określany jako 
„gęstość zachorowań” pokazuje natężenie występowa-
nia VAP wśród wentylowanych pacjentów. Najwyższy 
wskaźnik gęstości zaobserwowano w roku 2010 (21na 
1000 osobodni wentylacji) (Tab. V). 

Dokonano podziału VAP w diagnostyce mikrobio-
logicznej w oparciu o rodzaj materiałów pobranych 
od pacjentów zgodnie z kryteriami rozpoznawania PN 
(pneumonia) ECDC: metodą bronchoalveolar lavage 
(BAL) uzyskano 15izolatów odpowiedzialnych za VAP 
(PN1), 6 izolatów z aspiratu tchawiczego (PN2), 37 
izolatów w jakościowym badaniu plwociny (PN4). 
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym VAP była 
Acinetobacter baumannii (21izolatów, tj. 36,4%), przy 
czym w 96% bakteria ta była oporna na karbapenemy 
i dwie inne grupy leków. Drugie miejsce zajmowała 
Pseudomonas aeruginosa (8 izolatów, tj. 13,8%), gdzie 
wszystkie wyhodowane szczepy wykazywały oporność 
na karbapenemy i dwie inne grupy leków. Na trzecim 
miejscu występowała Escherichia coli (7 izolatów, tj. 
12%), wśród których 17% było ESBL (+) (Extended 
Spectrum Betalactamases) (Tab. VI). 

DYSKUSJA

Zakażenia szpitalne HAI (healthcare associated 
infection) w OIT są zjawiskiem, które powoduje wiele 
negatywnych skutków zdrowotnych u pacjenta. Są 
przyczyną wydłużonej hospitalizacji, zwiększonej 
śmiertelności i znacznego wzrostu kosztów leczenia 
(6). Autorzy wielu publikacji twierdzą, że 20 - 50% 
wszystkich zakażeń szpitalnych powstaje w OIT (1,7,8). 
Zwiększone ryzyko wystąpienia zakażenia u pacjentów 
w OIT związane jest z koniecznością stosowania inwa-
zyjnych procedur, których zadaniem jest wspomaganie 
niewydolnych układów (9). Wśród badanych pacjentów 
OIT w Tarnowie średni wiek chorego wynosił 59 lat, 
częściej hospitalizowani byli mężczyźni (58%) niż 
kobiety (42%). Podobną zależność widać w badaniu 
Wieder – Huszla (6) w tej grupie, z HAI dominowała 
płeć męska, a średnia wieku wynosiła 57 lat.

Według American Thoracic Society Infectionus 
Diseases Society of America szpitalne zapalenie 
płuc stanowi do 25% wszystkich zakażeń na oddzia-
łach intensywnej terapii, z czego 90% jest związana 
z zastosowaniem wentylacji mechanicznej (VAP) (10). 
W OIT szpitalne zapalenie płuc związane jest z inwa-
zyjną metodą prowadzenia wentylacji mechanicznej 
(intubacja, tracheostomia), określane jest jako IAP 
lub VAP (2,3). Łazowski i wsp. (11) podaje częstość 
występowania VAP w wysokości 10,1%. W badaniach 
amerykańskich określono VAP na poziomie od 2,5 do 
22,8%, a gęstość zachorowań od 1,3 do 8,5 na 1000 
dni wentylacji mechanicznej (12). W jednym z badań 

europejskich obejmującym 27 oddziałów intensywnej 
terapii gęstość występowania VAP wynosiła od 13 do 
16,6 na 1000 dni wentylacji mechanicznej (13). Z badań 
europejskiego nadzoru ECDC 2007 wynika, że wskaź-
nik gęstości zachorowań VAP w OIT wynosi 14 na 1000 
dni wentylacji mechanicznej, a w 2011 - 2012 (14,15) 
10,5 na 1000 dni wentylacji mechanicznej. Według 
rocznego sprawozdania epidemiologicznego ECDC 
z 2014 r., PN stwierdzono u 5,3% pacjentów, z czego 
93% dotyczyło chorych z wentylacją mechaniczną, 
a współczynnik gęstości zachorowań związanych z VAP 
wynosił 10,1 na 1000 dni wentylacji mechanicznej(16). 
W Polsce współczynnik gęstości zachorowań VAP waha 
się od 10,2 do16,5 na 1000 dni wentylacji mechanicz-
nej (8, 17, 18). W badanej przez nas populacji (1806 
pacjentów) w OIT w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. 
Łukasza w Tarnowie zachorowalność na VAP wyniosła 
4,7%, a współczynnik gęstości zachorowań 10,5 na 
1000 dni wentylacji mechanicznej. W amerykańskich 
badaniach VAP występowały rzadziej niż w badanym 
oddziale i w innych krajach europejskich. W raporcie 
z nadzoru nad zakażeniami w programie NNIS (ICU) 
1992 - 2004 gęstość występowania VAP wykryto na 
poziomie 5,1/1000 osobodni wentylacji mechanicznej 
(19). A w programie NHSN 2006-2008 gęstość zacho-
rowań wykryto na poziomie 2,2/1000 osobodni wen-
tylacji mechanicznej (20), w 2011 roku zakażenia VAP 
wynosiły 1,0/1000 osobodni wentylacji (21), a w 2012 r. 
2,0/1000 osobodni wentylacji (22).

Ponieważ w Polsce nie ma oficjalnego rejestru wy-
stępowania zakażeń szpitalnych, w celu uwidocznienia 
wiarygodności prowadzonego nadzoru otrzymane wy-
niki dotyczące gęstości występowania VAP porównano 
z wynikami innego badania przeprowadzonego w Pol-
sce w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii we 
Wrocławiu, gdzie badano grupę pacjentów o podobnej 
liczebności; w oddziale tym gęstość występowania VAP 
była podobna jak w badanym oddziale Szpitala Woje-
wódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Natomiast 
w raporcie ECDC gęstość występowania VAP (dane 
z 9 krajów UE) w badaniu z 2007 była wyższa (14,0), 
a w roku 2011 - 2012 (10,5). Wyniki badań  nadzoru 
amerykańskiego wskazują na znacznie niższą gęstość 
występowania VAP (Tab. VII). Wykazane różnice w gę-
stości występowania VAP w programach amerykańskim 
i europejskim mogą wskazywać na różnice w jakości 
sprawowanej opieki nad pacjentem z wentylacją me-
chaniczną. 

Analizując mikrobiotę odpowiedzialną za występo-
wanie szpitalnych zapaleń płuc w Oddziale Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim 
im. Św. Łukasza w Tarnowie można stwierdzić, że 
dominującym drobnoustrojem odpowiedzialnym za 
VAP była Acinetobacter baumannii, nastęnie Pseu-
domonas aeruginosa. Według ECDC (23) najczęściej 
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izolowanymi drobnoustrojami w VAP był Pseudomonas 
aeruginosa.

WNIOSKI

1. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka VAP związa-
nymi z leczeniem była reintubacja, i bronchoskopia.

2. Największa zachorowalność na VAP była obser-
wowana u chorych przyjętych do oddziału OIT 
z rozpoznanym  urazem wielonarządowym.

3. Czas wentylacji mechanicznej powyżej 20 dni był 
znaczącym determinantem występowania VAP.

Otrzymano: 28.09.2015 r.
Zaakceptowano do publikacji: 29.12.2015 r.

Adres do korespondencji:
Marta Wałaszek
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie 
ul. Lwowska 178a 
33-100 Tarnów
e-mail: zak@lukasz.med.pl



PRZEGL EPIDEMIOL 2016; 70: 111 - 114 Problemy zakażeń

©  Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Piotr Czupryna1, Anna Moniuszko1, Sławomir Pancewicz1, Olga Zajkowska2, Adam Garkowski1, 
Sambor Grygorczuk1, Maciej Kondrusik,1 , Joanna Zajkowska1

WPŁYW CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH, DEMOGRAFICZNYCH 
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STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy była analiza wpływu czynników klimatycznych, demograficznych i socjoekonomicznych na 
zapadalność na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w województwie podlaskim. Analizie poddano dane z 6 
powiatów w województwie podlaskim (białostocki, suwalski, hajnowski, grajewski, kolneński, siemiatycki) 
w latach 1994-2014.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano następujące dane: średnia, minimalna i maksymalna temperatura (mierzo-
na na wysokości 2 m nad poziomem gruntu), amplitudy temperatury, opady, liczby dni z opadami śniegu i czas 
zalegania pokrywy śnieżnej, liczbę ludności każdego powiatu, liczbę osób zatrudnionych w grupach ryzyka, 
jak leśników, myśliwych, rolników i bezrobotnych, powierzchnia każdego powiatu, lasów i gruntów rolnych.
WYNIKI. Analiza statystyczna wykazała korelację pomiędzy zapadalnością na KZM i średnimi temperaturami 
powietrza w kwietniu i lipcu. Ponadto stwierdzono korelację między częstością występowania KZM i sumą 
opadów w kwietniu. Nie stwierdzono istotnych korelacji pomiędzy czynnikami socjoekonomicznymi i zmianami 
zagospodarowania terenu a zapadalnością na KZM. 

Słowa kluczowe: KZM, zapadalność, czynniki klimatyczne, czynniki socjoekonomiczne, region podlaski

WSTĘP

Kleszcze stanowią jedną z najliczniejszych grup 
wektorów chorób zakaźnych. Mogą przenosić takie pa-
togeny jak m.in. wirus kleszczowego zapalenia mózgu 
(KZM), Borrelia burgdorferi, Babesia, Anaplasma (1).

KZM jest uznawane za chorobę wskaźnikową 
w analizie epidemiologicznej zapadalności na choro-
by odkleszczowe. Wszystkie zachorowania na KZM 
podlegają zgłoszeniu do Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej. Ponadto w większości przypad-
ków zachorowania na KZM możliwe jest określenie 
przybliżonego czasu zakażenia, gdyż choroba rozwija 
się najczęściej w przeciągu miesiąca od pokłucia przez 
kleszcza (2).

W Polsce rejonem endemicznym zachorowań na 
choroby odkleszczowe jest województwo podlaskie. 

Zachorowania na KZM rejonu województwa biało-
stockiego (przed reformą administracyjną w 1998 roku) 
i podlaskiego (po reformie) stanowiły odpowiednio 43% 
i 46% wszystkich przypadków tej choroby w Polsce (3). 
Badania prowadzone na tym obszarze wykazały znacz-
ny wzrost zapadalności na KZM w ciągu ostatnich 20 
lat (3). Podobne zmiany obserwowano w wielu krajach 
europejskich (4,5,6).

Zjawisko to próbowano tłumaczyć m.in. wpływem 
ocieplenia klimatu na wzrost populacji kleszczy, bądź 
zmianami socjoekonomicznymi i demograficznymi, 
które sprzyjały częstszym kontaktom ludzi z kleszczami 
(5-12).

Celem pracy było poszukiwanie możliwych za-
leżności pomiędzy czynnikami meteorologicznymi 
i socjoekonomicznymi a zapadalnością na KZM w Wo-
jewództwie Podlaskim.
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MATERIAŁ I METODY

Przeanalizowano dane meteorologiczne z 6 powia-
tów województwa podlaskiego (białostocki, suwalski, 
hajnowski, grajewski, kolneński, siemiatycki) z lat 
1994-2014. Powiaty zostały wybrane ze względu na 
zapadalność na KZM (białostocki, suwalski, hajnowski 
– wysoka zapadalność, siemiatycki, kolnenski, grajew-
ski – niska zapadalność).

Dane odnośnie zapadalności na KZM uzyskano 
z Państwowego Zakładu Higieny. Dokładne dane doty-
czące zapadalności w poszczególnych powiatach były 
dostępne od roku 1994 (od tego roku KZM podlega 
obowiązkowemu zgłaszaniu). 

Dzienne dane meteorologiczne uzyskano z Instytu-
tu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz z Climatic 
Research Unit, Norwich. Analizowano: średnie, mini-
malne, maksymalne temperatury powietrza (mierzone 
2m ponad poziomem gruntu), amplitudy temperatur 
(różnica między maksymalną i minimalną temperaturą), 
sumę opadu, liczbę dni z opadem śniegu oraz długość 
zalegania pokrywy śnieżnej w latach 1994-2014. 

Dane demograficzne i socjoekonomiczne (liczba 
ludności, zatrudnienie w leśnictwie, myślistwie, bez-
robocie, powierzchnia powiatów, zalesienie, obszary 
użytkowe) z lat 1994-2014 uzyskano z Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Białymstoku.

W latach 2012-2013 wszyscy chorzy (90 pacjentów) 
hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neu-
roinfekcji z powodu KZM wypełnili ankietę dotyczącą 
okoliczności zachorowania i wiedzy o szczepieniach 
na KZM. Pacjenci pochodzili z całego województwa 
podlaskiego. 

Analiza statystyczna
Analizę statystyczną danych z 6 powiatów przepro-

wadzono metodą regresji GLS. Stworzono 2 prawdopo-
dobne modele objaśniające zależności między zmiana-
mi zapadalność na KZM a warunkami klimatycznymi. 
Model I uwzględnia wpływ warunków klimatycznych 
w kwietniu, natomiast model II warunków klimatycz-
nych w lipcu. 

Oddzielnie przeprowadzono analizę metodą re-
gresji OLS wyłącznie dla powiatu białostockiego. Do 
oceny korelacji między analizowanymi parametrami 
wykorzystano test Spearmana. Do analizy statystycznej 
używano programu Statistica 10. Za istotne statystycz-
nie przyjęto p<0.05. 

WYNIKI

Epidemiologia KZM
Do roku 1992, na terenie obecnego Województwa 

Podlaskiego notowano 2-13 zachorowań na KZM rocz-
nie (zapadalność 0,4-1,9/100000) (Ryc.1). W 1993 roku 
nastąpił znaczny wzrost zapadalności (15,9/100000). 
Od tego momentu liczba zachorowań wzrasta stopniowo 
z niewielkimi szczytami w 2003, 2006 i 2009 roku. 

Analiza danych klimatycznych
Porównanie średnich temperatur w 6 analizowanych 

powiatach z lat 1994-2000, 2001-2007, 2008-2014 
wykazało stopniowe ocieplenie klimatu, a średnia 
temperatura powietrza w analizowanych okresach wy-
nosiła odpowiednio: 7,3ºC±1,0, 7,4ºC±0,6, 7,5ºC±0,6. 

Największe zmiany obserwowano w zakresie śred-
nich, minimalnych i maksymalnych temperatur w dru-
giej i trzeciej dekadzie kwietnia oraz w trzeciej dekadzie 
października, drugiej i trzeciej dekadzie listopada.

W latach 1994-2000 średnia roczna suma opadów 
w badanych powiatach wynosiła – 584,2±54,3 mm, 
w latach 2001-2007 – 561,0±67,5 mm, w latach 2008-
2014 – 619,9±109,0 mm. 

W latach 1994-2000 średnia liczba dni z opadem 
śniegu w badanych powiatach wynosiła 46±9,8/rok, 
w latach 2000-2007 – 61,9±15,8/rok, a w latach 2008-
2014 – 62,4±16,1/rok.

Zapadalność na KZM korelowała istotnie staty-
stycznie z liczbą dni z opadem śniegu (R=-0.42, p<0.05) 
w kwietniu.

Analiza danych demograficznych i socjoekonomicz-
nych

Reforma administracyjna w 1998 roku nie wpro-
wadziła istotnych zmian w powierzchni badanych 
obszarów. W powiatach suwalskim, hajnowskim, 
grajewskim, siemiatyckim, kolneńskim w latach 1994-
2014 stwierdzono zmniejszenie powierzchni terenów 
rolnych, w powiecie białostockim – zwiększenie. We 
wszystkich badanych powiatach obserwowano zwięk-
szenie powierzchni terenów leśnych.

Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji 
zmian powierzchni terenów leśnych z zapadalnością 
na KZM. Zapadalność na KZM była znacząco wyższa 
w powiatach o wysokim odsetku terenów leśnych.

We wszystkich 6 powiatach obserwowano znaczne 
zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w leśnictwie, 
myślistwie, rolnictwie. 

Liczba osób bezrobotnych w województwie bia-
łostockim w 1990 roku wynosiła 29263 (8,5%), zaś 
w 1998 roku (przed reformą administracyjną) 29703 
(9,4%).
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Po reformie administracyjnej liczba osób bezro-
botnych w województwie podlaskim w 1998 wynosiła 
62750 (10,8%), zaś w roku 2014 – 60394 (12,9%).

Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji 
między zmianą zatrudnienia a zapadalnością na KZM. 

Wyniki ankiety
Spośród 90 pacjentów, którzy wypełnili ankietę 60% 
stanowili mężczyźni. 34,5% stanowiły osoby pracu-
jące, 16,7% - bezrobotni, 39,9% - emeryci i renciści, 
8,8% - studenci.

44 osoby zostały pokłute przez kleszcza podczas 
zbierania grzybów, 12 – podczas rekreacji, 13 – podczas 
pracy (leśnicy, rolnicy), 21 osób nie pamiętało pokłucia 
przez kleszcza.

Do najczęściej podawanych przyczyn niezaszcze-
pienia przeciwko KZM należały: brak wiedzy o istnie-
niu szczepionki (48 chorych) i brak świadomości ryzyka 
zakażenia KZM (42 chorych). Jedynie 8 osób uważało, 
że szczepionka jest zbyt droga.

Analiza statystyczna
W założeniach analizy statystycznej przyjęto dwie 

prawdopodobne zależności między zmianą zapadalno-
ści na KZM a czynnikami klimatycznymi. 
1)  Warunki klimatyczne na danym obszarze mają 

kluczowe znaczenie dla liczby kleszczy w analizo-
wanym obszarze. Zakładając, że odsetek zarażonych 
kleszczy pozostaje stały, wzrost liczebności kleszczy 
zwiększa jednocześnie ryzyko zakażenia wirusem 
KZM. Najważniejsze dla przeżycia kleszczy są 
warunki klimatyczne panujące w kwietniu, kiedy 
temperatury powietrza przekraczają 5, 7, 10°C 
(progi rozpoczęcia aktywności przez kolejne stadia 
kleszczy). 

2)  Sprzyjające warunki pogodowe mogą skłonić ludzi 
do częstszego przebywania ludzi na terenach leśnych 
(rekreacja), a tym samym zwiększać narażenie na 
pokłucie przez kleszcze. W analizie statystycznej 
poszukiwano zależności między zapadalnością na 
KZM a warunkami klimatycznymi w lipcu (początek 
wakacji letnich w Polsce). 
Zastosowano analizę panelową i stworzono modele 

statystyczne. Ze względu na dużą liczbę prawdopodob-
nych zmiennych objaśniających i małą liczbę stopni 
swobody zastosowanie standardowych algorytmów nie 
było możliwe. Zmienne zostały wybrane arbitralnie na 
bazie danych literaturowych i własnego doświadczenia. 
Potencjalne związki przyczynowości zostały przeana-
lizowane oddzielnie. 

Model I
Zmiany występowania TBE można wyjaśnić 

zmianą warunków meteorologicznych w kwietniu. Po 
wnikliwej analizie wybraliśmy temperatury średnie 

i sumę opadów atmosferycznych w 3 dekadach 
kwietnia. Uwzględniono zmienną trendu czasu. Tylko 
średnia temperatura w 2 dekadzie kwietnia jest istotna 
statystycznie. Pozostałe zmienne zostały zachowane ze 
względu na poprawę R2 modelu. Model w 24,52% obja-
śnia zmienność zapadalności na KZM na analizowanym 
terenie. Ten model jest przedstawiony w Tabeli I. 

Model II.
Zmiany występowania TBE można wyjaśnić zmianą 

warunków meteorologicznych w lipcu. Temperatury 
średnie w trzech dekadach lipca oraz trend czasowy 
wykazują istotność statystyczną, a suma opadów atmos-
ferycznych w trzech dekadach lipca była nieistotna staty-
stycznie i została usunięta z modelu.  Model w 17,07% 
objaśnia zmienność zapadalności na KZM na analizowa-
nym terenie. Ten model jest przedstawiony w Tabeli II.

Dane z powiatu białostockiego różniły się istotnie 
od danych z pozostałych powiatów, dlatego wykonano 
osobną analizę dla powiatu białostockiego przy użyciu 
regresji OLS. Istotne statystycznie są wartości średniej 
temperatury w drugiej dekadzie kwietnia i opadów 
w trzeciej dekadzie kwietnia. Proponowany model dla 
powiatu białostockiego w 80,38% wyjaśnia zmiany 
zapadalności na KZM w latach 1994-2014 (Tabela III).

DYSKUSJA

Analizując zmiany w epidemiologii KZM należy 
uwzględnić co najmniej 3 czynniki: rezerwuar (głównie 
małe ssaki), wektor (kleszcz) i możliwość przeniesienia 
patogenu na człowieka. Zmiany klimatyczne mogą mieć 
wpływ na wszystkie te czynniki.

I. ricinus zaczyna żerowanie wiosną, gdy tempe-
raturę powietrza przekroczy określoną wartość (7ºC 
dla nimf i 10ºC dla larw). Zarówno larwy jak i nimfy 
żerują na małych ssakach. Gdy temperatura powietrza 
przekroczy 10ºC, możliwe staje się wspólne żerowanie 
larw i nimf na tym samym żywicielu (współżerowa-
nie) i przenoszenie wirusa pomiędzy nimi. Skutkuje 
to wzrostem ilości zakażonych kleszczy (12). Wpływ 
temperatur powietrza w trzeciej dekadzie kwietnia 
i współżerowania na wzrost zapadalności w krajach 
nadbałtyckich opisywały m.in. Randolph i Sumilo 
(8,12,13). Potencjalny związek tych zjawiska ze wzro-
stem zapadalności na KZM w powiecie białostockim 
był również opisywany przez Zajkowską i wsp (14). 

W opracowanych przez nas modelach statystycz-
nych zapadalność na KZM dodatnio korelowała ze 
średnimi temperaturami w trzeciej dekadzie kwietnia, 
zaś ujemnie ze średnimi temperaturami w drugiej deka-
dzie. Dopiero w trzeciej dekadzie kwietnia temperatury 
zaczynają przekraczać próg 10°C, więc niższe tempe-
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ratury w drugiej dekadzie ułatwiają synchronizację 
żerowania larw i nimf.  

Korelacje pomiędzy zapadalnością na KZM a śred-
nimi temperaturami w lipcu trudno uzasadnić wpływem 
na cykl życiowy kleszczy. Bardziej prawdopodobne wy-
daje się oddziaływanie temperatur na aktywność ludzi 
(np. zbieranie grzybów, wypoczynek). Jest to zgodne 
z badaniami Jaenson i wsp, którzy m.in. w ten sposób 
wyjaśniali wzrost zapadalności na KZM w Szwecji 
w 2011r (15).

Wysokie temperatury powietrza późną jesienią 
wydłużają aktywność kleszczy i pozwalają na przeobra-
żenie larw w nimfy, co ułatwia kleszczom przetrwanie 
zimy. Dlatego obserwowany przez nas wzrost tempe-
ratur w październiku i listopadzie również może mieć 
wpływ na wzrost zapadalności na KZM.

Wpływ opadów na zapadalność na KZM jest nie-
jednoznaczny. Kleszcze są wrażliwe na wysychanie, 
więc duży opad powinien spowodować wzrost ilości 
kleszczy i ułatwić żerowanie. Zbyt duży opad zwiększa 
jednak śmiertelność kleszczy.

Nasze badanie wykazało, że opad w kwietniu był 
jednym z głównych czynników wpływających na zapa-
dalność na KZM w województwie podlaskim. 

Pokrywa śnieżna chroni kleszcze przed niską tem-
peraturą zimą. Zaleganie porywy śnieżnej wiosną opóź-
nia jednak rozpoczęcie przez nie żerowania. W naszym 
badaniu wykazaliśmy negatywną korelację między 
zapadalnością na KZM a czasem zalegania pokrywy 
śnieżnej w kwietniu.

Wielu autorów uważa, że mimo iż klimat odgrywa 
dużą role w zmianach zapadalności na KZM, to wpływ 
czynników socjoekonomicznych i zmiany zagospodaro-
wania terenu jest bardziej istotny. Randolph i wsp oraz 
Sumilo i wsp wzrost zapadalności na KZM w krajach 
nadbałtyckich wiążą przede wszystkim ze zmianami 
ustrojowymi, które spowodowały częstszą ekspozycję 
ludzi na pokłucia przez kleszcze (wzrost bezrobocia, 
zbieranie grzybów jako metoda zarobkowania, likwi-
dacja państwowych gospodarstw rolnych) (9,10,16).

Mimo, iż zmiany ustrojowe w Polsce przebiegały 
podobnie jak w krajach nadbałtyckich, nie obserwo-
wano istotnego zmniejszenia odsetka terenów rolnych, 
przy niewielkim wzroście odsetka terenów leśnych.

W badanych powiatach stwierdzono zmniejszenie 
zatrudnienia w zawodach związanych z narażeniem na 

pokłucie przez kleszcze (leśnicy, rolnicy, myśliwi). Nie 
stwierdzono jednak istotnej korelacji z zapadalnością 
na KZM.

Godfrey i Randolph badali przyczyny wzrostu 
zapadalności na KZM w 2009 r w Polsce, na Litwie 
i Łotwie. Autorzy przypisali największy udział w tym 
zjawisku zwiększenia liczby osób zbierających grzyby 
oraz niskiemu wskaźnikowi szczepień na KZM (17). 

Wyniki ankiety wskazują, że prawie połowa cho-
rych została pokłuta przez kleszcze podczas zbierania 
grzybów, a 39,9% pacjentów stanowili emeryci i renci-
ści. Ta grupa ludności wydaje się więc być najbardziej 
narażona na zachorowanie na KZM.

Wg badań Barszcz i wsp. z roku 2004 źródłem 
utrzymania 27% populacji polskiej w miesiącach letnich 
i 18% podczas całego roku jest dochód pochodzących 
ze sprzedaży owoców runa leśnego (18). Wg danych 
GUS w 2014 roku ludność w wieku poprodukcyjnym 
stanowiła 18.7%. Porównując te dane z wynikami prze-
prowadzonej przez nas ankiety można wysnuć wniosek, 
że grupy są szczególnie narażone na pokłucia przez 
kleszcze i zachorowanie na KZM. 

Ponadto wyniki ankiety wskazują, że wiedza 
o szczepieniach przeciwko KZM jest bardzo mała, 
a brak wiedzy o szczepionce był podawany jako główna 
przyczyna braku szczepień. 

WNIOSKI

 Wzrost zapadalności na KZM w województwie 
podlaskim został wywołany wieloma czynnikami, 
zarówno klimatycznymi, jak i socjoekonomicznymi. 
Wydaje się jednak, że odmiennie niż np. w krajach 
nadbałtyckich decydującą rolę odgrywały tu zmiany 
klimatyczne.
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ADHERENCJA DO TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ WŚRÓD PACJENTÓW 
ZAKAŻONYCH HIV LUB HBV

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

STRESZCZENIE

Wieloletnie leczenie przeciwwirusowe zakażenia HIV jak i HBV wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych, co warunkuje skuteczność terapii.
CELE PRACY. Celem pracy jest ocena poziomu adherencji terapeutycznej u pacjentów zakażonych HIV, le-
czonych antyretrowirusowo, jak i u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, leczonych 
nukleozydowymi/nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy .
MATERIAŁ I METODYKA. Grupa badana składała się z 134 pacjentów zakażonych HIV i 42 chorych z prze-
wlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, u których przeprowadzono dobrowolne badanie ankietowe 
oceniające poziom adherencji terapeutycznej przy zastosowaniu kwestionariusza Morisky (Morisky 8-Item Medi-
cation Adherence Scale-MMAS-8). W badanej pracy przeanalizowano czynniki predykcyjne wysokiej adherencji. 
WYNIKI. Średni poziom adherencji, według kwestionariusza Morisky (MMAS-8), u pacjentów zakażonych 
HIV leczonych antyretrowirusowo wyniósł 6,64 (odchylenie standardowe +/-1,45) i był statystycznie niższy 
niż u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, u których wskaźnik ten wyniósł 7,48 
(odchylenie standardowe +/-1,40) (p<0,0001).
Wyłącznie u pacjentów zakażonych HIV, leczonych antyretrowirusowo schematem jednotabletkowym, poziom 
adherencji był podobny do wartości uzyskiwanych w grupie zakażonych HBV (p>0,05). W analizie jednoczynni-
kowej wykazano, że abstynencja alkoholowa, zakażenie HIV drogą seksualną, schemat terapeutyczny stosowany 
raz dziennie oraz zredukowana liczba tabletek okazały się czynnikami warunkującymi wysoką adherencją do 
leczenia antyretrowirusowego.
Jednakże analiza wieloczynnikowa wykazała, że jedynie stosowanie leków jeden raz dziennie okazało się nieza-
leżnym czynnikiem optymalnej adherencji (OR=2,89, p=0,038). Ponadto wysoka adherencja miała pozytywny 
wpływ na skuteczność leczenia antyretrowirusowgo (p=0,04).
WNIOSKI. Zastosowanie zestawu antyretrowirusowego jeden raz dziennie było związane z poprawą adherencji 
terapeutycznej. Wysoka adherencja miała korzystny wpływ na skuteczność leczenia antyretrowirusowego. 

Słowa kluczowe: adherencja, kwestionariusz Morisky, leczenie antyretrowirusowe, przewlekłe wirusowe zapa-
lenie wątroby typu B

WSTĘP

Skojarzona terapia antyretrowirusowa istotnie poprawi-
ła rokowanie u pacjentów zakażonych HIV wydłużając 
długość życia pacjentów (1). Leki antyretrowirusowe 
hamując replikacje HIV wpływają na odbudowę układu 
immunologicznego (2,3). 

Podobnie leczenie przewlekłego wirusowego zapa-
lenia wątroby typu B nukleozydowymi i nukleotydo-
wymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy zmniejsza 
ryzyko progresji do marskości wątroby i raka wątro-

bowokomórkowego (4-6). Leczenie przeciwwirusowe 
zarówno zakażenia HIV, jak i HBV trwa wiele lat, a uzy-
skanie optymalnego efektu terapeutycznego wymaga 
ścisłego przestrzegania zaleceń terapeutycznych (7-10). 
Niektóre badania wskazują, że poziom adherencji poni-
żej 95% zaleconych dawek jest związany z rozwojem 
lekooporności wirusów (11-13). W związku z tym 
ocena adherencji do terapii powinna być prowadzona 
regularnie, w trakcie rutynowych wizyt lekarskich. 
Ankiety wypełniane przez pacjentów są prostą metodą 
monitorującą przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.
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CELE PRACY

Celem pracy była ocena poziomu adherencji przy 
zastosowaniu kwestionariusza Morisky (MMAS-8) 
u pacjentów zakażonych HIV, leczonych antyretrowiru-
sowo oraz u pacjentów z przewlekłym wirusowym za-
paleniem wątroby typu B, leczonych nukleozydowymi/
nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy. 

W prezentowanej pracy przeanalizowano również 
potencjalne czynniki optymalnej adherencji do terapii 
antyretrowirusowej.

MATERIAŁ I METODY

Badanie zostało przeprowadzone w trakcie ambula-
toryjnych wizyt pacjentów zakażonych HIV lub HBV 
leczonych antywirusowo w Klinice Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii UM w Łodzi w latach 2013-2014. 

Kryteriami wyłączającymi z badania były wystą-
pienie istotnych działań niepożądanych i nietolerancja 
obecnego schematu leczenia. Ponadto nie wzięli udziału 
w tym badaniu: więźniowie, osoby w wieku poniżej 18 
roku życia, czynni narkomani (z wyjątkiem objętych 
programem metadonowym) oraz chorzy leczeni innymi 
lekami poza ARV w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

Minimalny okres leczenia antywirusowego pacjen-
tów poddanych ocenie wynosił 1 rok. 

U pacjentów zakażonych HIV przeanalizowano 
również wiremię HIV oraz liczbę limfocytów CD4 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W grupie chorych 
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu 
B oznaczono poziom HBV-DNA w surowicy.

W badaniu wykorzystano raport pacjenta oparty na 
zmodyfikowanym kwestionariuszu Morisky (MMAS-
8) zawierającym 8 pytań dotyczących przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych. Według tej skali optymalny 
poziom adherencji wynosi 8 punktów (Tab. I).

W prezentowanej pracy przeanalizowaliśmy poten-
cjalne czynniki wpływające na optymalną adherencję 
do leczenia antyretrowirusowego tj. czynniki demo-
graficzne, spożycie alkoholu, drogi zakażenia HIV, 
stadium kliniczne zakażenia HIV, długość prowadzo-
nego leczenia antyretrowirusowego oraz dawkowanie 
i liczbę przyjmowanych tabletek. Ponadto oceniliśmy 
wpływ adherencji na skuteczność leczenia antyretro-
wirusowego.

Na przeprowadzenie badania zgodę wyraziła 
Uczelniana Komisja Etyki Badań Naukowych przy 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Każdy pacjent 
pacjentów podpisał dobrowolną świadomą zgodę na 
udział w tym badaniu.

OCENA POZIOMU ADHERENCJI 
Z WYKORZYSTANIEM 
ZMODYFIKOWANEGO 

KWESTIONARIUSZA MORISKY, EGO

W trakcie rutynowej wizyty w naszym ośrodku 
pacjenci biorący udział w badaniu wypełnili polską 
wersję kwestionariusz Morisky’ego (MMAS-8). An-
kieta ta została przetłumaczona z oryginalnej wersji 
angielskiej na język polski i dostosowana do obecnie 
prowadzonego badania (Tab. I).

Ankieta ta zawiera 8 pytań oceniających motywa-
cję do leczenia, a każde z pytań dotyczy określonych 
aspektów adherencji. Optymalna adherencja wiązała 
się z udzieleniem 7 negatywnych odpowiedzi i jednej 
pozytywnej. Ostanie pytanie miało pięć możliwych 
opcji odpowiedzi: nigdy, prawie nigdy, czasami, często 
i zawsze. Stopień adherencji był sumą negatywnych 
odpowiedzi i jednej pozytywnej (pytanie 5) i oznaczał 
wysoką adherencję (8 punktów), przeciętną adherencję 
(6 i 7 punktów) i złą adherencję (< 6 punków). Licencję 
na użycie tej skali otrzymano od D. E. Morisky, ScD, 
ScM, MSPH Department of Community Health Sciences, 
UCLA School of Public Health, 650 Charles E. Young 
Drive South, Los Angeles, California 90095, USA. 

Tłumaczenie oryginalnej wersji angielskiej na język 
polski zostało przeprowadzone przez MAPI Instytut 
we Francji. 

Testy laboratoryjne. 
Do pomiaru wiremii HIV-RNA i HBV-DNA 

wykorzystano test COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® System (Roche). Liczbę limfocytów CD4 
określono metodą cytometryczną. 

Analiza statystyczna.
Dane nominalne przedstawiono jako wartości śred-

nie i odchylenie standardowe. Do porównań zmiennych 
ciągłych stosowano test t-Studenta lub test U Manna-
-Whitneya w zależności od normalności rozkładu. Do 
porównań zmiennych nominalnych stosowano test 
Chi2 z poprawką Yatesa lub dokładny dwustronny test 
Fishera w zależności od liczebności porównywanych 
grup. Analizę czynników wpływających na optymalną 
adherencję przeprowadzono za pomocą regresji logi-
stycznej jednoczynnikowej i wieloczynnikowej.

WYNIKI

Grupa badana.
W badaniu wzięło udział 134 pacjentów zakażo-

nych HIV leczonych antyretrowirusowo i 42 pacjentów 
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B 
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leczonych nukleozydowymi/nukleotydowymi inhibito-
rami odwrotnej transkryptazy. 

W grupie zakażonych HIV było 94(70%) mężczyzn 
i 40 (30%) kobiet. 

Średni wiek pacjentów leczonych antyretrowiruso-
wo wyniósł 38,77 roku (zakres 23-71). 

Średnia liczba limfocytów CD4 u pacjentów bio-
rących udział w ankiecie wyniosła 438,69 komórek/μl. 

Oceniając zaawansowanie kliniczne zakażenia HIV 
według klasyfikacji CDC z 1993 roku, 60 pacjentów 
było w stadium A choroby, zaś 34. i 40. chorych odpo-
wiednio w stadium w stopniu B i C. 

Średni czas leczenia określonym schematem wy-
niósł 3 lata i 3 miesiące (zakres 1-17 lat).

Średnia dzienna liczba przyjmowanych tabletek 
u pacjentów leczonych antyretrowirusowo wyniosła 
3,48 (zakres 1-9).

Z analizy schematów terapeutycznych wynika że: 
67% pacjentów przyjmowało leki antyretrowirusowe 
jeden raz dziennie, pozostałych 33% chorych stosowano 
leki antyretrowirusowe dwa razy dziennie. 

Wszyscy pacjenci z przewlekłym wirusowym za-
paleniem wątroby typu B otrzymywali jedną tabletkę 
dziennie. 

Nie stwierdzono różnicy statystycznej w strukturze 
wieku, płci i długości leczenia antywirusowego między 
analizowanymi grupami pacjentów.

OCENA ADHERENCJI

U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem 
wątroby typu B wysoką adherencję stwierdzono u 79% 
pacjentów. W tej grupie pacjentów 14% i 7% chorych 
przyznało się odpowiednio do średniego i niskiego 
poziomu adherencji (Fig. 1). 

Natomiast wśród pacjentów leczonych antyretrowi-
rusowo wysoką adherencję odnotowano jedynie u 41% 
pacjentów. W naszym badaniu średni i niski wskaźnik 
adherencji w grupie pacjentów zakażonych HIV doty-
czył odpowiednio 40% i 19% chorych (Fig. 1).

Średnia wartość wskaźnika adherencji ocenionej 
kwestionariuszem Morisky (MMAS-8) u pacjentów 
leczonych antyretrowirusowo wyniosła 6,64 (SD+/- 
1,47) i była ona statystycznie niższa niż u pacjentów 
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B 
leczonych nukleotydowymi/nukleozydowymi inhibito-
rami odwrotnej transkryptazy, u których wartość tego 
współczynnika wyniosła 7,48 (SD +/- 1,40) (p<0,0001).

Ponadto wykazano, ze pacjenci leczeni zestawem 
antyretrowirusowym stosowanym jeden raz dziennie 
mieli wyższy wskaźnik adherencji niż pacjenci leczeni 
schematem dwa razy dziennie (p=0,002) (Tab. II). 

Co ciekawe, poziom adherencji u pacjentów leczo-
nych ARV schematem jednotabletkowym nie różnił 

się znacząco u pacjentów z przewlekłym wirusowym 
zapaleniem wątroby typu B (p>0,05).

Podczas gdy poziom adherencji do leczenia wie-
lotabletkowego stosowanego jeden raz dziennie był 
znacząco niższy w porównaniu do adherencji pacjentów 
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby t. B 
(p=0,02) (Tab. III).

Czynniki wpływające na adherencję do leczenia an-
tyretrowirusowego

W analizie jednoczynnikowej wykazano, że abs-
tynencja alkoholowa, seksualna droga zakażenia HIV, 
dawkowanie leków jeden raz dziennie oraz zredukowa-
na liczba tabletek wpływała korzystnie na adherencje. 

Nie wykazano, alby płeć, czas obecnego leczenia 
antyretrowirusowego, stopień zawansowania zakażenia 
HIV jak i stosowanie metadonu miało wpływ na poziom 
adherencji (Tab. IV). 

Powyższe zmienne poddano analizie wieloczynni-
kowej. W analizie tej okazało się, że jedynie dawkowa-
nie leków jeden raz na dobę okazało się niezależnym 
czynnikiem wysokiej adherencji (p=0,038, OR=2,89) 
(Tab. V).

Adherencja a skuteczność leczenia antyretrowirusowego
W analizowanej grupie 75% pacjentów leczonych 

antyretrowirusowo miało niewykrywalną wiremię HIV. 
Pacjenci z niewykrywalną wiremią HIV mieli lepsze 
wskaźniki adherencji niż pacjenci z wykrywalną wire-
mią HIV (p=0,04) (Tab. II).

DYSKUSJA 

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest 
ważnym problemem w leczeniu chorób przewlekłych 
(14,15). WHO szacuje, że tylko połowa pacjentów 
z chorobami przewlekłymi w krajach rozwiniętych 
ściśle przestrzega zaleceń terapeutycznych (16). 

W badaniu Lowery i wsp. wykazano, że jedna trzecia 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie przestrzega za-
leceń terapeutycznych (17). Natomiast  Jackevicivs i wsp. 
ocenili, że od 25% do 30% pacjentów po zawale serca 
odstawia niektóre leki już po miesiącu od zawału, a odsetek 
tych osób znacząco zwiększa się z upływem czasu (18). 

Co ciekawe, niską adherencję obserwuje się również 
u pacjentów z potencjalnie nieuleczalnymi chorobami, 
nawet u pacjentów z nowotworami. Przykładowo opty-
malną adherencję do terapii imatinibem u pacjentów 
z przewlekłą białaczką szpikową zanotowano jedynie 
u 53% pacjentów, co może mieć istotny wpływ na 
śmiertelność w tej grupie pacjentów (19).  

Adherencja terapeutyczna w naszej grupie pacjentów 
leczonych antyretrowirusowo okazała się również da-
lece niesatysfakcjonująca. W prezentowanym badaniu 
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optymalną adherencję terapeutyczną oszacowaną we-
dług kwestionariusza Morisky (MMAS-8) stwierdzono 
jedynie u 41% pacjentów leczonych antyretrowirusowo. 
Dla porównania Korb-Savoldelli i wsp. opisali wyższą 
adherencję i motywację do leczenia antyretrowirusowego 
u pacjentów zakażonych HIV we Francji. W badaniu 
tym optymalną adherencję zadeklarowało 65,7 % bada-
nych (20). Dla porównania w naszym badaniu wysoką 
adherencję opisano u 79 % pacjentów z przewlekłym 
wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych nu-
kleozydowi i nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej 
transkryptazy. Nasze wyniki w tej grupie pacjentów są 
zbliżone do rezultatów Giang i wsp. przedstawiających 
optymalną i suboptymalną adherencję do terapii nukle-
ozydowymi i nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej 
transkryptazy, odpowiednio u 66% i 33,8 % pacjentów 
zakażonych HBV (21). Szczególnie wysoka adherencja 
u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem 
wątroby typu B może być związana ze stosowaniem 
schematów jednotabletkowych. 

Liczne badania wskazują, że uproszczenie terapii 
poprzez stosowanie schematów raz dziennie lub ta-
bletek złożonych, zawierających różne klasy leków, 
poprawiało adherencję, w tym również u zakażonych 
HIV (22,23). Dlatego obecnie dostępne rekomendacje 
dotyczące leczenia antyretrowirusowego preferują leki 
złożone jako leczenie pierwszego wyboru (24,25). 

Nasze badanie wykazało również, że schemat anty-
retrowirusowy stosowany raz dziennie jest niezależnym 
czynnikiem warunkującym optymalną adherencję. Co 
więcej, w naszym badaniu pacjenci zakażeni HIV le-
czeni antyretrowirusowo schematem jednotabletkowym 
mieli wskaźniki adherencji porównywalne do pacjentów 
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B 
leczonych również schematem jednotabletkowym. Co 
ciekawe, w badaniu ADONE (ADherence to ONE pill) 
jeden miesiąc po zmianie schematu wielotabletkowego: 
tenofowir + emtrycytabina + efawirenz na preparat 
jednotabletkowy Atripla zawierający te same składniki 
zaobserwowano istotną poprawę adherencji (23). Juday 
i wsp. wykazali, że pacjenci otrzymujący Atriplę 2,1 
razy częściej osiągali optymalną adherencję niż pacjenci 
leczeni zestawami wielotabletkowymi (26). Ponadto Clay 
i wsp., w metaanalizie porównującej jedno- i wielotablet-
kowe zestawy leków antyretrowirusowych przedstawili 
lepszą tolerancję, skuteczność leczenia i adherencję u pa-
cjentów otrzymujących zestawy jednotabletkowe (22). 

Szczególnie dobra tolerancja nowych preparatów jedno-
tabletkowych takich jak Eviplera (tenofowir + emtricitabina 
+rilpiwirina), Stribild (tenofowir + emtricitabina+kobi-
cistat+elwitegrawir) i Triumeq (abakawir + lamiwudina 
+dolutegrawir) może przyczyniać się do poprawy adherencji 
i satysfakcji z leczenia u zakażonych HIV.

W badaniu GS-102 i GS-103 wykazano zbliżoną 
skuteczność wirusologiczną i immunologiczną Stribil-

du w porównaniu do terapii z zastosowaniem Atripli. 
Jednakże leczenie Stribildem wiązało się z wysoką 
adherencja terapeutyczną (27). 

Ograniczeniami naszego badania jest brak oceny 
adherencji między poszczególnymi zestawami jednota-
bletkowymi, co wynika ze stosunkowo małej liczby pa-
cjentów leczonych tymi schematami w naszym ośrodku. 

Przyczyny braku adherencji do terapii są zróżnico-
wane (28-30). W naszym badaniu nadużywanie alkoholu, 
zakażenie HIV drogą narkotyków dożylnych miały ne-
gatywny wpływ na adherencję. Badanie przeprowadzone 
w Portugalii wykazało, że niska liczba limfocytów CD4 
oraz zaawansowane stadium zakażenia HIV w chwili 
rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego negatywnie 
wpływało na przestrzeganie przez pacjentów zasad te-
rapeutycznych (29). Jednakże my nie potwierdziliśmy 
wpływu zaawansowania zakażenia HIV na poziom 
adherencji. Inne badania pokazują ponadto, że depresja 
i choroby psychiczne negatywnie wpływają na adheren-
cję (30). Uzyskane przez nas wyniki mogą być jednak 
obarczone pewnym ryzykiem błędu wynikającym z fak-
tu, że przeprowadzona przez nas ankieta nie była anoni-
mowa, co mogło zawyżać poziom samooceny chorego. 
Ponadto udział w tym badaniu był dobrowolny, a więc 
nieadherentni pacjenci mogli nie wziąć udziału w bada-
niu. Kwestia przestrzegania zaleceń terapeutycznych jest 
szczególnie istotna w przypadku przewlekłych chorób 
zakaźnych, takich jak zakażenie HIV czy HBV. Wysoki 
poziom adherencji warunkuje skuteczność leczenia. 
Regularne jej monitorowanie powinno być rutynowym 
postępowaniem w trakcie wizyty lekarskiej. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Poziom adherencji oceniony w skali MMAS-8 był 
istotnie niższy u pacjentów leczonych antyretrowi-
rusowo niż u pacjentów z przewlekłym wirusowym 
zapaleniem wątroby typu B leczonych nukleozydowymi 
i nukleotydowymi inhibitorami odwrotnej transkrypta-
zy. Zastosowanie zestawu leków antyretrowirusowych 
jeden raz dziennie okazało się niezależnym czynnikiem 
wpływającym na wysoką adherencję. Wysoka adheren-
cja miała pozytywny wpływ na skuteczność leczenia 
antyretrowirusowego.
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Algorytm oceny ryzyka i profilaktyki transmisji wertykalnej zakażenia HBV

Małgorzata Pawłowska, Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk

REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA W PROFILAKTYCE 
WERTYKALNYCH ZAKAŻEŃ HBV I HCV 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Lekarski

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego

Ryzyko transmisji wertykalnej zakażenia HBV 
wynosi 5-15%. Do większości zakażeń wertykalnych 
dochodzi w okresie okołoporodowym. Głównym czyn-
nikiem ryzyka transmisji jest wielkość replikacji HBV.

Za ciążę wysokiego ryzyka transmisji wertykalnej 
zakażenia HBV uważa się ciążę u kobiety z HBV DNA  
powyżej 200 000 IU/mL i/lub nieskuteczną profilaktyką 
transmisji wertykalnej HBV w poprzedniej ciąży.

U każdej kobiety zakażonej HBV należy na prze-
łomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży oznaczyć 
stężenie HBV DNA. W przypadku wysokiej wiremii 
(>200.000 IU/mL) sugeruje się podawanie analogów 
nukleozydowych /nukleotydowych w trzecim tryme-
strze ciąży celem obniżenia wiremii HBV. Najwięcej 
doniesień opisujących chemioprofilaktykę wertykal-
nych zakażeń HBV dotyczy lamiwudyny, ostatnio 
wskazuje się na możliwość zastosowania tenofowiru. 
Tenofowir należy do grupy B, natomiast lamiwudyna 
do grupy C w klasyfikacji FDA dotyczącej stosowania 
leków u kobiet ciężarnych.

Kolejną metodą profilaktyki wertykalnego zaka-
żenia HBV jest rekomendowanie rozwiązania ciąży 
drogą elektywnego cięcia cesarskiego. Udowodniono, 
że u matek z wysoką wiremią elektywne cięcie cesarskie 
istotnie obniża ryzyko transmisji wertykalnej.

Niezależnie od stężenia HBV DNA u kobiety 
ciężarnej, każdy noworodek matki zakażonej HBV 
powinien w pierwszych dwunastu godzinach życia 
otrzymać immunoglobulinę anty-HBV oraz pierwszą 
dawkę szczepionki p/HBV. Dla noworodków urodzo-
nych z masą ciała poniżej 2000g rekomenduje się 4 
dawki szczepionki.

W tej grupie dzieci wskazana jest kontrola sku-
teczności szczepień. U dziecka matki zakażonej HBV 
należy pomiędzy 9 a 18 miesiącem życia oznaczyć 
obecność HBsAg, anty-HBs oraz anty-HBc w klasie 
IgG. U niezakażonych niemowląt, nieodpowiadających 
na szczepienie rekomenduje się dodatkową serię szcze-
pień i ponowne badanie anty-HBs. 
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PROFILAKTYKA WERTYKALNYCH 
ZAKAŻEŃ HCV

U każdej kobiety ciężarnej wskazane jest wy-
konanie badania w kierunku obecności przeciwciał 
anty-HCV. Ryzyko transmisji wertykalnej zakażenia 
HCV wynosi 3-5%, głównym czynnikiem ryzyka jest 
wysokość replikacji mierzona stężeniem HCV RNA.

U kobiet zakażonych HCV należy pod koniec dru-
giego trymestru ciąży oznaczyć stężenie HCV RNA. 

W przypadku wysokiej wiremii (>105 IU/ml) należy 
zaproponować rozwiązanie ciąży elektywnym cięciem 
cesarskim. 

Dotychczas nie opisano chemioprofilaktyki werty-
kalnych zakażeń HCV, natomiast niektóre leki stosowa-
ne w terapii bezinterferonowej przewlekłych zakażeń 
HCV (ombitaswir, parytaprewir i dasabuwir- terapia 3D 
oraz sofosbuwir) znajdują się w grupie B w klasyfikacji 
FDA dotyczącej stosowania leków u kobiet ciężarnych.

Przeciwciała anty-HCV przechodzą przez łożysko, 
dlatego są obecne u każdego noworodka matki zakażo-
nej HCV. U zdrowego dziecka przeciwciała anty-HCV 
najczęściej zanikają w pierwszym roku życia, ale mogą 
utrzymywać się do 18. miesiąca życia. 

Diagnostyka wertykalnego zakażenia HCV wymaga 
przeprowadzenia w pierwszym roku życia minimum  
dwóch badań HCV RNA w odstępie co najmniej  trzech 
miesięcy. Dwukrotne stwierdzenie niewykrywalnej wi-
remii wyklucza wertykalne zakażenie HCV, dwukrotny 
wynik pozytywny potwierdza to zakażenie.
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ROZPOWSZECHNIENIE STOSOWANIA DOPALACZY W POLSCE 
W ŚWIETLE OPUBLIKOWANYCH DANYCH

Śląski Universytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Epidemiologii

STRESZCZENIE

Dopalacze stanowią grupę substancji syntetycznych, półsyntetycznych i naturalnych stosowanych w celu wy-
wołania efektów zbliżonych do efektów charakterystycznych dla stosowania narkotyków. Pomimo wprowadzenia 
kolejnych regulacji prawnych penalizujących wytwarzanie, obrót oraz posiadanie dopalaczy wciąż znajdują się 
one w obszarze zainteresowań młodzieży i młodych dorosłych. W artykule podsumowano najnowsze doniesienia 
traktujące o rozpowszechnieniu dopalaczy wśród młodzieży i młodych dorosłych. Przedstawione w nim wyniki 
badań odnoszących się do częstości stosowania dopalaczy w różnych grupach wiekowych wskazują, że środki 
te są znacznie częściej używane niż klasyczne narkotyki. O skali zjawiska świadczyć mogą również dane doty-
czące liczby zgłoszonych przypadków zatruć dopalaczami. Jej stały wzrost sygnalizuje narastające zagrożenie 
zdrowotne wynikające ze stosowania dopalaczy. Podkreśla również konieczność natychmiastowego podjęcia 
działań zaradczych. Zasadne wydaje się wprowadzenie innych, niż kwestionariuszowe, metod szacowania wiel-
kości charakteryzowanego zjawiska.

Słowa kluczowe: dopalacze, substancje psychoaktywne, rozpowszechnienie, młodzież, przypadki zatrucia

WSTĘP

Dopalacze (ang. designer drugs; smart drugs) 
są definiowane jako grupa substancji wykazujących 
działanie pobudzające, stymulujące ośrodkowy układ 
nerwowy, relaksujące, halucynogenne i/lub psychode-
liczne (1). Wyróżnia je duże zróżnicowanie pod wzglę-
dem pochodzenia (substancje naturalne, syntetyczne 
lub półsyntetyczne), a także skutków ich używania, przy 
czym charakterystyczne są efekty zbliżone do skutków 
używania narkotyków (2).

Z perspektywy zdrowia publicznego dopalacze 
stanowią stosunkowo nową kategorię środków odurza-
jących (3). W związku z dynamicznym rozwojem zjawi-
ska obrotu dopalaczami wprowadzone zostały zmiany 
w zapisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (4,5). Na 
kanwie zaproponowanych modyfikacji w życie weszły 
również przepisy zmieniające część dotychczasowych 
regulacji prawnych (6).

Na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii rozszerzono listę substancji będących pod 
nadzorem państwa o benzopiperazynę, agonistę recep-
torów kanabinoidowych JWH10 oraz 15 roślin o wła-

ściwościach psychoaktywnych, w przypadku których 
zachodziło podejrzenie ich występowania w składzie 
dopalaczy (7). Na drodze poprawek z lat 2010 oraz 
2011 wpisano na tę listę kolejne substancje z grupy 
syntetycznych kanabinoidów oraz mefedron (2,7,8).

Zmiany legislacyjne wprowadziły również definicję 
środka zastępczego (8). Jej opracowanie umożliwiło 
stosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii w odniesieniu do wszystkich substancji zawartych 
w dopalaczach, do których nie stosuje się odrębnych 
przepisów prawa, ani przepisów właściwych o ogólnym 
bezpieczeństwie dla danego produktu. 

Liczba badań nad farmakokinetyką i farmakodyna-
miką związków zawartych w dopalaczach, ich poten-
cjalnej interakcji z lekami oraz innymi używkami wciąż 
jest zbyt mała, aby możliwe było dokonanie pełnego 
opisu zjawiska. Brak jest również udokumentowanych 
w pełni danych dotyczących niepożądanych skutków 
długotrwałego ich stosowania. Dostępne informacje na 
temat efektów stosowania dopalaczy pochodzą głównie 
z raportów klinicznych oraz od samych użytkowników 
(2). Charakteryzowana grupa dopalaczy poza pożąda-
nymi przez użytkowników efektami (poprawa nastroju, 
stymulacja ośrodkowego układu nerwowego, euforia, 
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halucynacje) wywołuje szereg działań niepożądanych, 
wśród których najczęściej stwierdzane są: tachykar-
dia, obkurczanie obwodowych naczyń krwionośnych, 
krwawienia z nosa, wzrost napięcia mięśni kończyn, 
zwiększona potliwość, zaburzenia widzenia, szczę-
kościsk, bruksism, niepokój, nadmierne pobudzenie, 
bezsenność oraz stany depresyjne (2, 9-11).

Pomimo wdrożenia regulacji prawnych oraz po-
siadania dowodów na negatywny wpływ dopalaczy 
na organizm, wciąż stanowią one istotne zagrożenie 
w obszarze zdrowia publicznego. O randze problemu 
świadczyć może liczba publikacji, jakie w ostatnich 
latach ukazały się na łamach czasopism naukowych, 
w polskiej literaturze przedmiotu.

SKALA PROBLEMU STOSOWANIA 
DOPALACZY – WYNIKI 

OPUBLIKOWANYCH BADAŃ

Dostępne w literaturze doniesienia naukowe pre-
zentujące używanie dopalaczy najczęściej odnoszą się 
do osób pomiędzy 13 a 24 rokiem życia (uczniowie 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studen-
ci). W ogólnopolskich badaniach przeprowadzonych 
w 2008 r. przez CBOS 3,5% młodzieży pomiędzy 
18 a 19 rokiem życia deklarowało stosowanie dopalaczy 
przynajmniej raz w życiu, w tym 2,9% w okresie 12 
miesięcy poprzedzających badanie (12). 

Interesującą ocenę problemu przeprowadzono 
w 2010 r. jeszcze przed wprowadzeniem zakazu ob-
rotu dopalaczami na terytorium Polski (13). Analiza 
danych dotyczących 3 013 osób w wieku 13-65 lat 
wykazała styczność z tymi substancjami deklarowaną 
przez 21,7% respondentów oraz ich przyjmowanie 
deklarowane przez 9,3% respondentów (6,5% kobiet 
oraz 14,7% mężczyzn). Najwyższy odsetek przyjmu-
jących dopalacze odnotowano wśród osób pomiędzy 
19 a 25 rokiem życia (10,6%) oraz wśród osób pomię-
dzy 16 a 18 rokiem życia (10,4%). Analogiczne wyniki 
uzyskano w ogólnopolskim badaniu CBOS przepro-
wadzonym w 2010 r. tuż po wprowadzeniu przepisów 
o zakazie handlu dopalaczami. Używanie tych sub-
stancji zadeklarowało wówczas 11% uczniów w wieku 
pomiędzy 18 a 19 rokiem życia, w tym 7% w okresie 
12 miesięcy poprzedzających badanie ankietowe (12). 
Podobny raport obejmujący grupę 477 osób dostar-
czył porównywalnych wyników. Odsetek studentów 
deklarujących stosowanie dopalaczy przekraczał 10% 
(10,7%), a kolejne 1,5% ankietowanych zgłaszało chęć 
ich zażywania w przyszłości (14). 

Wyższy odsetek stosowania dopalaczy odnotowano 
w grupie 288 studentów łódzkich uczelni w latach 2010-
2011 (3). Wśród respondentów 23% zadeklarowało co 
najmniej jednorazowe użycie dopalaczy, przy czym 

w populacji mężczyzn odsetek ten osiągnął wartość 
37,1%. Podobnych rezultatów dostarczyła analiza 
z lat 2010-2011 obejmująca 1 135 uczniów przemyskich 
szkół ponadgimnazjalnych (15). Stosowanie dopalaczy 
zadeklarowało 22% ankietowanych (30% ankietowa-
nych chłopców oraz 14% ankietowanych dziewcząt). 
Analogiczne wyniki uzyskano badając w latach 2010-
2011 928 uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgim-
nazjalnych z województwa śląskiego (16). Stosowanie 
dopalaczy zadeklarowało 21,8% respondentów, w tym 
24,5% chłopców oraz 17,5% dziewcząt.  Opublikowane 
w 2013 r. wyniki międzynarodowego projektu ReDNet 
(Recreational Drugs European Network Project) wy-
kazały, że w grupie 109 studentów kierunków humani-
stycznych warszawskich uczelni stosowanie dopalaczy 
zadeklarowało 20% respondentów (17). Natomiast 
w badaniach pochodzących z tego samego ośrodka, 
które przeprowadzono na przełomie lat 2010 i 2011 r. 
wśród 282 uczniów warszawskich gimnazjów w wieku 
pomiędzy 13 a 16 rokiem życia 4,3% respondentów za-
deklarowało stosowanie dopalaczy w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających badanie (18). Zbliżone wyniki uzyskano 
w badaniu ankietowym 111 studentów lubelskich uczelni. 
Zażywanie dopalaczy zadeklarowało 4,8% studentów 
Uniwersytetu Medycznego oraz 5,8% studentów uczelni 
niemedycznych w tym mieście (19).

W 2011 r. przeprowadzono również badania doty-
czące zakresu analizowanego problemu wśród młodych 
(15-24 rok życia) mieszkańców 27 krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej. Stosowanie dopalaczy 
zadeklarowało 9% respondentów (20). Niższe wyniki 
uzyskano w ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym 
w pierwszej połowie 2011 r. w grupie 14 511 osób 
(13-26 rok życia). Używanie dopalaczy zadeklarowało 
4,5% uczniów w wieku od 13 do 18 roku życia oraz 
1,8% studentów (21). Omówione dane z piśmiennictwa 
zestawiono w tabeli I.

Deklarowane przez respondentów stosowanie do-
palaczy niejednokrotnie jest wyższe od deklarowanego 
używania narkotyków. Odsetek zgłaszających używanie 
narkotyków, określony w badaniach CBOS/KBPN 
w 2011 r.,  wyniósł 16% (12), a w 2013 r. 18% (22). 
Może to wynikać z większej dostępności dopalaczy 
niż tradycyjnych narkotyków, pomimo objęcia obu tych 
grup tymi samymi przepisami. Nie można przy tym 
wykluczyć, że obserwowane różnice wynikają z więk-
szego – w percepcji młodych ludzi – przyzwolenia na 
stosowanie dopalaczy w porównaniu z narkotykami. 

ZGŁOSZONE PRZYPADKI ZATRUCIA 
I PODEJRZENIA ZATRUCIA DOPALACZAMI

Pomimo restrykcyjnego prawa wprowadzającego 
zakaz obrotu dopalaczami w Polsce i coraz większej 
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świadomości społecznej w tym zakresie na przestrzeni 
lat 2010-2014 odnotowano wyraźny wzrost liczby 
zgłoszonych przypadków zatruć oraz podejrzeń zatrucia 
dopalaczami.

Dane dotyczące populacji Polski, zgromadzone 
w raporcie Głównego Inspektora Sanitarnego wykazują 
wyraźną dynamikę zjawiska (23). W drugiej połowie 
2010 r. na terenie całego kraju zgłoszono 609 przypad-
ków zatruć oraz podejrzeń zatrucia dopalaczami. W tym 
okresie podejmowano również pierwsze działania zmie-
rzające do eliminacji dopalaczy z polskiego rynku. Ponad 
trzykrotne zmniejszenie liczby zgłoszonych przypadków 
zatruć w 2011 r. pozwala przypuszczać, że delegalizacja 
dopalaczy w pierwszym okresie jej funkcjonowania 
przyniosła zakładane efekty. Pomimo początkowych 
sukcesów nie udało się jednak rozwiązać problemu 
dopalaczy. Od września 2012 r. notuje się stały wzrost 
liczby zgłoszonych przypadków zatruć lub podejrzeń 
zatrucia dopalaczami, w 2013 r. ich liczba była niemal 
pięciokrotnie większa niż w 2012 r. (1 079 zgłoszeń 
w 2013 r. i 264 zgłoszenia w 2012 r.), a w 2014 r. licz-
ba zarejestrowanych przypadków zatruć dopalaczami 
podwoiła się w porównaniu z 2013 r. (2 513 zgłoszeń 
w 2014 r. i 1 079 zgłoszeń w 2013 r.). Częstość zjawiska 
w poszczególnych latach przedstawia rycina 1.

Wyraźne jest także zróżnicowanie terytorialne tego 
problemu w latach 2013-2014. Najwięcej zgłoszeń 
przypadków zatruć lub podejrzenia zatruć dopalacza-
mi odnotowano w województwach łódzkim, śląskim 
oraz dolnośląskim. W tym okresie (lata 2013 i 2014) 
w województwach łódzkim, śląskim oraz mazowieckim 
stwierdzono również największy wzrost liczby przypad-
ków zatruć, odpowiednio 208 i 516 dla woj. śląskiego, 
256 i 686 dla woj. łódzkiego oraz 15 i 115 dla woj. 
mazowieckiego. Jedynie w województwie lubuskim 
liczba zgłoszeń w 2014 r. była niższa niż w 2013  r., od-
powiednio 37 i 52 (23). 

Analiza danych z lat 2013-2014 ujawnia widoczny 
wzrost liczby zgłoszeń niemal w każdej grupie wieku 
(ryc. 2). Szczególnie wyraźny jest on wśród osób po-
między 19 a 24 rokiem życia (23). W 2013 r. największa 
liczba zgłoszonych zatruć dotyczyła osób w wieku 
pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, a w 2014 r. pomiędzy 
19 a 24 rokiem życia.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Kompleksowa ocena rozpowszechnienia stosowa-
nia dopalaczy w Polsce nie jest możliwa ze względu 
na niedostępność wielu istotnych danych. Przede 
wszystkim nie jest znana lub niedostępna w literaturze, 
informacja dotycząca wielkości sprzedaży tych prepa-
ratów w Polsce, w analizowanym okresie. Ponadto, 
opublikowane dane o charakterze epidemiologicznym 

pochodzą z badań cechujących się zróżnicowaną re-
prezentatywnością grup przy braku systematycznej, 
długofalowej oceny problemu w skali całego kraju. 

Dostępne dane upoważniają jednak do stwierdzenia, 
że stosowanie dopalaczy jest istotnym problemem zdro-
wia publicznego w Polsce, ze względu na oszacowanie 
częstości zjawiska i jego niepokojący, wzrastający 
trend. Pośrednim, ale przekonującym sygnałem jest sys-
tematyczne zwiększenie się liczby przypadków zatruć 
dopalaczami wymagających hospitalizacji.

Zjawisko to, zarówno sugeruje nieskuteczność 
wdrożonych działań profilaktycznych, jak i wskazuje 
na niedoskonałość dotychczasowej oceny epidemiolo-
gicznej problemu. 

Wyniki analiz przeprowadzonych w 2011 r. sugerują, 
że co najmniej sporadyczne stosowanie dopalaczy doty-
czy około 9% polskiej młodzieży. Ta skala zjawiska może 
być konfrontowana z danymi pochodzącymi z innych 
populacji. Porównywalną częstość stosowania dopalaczy 
deklarowali młodzi mieszkańcy Wielkiej Brytanii (8,2%) 
oraz Łotwy (8,8%). Wyższy odsetek deklarujących 
stosowanie dopalaczy odnotowano natomiast w Irlandii 
(16,3%). W pozostałych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej deklarowana częstość stosowania dopala-
czy oscyluje w granicach 0,3%-6,8%. Najniższe wyniki 
odnotowano na Malcie (0,3%), we Włoszech (0,8%) oraz 
w Finlandii (1%), średni odsetek deklarujących stosowa-
nie dopalaczy we wszystkich 27 krajach członkowskich 
Unii Europejskiej wyniósł 4,8% (20). 

Przedstawione fakty sugerują, że wskazane jest 
kompleksowe rozpoznanie problemu w odniesie-
niu do polskiej populacji. Należy jednak zauważyć, 
że wiarygodność badań kwestionariuszowych na te-
mat stosowania zabronionych prawem substancji jest 
trudna do oceny. W związku z tym zasadne wydaje 
się wprowadzenie innych, niż kwestionariuszowe, 
metod szacowania wielkości charakteryzowanego zja-
wiska. Rozwiązaniem może być stosowana w Stanach 
Zjednoczonych oraz Niemczech ocena obecności meta-
bolitów dopalaczy w próbkach moczu (24, 25). Metoda 
ta, pomimo trudności w pozyskaniu próbek oraz wciąż 
zmieniającego się składu analizowanych substancji, 
może stanowić wiarygodne źródło informacji o wiel-
kości problemu stosowania dopalaczy i dynamice tego 
istotnego zagrożenia stanu zdrowia populacji.
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WIEDZA, POSTAWY I NIEPOKÓJ ZWIĄZANE Z GRYPĄ PANDEMICZNĄ 
WŚRÓD PROFESJONALISTÓW OPIEKI MEDYCZNEJ 

W MIEŚCIE INDORE W INDIACH

Departament of Public Health Dentistry
Sri Aurobindo College of Dentistry

Indore Ujjain State Highway, Indore,India

STRESZCZENIE

WSTĘP. Grypa stanowi jeden z najstarszych problemów medycznych, wywołujących wysoką śmiertelność 
wśród ludzi. Świńska grypa w społeczeństwie Indii pojawiła się nie tylko jako poważny problem zdrowotny, ale 
wywołała pewne zamieszanie w różnych obszarach życia społecznego.
CEL. Celem pracy było określenie wiedzy, postaw i niepokoju związanych z epidemią grypy wśród profesjona-
listów medycznych w mieście Indore.
METODY. Badanie o charakterze przekrojowego badania opisowego zostało przeprowadzone w lutym i marcu 
2015 r., w czasie epidemii świńskiej grypy. Formularz badania został doręczony 271 profesjonalistów medycz-
nych. Wśród uczestników było 148 pracowników medycznych oraz 123 dentystycznych pracujących w Instytucie 
Nauk Medycznych Sri Aurobindo. Zbierane dane dotyczyły charakterystyki demograficznej oraz wiedzy i postaw 
uczestników badania. Skala niepokoju Becka była zastosowana do oceny poziomu niepokoju uczestników.
WYNIKI. Profesjonaliści medyczni mieli znamiennie (p=0,007) wyższy poziom wiedzy na temat dostępnych 
szczepionek przeciw świńskiej grypie (95,9%). Profesjonaliści dentystyczni (33,3%) mieli więcej wahań odnośnie 
leczenia pacjentów chorych na świńską grypę niż profesjonaliści medyczni.
WNIOSEK. Wyniki tej pracy wskazują iż profesjonaliści medyczni mają odpowiednią wiedzę, wykazują pozy-
tywne nastawienia i niższy poziom niepokoju.

WSTĘP

Grypa jest jednym z najstarszych problemów me-
dycznych, powodując wysoki wskaźnik umieralności 
wśród ludzi. “Pandemia grypy A / H1N1 2009” (pdf 
H1N1), która jest powszechnie znana jako “świńska 
grypa” spowodowana wirusem grypy H1N1, wystąpiła 
u świń w Ameryce Północnej, i rozprzestrzeniła się na 
całym świecie w krótkim czasie, w wyniku wysokiej 
zachorowalności i umieralności (1). Pierwszy potwier-
dzony przypadek grypy A / H1N1 (świńskiej grypy) 
u ludzi odnotowano w Meksyku w marcu 2009 roku.

Dowody, że ten nowy szczep może przechodzić 
z człowieka na człowieka sprawiły, że Światowa Or-
ganizacja Zdrowia szybko podniosła poziom alertu 
pandemicznego do fazy 5, co stanowi wyraźny sygnał, 
że pandemia była nieunikniona (2). Poziom ten został 

następnie podniesiony do fazy 6, wskazując, że pełny 
rozwój światowej pandemii był w toku.

Świńska grypa pojawiła się nie tylko jako śmiertelna 
choroba wśród ludności Indii, ale stworzyła również 
zamieszanie wśród różnych grup społecznych. Świńska 
grypa pojawiła się jako śmiertelna choroba w Madhya 
Pradesh, gdzie około 60 osób straciło życie, a 400 miało 
powikłania z powodu świńskiej grypy. Wielu pracowni-
ków służby zdrowia zostało dotkniętych grypą i oprócz 
zachorowania mogli być źródłem zakażeń. Pracownicy 
służby zdrowia tworzą więc  grupy osób podatnych na 
zakażenie  świńską grypą, co prowadzi do niepokoju 
i obaw wśród nich.

Istnieje luka w badaniach dotycząca wiedzy, po-
stawy i niepokoju wśród pracowników służby zdrowia 
w zakresie świńskiej grypy. Jednak to  nie było badane 
w środkowych Indiach. Tak więc obecne badanie za-
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planowano w celu oceny wiedzy, postawy i lęku wobec 
świńskiej grypy wśród pracowników służby zdrowia 
w mieście Indore.

MATERIAL I METODY

Plan badania:
Rodzaj zastosowanego badania stanowiło przekro-

jowe badanie opisowe, które zostało przeprowadzone 
w okresie od lutego do marca 2015 roku podczas 
epidemii świńskiej grypy. Pisemną zgodę na prowa-
dzenie tego badania w szpitalach uzyskano od komisji 
bioetycznej Sri Aurobindo Medical Sciences College of 
Indore. Informacja pisemna o badaniu została podana 
uczestnikom i została uzyskana ich pisemna zgoda. Pra-
cownicy służby zdrowia zostali poinformowani o celu 
badań i zapewnieni o ich prawie do odmowy uczestni-
czenia lub do wycofania się z badania na każdym etapie. 
Anonimowość i poufność danych były gwarantowane. 

Kryteria zakwalifikowania do badań:
Do badania włączono zakłady medyczne i stoma-

tologicznej praktyki w Sri Aurobindo Kolegium Nauk 
Medycznych. Uczestnicy, aby mogli być włączeni do 
badania, musieli być co najmniej absolwentami szkól 
medycznych ze stopniem (MBBS / BDS, odpowiada-
jącym europejskiemu licencjatowi), i wyrazić zgodę na 
udział w badaniu. 

Dobór próby i rekrutacja:
Ankieta została przeprowadzona na próbie 271 

pracowników służby zdrowia. Uczestnikami było 148 
lekarzy i 123 dentystów praktykujących w Instytucie 
Nauk Medycznych Sri Aurobindo. Oszacowanie wiel-
kości próby zostało dokonane na podstawie badania 
pilotażowego. Wszyscy uczestnicy badania zostali 
powiadomieni osobiście i był im przekazany kwestiona-
riusz dotyczący informacji demograficznych, pisemnej 
zgody, pytań oceniających wiedzę, postawę oraz skalę 
niepokoju Becka określającą poziom lęku. Badający 
nie był obecny podczas wypełniania kwestionariusza. 
Wypełnione ankiety zostały zebrane przez badacza 
w szpitalu. Według relacji respondentów, średni czas, 
wykorzystywany na wypełnienie kwestionariusza 
wynosił około 5 minut. Wszyscy uczestnicy ukończyli 
kwestionariusz i nikt nie odmówił wypełnienia.

Przebieg badania
Ankieta składała się z pytań oceniających wiedzę 

i niepokój oraz lęk według skali Becka. Kwestionariusz 
wstępny składał się z 20 pytań zamkniętych oceniają-
cych wiedzę i nastawienie do świńskiej grypy wśród 
pracowników służby zdrowia. Niepokój mierzono za 
pomocą skali Becka „Anxiety Inventory Scale” (3) Ten 

kwestionariusz samooceny składa się z dwóch podskal, 
z których każda zawiera 10 pozycji. Skala niepokoju 
mierzy niepokój w oparciu o listę wspólnych objawów. 
Uczestnicy zakreślali odpowiednie miejsca w kolumnie 
obok każdego z objawów w oparciu o subiektywną siłę 
ich oddziaływania.. Kolumny zostały zsumowane, aby 
osiągnąć zbiorczy wynik.

Badane zmienne
W badaniu oceniano wiedzę profesjonalistów opieki 

zdrowotnej, postawy i lęk wobec świńskiej grypy.

Analiza statystyczna
Dane zbierane zostały wpisane do arkusza Excel 

i analizowane za pomocą programu statystycznego 
SPSS wersja 15. Za istotne statystycznie uznano war-
tości p> 0,05. Do zbadania poziomu istotności zasto-
sowano test chi-kwadrat.

WYNIKI

   Ogółem 127 dentystów i 148 lekarzy medycyny 
wzięło udział w badaniu. W tabeli I przedstawiono dane 
demograficzne uczestników badania. Tabela II przedsta-
wia kwestionariusz sprawdzający wiedzę i świadomo-
ścią na temat świńskiej grypy wśród profesjonalistów.  
U lekarzy (95,9%) stwierdzono istotnie wyższy poziom 
wiedzy (p = 0,007) na temat dostępnych szczepio-
nek przeciwko świńskiej grypie (Tabela II) i poziom 
uznania, że rząd podjął wystarczające kroki dla jej 
zapobiegania w porównaniu z opinią stomatologów. 
Profesjonaliści stomatologiczni (33,3%) mieli więcej 
wahań odnośnie leczenia pacjentów cierpiących na 
świńską grypę w porównaniu do lekarzy medycyny 
(Tabela III). Nie stwierdzono istotnych różnic między 
grupami wieku, płci oraz dla różnych kategorii skali 
Becka (Tabela IV).

DYSKUSJA

Pracownicy służby zdrowia są narażeni na więk-
sze ryzyko zakażenia podczas jakiejkolwiek epidemii 
zakaźnej i mogą szybko przekazywać takie infekcje 
pacjentom.

W niniejszym badaniu większość służby zdrowia 
miała dobry zasób wiedzy i świadomości na temat świń-
skiej grypy. Większość pracowników służby zdrowia, 
lekarzy (98,6%) i dentystów (97,6%) słyszało o świń-
skiej grypie. Obecne badania wykazały, że większość 
stomatologów i medycyny dowiedziało się o chorobie 
w telewizji. Wyniki te są zgodne z badaniem przepro-
wadzonym przez Shivlingesh Krishnappa Kamate i wsp. 
(4). Zgodnie z naszym stanem wiedzy, jest to pierwsze 
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badanie tego typu  postawy wiedzy i niepokoju wśród 
służby zdrowia w mieście, dlatego nie jesteśmy w stanie 
porównać wyników tego badania z innymi badaniami 
indyjskimi. Obecne badania wykazały, że na wszystkie 
pytania dotyczące wiedzy i świadomości w kierunku 
świńskiej grypy lekarze byli bardziej świadomi niż 
stomatolodzy. Jednak istotna różnica była związana 
z pytaniem dotyczącym szczepionki przeciw grypie.

W tym badaniu większość stomatologów i lekarzy 
uważa, że zostaliby wyleczeni, gdyby zachorowali na 
świńską grypę, jednakże u lekarzy (97,3%) przekonanie 
to wystąpiło w większym odsetku niż u stomatologów 
(95,9%). Większość specjalistów stomatologicznych 
i medycznych nie sądzi, że zakażenie wirusem świń-
skiej grypy prowadzi do śmierci, jednak specjaliści 
stomatologii wykazały wyższe odsetki niż przedstawi-
ciele innych specjalności medycznych.  Stomatolodzy 
w większym odsetku  byli świadomi narażenia na 
ryzyko zachorowania na świńską grypę.

Wśród lekarzy (95,9%) stwierdzono istotnie wyższą 
(p = 0,007) wiedzę na temat dostępnych szczepionek 
przeciwko świńskiej grypie i poziom uznania, że rząd 
podjął wystarczające kroki do jej zapobiegania w po-
równaniu do stomatologów. Profesjonaliści stomato-
logiczni (33,3%) mieli więcej wahań co do leczenia 
pacjentów cierpiących z powodu świńskiej grypy 
w porównaniu z lekarzami medycyny.

Dlatego skuteczne strategie muszą być wdrożone 
w celu uzupełnienia świadomości  stomatologów w for-
mie seminariów, warsztatów i sympozjów.

Wśród osób uczestniczących w niniejszym badaniu 
21,1% dentystycznych i  29,7% specjalistów medycz-
nych było zaszczepionych przeciw grypie. Mimo że 
większość uczestników uważało, że wybuch epidemii 
świńskiej grypy stanowi zagrożenie poważne, określiło 
grypę jako śmiertelną chorobę i miało wysoki poziom 

wiedzy o chorobie, odsetek zaszczepionych był bardzo 
niski. Podobnie stwierdzono, że również w Grecji, 
Niemczech i we Włoszech znaczny odsetek populacji 
nie został poddany szczepieniom (5-7).

W ocenie niepokoju dotyczącego świńskiej grypy 
stwierdzono wśród profesjonalistów medycznych i sto-
matologicznych  niski poziom lęku, przy czym czynniki 
takie jak wiek, płeć i stanowisko nie wykazały istotnych 
związków. Zastosowanie badania przekrojowego i nie-
możności ustalenia relacji dawka-odpowiedź ogranicza 
nasze ustalenia.

WNIOSKI

Wyniki niniejszego badania wskazują, że pracow-
nicy służby zdrowia mieli dobrą wiedzę,  wykazali 
pozytywne nastawienie, i niski poziom lęku co może 
wpływać na skuteczność prowadzonego leczenia i zapo-
biegania świńskiej grypie. Należy prowadzić edukacja 
zdrowotną, organizować sesje, seminaria, warsztaty 
i sympozja  należy w celu dla dalszego zwiększenia 
świadomości i zmniejszenia niechęci do leczenia pa-
cjentów ze świńską grypą. Musi być planowana i sku-
tecznie prowadzona   polityka zapobiegania i zwalczania 
świńskiej grypy.
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OCENA STANU UZĘBIENIA DZIECI 12-LETNICH Z WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ Z ROKU 2014

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

STRESZCZENIE

WSTĘP. W roku 2014 ponownie przeprowadzono w województwie łódzkim badania epidemiologiczne stanu 
uzębienia dzieci w wieku 12 lat w ramach Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Ludności 
Polski.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena częstości występowania i intensywności próchnicy w zębach stałych 
u dzieci 12-letnich w województwie łódzkim. 
MATERIAŁ I METODY. Do badań zakwalifikowano 328 dzieci 12-letnich, w tym 176 dziewcząt i 152 chłopców 
z województwa łódzkiego dobranych na podstawie trójwarstwowego losowania. Stan uzębienia oceniano według 
kryteriów WHO. Dokonano oceny frekwencji próchnicy, intensywności próchnicy oraz wskaźnika leczenia.
WYNIKI. Wyniki wskazują, że zachorowalność na próchnicę w tej grupie wiekowej zmniejszyła się od ostatniego 
badania, frekwencja próchnicy wyniosła 67,8 % i spadła o 1,4% w stosunku do poprzednich badań, a wskaźnik 
intensywności próchnicy dla zębów stałych (PUW) spadł o 0,48 i wyniósł 1,63. Spowodowało to, że cel wy-
znaczony na rok 2015 dla dzieci w wieku 12 lat został osiągnięty. Wskaźnik SiC obniżył się do wartości 4,03, 
co sprawia, że jesteśmy blisko osiągnięcia drugiego celu WHO dotyczący tej grupy wiekowej, według którego 
wskaźnik SiC powinien osiągną wartość poniżej 4.
WNIOSKI. Uzyskane wyniki wskazują na poprawę stanu uzębienia u dzieci w wieku 12 lat w województwie 
łódzkim na przestrzeni ostatnich kilku. 

Słowa kluczowe: próchnica zębów, epidemiologia, PUW, wskaźnik SiC

WSTĘP

Pod koniec roku 2014 po raz kolejny przepro-
wadzono badania u dzieci w wieku 12 lat w ramach 
Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy 
Ustnej Ludności Polski. Badanie w tej grupie wiekowej 
pozwala na ocenę skuteczności programów profilak-
tycznych oraz edukacji prozdrowotnej prowadzonych 
w przedszkolach i szkołach. W województwie łódzkim, 
począwszy od lat siedemdziesiątych, obserwowano 
spadkową tendencję intensywności próchnicy w uzę-
bieniu stałym, co było efektem realizowania programów 
planowego leczenia dzieci szkolnych oraz wprowa-
dzenia  lakowania zębów trzonowych (1,2,3). Niestety 
następne badania wykazały wzrost wartości wskaźnika 
intensywności próchnicy do wartości PUW=3,3 (rok 
2005), który wydaje się być związany z likwidacją 

gabinetów w szkołach oraz zmniejszeniem dostępności 
do świadczeń stomatologicznych (4,5). Na podstawie 
ostatniego badania epidemiologicznego z roku 2007 
dla województwa łódzkiego stwierdzono ponowną 
tendencję spadkową w naszym regionie do wartości 
PUW=2,11(6). Obecne badania pozwolą na ocenę sy-
tuacji dotyczącą choroby próchnicowej wśród dzieci 
12-letnich oraz sprawdzenie, czy cele proponowane 
przez WHO na rok 2015 dotyczący tej grupy wiekowej 
zostaną osiągnięte (7). W badaniach ogólnopolskich 
wzięły udział 3 województwa: podlaskie, dolnośląskie 
i łódzkie.

CEL BADANIA 

Celem pracy była ocean stanu uzębienia dzieci 
12-letnich w województwie łódzkim. 
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MATERIAŁ I METODY

Badaniem epidemiologicznym objęto 328 dzie-
ci 12-letnich, w tym 176 dziewcząt i 152 chłopców 
dobranych drogą trójwarstwowego losowania. Mapę 
administracyjną województwa łódzkiego podzielono 
na 4 kwadranty. Najpierw wylosowano kwadrant pół-
nocno-wschodni województwa łódzkiego, następnie 
powiat łódzki i brzeziński oraz odpowiednie gminy 
i wsie. Szkoły w województwie łódzkim wylosowano 
na podstawie spisu wszystkich szkół podstawowych 
województwa łódzkiego w roku 2014. Z listy szkół 
ponadgimnazjalnych wylosowano w obydwu powiatach 
licea ogólnokształcące i zespoły szkół ponadgimna-
zjalnych. Z listy szkół podstawowych wylosowano 
w obydwu powiatach szkoły podstawowe. 

Dzieci w dniu badania miały ukończone 12 lat. Ze 
względu na region zamieszkania wyróżnione zostały 
dwie grupy badanych: ze wsi i z miasta. Charakterystykę 
populacji przedstawia tabela I.  

Badania kliniczne uzębienia uczniów przeprowa-
dzano w szkolnych lub pielęgniarskich gabinetach 
w sztucznym oświetleniu (lampa czołowa) przy użyciu 
lusterka i zgłębnika, zgodnie z kryteriami opracowany-
mi przez WHO. Uczniowie zostali zakwalifikowani do 
badania po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. Wyniki 
badań zapisywano w kartach badań epidemiologicznych 
opracowanych przez WHO, a lekarze stomatolodzy bio-
rący udział w programie zostali przeszkoleni wcześniej 
i poddani kalibracji. 

Zebrane dane posłużyły do obliczenia między in-
nymi frekwencji, intensywności (nasilenia) próchnicy 
wyrażoną wartością PUW oraz wskaźnika leczenia. Wy-
łoniono również dzieci wolne od próchnicy (PUW=0). 
Wyniki poddano analizie statystycznej, przy pomocy 
testu Manna - Whitney’a, chi-kwadrat χ2 .

WYNIKI

Częstość występowania próchnicy w całej gru-
pie zbadanych dzieci 12-letnich w województwie 
łódzkim wyniosła 67,8%. W mieście odsetek przyjął 
wartość 67,4%, a na wsi 68,1%, u dziewcząt 65,9%, 
a u chłopców 69,7%. Różnic istotnych statystycznie 
w poszczególnych regionach zamieszkania oraz płci 
nie odnotowano (Fig.1). Jak wykazały przeprowadzo-
ne badania ponad 1/3 uczniów była wolna od choroby 
próchnicowej (32,3%). Wyższy odsetek badanych odno-
towano w mieście (32, 6%) oraz u dziewcząt (34,1%), 
różnica nie była istotna statystycznie (Tab. III). 

Średnie nasilenie próchnicy wyrażone liczbą PUW 
dla badanej populacji wyniosło 1,63. Nieco niższą war-
tość zanotowano na wsi 1,49,  u dziewcząt PUW była 
niższa niż u chłopców bez istotnych różnic statystycz-

nych. Zarówno w mieście jak i na wsi intensywność 
próchnicy odnotowano wyższą u chłopców (tab.2). 
Na uwagę zasługuje fakt, że wartości poszczególnych 
składowych PUW są bardzo zbliżone u dziewcząt 
i chłopców oraz w poszczególnych regionach zamiesz-
kania. W strukturze składowych PUW przeważały zęby 
wypełnione (W) -1,23. W mieście liczba zębów wypeł-
nionych (W) przyjęła nieznacznie wyższą wartość -1,26 
niż na wsi - 1,20 i wyższą u chłopców -1,38.  Średnia 
liczba zębów, które wymagały leczenia (P) wyniosła 
0,38. Liczba ta była nieco wyższa w mieście niż na 
wsi. Liczba zębów usuniętych (U) w badanej populacji 
była niska i wyniosła 0,03 (Tab. II). Stwierdzono, że 
średnio 2,18% uczniów miało usunięty co najmniej 1 
ząb. Zarówno na wsi jak i w mieście liczba braków zę-
bowych, jaką odnotowano oscylowała od 0 do 2 zębów.  
Obecność uszczelniacza bruzd stwierdzono u 29,57% 
badanych uczniów, natomiast 57,01% dzieci miało co 
najmniej jeden ząb z wypełnieniem. 

Jak wykazały badania epidemiologiczne częściej 
próchnica występowała w żuchwie (1,02) niż w szczę-
ce (0,62) u badanych 12-latków, a różnica była istotna 
statystycznie. Zarówno na wsi jak i w mieście wartości 
były istotne i wyższe w zębach żuchwy.

  Wartości liczby PUW ≤ 3 odnotowano u 84,5% 
badanej populacji. U pozostałych uczniów wartości tej 
liczby wynosiły powyżej 3 i przyjmowały zakres 4-5.
Odsetek ten był znamiennie wyższy na wsi (91,0%) niż 
w mieście (79,3%). Odsetek chłopców z miasta z PUW≤ 
3 był znamiennie niższy w porównaniu z wynikami 
u chłopców mieszkających na wsi (tab. 3). Odsetek 
12-latków, u których nasilenie próchnicy było niższe lub 
równe 1 (PUW≤1) stanowił połowę populacji i wyniósł 
52,1%.  Na wsi i u dziewcząt odsetek ten był nieznacz-
nie wyższy, a różnica istotnie statystycznie wystąpiła 
tylko pomiędzy chłopcami i dziewczętami w mieście 
na korzyść dziewcząt (Tab. III).

Dzieci w wieku 12 lat mają najczęściej pełne 
uzębienie, w naszych badaniach tylko 24,4% uczniów 
posiadało wszystkie zęby stałe wyrżnięte oprócz zębów 
ósmych. Znamiennie wyższe wartości odsetka z pełnym 
uzębieniem zanotowano w mieście 34,2% w porówna-
niu z odsetkiem na wsi- 11,8%. Różnice statystyczne 
zarówno w mieście jak i na wsi nie wystąpiły pomiędzy 
chłopcami i dziewczętami.  Wskaźnik leczenia dla całej 
grupy badanej wyniósł 0,76, wyższy odnotowano na 
wsi - 0,80, w mieście 0,73. Różnice nie były istotne 
statystycznie, co przedstawia tabela II.

W badaniach przez nas prowadzonych u dzieci 
12-letnich oceniono również wskaźnik SiC, który 
pozwala na wyłonienie takiej grupy, która jest najbar-
dziej zagrożona chorobą próchnicową. Jak przedstawia 
Fig. 2, wskaźnik SiC wyniósł dla badanej populacji 
4,03. U chłopców wartość wskaźnika była nieznacz-
nie wyższa niż u dziewcząt. Natomiast porównując 
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miasto-wieś, różnica we wskaźniku SiC okazała się  
znamiennie wyższa w mieście (4,8) w stosunku do 
wyniku na wsi (3,53). W pozostałej grupie 2/3 popula-
cji średnie PUW odnotowano na poziomie 0,74 i było 
nieznacznie wyższe u chłopców 0,84 niż u dziewcząt 
i wyniosło 0,63. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Uzyskane wyniki badań w roku 2014 dla woje-
wództwa łódzkiego przeprowadzone wśród 12-latków 
wskazują, że frekwencja próchnicy spadła o 1,4% 
w stosunku do badań z roku 2007 (6,8). Ponadto wynik 
frekwencji 67,8% okazał się być najniższy w naszym 
województwie w porównaniu z wynikami uzyskanymi 
dla województwa podlaskiego (71,1) czy dolnoślą-
skiego (89,04%) oraz był niższy od średniej krajowej 
z tego roku (75,91%) (9). Lepszy wynik otrzymano 
w województwie wielkopolskim w Poznaniu, gdzie 
frekwencja w roku 2009 wyniosła 60,67% (10). Nasze 
wyniki wykazały również, że u dziewcząt częstość 
występowania próchnicy była niższa niż u chłopców, 
w przeciwieństwie do wyników otrzymanych w roku 
2007 i badań prowadzonych w województwie lubel-
skim (6,11). Nie było istotnej różnicy w częstości wy-
stępowania próchnicy na wsi i mieście, podobnie jak 
w ostatnich badaniach, a odsetek ten był nieco wyższy 
w obu przypadkach na wsi (6,8).

Nasilenie próchnicy w regionie łódzkim wyrażone 
liczbą PUW było niższe w stosunku do badań z lat ubie-
głych i wyniosło 1,63. Ostatnia wartość PUW uzyskana 
w badaniach w roku 2008 wyniosła 2,11 (6), natomiast 
wynik ogólnopolski tego wskaźnika w monitoringu 
z roku 2007 to 3,07 (8) . Analizując stan uzębienia 
dzieci w naszym województwie z roku 2014 na tle 
całego kraju można zauważyć, że nasilenie próchnicy 
jest najniższe w naszym regionie, zbliżoną wartość 
wskaźnika 2,4 odnotowano w województwie podlaskim  
natomiast znacznie wyższą w województwie dolnoślą-
skim 4,47 (9). Wysoką wartość wskaźnika PUW = 4,42 
uzyskano również w województwie lubelskim w roku 
2007 (11). Wyniki te wskazują, że w województwie 
łódzkim dochodzi do poprawy stanu zdrowia jamy 
ustnej u dzieci 12-letnich na przestrzeni ostatnich lat. 
Taką tendencje spadkową zaobserwowano też w Po-
znaniu, gdzie wynik był nawet niższy i wynosił 1,59, 
a w roku 2003 3,3 (10). Uzyskana wartość PUW w na-
szym województwie świadczy również, że prowadzone 
programy profilaktyczne w szkołach okazały się na 
tyle skuteczne, że doprowadziły do osiągnięcia celu 
zdrowia opracowanego przez WHO na rok 2015, który 
mówi, że średnie PUW u dzieci 12-letnich nie powinno 
przekroczyć wartości 2 (7). Na uwagę zasługuje fakt, 
że podobnie jak w latach ubiegłych, wśród składowych 

PUW w regionie łódzkim przeważały zęby wypełnione 
(W) -1,23, a nie zęby z próchnicą (P) jak np. wojewódz-
twie dolnośląskim (6,9). Zadowalająca jest również 
niska  liczba zębów usuniętych u dzieci we wszystkich 
badanych województwach, a  średnia liczba (U) równa 
była 0,02. Ponadto optymistyczne jest to, że w naszym 
województwie wzrasta odsetek dzieci 12-letnich z PUW 
≤ 3 niż dotychczas. W roku 2005 odsetek ten wyniósł 
55,7%, w 2007 -58,9%, a ostatnio 2015 -84,5% (8). Tak 
duży odsetek z PUW ≤ 3 odnotowano też w Poznaniu 
- 80,06% (10).

W redukcji próchnicy, jak podkreśla wielu autorów, 
profilaktyczne lakowanie zębów stałych odgrywa zna-
czącą rolę (12,13).  Wśród badanych 29,57% uczniów 
miało zalakowany przynajmniej jeden ząb stały. W po-
przednich badaniach w województwie łódzkim odsetek 
ten był wyższy (38,34%) (6). Wydaję się, że może to 
być spowodowane używaniem przez dentystów laku 
bezbarwnego, a co za tym idzie trudnością w ocenie jego 
stanu i retencji. W województwie podlaskim odsetek ten 
był wyższy (32,55%), a dolnośląskim niższy (23,25%) 
w ostatnich badaniach (9).

Nasze badania wykazały, że wskaźnik leczenia 
w porównaniu z ostatnimi badaniami z roku 2008 
wzrósł od 0,57 do 0,76 (6). Oznacza to, że efektywność 
leczenia zachowawczego w województwie łódzkim 
u badanych dzieci znacznie się poprawiła. W bada-
niach ogólnopolskich w pozostałych województwach, 
wskaźnik leczenia osiągnął wartości 0,7 w podlaskim 
i 0,4 w dolnośląskim. 

Wskaźnik SiC, który wyłania grupę dzieci o wy-
sokim ryzyku próchnicy wyniósł obecnie dla naszego 
regionu 4,03 i okazał się być niższy od wyniku otrzyma-
nego w roku 2003 -6,89 (14). Obserwujemy zatem po-
prawę stanu uzębienia również w grupie o najwyższym 
narażeniu na próchnicę. Ponadto okazuje się, że otrzy-
mana wartość jest bliska osiągnięcia kolejnego celu 
WHO dla dzieci 12-letnich na rok 2015, według którego 
wskaźnik SiC ma być niższy od 4 (7). Interesujące jest 
to, że wskaźnik SiC w województwie łódzkim na wsi 
wyniósł 3,53, co oznacza, że ta grupa dzieci osiągnęła 
również drugi cel zdrowia WHO. W mieście niestety 
wynik SiC był znamiennie wyższy (4,8). W pozosta-
łych badanych województwach wskaźnik Bratthalla 
był daleki od celu zdrowia WHO, bo powyżej 6,0 (9).   

Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że 
w województwie łódzkim dochodzi do spadku zachoro-
walności na chorobę próchnicową u dzieci 12-letnich. 
Zarówno w grupie o niskim, jak i wysokim ryzyku 
próchnicy można zauważyć wyraźną poprawę  stanu 
uzębienia uczniów, a na wsi szczególnie. Uzyskane 
wyniki wykazały, że jeden z celów  zdrowia WHO na 
rok 2015 dla tej grupy wiekowej został osiągnięty oraz 
to, że coraz bardziej zbliżamy się do wyników uzyska-
nych  w zachodnich krajach europejskich (15). Poza tym 
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efektywność leczenia znacznie poprawiła się, z czego 
można wywnioskować, że działalność informacyjno- 
edukacyjna wzrasta, tak jak i dostępność do gabinetów 
dentystycznych.

Kolejne cele WHO są nieco inne niż dotychczaso-
we, ponieważ nie podano szczegółowych wskazówek. 
Obecne cele powinny być ustalane na postawie sytuacji 
danego regionu i warunków socjalno-środowiskowych 
danego kraju. W związku z powyższym każdy kraj po-
winien sam ustanawiać własne cele poprawy zdrowia 
jamy ustnej. Według danych do roku 2020 u dzieci 
12-letnich należy zmniejszyć PUW, a szczególnie 
składową P i zwłaszcza w grupie wysokiego ryzyka 
(8). W województwie łódzkim na podstawie naszych 
badań widzimy wyraźną poprawę we wskaźniku PUW 
jak i w grupie wysokiego ryzyka, zatem wydaje się, że 
zmierzamy w dobrym kierunku, aby osiągnąć cele na 
rok 2020. Należy stale upowszechniać wiedzę z zakresu 
zdrowia jamy ustnej zarówno wśród rodziców dzieci jak 
i samych dzieci już od wieku przedszkolnego z udziałem 
nauczycieli w szkołach czy odpowiednio przygotowa-
nego personelu medycznego. Tylko taka edukacja proz-

drowotna połączona z profilaktycznymi programami 
próchnicy pozwoli na dalsze obniżenie zachorowalności 
na chorobę próchnicową wśród dzieci i młodzieży oraz 
uzyskanie lepszych wyników do roku 2020. 

WNIOSKI

1.  W województwie łódzkim doszło do spadku zacho-
rowalności na próchnicę u dzieci 12-letnich.

2.  Cel zdrowia WHO dotyczący PUW na rok 2015 dla 
tej grupy wiekowej został osiągnięty.
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OCENA STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ W ZAKRESIE PRÓCHNICY  
U MŁODZIEŻY 18-LETNIEJ ZE ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO 

 I WIEJSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM, POLSKA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

STRESZCZENIE

WSTĘP. Badania wskazują na konieczność zintensyfikowania opieki stomatologicznej w niektórych woje-
wództwach. Celem pracy była ocena stanu uzębienia oraz określenie potrzeb leczniczych młodzieży 18-letniej 
w środowisku małego miasta i wsi na Podkarpaciu. 
MATERIAŁ I METODY. Określono średnią liczbę PUWZ /liczba zębów: z czynną próchnicą, usuniętych z po-
wodu próchnicy oraz wypełnionych z powodu próchnicy/ rozwinąć skrót wraz z jej składowymi oraz potrzeby 
lecznicze w zakresie choroby próchnicowej. 
WYNIKI BADAŃ. Stwierdzono, że najwyższy odsetek zębów objętych czynną próchnicą występuje w grupie 
drugich trzonowców zarówno górnych jak i dolnych (ponad 20%), najwięcej wypełnień jest w pierwszych zę-
bach trzonowych szczęki i żuchwy (ponad 50%) oraz w drugich zębach trzonowych szczęki i żuchwy - ponad 
40%, najczęściej usuwanymi zębami z powodu próchnicy były pierwsze zęby trzonowe zarówno w szczęce jak 
i w żuchwie. Średnia liczba PUWZ osiągnęła wartość 7,13. Wyższe wartości występowały u młodzieży miej-
skiej (PUWZ=7,72 i P=2,86) niż u wiejskiej (PUWZ=6,42 i P=1,37). Badanie liczby PUWZ w zależności od 
płci wykazało, że u chłopców i dziewcząt jest ona prawie taka sama (chłopcy 7,15, dziewczęta 7,12). Różnice 
w składowych P, U i W również są nieznaczne. Badania wykazały, że 36,67%, badanych nie miało potrzeb lecz-
niczych, natomiast 63,33%, młodzieży wymagało leczenia. 
WNIOSKI. Należy zintensyfikować profesjonalne działania profilaktyczne u dzieci i młodzieży z Podkarpacia. 
Należałoby objąć refundowanym programem lakowania również zęby trzonowe drugie. Należy otoczyć większą 
opieką profilaktyczno-leczniczą młodzież ze szkół zawodowych.

Słowa kluczowe: młodzież 18-letnia, stan uzębienia, próchnica, potrzeby lecznicze

WSTĘP

Choroby jamy ustnej u młodzieży są w Polsce złożo-
nym problemem zdrowotnym (1). Doniesienia naukowe 
sugerują poprawę stanu uzębienia i przyzębia u młodzie-
ży polskiej, ale cele WHO są nadal nieosiągnięte (2). 
Badania wskazują na konieczność zintensyfikowania 
opieki stomatologicznej w niektórych województwach 
(3). Wyniki badań wskazują na utrzymujące się nadal 
duże potrzeby u populacji dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki 
stomatologicznej (4). Jakość opieki stomatologicznej 
u dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i leczenia 

przeprowadzanej w ostatnich latach możemy ocenić 
na podstawie aktualnego stanu zdrowia jamy ustnej 
u 18-latków. Stan zdrowia jamy ustnej u młodzieży 
18-letniej jest punktem wyjścia dla zmian chorobowych 
obserwowanych w późniejszym czasie (5). Dlatego też 
działania na rzecz zdrowia jamy ustnej powinny być 
ukierunkowane w szczególności na dzieci i młodzież 
do 18 roku życia (6).

Celem pracy była ocena stanu uzębienia oraz 
określenie potrzeb leczniczych w zakresie choroby 
próchnicowej zębów u młodzieży 18-letniej z małego 
miasta i wsi w województwie podkarpackim.
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MATERIAŁ I METODA

Badaniem klinicznym objęto 240-osobową gru-
pę młodzieży 18-letniej uczęszczającej do liceów 
ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych 
w Stalowej Woli (miasto w województwie podkarpac-
kim) i Brzozowie (mała miejscowość w województwie 
podkarpackim).

Badanie kliniczne przeprowadzono w warunkach 
sztucznego oświetlenia lampy czołowej za pomocą 
lusterka.

Stan uzębienia oceniono, określając średnią liczbę 
PUWZ wraz z jej składowymi oraz określono potrzeby 
lecznicze w zakresie leczenia choroby próchnicowej. 
Badane potrzeby podzielono na 3 grupy: brak potrzeb 
leczniczych, ząb wymagający wypełnienia na jednej 
powierzchni, ząb wymagający wypełnienia na dwóch 
powierzchniach lub więcej.

Wyniki badań opracowano statystycznie i zesta-
wiono w 3 tabelach.

Uzyskane wyniki badań poddano analizie staty-
stycznej. Wartości analizowanych parametrów scharak-
teryzowano za pomocą liczności i odsetka lub wartości 
średniej i odchylenia standardowego. Dla cech mierzal-
nych normalność rozkładu analizowanych parametrów 
oceniano za pomocą testu W Shapiro-Wilka.

Dla niepowiązanych cech jakościowych do ustale-
nia różnic między porównywanymi grupami użyto testu 
jednorodności Chi2. Dla zmiennych ciągłych do oceny 
różnic pomiędzy dwiema grupami zastosowano test 
U Manna-Whitneya, natomiast dla wieku grup użyto 
testu Kruskala-Wallisa.

Przyjęto 5% błąd wnioskowania i związany z nim 
poziom istotności p<0,05 wskazujący na istnienie 
istotnych statystycznie różnic. Badania statystyczne 
przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie kompu-
terowe STATISTICA 10.0 (StatSoft, Polska).

WYNIKI BADAŃ

Stan uzębienia przedstawiono na rycinie 1 i w ta-
belach I-III.

Analizując występowanie próchnicy u młodzieży 
18-letniej z województwa podkarpackiego należy 
stwierdzić, że najwyższy odsetek zębów objętych czyn-
ną próchnicą występuje w grupie drugich trzonowców 
zarówno górnych, jak i dolnych. Najwięcej - 25% 
w zębach 37, w zębach 17 i 47 - 22%, a w zębach 27 - 
21%. Niewiele niższe odsetki wystąpiły w pierwszych 
trzonowcach - od 17% do 20%.

Największą liczbę wypełnień stwierdzono w pierw-
szych zębach trzonowych szczęki i żuchwy (26 - 57%, 
16 - 55%, 36 i 46 - po 54%) oraz w drugich zębach 
trzonowych szczęki i żuchwy - od 43% do 48%.

Analizując braki zębowe, stwierdzono, że najczę-
ściej usuwanymi zębami z powodu próchnicy były 
pierwsze zęby trzonowe zarówno w szczęce, jak i w żu-
chwie (zęby 16 i 36 - po 2%, a zęby 26 i 46 - po 1%.

Średnia liczba PUWZ wraz z jej składowymi u ba-
danej młodzieży osiągnęła wartość 7,13. Analizując 
składowe, najwyższą średnią wartość osiągnęła liczba 
W - 4,86, średnia liczba P wyniosła 2,19, a najmniejszą 
wartość osiągnęła liczba U - 0,08.

Tabela I ilustruje wartości średniej liczby PUWZ 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania. Zauważono 
istotne różnice statystyczne w wartościach średniej licz-
by PUWZ i składowej P. Wyższe wartości występowały 
u młodzieży miejskiej (PUWZ=7,72 i P=2,86) niż 
u wiejskiej (PUWZ=6,42 i P=1,37). Składowa U w mie-
ście wyniosła 0,15, a na wsi 0,00. Natomiast odsetek 
zębów wypełnionych - W kształtował się na poziomie 
4,71 w mieście i 6,42 na wsi. Nie są to jednak różnice 
istotne statystycznie.

W tabeli II podano średnie liczby PUWZ oraz 
składowe P, U i W z podziałem na chłopców i dziew-
częta. U chłopców średnia liczba PUWZ wynosi 7,15, 
u dziewcząt jest prawie taka sama i wynosi 7,12. Różni-
ce w składowych P, U i W również są nieznaczne. Tylko 
zębów usuniętych (składowa U) jest wśród chłopców 
0,04, a u dziewcząt więcej - 0,11. Wszystkie te różnice 
są jednak nieistotne statystycznie.

Analiza wartości liczb PUWZ oraz jej składowych 
w zależności od miejsca nauki przedstawiona jest w ta-
beli III. Najwyższą liczbę PUWZ stwierdzono wśród 
młodzieży technikum (7,66), następnie w szkole zawo-
dowej (7,32), a najmniejszą w liceum (6,80). Jednak 
najwięcej zębów z próchnicą stwierdzono u młodzieży 
ze szkoły zawodowej (2,93), a najmniej w liceum (1,92). 
Najwięcej zębów usuniętych miała również młodzież 
szkoły zawodowej (0,22), a najmniej z technikum 
(0,03). Najwięcej zębów wyleczonych ma młodzież 
z technikum (5,38), a najmniej ze szkoły zawodowej 
(4,17). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.

Badania wykazały, że 36,67%, (n=88) badanych nie 
miało potrzeb leczniczych, natomiast 63,33%, (n=152) 
młodzieży wymagało leczenia na 1 lub 2 powierzeniach 
zębów (Fig. 1).

Istotne jest wykazanie liczby zębów wymagających 
leczenia. Średnio w 1,24 zęba stwierdzono potrzebę 
wypełnienia na 1 powierzchni. Potrzebę wypełnienia 
na 1 lub więcej powierzchniach stwierdzono w 2,08 
zęba. Jednak średnio w 29,35 zębów nie stwierdzono 
potrzeb leczniczych.

Potrzeby lecznicze w zależności od miejsca za-
mieszkania zestawiono w tabeli I. Brak potrzeb stwier-
dzono u 28,28% młodzieży z miasta i 30,66% młodzieży 
na wsi. Potrzebę wypełnienia na 1 powierzchni wyka-
zywało 1,58% młodzieży w mieście i 0,82% na wsi. Na 
2 powierzchniach lub więcej wymagało wypełnienia 
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1,18% młodzieży w miastach i 0,43% na wsi. Średnio 
wypełnień na 1 lub więcej powierzchniach wymagało 
2,76% młodzieży w mieście i 1,25% na wsi. Wszystkie 
te dane są statystycznie istotne.

Analiza statystyczna dotycząca potrzeb leczniczych 
w zależności od płci badanej młodzieży nie wykazała 
istotnych statystycznie różnic. Dane na ten temat zawar-
to w tabeli II. Wypełnień na 1 powierzchni wymagało 
1,35% chłopców i 1,16% dziewcząt. Podobnie małe 
różnice zanotowano w przypadku konieczności leczenia 
zębów na 2 lub więcej powierzchniach - wśród chłop-
ców 0,81%, a dziewcząt - 0,86%. Średnio wypełnień 
na 1 lub więcej powierzchniach wymagało 2,16% bada-
nych chłopców i 2,92% dziewcząt. Potrzeb leczniczych 
nie wykazywało 29,43% chłopców i 29,29% dziewcząt.

W badaniach określono również potrzeby lecznicze 
w zależności od rodzaju szkoły (liceum ogólnokształcą-
ce, technikum, szkoła zawodowa), do której uczęszczała 
badana młodzież. Największy odsetek wymagających 
wypełnienia na 1 powierzchni mają uczniowie techni-
kum - 1,50%, następnie młodzież liceum - 1,15%, a naj-
mniejszy uczęszczający do szkoły zawodowej - 1,07%. 
Wypełnień na 2 lub więcej powierzchniach wymaga 
0,60% młodzieży technikum, 0,66% uczących się w li-
ceum i 1,83% uczniów szkoły zawodowej. W tym wy-
padku stwierdzono istotną statystycznie zależność. Na 
1 lub więcej powierzchniach wymaga leczenia 1,81% 
młodzieży liceum, 2,10% z technikum i 2,90% ze szkoły 
zawodowej. Brak potrzeb leczenia wykazuje podobny 
odsetek badanych - 29,47% młodzieży technikum, 
29,59% z liceum i 28,39% ze szkoły zawodowej. Nie 
są to jednak wartości istotne statystycznie (Tabela III.).

DYSKUSJA

Analiza występowania próchnicy u młodzieży 
18-letniej z województwa podkarpackiego, wykazała, 
że najczęściej usuwanymi zębami z powodu próchnicy 
były pierwsze zęby trzonowe zarówno w szczęce, jak 
i w żuchwie, natomiast najwyższy odsetek zębów z wy-
pełnieniami dotyczył pierwszych i drugich trzonow-
ców (powyżej 50%) oraz drugich zębów trzonowych 
- powyżej 40%. Nie są to dane zaskakujące i potwier-
dzają postulowaną przez wielu autorów konieczność 
zwiększenia profilaktyki próchnicy bruzd w zębach 
trzonowych poprzez lakowanie (7,8). Odsetek dzieci 
objętych programami profilaktycznymi w Polsce jest 
różny, a w wielu regionach profilaktyka próchnicy 
realizowana jest z różną intensywnością, a w niektó-
rych - w niewielkim stopniu (9,10). W naszych ba-
daniach najwięcej zębów objętych czynną próchnicą 
stwierdzono w grupie drugich trzonowców zarówno 
górnych jak i dolnych (powyżej 20%). Dane te potwier-
dzają konieczność zwiększenia profilaktyki próchnicy 

w tych zębach poprzez lakowanie bruzd. Inni autorzy 
również zauważają, że w indywidualnych działaniach 
profilaktycznych u dzieci lakowanie drugich zębów 
trzonowych jest często pomijane (11,12). Również 
odsetek zębów usuniętych jest największy wśród zę-
bów pierwszych trzonowych. Fakty te świadczą o tym, 
że wciąż niewystarczające są zabiegi profilaktyczne 
w obrębie tych zębów. W szczególności wydaje się, 
że zabiegi uszczelniania bruzd lakiem, jako zabiegu, 
którego skuteczność została wielokrotnie potwierdzona 
(13), przyczyniłyby się do redukcji składowych PUW 
w tych zębach. Badania wykazują, że ciągle odsetek 
uszczelnionych bruzd zębów trzonowych w różnych 
regionach jest niski. Jodkowska stwierdziła u młodzieży 
18-letniej 15,4% uszczelnionych bruzd (14). Tymcza-
sem lakowanie bruzd przynosi korzyści w każdym 
wieku, a szczególnie w wieku rozwojowym i można 
je wykonywać niezależnie od czasu, jaki upłynął od 
erupcji zęba (15).

Analiza średniej liczby PUWZ wraz z jej składo-
wymi wykazała, że liczba PUWZ w badanej grupie 
jest wysoka (7,13), ale korzystny wydaje się przy tym 
składnik W, który osiągnął najwyższą wartość 4,86. 
Świadczy to o tym, że stosunkowo dużo zębów zostało 
wyleczonych. Wskaźnik leczenia (WL) zębów (WL=W/
W+P; W-liczba zębów wypełnionych, P-liczba zębów 
z czynną próchnicą) rozwinąć skróty osiągnął wartość 
0,68. Inni autorzy również zwracają uwagę na wysokie 
wartości wskaźników próchnicowych, ale niskie war-
tości wskaźnika leczenia (16). Hilt i wsp. zauważają 
systematyczną poprawę stanu uzębienia 18-latków 
z regionu łódzkiego. Wskaźnik leczenia w ich bada-
niach wyniósł 0,7-0,8 (17). Jednak wysoki składnik 
W potwierdza, że niewystarczająca jest profilaktyka 
próchnicy. Na podobne fakty zwracają uwagę inni au-
torzy (18,19). Fakt, że ponad 1/3 badanych (36,67%) 
nie miało potrzeb leczniczych świadczy pozytywnie 
o opiece stomatologicznej. Również świadczy to o po-
zytywnej korelacji między świadomością oraz wiedzą 
w zakresie profilaktyki stomatologicznej i zachowania-
mi prozdrowotnymi młodzieży, co zresztą zauważali już 
inni autorzy (20,21).

Zaskakujące są wyniki badania liczby PUWZ oraz 
jej składowej P wśród młodzieży zamieszkałej na wsi 
i w mieście. Okazało się, że lepsze wyniki uzyskano 
u młodzieży ze wsi. Zastanawiając się nad tym faktem, 
trzeba dojść do wniosku, że musiały na to wpłynąć 
korzystniejsze warunki środowiskowe na wsi, w tym 
lepsze sposoby zdrowego odżywiania, a także mniejsza 
dostępność do słodyczy. Pozostałe składowe (U i W) 
również osiągają korzystniejsze wartości na wsi, choć 
nie są one istotne statystycznie. Może to świadczyć, że 
powoli zacierają się różnice kulturowe między miastem 
a wsią. Większa niż kiedyś dostępność dzieci wiejskich 
do miast, łatwiejsze dojazdy, nauka w mieście, kontakty 
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towarzyskie z młodzieżą miejską, a także łatwiejszy 
w mieście dostęp do stomatologa, środków higieny 
jamy ustnej odgrywają tutaj dużą rolę w osiągnięciu 
takich wyników.

Badania Herman i wsp. przeprowadzone u młodzie-
ży 18-letniej we Wrocławiu wykazały średnią liczbę 
PUW na poziomie 6,5 (22). W naszych badaniach 
młodzieży w mieście była ona większa i wynosiła 
7,72. Porównanie liczby PUWZ wraz z jej składowymi 
u dziewcząt i chłopców wykazało, że płeć nie ma tu żad-
nego znaczenia. Może to świadczyć o wyrównywaniu 
się różnic między płciami w tym względzie.

W badaniach stwierdzono, że wśród młodzieży 
uczęszczających do szkoły zawodowej, średnia liczba 
PUWZ wyniosła 7,32. Była ona wyższa niż u młodzieży 
liceum - 6,80, a niższa niż u młodzieży uczęszczającej 
do technikum - 7,66. Różnice w poszczególnych szko-
łach są jednak niewielkie i nie są już tak zaskakujące, 
biorąc pod uwagę lepsze wartości liczby PUW na wsi 
niż w mieście. Ścibak-Boroch w swoich badaniach 
przeprowadzonych wśród młodzieży szkoły zawodowej 
w Lublinie stwierdziła jednak jeszcze wyższą wartość 
liczby PUW, bo aż 12,3 (2).

Badania własne wykazały, że na wsi większy jest 
odsetek młodzieży niewykazujących potrzeb leczni-
czych, natomiast potrzeby wypełnienia na jednej, dwu, 
a także na jednej lub dwu powierzchniach są niższe 
na wsi. W każdym przypadku różnice są istotne staty-
stycznie. Przestaje to zaskakiwać w świetle wcześniej-
szych wyników badań młodzieży na wsi i w mieście. 
Wyższe wartości PUWZ i składowej P występowały 
u młodzieży miejskiej (PUWZ=7,72 i P=2,86) niż 
u wiejskiej (PUWZ=6,42 i P=1,37).

Wyniki badań potrzeb leczniczych w zależności 
od płci nie wykazały większych różnic, co jest zgodne 
z wcześniejszymi badaniami stanu uzębienia i liczby 
PUWZ. Podobnie małe różnice występują w poszcze-
gólnych rodzajach szkół. W badanej grupie młodzieży 
istotne statystycznie okazały się tylko potrzeby w za-
kresie wypełnień na 2 lub więcej powierzchniach, które 
osiągnęły największą wartość wśród uczniów szkoły 
zawodowej. Małe różnice w potrzebach leczniczych 
między chłopcami i dziewczętami, a także w poszcze-
gólnych rodzajach szkół świadczą o podobnej świa-
domości młodzieży w zakresie dbania o uzębienie, 
znajomości procesów wpływających na powstawanie 
próchnicy, odpowiedzialności za stan zdrowia jamy ust-
nej. Miernik i Paszkiewicz również doszły do podobnych 
wniosków (21).

Porównując badania własne z doniesieniami świa-
towymi stwierdzono duże zróżnicowanie występowania 
i nasilenia choroby próchnicowej. Najniższą frekwencję 
próchnicy zębów stwierdzono w Japonii - 27,4%, 
w Norwegii - 59,7%, we Włoszech - 59,1%, w Stanach 
Zjednoczonych - 67,49% oraz w Chinach - 55,3% (22).

Podobne do badań własnych, wysokie wartości 
liczby PUWZ u młodzieży 18-letniej zaobserwowano 
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na Wę-
grzech u osób poniżej 19 roku życia wartość liczby 
PUWZ wyniosła - 11,79. W Czechach średnia wartość  
liczby PUW wynosiła - 6,22, na Łotwie - 8,20, w Albanii 
- 5,70. Równie wysokie wartości obserwowano w Mek-
syku - 7,10, w Brazylii - 6,20 oraz w Australii - 7,75 
(22,23,24). Wyniki badań przeprowadzone w Moskwie 
w 2012 roku w grupie 24-leniej młodzieży wykazały, 
że średnia wartość liczby PUWZ  wyniosła 6,98 (25). 

W krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych 
wartość liczby PUWZ u młodzieży 18-letniej była znacz-
nie niższa. W  Szwecji wartość liczby PUWZ była niska 
i wynosiła 2,8, w Norwegii tylko 1,66. Natomiast w USA 
wartość liczby PUWZ wynosiła 3,31 (22,23,24). Wśród 
18-latków z Danii średnia liczba PUWP /liczba powierzchni 
zębów: z czynną próchnicą, usuniętych i wypełnionych/ 
wyniosła 3,92 a 33,6% młodzieży było wolnych od 
próchnicy zębów (PUWP=0) (23). 

WNIOSKI

1.  Stan uzębienia młodzieży 18-letniej z Podkarpacia 
nie jest w pełni zadowalający.

2.  Należy zintensyfikować profesjonalne działania 
profilaktyczne u dzieci i młodzieży z Podkarpacia.

3.  Należałoby objąć refundowanym programem lako-
wania również zęby trzonowe drugie.

4.  Należy otoczyć większą opieką profilaktyczno-lecz-
niczą młodzież ze szkół zawodowych.
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ŚWIADOMOŚĆ PROZDROWOTNA RODZICÓW W ZAKRESIE 
ZDROWIA JAMY USTNEJ DZIECI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
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STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Higiena jamy ustnej jest niezwykle istotną częścią opieki nad małymi dziećmi. Nierzadko 
jest to problem marginalizowany, a nawet pomijany przez rodziców/opiekunów, czego skutki mogą być odczu-
wane przez całe życie dziecka.
CEL PRACY. Ocena wiedzy rodziców na temat higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy u niemowląt i ma-
łych dzieci. 
METODA. Grupę badaną stanowili rodzice, jak również kobiety i mężczyźni oczekujący na potomstwo. Badanie 
miało charakter sondażowy i wykonane zostało z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, która 
przeprowadzona została w kilku łódzkich szpitalach oraz drogą elektroniczną na popularnym łódzkim forum 
internetowym dla rodziców. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej, pozwalającej na ocenę świa-
domości prozdrowotnej respondentów oraz wyłonienie profili rodzicielskiej wiedzy na badany temat. 
WYNIKI. Badania wykazały zainteresowanie omawianą problematyką. Większość ankietowanych posiada 
wiedzę dotyczącą terminów wyrzynania zębów mlecznych i stałych, podawała właściwą częstotliwość mycia 
zębów i była zwolennikami ograniczania słodyczy w diecie. 59% prawidłowo podała liczbę zębów mlecznych. 
66% respondentów słyszało o próchnicy butelkowej. Wszyscy ankietowani twierdzili, że niezbędna jest pomoc 
i kontrola dziecka przy szczotkowania zębów, ale nie wiedzieli kiedy powinno zacząć się stosować pastę do 
zębów z fluorem. Informacji na temat higieny jamy ustnej dziecka częściej szukają kobiety (67%) niż mężczyźni 
(29%). Badanie pokazało również, że gdyby organizowane były szkolenia dotyczące powyższego zagadnienia 
60% respondentów chętnie by w nich uczestniczyło.
WNIOSKI. W badanej grupie świadomość prozdrowotna rodziców jest niedostateczna do zachowania zdrowia 
jamy ustnej potomstwa i wymaga stałego uzupełniania.

Słowa kluczowe: zachowania prozdrowotne, higiena jamy ustnej, profilaktyka próchnicy, badanie ankietowe 
rodziców.

WSTĘP

Higiena jamy ustnej jest istotną częścią opieki nad 
małymi dziećmi. Często jest to zagadnienie niedocenia-
ne, pomijane przez młodych rodziców, co skutkuje złym 
stanem uzębienia dzieci.  W wielu krajach wykonywane 
są okresowe badania epidemiologiczne uzębienia, które 
pozwalają śledzić i monitorować występowanie próch-
nicy (1). Każdego roku w Polsce prowadzone są pro-
jekty mające na celu edukację, promocję i profilaktykę 
w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowaną do małych 
dzieci oraz ich opiekunów – m.in. programy „Dzie-

ciństwo bez próchnicy” czy „Akademia Aquafresh”.  
W naszym kraju prowadzony jest również program 
monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji 
polskiej, obejmujący również dzieci (2). Rodzice mają 
zasadniczy wpływ na kształtowanie osobowości dziecka 
wraz z pozytywnym nastawieniem do dbania o higienę 
jamy ustnej przez odpowiednią edukację zdrowotną 
dzieci (3). W ostatnich latach większą uwagę poświęca 
się zdrowiu jamy ustnej kobiety podczas ciąży, która 
jest szczególnym okresem zarówno dla matki jak i jej 
przyszłego dziecka (4). 

W niniejszej pracy przyjęto założenie, że wiedza 
i stosowana zgodnie z nią praktyka rodzicielska w za-
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kresie higieny jamy ustnej ma bardzo istotne znaczenie 
w podnoszeniu stanu zdrowia dzieci od najmłodszych 
lat aż do osiągnięcia wieku szkolnego. Cele założone 
przez WHO dotyczące braku próchnicy dzieci mogą być 
osiągnięte w znacznym stopniu poprzez wysoki poziom 
świadomości prozdrowotnej rodziców i wychowawców 
małego dziecka.  Dlatego celem pracy była ocena po-
ziomu wiedzy kobiet i mężczyzn oraz rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym na temat higieny jamy ustnej 
i profilaktyki próchnicy u niemowląt i małych dzieci.

MATERIAŁ I METODY

W badaniu, które miało formę ankietową, wzięło 
udział 146 losowo wybranych kobiet i mężczyzn two-
rzących dwie grupy porównawcze – pierwsza grupa to 
osoby, które mają już potomstwo i druga grupa składająca 
się z osób oczekujących narodzin dziecka. Kobiety były 
pacjentkami szpitali położniczych w Łodzi lub młodymi 
mamami z regionu łódzkiego. Ankieta zawierała 31 pytań 
z czego na użytek niniejszej publikacji przeanalizowano 
10 z nich z zakresu wiedzy dotyczącej zębów mlecz-
nych i stałych, profilaktyki próchnicy i sposobu dbania 
o higienę jamy ustnej. Uzyskane dane poddano analizie 
statystycznej, szukając zależności występujących między 
grupami. Zastosowany był test niezależności chi-kwa-
drat. Przyjęto poziom istotności p< 0,05.

Badając świadomość prozdrowotną rodziców w pra-
cy skupiono się na:
•  samoocenie respondentów na temat ich wiedzy 

o higienie jamy ustnej, 
•  świadomości istnienia próchnicy „butelkowej” zę-

bów mlecznych,
•  wiedzy o czasie rozpoczęcia higieny jamy ustnej 

dziecka i rozpoczęcia używania szczoteczki do 
zębów,

•  wiedzy o ilości zębów mlecznych,
•  znajomości czasu wyrzynania zębów mlecznych 

i stałych,
•  zdaniu dotyczącym momentu pierwszej wizyty 

dziecka u stomatologa,
•  wiedzy o wpływie próchnicy zębów mlecznych na 

stan zębów stałych.

W rycinach i tabelach zastosowano następujące 
oznaczenia:
kd - kobiety mające dzieci
kb- kobiety bez dzieci (lub w ciąży lub dzieci do 6 
miesiąca życia)
md- mężczyźni mający dzieci
mb- mężczyźni bez dzieci (lub ona w ciąży lub dzieci 
do 6 miesiąca życia)
χ2- statystyka w teście niezależności chi-kwadrat
p- istotność statystyczna (* - p<0,05; *** - p<0,001)

WYNIKI

W badanej grupie kobiety stanowiły 66,4%, 
a mężczyźni 33,6%. W badaniu wzięły udział zarówno 
osoby posiadające już potomstwo, stanowiące 28,1% 
badanych, jak i rodzice oczekujący potomka – 71,9%.

1. Jak Pani/ Pan ocenia swoją wiedzę na temat hi-
gieny jamy ustnej małych dzieci?

Wystąpiły różnice istotne statystycznie w deklaro-
wanej wiedzy pomiędzy kobietami (kd) a mężczyznami 
(χ2= 6,352, p=0,011725) posiadającymi dzieci (md), 
którzy sądzą, że mają wysoką wiedzę dotyczącą higieny 
jamy ustnej dziecka (37,1% vs 5,7%)

Statystycznie większy odsetek mężczyzn oczekują-
cych na dziecko przyznaje, że ich wiedza higieniczna 
jest na niskim poziomie (35,7% badanych). Takiej odpo-
wiedzi udzieliło jedynie 5,7% mężczyzn posiadających 
już potomstwo.

Większość mężczyzn posiadających dzieci uważa, 
że ich wiedza jest przeciętna i w porównaniu do męż-
czyzn oczekujących dziecka występuje różnica istotna 
statystycznie (odpowiednio χ2=4,3, p=0,038112 oraz 
χ2 = 5,104, p= 0,023871).

Rodzice małych dzieci i przyszli rodzice są prze-
konani o posiadaniu przeciętnego poziomu wiedzy 
o higienie jamy ustnej u dzieci. Tylko 6,2% pozostaje 
w grupie o niskim poziomie wiedzy, a 22.6% o wyso-
kim poziomie. Wśród tych osób są przede wszystkim 
kobiety posiadające małe dziecko. Ogólnie kobiety 
wyżej oceniają swoją wiedzę niż mężczyźni a także 
wyższej samooceny dokonują osoby posiadające już 
dziecko, a więc tacy respondenci, którzy z poruszaną 
w ankiecie problematyką zetknęli się w praktyce. Naj-
bardziej świadomi własnej niewiedzy są oczekujący na 
dziecko mężczyźni.

2. Czy słyszał/a Pan/Pani o próchnicy „butelkowej” 
zębów mlecznych?

O próchnicy butelkowej słyszało 62,3% responden-
tów. Wśród nich większość stanowiły osoby posiadające 
już dziecko, szczególnie matki. Wykazano różnicę istot-
ną statystycznie (χ2 = 13,838, p = 0,000199) w grupie 
kobiet posiadających i nieposiadających dzieci. Wśród 
ogółu rodziców zdecydowanie dominowali ci, którzy 
słyszeli o takim typie próchnicy (wykazano różnicę 
istotną statystycznie χ2 =13,186, p=0,000282.). Sytuacja 
była odwrotna w grupie osób bezdzietnych.

Wykazano również różnicę istotną statystycznie 
porównując grupę kobiet i mężczyzn (χ2=27,662; 
p=0,000000). Analiza odpowiedzi wykazała, że 77,3% 
kobiet i tylko 32,7% mężczyzn słyszało o tym zagadnie-
niu. Poniżej przedstawiono także podział wg płci, z któ-
rego wynika, że najmniej świadomi w tym zakresie są 
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bezdzietni mężczyźni, natomiast najbardziej – kobiety 
posiadające już przynajmniej jedną pociechę. Wyniki 
przedstawiono na rycinie 1.

3.  Kiedy należy zacząć dbać o higienę jamy ustnej 
dziecka?

Respondentom zadano pytanie o wiek dziecka, 
w którym należy zacząć dbać o higienę jamy ustnej 
u dziecka. Z zestawienia wynika, że poprawnych odpo-
wiedzi udzieliło jedynie 59,6% osób, z czego większość 
stanowiły kobiety. W tym badaniu nie znaleziono różnic 
istotnych statystycznie.

4.  Kiedy dziecku wyrzyna się pierwszy ząb mleczny? 
86,3% respondentów wie kiedy wyrzyna się pierw-

szy ząb mleczny. Wykazano zależność statystyczną 
w grupie kobiet i mężczyzn w obu porównywanych 
podgrupach. Prawidłowych odpowiedzi udzieliło 95,9% 
ankietowanych kobiet i jedynie 67,4% mężczyzn.

Istotne statystycznie różnice wykazano przy po-
równaniu wiedzy według płci u osób bezdzietnych 
(χ2=5,293; p=0,021411) oraz przy zestawieniu odpo-
wiedzi kobiet posiadających dzieci z wynikami męż-
czyzn  mających potomstwo (χ2=12,807; p=0,000345). 
Wyniki przedstawiono na rycinie 2.

5.  Ile jest wszystkich zębów mlecznych? 
50,7% ankietowanych udzieliło błędnej odpowiedzi 

na pytanie o liczbę zębów mlecznych. Różnicę istotną 
statystycznie wykazano przy porównaniu według płci 
(χ2=5,836; p=0,015701) oraz według posiadania dzieci 
u kobiet (χ2=18,891; p=0,000014). Większość niepra-
widłowych odpowiedzi udzielili mężczyźni (aż 63,3% 
niepoprawnych odpowiedzi) oraz osoby nieposiadające 
dzieci (82,9% błędnych).  Wyniki przedstawiono na 
rycinie 3.

6.  Kiedy zaczynają wyrastać zęby stałe?
Kolejne pytanie dotyczyło czasu wyrzynania zę-

bów stałych. Łącznie 83,6% ankietowanych udzieliło 
poprawnej odpowiedzi na to pytanie, w tym ponad 
91% kobiet posiadających już dziecko. Nie wykaza-
no istotności statystycznej przy analizie odpowiedzi 
według posiadania dzieci, a uzyskano je przy analizie 
odpowiedzi kobiet i mężczyzn. 

7.  Szczotkowanie zębów przez dziecko
Ponad 96% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, 

że w szczotkowaniu zębów dziecku powinien pomagać 
rodzic. Nie wykazano tu różnic istotnych statystycznie 
między mężczyznami i kobietami ani między osobami 
posiadającymi dzieci i osobami oczekującymi na dziecko.

8.  Kiedy powinno się zacząć stosować u dziecka 
pastę z fluorem?

Niezadowalający jest fakt, że większość ankieto-
wanych osób niepoprawnie odpowiedziało na pytanie 
dotyczące czasu wprowadzenia pasty z fluorem do co-
dziennego szczotkowania zębów. Rodzice i przyszli 
rodzice odpowiadali, że pastę z fluorem można używać 
wraz z rozpoczęciem szczotkowania, a nie od momentu 
wyrznięcia pierwszego zęba. Nie odnotowano różnic 
istotnych statystycznie przy analizie według płci czy 
posiadania dzieci. Wyniki przedstawiono na rycinie 4.

9. Kiedy pierwszy raz należy pójść z dzieckiem do 
dentysty? 

Ankietowani na pytanie „Kiedy pierwszy raz należy 
pójść z dzieckiem do dentysty?” w 60,3% odpowiadali 
niepoprawnie. Wśród odpowiedzi najczęściej wybiera-
no: „Kiedy wyrosną już wszystkie zęby mleczne”. To 
zdecydowanie za późno, mając na uwadze fakt, że zęby 
sieczne przebywają już w jamie ustnej kilkanaście mie-
sięcy. W analizie tego pytania nie wykazano istotności 
statystycznej.

10. Czy próchnica zębów mlecznych może mieć 
wpływ na stan zębów stałych? (prawda/ fałsz/ trudno 
powiedzieć)

Większość ankietowanych (80,1%) jest zdania, że 
próchnica zębów mlecznych może mieć wpływ na stan 
zębów stałych. W tej grupie znalazło się więcej osób 
posiadających już dzieci w porównaniu do tych, którzy 
oczekują potomka. Również nie zaobserwowano różnic 
istotnych statystycznie w odpowiedziach udzielonych 
przez poszczególne grupy badanych.

DYSKUSJA

Najbardziej rozpowszechnioną chorobą narządu 
żucia w Polsce jest próchnica zębów (1).  Dotyczy 
osób w każdym wieku, choć w niektórych grupach 
wiekowych występuje częściej (5, 6). Według definicji 
podanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
próchnica to miejscowy proces patologiczny, pochodze-
nia zewnątrzustrojowego, prowadzący do odwapnienia 
szkliwa, rozpadu twardych tkanek zęba i w konsekwen-
cji do tworzenia ubytku (5, 7). Według zaleceń WHO, 
okresowo przeprowadza się badania stanu zdrowia jamy 
ustnej, głównie intensywności próchnicy, w wybranych 
grupach wiekowych: 6, 12, 18 lat oraz 35-44, 65-74 lat 
(1, 8). Polska jest jednym z niewielu krajów Europy, 
w którym nie udało się zmniejszyć zapadalności na 
próchnicę u dzieci, pomimo zaleceń WHO na rok 2000, 
mających na celu obniżenie częstości występowania 
próchnicy wśród dzieci 6-letnich do poziomu 50% (8). 
Zaleceniem kolejnym WHO na rok 2015 jest obniżenie 
częstości występowania próchnicy do 30% w grupie 
dzieci w wieku 6 lat (7, 9). Przeprowadzone w Polsce 
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w 2002 roku ogólnopolskie badania stanu zdrowia 
jamy ustnej w wieku 3 lat wykazały, że próchnica 
występowała u 55,2% badanych i obejmowała średnio 
2,9 zębów (10). Z kolei badania prowadzone w 2009 
roku ujawniły, że 46% matek dzieci 3-letnich nie było 
dotąd z dzieckiem u stomatologa, a 56,3% nie interesuje 
się stanem uzębienia swoich dzieci (11). Amerykańska 
Akademia Stomatologii Dziecięcej (The American Aca-
demy of Pediatric Dentistry, AAPD) wyróżnia próch-
nicę wczesnego dzieciństwa (early childhood caries, 
ECC), nazywaną również próchnicą butelkową (1, 12), 
której występowanie zależy w głównej mierze od za-
chowań prozdrowotnych rodziców.  U dzieci już poniżej  
1.  roku aż do 3. roku życia można zaobserwować wy-
jątkowo szybki rozwój choroby próchnicowej, która 
atakuje kolejno grupy zębów pojawiające się w jamie 
ustnej (13).

W literaturze podkreśla się znaczenie złych na-
wyków i niepoprawnych  zachowań prozdrowotnych 
ukształtowanych w najwcześniejszych latach życia 
dziecka, które w późniejszych okresach są trudne do 
zmiany (8, 14). Dla wielu dorosłych pacjentów do-
świadczenia związane leczeniem nie są pozytywne, 
co może wpływać na negatywne nastawienie do leka-
rza również dzieci takich pacjentów. Stworzono wiele 
metod behawioralnych, kształtujących postawę pacjenta  
w gabinecie stomatologicznym, co pozytywnie wpływa 
na bezpieczne i skuteczne leczenie chorób jamy ustnej 
(14, 15).

Warto podkreślać też wpływ prawidłowej postawy 
prozdrowotnej u kobiet w czasie ciąży. Z badań pro-
wadzonych przez Marchi i wsp. w Kalifornii w latach 
2002-2007 wynika, że 65% ciężarnych nie odwiedziło 
dentysty w ciąży (4). Wg badań Ludwin i wsp., kobie-
ty ciężarne nie mają wiedzy na temat związku przy-
czynowo-skutkowego pomiędzy stanem jamy ustnej 
a przebiegiem ciąży (16). Podstawowym czynnikiem 
ryzyka próchnicy wczesnej są błędy w pielęgnacji jamy 
ustnej małych dzieci. Jest to problem, który można wy-
eliminować. Istotną rolę w ograniczeniu występowania 
próchnicy odgrywają nie tylko dentyści, ale też gine-
kolodzy, lekarze rodzinni i pediatrzy, z którymi rodzice 
kontaktują się częściej niż z lekarzami stomatologami 
(17). W badaniach prowadzonych przez Grzesiak  
i wsp. stwierdzono, że zabiegi higieniczne w bezzębnej 
jamie ustnej dziecka wykonywało tylko 48% matek, 
po wyrznięciu pierwszego zęba 71%, a przy obecności 
w jamie ustnej prawie wszystkich zębów, oczyszczało 
je  98% kobiet (18).

PODSUMOWANIE

1. Wiedza młodych rodziców dotycząca prawidłowej 
profilaktyki i higieny jamy ustnej u dzieci jest wciąż 
alarmująco niska, mimo ogromnego postępu techno-
logicznego, psychologicznego i farmakologicznego 
w stomatologii.

2. Rodzice zgłaszają się do stomatologa zdecydowanie 
zbyt późno, gdy jest już aktywny proces próchnico-
wy w jamie ustnej u dziecka.

3. Wiedza ojców na temat profilaktyki i higieny jamy 
ustnej dzieci jest zdecydowanie mniejsza niż matek.

4. Próchnica butelkowa jest zagadnieniem znanym 
62,3% respondentów, w szczególności kobietom 
posiadających potomstwo.

5. Prawidłową odpowiedź odnośnie czasu wyrzynania 
pierwszych zębów mlecznych udzieliło 95,9% ko-
biet i tylko 67,4% mężczyzn.

6. Prawie 51%  ankietowanych błędnie podawało 
liczbę wszystkich zębów mlecznych. Gorszą wiedzą 
wykazywali się mężczyźni (63,3% niepoprawnych 
odpowiedzi) oraz osoby nieposiadające potomstwa 
(82,9%).

WNIOSEK

Potrzebne są szkolenia dotyczące profilaktyki 
chorób  jamy ustnej u dzieci, w szczególności próch-
nicy, w odniesieniu do rodziców, które powinny być 
przeprowadzane nie tylko przez stomatologów, ale 
też przez pediatrów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarki 
środowiskowe oraz personel medyczny w szkołach 
rodzenia. Warto też promować prawidłowe zachowania 
prozdrowotne w środkach masowego przekazu.
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Zachowania zdrowotne lub zachowania związane ze zdrowiem (ang. health behaviour) to wszelkie 
zachowania (lub aktywności) będące elementem codziennego życia, wpływające na stan zdrowia jednostki. 
Przykładem zachowania zdrowotnego jest również opalanie się, czyli wystawianie ciała na wzmożone dawki 
promieniowania słonecznego. Może mieć ono zarówno pozytywny jaki i negatywny wpływ na zdrowie człowieka
CEL. Ocena stanu wiedzy gimnazjalistów nt. wpływu promieniowania UV na zdrowie oraz zachowań zdrowot-
nych związanych z opalaniem się.
MATERIAL I METODY. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym 
narzędziem był autorski kwestionariusz. Populację badaną stanowili uczniowie klas II i III gimnazjum. Łącznie 
zebrano 312 kwestionariuszy wśród 181 dziewcząt oraz 131 chłopców. Zastosowano celowy dobór próby. Wyniki 
istotne statystycznie uznano na poziomie p<0,05.
WYNIKI. Istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy deklarowanym opalaniem się w celu zdobycia opa-
lenizny a płcią respondenta (p=0.0002). Zdecydowanie więcej dziewcząt (77,35%) przyznaje, iż opala się na 
słońcu, aby zdobyć opaleniznę w porównaniu do chłopców (58,02%).
WNIOSKI. Zaleca się dalsze badania mające na celu sprawdzenie przyczyn i częstotliwości występowania opa-
rzeń słonecznych wśród młodych osób. Należałoby rozważyć stworzenie i wdrażanie odpowiednich programów 
zdrowotnych podejmujących temat opalania się, które mogłyby być realizowane w ramach Szkolnych Programów 
Promocji Zdrowia bądź uzupełnienie tej wiedzy na przedmiotach takich jak biologia, przyroda.

Słowa kluczowe: promieniowanie UV, edukacja zdrowotna, zachowania zdrowotne, opalanie

WSTĘP

Styl życia, a zwłaszcza zespół zachowań i postaw 
zdrowotnych, jest najważniejszym czynnikiem warun-
kującym stan zdrowia jednostki. Zachowania zdrowotne 

lub zachowania związane ze zdrowiem (ang. health 
behaviour) to wszelkie zachowania (lub aktywności), 
które są elementem codziennego życia i które wpływają 
na stan zdrowia jednostki. Stanowią one przedmiot 
względnie wolnych, indywidualnych wyborów i decyzji 
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(1). Zachowania zdrowotne można określić również 
jako wszelkie zachowania człowieka, które mają zwią-
zek ze zdrowiem i chorobą (2). Przykładem zachowania 
zdrowotnego jest opalanie się, czyli wystawianie ciała 
na wzmożone dawki promieniowania słonecznego. 
Może mieć ono zarówno pozytywny jaki i negatywny 
wpływ na zdrowie człowieka (3).

Opalanie się w opinii wielu osób, stanowi sposób na 
relaks, poprawę samopoczucia, czy walkę ze skutkami 
depresji. Dzieje się tak, ponieważ promieniowanie ultra-
fioletowe (UV) pobudza wydzielanie endorfin zwanych 
potocznie „hormonami szczęścia”. Mogą one łagodzić 
ból i wpływać pozytywnie na nastrój (3). Promienio-
wanie UV wzmaga czynność gruczołów wydzielania 
wewnętrznego zwiększając jednocześnie przemianę 
materii. Wpływa na gospodarkę mineralną organizmu, 
głównie fosforu i wapnia, a także na produkcję witaminy 
D3 w tkance podskórnej (4). Witamina D3 bierze udział 
w procesie wchłaniania wapnia i potasu oraz wpływa na 
właściwy wzrost i zachowanie prawidłowej struktury 
kości (5). Ponadto, reguluje wzrost komórek w licznych 
narządach i tkankach zapobiegając ich niekontrolowa-
nemu podziałowi, co może ograniczać rozwój chorób 
nowotworowych (6). Dzienna ekspozycja na działanie 
promieniowania UV niezbędna do wytworzenia odpo-
wiedniej ilości witaminy D3 wynosi 15 min (z odkrytą 
twarzą i dłońmi) (4).

Pierwszą odpowiedzią skóry na szkodliwe działanie 
promieni słonecznych jest rumień, który stanowi wynik 
reakcji zapalnej. Im mniejszą długość mają fale UV, tym 
ich działanie rumieniotwórcze jest mocniejsze (UVB ma 
najsilniejszy wpływ na powstawanie rumienia). Powsta-
wanie rumienia uzależnione jest również od fototypu 
skóry, wieku, części ciała, która jest wystawiona na dzia-
łanie promieniowania, endo- i egzogennych substancji 
fototoksycznych oraz substancji fotoprotekcyjnych (7). 

Fotostarzenie się skóry (ang. photoaging) jest 
długookresowym skutkiem wpływu promieniowania 
ultrafioletowego na skórę (w 90% UVA i w mniejszym 
stopniu UVB). Promieniowanie UVA przenika przez 
naskórek wywołując w nim niekontrolowane zmiany 
(8). Wady w pigmentacji są wynikiem zaburzenia 
aktywności melanocytów. Wzrasta liczba komórek 
barwnikowych, które nierzadko ulegają powiększe-
niu, co objawia się nieregularnymi przebarwieniami, 
a w innych przypadkach zanikaniem barwnika (odbar-
wieniami) (9,10). 

Chroniczne naświetlanie promieniami słonecznymi 
uszkadza strukturę skóry. Na podłożu uszkodzeń mogą 
pojawić się nawarstwienia hiperkeratotyczne, czyli ro-
gowacenie słoneczne. Mogą one stanowić początkowe 
stadium rozwoju nowotworów złośliwych skóry (11). 
Dzielą się one na dwie główne grupy: podstawnokomór-
kowe (ang. basal cell carcinoma – BCC) oraz kolczy-
stokomórkowe (ang. squamous cel carcinoma – SCC). 

Promieniowanie UV powoduje uszkodzenia DNA 
(ang. Deoxyribonucleic acid). Zasadnicze znaczenie 
posiada promieniowanie UVB, ponieważ powoduje 
swoiste mutacje genu p53 – antyonkogenu, którego 
mutacje są związane z rakiem piersi, jelita grubego 
i płuc oraz białaczką (12). Rak podstawnokomórkowy 
jest najczęściej spotykanym rodzajem nowotworu 
skóry. Nowotwór kolczystokomórkowy jest bardziej 
złośliwy od BCC, wykazuje skłonności do naciekania 
i przerzutów, jednak występuje około dziesięć razy 
rzadziej (11). BCC i SCC stanowią 95% wszystkich 
nowotworów złośliwych skóry. Należy podkreślić, iż 
wczesna diagnostyka i leczenie raka skóry daje nawet 
stuprocentową szansę na wyleczenie (13,14).

Czerniak stanowi przyczynę blisko 75% zgonów 
powodowanych przez nowotwory złośliwe skóry. 
Zauważalny jest ciągły wzrost zachorowalności na 
czerniaka wśród osób rasy białej (3-7% rocznie na 
przestrzeni ostatnich 30 lat) (9). W Polsce w 2010 
roku odnotowano 6,6 zachorowań na 100 tys. osób 
(mężczyźni: 6,4/100 tys.; kobiety: 6,8/100 tys.; ogółem 
2545 przypadków w ciągu roku) (15). Standaryzowa-
ne współczynniki umieralności w 2010 wynosiły 2,2 
na 100 tys. wśród mężczyzn i 1,4 na 100 tys. wśród 
kobiet (15). W porównaniu z przeciętną umieralnością 
dla Unii Europejskiej, w Polsce jest ona wyższa o ok 
20% (15). Wśród osób poniżej 20 roku życia, czerniak 
stanowi przyczynę 1,3% zachorowań, równocześnie 
jest to prawie 7% nowotworów występujących w grupie 
wiekowej 15-19 latków ogółem (16). W grupie podwyż-
szonego ryzyka znajdują się także osoby: o I fototypie 
skóry wg Fitzpatricka, z dużą liczbą znamion melano-
cytowych (powyżej 100 znamion u 64,7% badanych 
z czerniakiem); osoby dorosłe z licznymi oparzeniami 
słonecznymi w okresie dzieciństwa (17); osoby starsze, 
okazjonalnie poddawane ekspozycji na intensywne pro-
mieniowanie słoneczne skutkujące oparzeniami (18).

Szkodliwość opalania się jest powszechnie zna-
na. Brakuje jednak badań oceniających zachowania 
zdrowotne społeczeństwa w tym obszarze. Można za-
uważyć narastające trendy wśród młodzieży dotyczące 
opalania się. Większość zachowań ryzykownych zwią-
zanych z nadmiernym opalaniem nasila się z wiekiem,  
zwłaszcza u płci żeńskiej.

Celem pracy była ocena stanu wiedzy gimnazjalistów 
na temat wpływu promieniowania UV na zdrowie oraz 
zachowań zdrowotnych związanych z opalaniem się.

MATERIAŁ I METODY

Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu 
diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem był 
autorski kwestionariusz. Ankieta składała się z pytań 
dotyczących 1) zachowań zdrowotnych związanych 
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z opalaniem się (częstotliwość opalania się w sezonie 
wiosenno-letnim, pory dnia opalania, godzin spędzo-
nych na słońcu podczas jednorazowego opalania się, 
stosowania kremów z filtrem przeciwsłonecznym, 
stosowania suplementów wspomagających opalanie, 
korzystania z łóżek do opalania, przebytych oparzeń 
słonecznych); 2) powodów opalania się i korzystania 
z usług solarium; 3) wiedzy na temat następstw zbyt 
częstego korzystania z łóżek opalających; 4) występo-
wania zachorowań na nowotwory skóry w rodzinie; 5) 
źródeł pozyskiwania wiedzy na temat zasad opalania 
i korzystania z solarium; 6) wiedzy dotyczącej cech 
osób, które w szczególności powinni uważać na promie-
niowanie słoneczne (np. rodzaj karnacji); 7) wiedzy na 
temat cech znamion, które ze względów zdrowotnych 
powinny zostać przebadane przez lekarza; 8) spożycia 
warzyw i owoców o wysokiej zawartości beta-karotenu; 
8) prośby o wyjaśnienie skrótów UV i SPF oraz pojęcia 
tanoreksja; 9) zajęć szkolnych, podczas których poru-
szano temat wpływu promieniowania UV na zdrowie 
i ewentualnej potrzeby przeprowadzenia takich zajęć; 
10) roku urodzenia i płci.   

Badanie przeprowadzono w okresie marzec-czer-
wiec 2015r. Zastosowano celowy dobór próby. Popula-
cję badaną stanowili uczniowie klas II i III gimnazjum 
w Warszawie (174 osoby, 55,8%), Józefowie (88 osób, 
28,2%), Kruszynie i Widzowie (35 osób, 11,2%) oraz 
Grodzisku Mazowieckim (15 osób, 4,8%). W bada-
niu wzięło udział 312 osób, w tym 181 dziewcząt 
(58,01%) oraz 131 chłopców (41,99%). Osoby badane 
deklarowały najczęściej wiek 14 lat (281 osób; 90%). 
Pozostałe osoby były w wieku 15 lat (27 osób; 8,7%), 
13 lat (2 osoby; 0,7%),  16 lat (1 osoba; 0,3%) oraz 17 
lat (1 osoba; 0,3%). 

Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet 
STATISTICA wersja 12 w ramach licencji Site License 
dla pracowników i studentów WUM. Zastosowano test 
niezależności chi2 oraz analizę korelacji rang Spearma-
na. Wyniki istotne statystycznie uznano na poziomie 
p<0,05.

WYNIKI

Blisko 64% gimnazjalistów (199 osób) prawidłowo 
podało rozwinięcie skrótu UV, natomiast 36,2% (113 
osób) nie znało znaczenia tego skrótu.

Hipoteza 1: Dziewczęta częściej wskazują, iż nad-
mierna ilość promieniowania słonecznego ma wpływ 
na zdrowie (Fig.1).

Większość respondentów całkowicie zgadza się 
ze stwierdzeniem, że nadmierna ilość promieniowa-
nia słonecznego ma wpływ na zdrowie (54,73%). 
Dziewczęta częściej niż chłopcy wskazują na takie 
rozumowanie (p=0.0121), choć różnica pomiędzy tymi 

dwiema grupami nie jest duża. Większa grupa chłopców 
(14,50%) niż dziewcząt (7,18%) nie ma zdania na ten 
temat. Blisko 6,63% dziewcząt raczej się nie zgadza, 
a 1,66% całkowicie nie zgadza się ze stwierdzeniem, 
że nadmierna ilość promieniowania wpływa na zdro-
wie. Może to sugerować braki w wiedzy młodych osób 
w zakresie wpływu promieniowania ultrafioletowego 
na zdrowie człowieka.

Hipoteza 2: Opalanie na słońcu z zamiarem zdoby-
cia opalenizny jest bardziej popularne wśród dziewcząt 
niż chłopców (Fig.2).

Dla większości osób głównym celem opalania się 
jest uzyskanie opalenizny (67,69%). Istnieje istotna 
statystycznie zależność pomiędzy deklarowanym opala-
niem się w celu zdobycia opalenizny a płcią respondenta 
(p=0.0002). Zdecydowanie więcej dziewcząt (77,35%) 
przyznaje, iż opala się na słońcu, aby zdobyć opaleniznę 
w porównaniu do chłopców (58,02%). Dziewczęta, 
szczególnie w młodym wieku, częściej odczuwają 
presję społeczeństwa w związku z obowiązującymi ka-
nonami mody. Czasami może to stanowić zagrożenie dla 
ich zdrowia, tak jak w przypadku nadmiernego opalania 
się bądź zmniejszania masy ciała. Wpływ społeczeństwa 
i mediów może pozostać niezauważony przez osoby 
młode, co może potwierdzać poniższy wykres. 

Hipoteza 3: Moda i zwiększenie swojej atrakcyjno-
ści są głównymi motywami opalania dziewcząt (Fig.3).

Nie ma istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
grupą dziewcząt i chłopców w zakresie opalania się ze 
względu na panującą modę i chęć zwiększenia swojej 
atrakcyjności (p>0.05). W obu badanych grupach (bli-
sko 45%) przeważa brak chęci opalania się ze względu 
na modę i chęć bycia atrakcyjnym/atrakcyjną. Blisko 
30,94% dziewcząt oraz 29,77% chłopców deklaruje 
opalanie się w wyniku panującej mody oraz w celu 
zwiększenia swojej atrakcyjności.

Hipoteza 4: Chłopcy częściej niż dziewczęta ulegają 
oparzeniom słonecznym (Fig.4).

Nie ma istotnych statystycznie różnic między 
dziewczętami, a chłopcami (p>0.05) w zakresie czę-
stości ulegania oparzeniom słonecznym. Znaczna 
część respondentów deklaruje, że doświadczyła opa-
rzeń słonecznych w przeszłości (71,52%). W obydwu 
grupach wyraźnie przeważa odsetek osób, które uległy 
oparzeniom słonecznym. Wśród dziewcząt wynosi on 
blisko 72%, natomiast wśród chłopców - 73%. Opa-
rzenia słoneczne mogą skutkować udarem cieplnym, 
alergiami, uszkodzeniami wzroku, fotostarzeniem się 
skóry oraz zmianami nowotworowymi.

Hipoteza 5: Dziewczęta częściej wzbogacają swoją 
dietę w produkty bogate w beta-karoten w porównaniu 
z chłopcami (Fig.5).

Nie ma istotnych różnic w zakresie częstości wzbo-
gacania diety w produkty bogate w beta-karoten pomię-
dzy grupą dziewcząt i chłopców (p>0.05). Warzywa 



Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak  i inni144 Nr 1

i owoce bogate w beta-karoten najczęściej spożywane 
są kilka razy w tygodniu zarówno przez dziewczynki 
(46,41%), jak i przez chłopców (53,44%). Codzienne 
spożywanie tego typu produktów deklaruje około 
32,60% dziewcząt oraz 27,48% chłopców.

Hipoteza 6: Chłopcy rzadziej są świadomi, że beta-
-karoten posiada funkcje ochronne przed negatywnymi 
skutkami opalania się (Fig.6).

Chłopcy (25,19%) i dziewczęta (25,97%) w po-
dobnym stopniu są świadomi pozytywnego wpływu 
beta-karotenu na skutki opalania się (p>0.05). W oby-
dwu grupach, wśród chłopców (17,56%) oraz wśród 
dziewcząt (16,57%), można zauważyć brak znajomości 
pojęcia beta-karotenu i jego funkcji. Zdania na ten temat 
wpływu beta-karotenu na skutki opalania się nie posiada 
blisko 38,67% dziewcząt oraz 45,04% chłopców. 

Hipoteza 7: Uczniowie, u których w rodzinie 
wystąpił nowotwór skóry częściej wskazują, że nad-
mierna ilość promieniowania słonecznego ma wpływ 
na zdrowie (Fig.7).

Uczniowie, u których w rodzinie wystąpił nowotwór 
skóry, bądź deklarują posiadanie wiedzy w tym zakresie, 
częściej są zdania, że nadmierna ilość promieniowania 
słonecznego ma wpływ na zdrowie (prawie 50% re-
spondentów).

DYSKUSJA

Kwestia świadomości młodych osób w zakresie 
zagrożeń płynących z nadmiernej ekspozycji na pro-
mieniowanie ultrafioletowe, w tym z korzystania z so-
larium, jest niezwykle istotna. Jak wynika z informacji 
podanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
i Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami 
(ang. International Agency for Research on Cancer - 
IARC) korzystanie z łóżek opalających stanowi równie 
istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka jak azbest 
i tytoń. Osoby poniżej 35 roku życia korzystające 
z solarium mają o 75% wyższe prawdopodobieństwo 
zachorowania na czerniaka złośliwego, który jest naj-
bardziej złośliwym nowotworem skóry (19). Według 
American Cancer Society częstość występowania czer-
niaka stopniowo wzrosła przez ostatnie 30 lat. W 2014 
roku zdiagnozowano 76 100 nowych przypadków (20). 

W profilaktyce nowotworów skóry ważną rolę 
pełnią kosmetyki z filtrem UVA/UVB. W badaniu To-
rzewskiej i wsp. prawie 51% respondentów przyznało, 
iż nie korzysta z żadnych kosmetyków przed opalaniem 
się w solarium (21). Zaledwie 10% badanych osób za-
wsze zabezpiecza posiadane znamiona na skórze przed 
opalaniem się. Stanowi to bardzo niski odsetek osób 
stosujących tę formę profilaktyki nowotworów skóry, 
pomimo iż 60% respondentów jest poinformowanych, 

że popromienne zmiany barwnikowe mogą prowadzić 
do nowotworów skóry (21). 

W naszym badaniu grupa dziewcząt licząca 55,25% 
oraz grupa chłopców licząca 54,20% całkowicie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że nadmierna ilość promienio-
wania słonecznego ma wpływ na zdrowie. W badaniu 
Knight i wsp. wykazano, iż świadomość respondentów 
o konsekwencjach zdrowotnych korzystania z solarium nie 
odstrasza ich przed korzystaniem z łóżek opalających (22). 
Prawie 55% respondentów całkowicie zgadza się ze 
stwierdzeniem, że nadmierne promieniowanie słonecz-
ne ma negatywny wpływ na zdrowie (22). W badaniu 
Torzewskiej i wsp. wykazano, że blisko 82% badanych 
jest poinformowana na temat negatywnych dla zdrowia 
skutków promieniowania UV (21). Do najczęstszych 
źródeł wiedzy w tym zakresie zaliczano internet, tele-
wizję, prasę oraz rodzinę i znajomych (21). W badaniu 
Zalewskiej i wsp. blisko 70% osób potrafiło prawidłowo 
określić negatywny wpływ na skórę promieniowania 
słonecznego  oraz sztucznie emitowanego za pomocą 
lampy w solarium (23). Najczęstszą odpowiedzią było 
przyspieszenie procesu starzenia się skóry. Szerszą 
wiedzą wykazały się kobiety (68%), zaledwie 27% 
mężczyzn udzieliło prawidłowej odpowiedzi (23). 

W badaniu Gałajdy i wsp. 88% badanych zgadza się 
za stwierdzeniem, że nowoczesne solaria nie zmniejsza-
ją ryzyka powstawania czerniaka (24). W naszym bada-
niu stwierdziliśmy mniejszy odsetek osób (55%), w po-
równaniu z innymi wyżej wymienionymi badaniami (od 
55% do 88%), które są odpowiednio poinformowane na 
temat negatywnego wpływu promieni ultrafioletowych 
na zdrowie człowieka. Niska świadomość osób w wieku 
gimnazjalnym dotycząca zagrożeń wynikających z nad-
miernej ekspozycji na promieniowanie UV przekłada 
się na negatywne skutki zdrowotne, zwłaszcza wśród 
osób korzystających z solarium.  

W naszym badaniu tyle samo chłopców co dziew-
cząt (po 26%) jest świadomych ochronnego wpływu 
beta-karotenu w czasie opalania się. Zdania na ten temat 
nie posiada blisko 39% dziewcząt oraz 45% chłopców. 
W badaniu Zalewskiej i wsp. tylko 26% pytanych po-
prawnie wskazuje grupę substancji, które uwrażliwiają 
skórę na działanie promieniowania słonecznego (23). 
Oba wyżej wymienione badania wykazują zaskaku-
jąco wysoki odsetek osób posiadających niedostatek 
wiedzy na temat zastosowania beta-karotenu zarówno 
wśród młodzieży gimnazjalnej jak i osób dorosłych. 
Jest to uzasadnienie potrzeby stworzenia programu 
edukacyjnego skierowanego do wszystkich grup wie-
kowych, co poprawiłoby świadomość społeczeństwa 
w tej dziedzinie. 

Opalona skóra w niektórych kulturach uznawana 
jest za symbol zdrowia i atrakcyjności. Badanie Gel-
ler’a i wsp. wykazało, że głównymi motywami korzystania  
z solarium wśród młodzieży i dorosłych było posiadanie 
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znajomych, którzy korzystają z solarium (25). Kolejnym 
powodem było przekonanie, iż nie ma nic złego w oparze-
niach skóry, jeżeli chce się uzyskać ładną opaleniznę (25). 
Podkreślano również fakt, że opalona skóra jest bardziej 
atrakcyjna od skóry bladej (25). W naszym badaniu 30,94% 
dziewcząt i 29,77% chłopców wyraża chęć opalania 
się w celu poprawy swojej atrakcyjności. W badaniu 
Geller’a i wsp. zaledwie 30% respondentów uznało, że 
mocna opalenizna dodaje uroku, atrakcyjności (25). Nie 
wykazano różnic pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn 
w kwestii wskazywania „mody na opalanie” i zwięk-
szenia swojej atrakcyjności jako głównych motywów 
opalania (25). 

Badanie Torzewskiej i wsp. wykazało, że 36% re-
spondentów korzysta z solarium. Ponad połowa z tych 
osób uczęszczała do solarium, aby uzyskać ładną opa-
leniznę, natomiast 14% respondentów kierowała się 
wyłącznie panującą modą (21).  

W badaniu Lazovich i wsp. 49% dziewcząt oraz 
77,1% matek uważa, że opalona skóra dodaje atrakcyj-
ności (26). W tymże badaniu widać różnicę pomiędzy 
opinią dziewcząt oraz ich matek. Matki zdecydowanie 
chcą uzyskać opaleniznę. Pomimo panujących tren-
dów i mody związanych z opalaniem, niewielka liczba 
osób opowiedziała się za stwierdzeniem, że stanowi 
to główny powód korzystania z łóżek do opalania. 
Najczęstszym powodem jest poczucie atrakcyjność/
uroku po wyjściu z salonu (26). Uzyskane wyniki 
w naszym badaniu, w badaniach Geller’a i wsp. (25) oraz 
Torzewskiej i wsp. (21) są do siebie zbliżone i bardziej 
optymistyczne niż w badaniu Lazovich (26).

W naszym badaniu w obu grupach wyraźnie prze-
ważał odsetek osób, które uległy oparzeniom słonecz-
nym. Wśród dziewcząt wynosił on 72%, natomiast 
wśród chłopców 73%. Wyniki badania Geller i wsp. (25) 
są zbliżone do wyników niniejszego badania. Odsetek osób, 
które kiedykolwiek uległy oparzeniom wyniósł 71%. 
Mężczyźni i kobiety z tą samą częstotliwością ulegali 
oparzeniom słonecznym (25). W badaniu Lostritto 
i wsp. blisko 39.3% kobiet oraz 21.7% mężczyzn uległo 
oparzeniom słonecznym na solarium (27). Zaskakująca 
jest porównywalna liczba osób, która uległa w prze-
szłości oparzeniom słonecznym, zarówno wśród kobiet 
jak i mężczyzn (powyżej 70%) stwierdzona w naszym 
badaniu oraz Geller i wsp. (25). Można zauważyć, że 
jest to problem całego społeczeństwa, występujący już 
od najmłodszych lat. Ponadto zauważalne jest wystę-
powanie licznych oparzeń po opalaniu w solarium, co 
może w przyszłości zwiększyć odsetek oparzeń ogółem. 

WHO wskazuje na konieczność unikania sztucz-
nego promieniowania UV przez młodzież w wieku 
szkolnym. Niepokojący jest fakt, iż liczba zachorowań 

na czerniaka złośliwego wśród młodych ludzi w Polsce 
rośnie. W celu zmniejszenia zapadalności na nowotwory 
skóry oraz zmniejszenia skali negatywnych konsekwen-
cji zbyt częstego i intensywnego naświetlania skóry 
promieniami UV, należałoby rozważyć wprowadzenie 
(wzorem m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec) 
zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. 
roku życia. Polska nie posiada aktu prawnego, który 
regulowałby tę kwestię.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Konsekwencje oparzeń słonecznych mają istotny 
wpływ na zdrowie człowieka. Uczniowie i uczennice 
w wieku gimnazjalnym prawdopodobnie nie posia-
dają wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Liczne 
oparzenia słoneczne wśród badanej młodzieży mogą 
sugerować nieodpowiednie stosowanie, bądź brak 
stosowania środków ochrony przeciwsłonecznej. 
Uzasadnione jest kontynuowanie badań mających 
na celu sprawdzenie przyczyn i częstotliwości wy-
stępowania oparzeń słonecznych wśród młodych 
ludzi.

2. Osoby w wieku gimnazjalnym charakteryzuje chęć 
poczucia atrakcyjności. Młode osoby niejednokrot-
nie mają problemy z akceptacją własnego ciała, 
dlatego podejmują aktywności anty-zdrowotne 
zwiększające ich poczucie własnej wartości. Na-
leży rozważyć wprowadzenie zajęć rozwijających 
poczucie własnej wartości u młodzieży np. w czasie 
godziny wychowawczej.

3. Podstawa programowa kształcenia w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych zawiera jedynie 
ogólne zagadnienia na temat zagrożeń płynących 
ze strony nadmiernej ekspozycji na promieniowa-
nie ultrafioletowe. Należy rozważyć stworzenie 
i wdrożenie odpowiednich programów zdrowotnych 
podejmujących temat opalania się, które mogłyby 
być realizowane w ramach Szkolnych Programów 
Promocji Zdrowia lub uzupełnienie tej wiedzy na 
przedmiotach takich jak biologia, przyroda.
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ANALIZA PRZESIEWOWEJ OCENY STANU ODŻYWIENIA CHORYCH 
HOSPITALIZOWANYCH. PRZEDSTAWIENIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU 

„NUTRITIONDAY”

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Żywienia Człowieka

STRESZCZENIE

WSTĘP. W 2004 roku Europejskie Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) utworzyło 
ogólnoświatowy projekt zdrowotny „NutritionDay”, którego główną ideą jest popularyzowanie wiedzy na temat 
znaczenia prawidłowego stanu odżywienia pacjentów przebywających w zakładach leczniczych oraz zwrócenie 
uwagi na konieczność wczesnego rozpoznawania ryzyka niedożywienia wśród chorych. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 roku (nowelizacja z dnia 27.12.2013), u każdego chorego przy 
przyjęciu do szpitala należy ocenić stan odżywienia.
CEL PRACY. Analiza poprawności wypełnienia obowiązkowego kwestionariusza oceny stanu odżywienia na 
wybranych oddziałach jednego z warszawskich szpitali klinicznych. 
MATERIAŁ I METODY. Badanie objęło historie chorób 26 375 pacjentów hospitalizowanych w okresie 6 miesięcy. 
Analizowano obecność prawidłowo przeprowadzonego kwestionariusza przesiewowej oceny stanu odżywienia 
(ankieta NRS 2002), obecność informacji o masie ciała pacjentów oraz uzyskane wyniki oceny stanu odżywienia. 
WYNIKI. Stwierdzono obecność ankiety NRS jedynie w 67,14% historii chorób, z czego w 49,24% była ona 
niewypełniona, co rozumiane było jako brak przeprowadzonej przesiewowej oceny stanu odżywienia. 
WNIOSKI. Uzyskany wynik  niskiego stopnia wypełnienia  kwestionariusza NRS 2002 w jednym z warszaw-
skich szpitali klinicznych zwraca uwagę na konieczność przeprowadzania edukacji personelu szpitali z zakresu 
istotności przesiewowej oceny stanu odżywienia oraz jej regulacji prawnych. Inicjatywa „NutritionDay” jest 
ciekawą formą zwrócenia uwagi na problem, a jej ogólnoświatowy zasięg dodatkowo zachęca do udziału. 

Słowa kluczowe: niedożywienie szpitalne, kwestionariusz NRS 2002, ogólnoświatowy projekt zdrowotny, „Nu-
tritionDay”

WSTĘP

Niedożywienie wśród pacjentów przyjmowanych 
do szpitali jest najczęściej nierozpoznawane i niele-
czone, co jest przyczyną rozwoju tzw. niedożywienia 
szpitalnego (1). Stan ten jest rozpatrywany jako osob-
na jednostka chorobowa, dlatego też został on ujęty 
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych, gdzie występuje pod hasłem 
„niedożywienie” (E40 - E46). Tak jak każdą chorobę, 
niedożywienie należy leczyć zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, a jego wczesne rozpoznanie powinno stać 
się priorytetowym zadaniem personelu medycznego 
(1, 2). Nieprawidłowy stan odżywienia hospitalizowa-
nych pacjentów wiąże się ze wzrostem liczby powikłań 
oraz kosztów leczenia, wydłużeniem czasu pobytu 

w szpitalu oraz okresu rekonwalescencji. Wdrożenie 
prawidłowej opieki żywieniowej w odpowiednim cza-
sie przeciwdziała rozwojowi negatywnych skutków 
związanych z niedożywieniem. Proces rozpoznawania 
niedożywienia chorych rozpoczyna się badaniem prze-
siewowym wykonywanym podczas przyjmowania pa-
cjentów do szpitala. Do identyfikacji osób z grup ryzyka 
wystąpienia niedożywienia zaleca się wykorzystanie 
kwestionariuszy zawierających podstawowe pytania 
odnoszące się do: niezamierzonej utraty masy ciała 
pacjentów, ich rzeczywistej masy ciała oraz stopnia 
ciężkości choroby podstawowej, podaży pokarmów 
(3). Mowa tu o Subiektywnej Globalnej Ocenie Stanu 
Odżywienia (SGA) i/lub kwestionariuszu Nutritional 
Risk Screening 2002 (NRS 2002). W Polsce wybór wy-
żej wymienionych metod oceny stanu odżywienia jest 



Anna Jeznach-Steinhagen, Joanna Ostrowska, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna148 Nr 1

wykazany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
15 września 2011 roku, zgodnie z którym ocena ma 
być obowiązkowo przeprowadzona u każdego chorego 
w czasie przyjęcia do szpitala (z wyjątkiem pacjentów 
oddziałów ratunkowych) (4). Ponadto zarówno kwe-
stionariusz SGA, jak i NRS 2002 jest rekomendowany 
przez ESPEN i należy do najczęściej stosowanych 
na całym świecie, co daje możliwość porównywania 
wyników badań uzyskiwanych w różnych krajach (5). 
Należy zwrócić uwagę, iż zarówno ankieta NRS 2002, 
jak i SGA zostały wprowadzone rozporządzeniem nr 
32/2008/DSOZ i znajdują się w złącznikach 7a i 7 b. 

Pomimo wielu zaleceń wydawanych zarówno przez 
polskie, jak i zagraniczne agendy, bardzo często zdarza 
się, że niedożywienie pozostaje nierozpoznane oraz 
nieleczone. W Polsce sytuacja ta może mieć związek 
z faktem, iż ze względu na niewystarczającą liczbę osób 
odpowiedzialnych za organizację wsparcia żywienio-
wego, w niewielu szpitalach istnieje polityka opieki 
żywieniowej (6). Ponadto we wcześniej wspomnianym 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 
2011 roku brakuje jasno sformułowanych zaleceń do-
tyczących postępowania z chorymi, u których wykryto 
niedożywienie lub w grupie pacjentów narażonych na 
ryzyko wystąpienia niedożywienia szpitalnego (4). 

Dlatego też w odpowiedzi na powszechność wy-
stępowania niedożywienia wśród hospitalizowanych 
pacjentów, Europejskie Towarzystwa Żywienia Klinicz-
nego i Metabolizmu (ESPEN) w 2004 roku utworzyło 
ogólnoświatowy projekt zdrowotny „NutritionDay”, 
którego główną ideą jest popularyzowanie wiedzy na 
temat znaczenia odpowiedniego żywienia pacjentów 
przebywających w oddziałach szpitalnych oraz zwró-
cenie uwagi na konieczność wczesnego rozpoznawania 
ryzyka niedożywienia wśród chorych. Międzynarodo-
wy zasięg projektu stwarza możliwość porównywania 
wyników uzyskanych w różnych krajach.

CEL PRACY

Celem pracy była analiza poprawności wypełnienia 
obowiązkowego kwestionariusza oceny stanu odżywie-
nia na wybranych oddziałach jednego z warszawskich 
szpitali. Ponadto przedstawienie głównych założeń 
ogólnoświatowego projektu zdrowotnego „Nutrition-
Day”.

MATERIAŁ I METODY

Analizą objęto 493 historie chorób wybrane jako 
reprezentatywna próba z 26 375 wszystkich pacjen-
tów przyjętych od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku 
do jednego z warszawskich  szpitali klinicznych. Na 

podstawie wzorów i kalkulatora wielości próby reko-
mendowanego przez Instytut Badań Rynku i Opinii 
Publicznej, wyliczono wielkość reprezentatywnej pró-
by (n=493); przy poziomie ufności 95% oraz błędzie 
statystycznym 4,41%. 

Materiałem do badania był kwestionariusz oce-
ny stanu odżywienia NRS 2002 (Nutritional Risk 
Screening 2002) zamieszczony w historiach chorób 
pacjentów. Należy zaznaczyć, iż w toku zapisywania 
pacjentów do szpitala oraz zakładania historii choroby 
na izbie przyjęć, druk kwestionariusza NRS 2002 jest 
dodatkowo dołączany do każdej dokumentacji pa-
cjenta. W badaniu oceniano zawartość historii chorób, 
a w nich obecność kwestionariusza, jego wypełnienie 
oraz uzyskany wynik, który był wskazaniem do lecze-
nia żywieniowego, bądź do rozważenia postępowania 
zapobiegawczego i powtórzenia badania za tydzień. 
Ponadto sprawdzono, czy w analizowanych historiach 
chorób została odnotowana masa ciała przyjmowanych 
pacjentów. 

WYNIKI

Grupa osób biorących udział w badaniu wynosiła 
493, z czego 47 97% stanowiły kobiety, a 52,03% męż-
czyźni. Mediana wieku wynosiła 63, natomiast średnia 
60,71± 18,41 (SD). 

Obecność kwestionariusza NRS 2002 stwierdzono 
w ponad połowie historii chorób (67,14%). W pozo-
stałych historiach chorób (32,86%) nie stwierdzono 
obecności  druku kwestionariusza.

Spośród historii chorób, które zawierały kwe-
stionariusz, jedynie u 50,76% był on wypełniony. 
W pozostałych stwierdzono tylko pusty egzemplarz 
kwestionariusza.  

Analizując stopień wypełnienia arkusza NRS 2002 
uzyskano nieznacznie większy odsetek uzupełnionych 
ankiet - 53,10%  w oddziałach niezabiegowych niż 
w oddziałach zabiegowych - 45,63%.  

Uzyskane wyniki oceny stanu odżywienia na 
podstawie wypełnionych kwestionariuszy NRS 2002 
wykazały że zaledwie u 13,17% chorych  zachodzi 
konieczność wdrożenia leczenia żywieniowego (ze 
względu na uzyskanie 3 lub więcej punktów), natomiast  
u pozostałych 86,8% chorych uzyskany wynik był pod-
stawą do rozważenia postępowania zapobiegawczego 
oraz powtórzenia badania za tydzień. 

Z analizy historii chorób pacjentów hospitalizowa-
nych w okresie 6 miesięcy wynika, że jedynie u 43, 4% 
pacjentów odnotowano masę ciała. 

OGÓLNOŚWIATOWY PROJEKT 
ZDROWOTNY „NUTRITIONDAY”
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„NutritionDay” (nD) jest organizacją non-profit, 
realizującą projekt zdrowotny w zakresie analizy stop-
nia niedożywienia pacjentów. Został on zainicjowany 
w 2004 roku przez Europejskie Towarzystwa Żywienia 
Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w celu analizy 
stopnia niedożywienia pacjentów przebywających 
w jednostkach opieki zdrowotnej. Zasadność stworzenia 
powyższej inicjatywy znalazła oparcie w podpisanej 
przez 18 europejskich państw rezolucji Komitetu Mini-
strów Rady Europy ResAP/2003/3 w sprawie żywności 
i opieki żywieniowej w szpitalach. W opisywanym akcie 
prawnym, przyjętym 12 listopada 2003 roku, podkre-
ślono, iż żywienie szpitalne stanowi integralną część 
procesu leczniczego, dlatego też powinno dostarczać 
choremu wszystkich składników odżywczych oraz 
należnej ilości energii. Ponadto zwrócono uwagę na 
konieczność identyfikacji pacjentów niedożywionych 
i zagrożonych niedożywieniem. 

Główną ideą projektu jest popularyzowanie wiedzy 
na temat znaczenia prawidłowego stanu odżywienia 
pacjentów przebywających w zakładach leczniczych 
oraz zwrócenie uwagi na rozpoznawanie ryzyka niedo-
żywienia wśród chorych. Projekt polega na corocznym 
wypełnianiu wystandaryzowanych kwestionariuszy, 
odnoszących się do struktury opieki żywieniowej i sy-
tuacji zdrowotnej pacjentów jednostek medycznych 
biorących udział w badaniu. Projekt ten jest przeprowa-
dzany na całym świecie w jednym wyznaczonym dniu 
w roku, zwany „NutritionDay” (w 2015 roku będzie to 
19 listopada). Na podstawie zebranych w tym dniu in-
formacji, placówki biorące udział w badaniu otrzymają 
raport zwrotny ukazujący ich wyniki w odniesieniu do 
wyników innych jednostek medycznych o tej samym 
profilu w danym kraju lub w zestawieniu ogólnoświa-
towym. Ma to na celu wskazanie najsłabszych punktów 
w organizacji wsparcia żywieniowego w danym szpi-
talu, jak również zwiększenie świadomości w zakresie 
omawianej tematyki wśród osób decyzyjnych oraz 
personelu medycznego. 

 Projekt „NutritionDay” dostępny jest zarówno 
dla szpitali,  jak i dla domów opieki. W ramach części 
projektu dedykowanej szpitalom został on podzielony 
na dwie kategorie – pierwsza z nich skierowana jest do 
oddziałów intensywnej terapii, natomiast druga obejmu-
je resztę oddziałów. Ponadto w ramach drugiej kategorii 
utworzono specjalny moduł dla pacjentów chorych 
onkologicznie w celu dostosowania pytań do specy-
ficznych wymagań żywieniowych pacjentów z chorobą 
nowotworową oraz aktywnego poszukiwania rozwiązań 
poprawy ich stanu odżywienia. Każdy oddział szpitalny 
lub dom opieki może osobno zadecydować, czy w da-
nym roku chce uczestniczyć w projekcie (uczestnictwo 
w projekcie jest całkowicie bezpłatne i anonimowe) 
i wówczas otrzymuje kwestionariusze z dostosowaną 
do profilu placówki zawartością merytoryczną. Zawarte 

w nich pytania dotyczą profilu zdrowotnego pacjentów, 
ich zachowań żywieniowych, zmian w masie ciała oraz 
ewentualnych rodzajów wdrażanej terapii żywieniowej. 
Każdy oddział szpitalny lub dom opieki dodatkowo 
otrzymuje arkusz zawierający pytania dotyczące struk-
tur i standardów żywieniowych obowiązujących w ich 
placówce. Kwestionariusze dostępne są w ponad 30 
językach (również w języku polskim), przez co projekt 
jest całkowicie zrozumiały dla wszystkich uczestników 
i może być wdrażany bez obaw związanych z barierą 
językową. 

Co roku kilkadziesiąt tysięcy hospitalizowanych 
pacjentów oraz mieszkańców domów opieki bierze 
udział w projekcie „NutritionDay”. Od 2006r. do 2014 
roku, zostało zgromadzonych ponad 200 000 danych 
odnośnie biorących udział w badaniu placówek oraz 
respondentów, przez co „NutritionDay” stało się naj-
szerzej zakrojonym projektem zdrowotnym dotyczą-
cym tematyki niedożywienia związanego z chorobą. 
Aktualnie projekt prowadzony jest w niemal 60 krajach 
i obejmuje 170 tys. pacjentów w 1993 jednostkach służ-
by zdrowia. Najczęściej do uczestnictwa zgłaszają się 
oddziały szpitalne niebędące oddziałami intensywnej 
terapii, natomiast najniższą frekwencję odnotowano 
dla domów opieki. Pomimo opisywanego szerokiego 
zainteresowania projektem, należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż instytucje zdrowotne, które systematycznie biorą 
udział w omawianej inicjatywie stanowią jedynie 30% 
wszystkich zgłoszonych placówek. Krajami wiodącymi 
prym w przeprowadzanym badaniu są: Austria, Niemcy, 
Węgry oraz Belgia. 

W Polsce od 2006. do 2012 roku w badaniu prze-
prowadzanym na oddziałach szpitalnych niebędących 
oddziałami intensywnej terapii (najbardziej popularna 
część projektu), wzięło udział 2 830 pacjentów z 164 
oddziałów szpitalnych. Należy jednak zaznaczyć, że 
w omawianym okresie liczba pacjentów biorących 
udział w badaniu sukcesywnie malała. Od roku 2006 do 
2010 przekraczała 400 respondentów, natomiast w la-
tach 2011-2012 liczba badanych znacznie zmalała, do 
137 pacjentów w 2012 roku. Przyczyną niskiego odset-
ka polskich respondentów biorących udział w projekcie 
może być niewielkie zainteresowanie władz szpitali 
wdrażaniem programów profilaktycznych o tematyce 
żywieniowej. Potwierdzeniem powyższej hipotezy 
może być stanowisko Najwyższej Izby Kontroli (NIK), 
która ocenia, że działa profilaktyczne szpitali polegające 
na informowaniu pacjentów o zasadach prawidłowego 
żywienia są niewystarczające (7).

DYSKUSJA

Pierwszym krokiem w rozpoznaniu niedożywienia 
wśród hospitalizowanych pacjentów jest badanie prze-



Anna Jeznach-Steinhagen, Joanna Ostrowska, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna150 Nr 1

siewowe chorych ukierunkowane na wykrycie niedo-
borów stanu odżywienia. W 2011 roku Polska wprowa-
dziła obowiązek wykonywania oceny stanu odżywienia 
każdego pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala, co 
ustanawia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 
września 2011 roku (4). Natomiast w badaniu własnym 
obowiązkowy kwestionariusz służący do przesiewowej 
oceny stanu odżywienia (NRS 2002) był obecny zaled-
wie w 67,14% analizowanych historii chorób, z czego 
aż połowa była niewypełniona, co rozumiane było 
jako brak przeprowadzonej oceny stanu odżywienia. 
Świadczyć to może o niskiej wiedzy personelu szpitali 
z zakresu znaczenia przeprowadzania przesiewowej 
oceny stanu odżywienia oraz jej regulacji prawnych. 
Jednakże nie tylko w Polsce uzyskano tak niskie wyniki 
odnoszące się do stopnia wypełnienia  kwestionariusza 
NRS 2002. W norweskim badaniu Tangvik R i wsp. (8) 
z 2010 roku, przeprowadzone metodą przesiewowej 
oceny, stan odżywienia odnotowano jedynie w grupie 
27% przyjmowanych pacjentów. W Danii w 2006 roku 
(9) czynność tę odnotowano zaledwie u 15% chorych, 
a w Chinach w badaniu Liang X i wsp. (10) udowod-
niono, że aż w 97,7% pacjentów przyjmowanych na 
oddziały szpitalne nie było poddawane przesiewowej 
ocenie stanu odżywienie.

Wynik pomiaru masy ciała pacjenta jest jedną 
z najważniejszych informacji niezbędnych do ustalenia 
postępowania żywieniowego, dlatego też proces ten 
powinien być zaliczany do standardowej procedury wy-
konywanej przy każdym przyjęciu chorego do szpitala. 
Znając aktualną masę ciała oraz wzrost pacjenta można 
obliczyć jego wskaźnik masy ciała (BMI), który ma 
duże znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i terapeu-
tyczne. Aby móc ocenić zmiany w stanie odżywienia 
poprzez ustalenie kierunku zmian BMI należy dokonać 
minimum dwu pomiarów w odstępie np. 4 miesięcy 
(1). Pomimo wszelkich korzyści przemawiających za 
ścisłą kontrolą masy ciała pacjentów, wykazano, że 
tylko w 43,4% analizowanych historii chorób wskaza-
na została masa ciała pacjentów. Nieco lepsze wyniki 
odnotowano w badaniu Jensen L. i wsp. (11), w którym 
65,7% chorych było ważonych podczas przyjęcia do 
szpitala, natomiast wśród pacjentów nieważonych aż 
67%  zadeklarowało, ze nigdy nie zostali zapytani o ak-
tualną masę ciała. Znacznie bardziej pesymistyczne wy-
niki otrzymano w badaniu McWhirter J i Pennington C 

(12), gdzie stwierdzono, że zaledwie 23% pacjentów 
było ważonych podczas przyjęcia do szpitala, a u mniej 
niż 50% przypadków w historii choroby odnotowano 
jakąkolwiek informację na temat zmiany apetytu lub 
masy ciała.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Stwierdzony w badaniu niski stopień wypełnienia  
kwestionariusza NRS 2002 w jednym z warszawskich 
szpitali klinicznych zwraca uwagę na konieczność 
przeprowadzania edukacji personelu szpitali z zakresu 
znaczenia przesiewowej oceny stanu odżywienia pa-
cjentów oraz jej regulacji prawnych. 

Konieczne jest zwrócenie uwagi personelu me-
dycznego i władz szpitala na opisywany problem 
oraz zachęcanie do stworzenia właściwych strategii 
postępowania z niedożywieniem szpitalnym chorych 
poprzez popularyzowanie wiedzy na temat znaczenia 
odpowiedniego odżywienia hospitalizowanych pacjen-
tów. Można to osiągnąć m.in. poprzez zachęcenie jak 
największej liczby polskich oddziałów szpitalnych do 
uczestnictwa w projekcie „NutritionDay”.

Istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań 
w naszym kraju nad występowaniem niedożywienia 
szpitalnego oraz konieczność monitorowania wyko-
nywania oceny stanu odżywienia pacjentów przyjmo-
wanych na oddziały szpitalne. Dlatego też w przeciągu 
najbliższych czterech lat planowane jest podjęcie dzia-
łań mające na celu promowanie, przygotowanie oraz 
pomoc w przeprowadzeniu badania „NutritionDay” 
w wybranych warszawskich szpitalach klinicznych 
oraz publikowanie otrzymanych wyników badania 
w piśmiennictwie naukowym. 
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Marketingu i Prawa Farmaceutycznego 

STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Polskie przepisy prawa nakładają na władze samorządowe szereg funkcji między innymi 
z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnych społeczności, w tym działań prozdrowotnych. Jedną z form  
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego są samorządowe programy zdrowotne, które wymagają wydania 
opinii przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Pomimo rosnącej roli AOTMiT 
w procesie podejmowania decyzji, jej rekomendacje nie są wiążące.
CELE: 1. Ustalenie, jakie szczeble władz lokalnych były głównie zainteresowane programami zdrowotnymi 
oraz jakie obszary terapeutyczne pozostawały najczęściej w ich polu zainteresowań w latach 2010 i 2013. 
2. Przygotowanie listy wskazówek pomocnych przyszłym autorom zdrowotnych programów samorządowych 
pozwalających zwiększyć ich szanse na uzyskanie pozytywnej opinii AOTMiT. 
METODY. Retrospektywna analiza opinii Prezesa AOTMiT wydanych w latach 2010 i 2013 dotyczących zdro-
wotnych programów samorządowych. 
WYNIKI. Podczas gdy w 2000 roku wydano 67 opinii, w 2013 było ich 294. W sumie 47.8% i 34.4% stanowi-
ły negatywne opinie odpowiednio w 2010 i 2013 roku. Wśród wnioskodawców dominowały urzędy miejskie 
i samorządy gminne. Pogramy dotyczyły najczęściej opracowań zadań z zakresu profilaktyki zdrowia w tym 
szczepień. Sformowano sześć rekomendacji dla przyszłych autorów programów samorządowych. 
WNIOSKI. Wykonany przegląd wskazał, iż zwiększenie szans na pozytywną opinię AOTMiT wymaga, aby pro-
pozycja programu samorządowego dotyczyła problemu zdrowotnego opisanego w oparciu o wiarygodne dowody 
naukowe, była ukierunkowana na działania nacechowane udowodnioną skutecznością kliniczną i odpowiednim 
profilem bezpieczeństwa pozostawała poza zakresem świadczeń gwarantowanych przez NFZ. 

WSTĘP

Polskie przepisy prawa nakładają na władze 
samorządowe szereg zadań z zakresu zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym działań prozdro-
wotnych. Dotyczą głównie działań z zakresu zdrowia 
publicznego, takich jak profilaktyka i promocja zdrowia 
oraz edukacja zdrowotna (1). Zadania w tym zakresie 
są realizowane w formie samorządowych programów 
zdrowotnych. Definiuje się je jako „działania proz-
drowotne, w tym edukacyjne, nienależące do rutyno-
wej opieki zdrowotnej, wdrażane w celu osiągnięcia 
założonych społecznych celów zdrowotnych, a nie 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb zdrowotnych 
wybranych członków populacji” (2). Efektem zmian 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (3) 
jest obowiązek przedkładania do zaopiniowania przez 
Agencję Oceny Technologii Medycznych programów 
zdrowotnych opracowanych przez ministrów, jednostki 
samorządu terytorialnego lub NFZ po 12 sierpnia 2009 
roku. W ostatnich latach odnotowuje się zwiększające 
się zainteresowanie realizacją zadań samorządowych 
z zakresu ochrony zdrowia w ramach programów zdro-
wotnych. Podczas gdy w 2010 roku Agencja Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej AOTMiT, 
Agencja) opiniowała zaledwie 67 programów samorzą-
dowych, w 2013 było to już 294 (4). Uzasadnione jest 
zatem zadanie pytania, co jest główną przyczyną tak 
znaczącego wzrostu zainteresowania lokalnych władz 



Katarzyna Kolasa, Agnieszka Turlej, Tomasz Hermanowski152 Nr 1

realizacją swoich celów w zakresie opieki medycznej 
poprzez wdrażanie programów zdrowotnych?

Przedmiotem poniższej pracy była retrospektyw-
na analiza opinii wydanych przez Prezesa AOTMiT 
odnośnie programów samorządowych. Cel określono 
dwojako. Po pierwsze była to odpowiedź na pytanie, 
jakie szczeble władz lokalnych były najczęściej zain-
teresowane tą formą finansowania swoich projektów 
w ochronie zdrowia oraz jakie obszary terapeutyczne 
leżały najczęściej w ich polu zainteresowań. Po drugie 
było to stworzenie listy wskazówek pomocnych dla 
przyszłych autorów zdrowotnych programów samo-
rządowych. 

METODOLOGIA PRACY

Dokonano przeglądu rekomendacji wydanych 
przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 
(AOTMiT) dotyczących samorządowych programów 
zdrowotnych. Na potrzeby badania ograniczono się 
do dwóch lat 2010 i 2013 roku. Wykonany przegląd 
dotyczył wszystkich zamieszczonych  na stronie inter-
netowej AOTMiT raportów analiz oceny technologii 
medycznych (HTA ang. health technology assessment) 
dotyczących projektach programów samorządowych 
wydanych w podanych latach.

Mając na uwadze pierwszy cel badawczy, analizę 
rozpoczęto od przeglądu pozytywnych i negatywnych 
rekomendacji AOTMiT w przekroju wnioskodawców 
oraz problemów zdrowotnych. 

Realizując drugi cel badawczy dokonano analizy 
negatywnych opinii. Po pierwsze sprawdzono uzasad-
nienia decyzji. W drugiej kolejności dokonano oceny 
każdej negatywnej rekomendacji w oparciu o wytyczne 
Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia 
Publicznego (ang. American Public Health Association) 
do których odwołuje się AOTMiT. Wymienia się tam 
następujące cechy dobrze zaprojektowanego programu 
zdrowotnego (5):

Określenie obiektywnych, mierzalnych oraz podat-
nych na modyfikację czynników będących zagrożeniem 
dla stanu zdrowotnego lub jakości życia obywateli. 

Uwzględnienie szczególnej charakterystyki potrzeb 
i preferencji grupy docelowej.

Zdefiniowanie działań o udowodnionej skuteczno-
ści w zakresie danego problemu zdrowotnego. 

Zapewnienie optymalnego wykorzystania dostęp-
nych zasobów. 

Określenie kryteriów pomiaru efektywności reali-
zacji danego problemu zdrowotnego.

WYNIKI

Podział na poszczególne jednostki samorządu 
terytorialnego wśród wnioskodawców programów 
zdrowotnych w latach 2010 i 2013 przedstawia Tabe-
la I. W roku 2010 najwięcej programów zdrowotnych 
pochodziło od urzędów miast, samorządów gminnych 
oraz samorządów powiatowych. W 2013 roku najwięcej 
programów zdrowotnych opracowali przedstawiciele 
urzędów miejskich i samorządów gminnych. 

Analiza opinii wykazała, iż odsetek programów 
zdrowotnych zaopiniowanych negatywnie w roku 2010 
wyniósł aż 47,8% natomiast w roku 2013 spadł do 
34,4 %. Przedstawia to Tabela I. Zarówno w 2010 jak 
i 2013 roku najwięcej negatywnych opinii otrzymały te 
przedkładane przez powiaty oraz województwa.  

W roku 2010 samorządy terytorialne do zaopinio-
wania przez AOTMiT przedkładały głównie programy 
dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych związane 
z przeciwdziałaniem występowaniu wirusa HPV 
(Tab. II). Wszystkie programy z tej grupy otrzymały 
opinię pozytywną. Natomiast większość programów 
zaplanowanych na realizację profilaktycznych badań 
w kierunku wykrywania raka prostaty, raka piersi 
oraz programy profilaktyki i edukacji przedporodowej 
(szkoły rodzenia) otrzymały opinie negatywne. Wśród 
uzasadnień niemożności wydania pozytywnej opinii 
najczęściej wymieniono niewystarczające dowody na-
ukowe oraz brak zgodności z zaleceniami klinicznymi. 
Było tak zarówno w przypadku programów dotyczą-
cych raka piersi i raka prostaty jak i szkoły rodzenia. 
W pozostałych programach najczęściej wymienianym 
argumentem była zbyt duża zbieżność z zakresem 
świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Podobnie jak w 2010 roku, w 2013 do zaopiniowa-
nia przez AOTMiT zgłoszono najwięcej programów 
zdrowotnych dotyczących szczepień przeciw HPV 
(Tab. III). Większość z nich otrzymała pozytywną 
opinię. Najwięcej negatywnych opinii (22 z 27) otrzy-
mały programy dotyczące promocji i ochrony zdrowia 
psychicznego. Zadecydowały o tym niewystarczające 
dowody opisujące problem zdrowotny oraz niezgodność 
z wytycznymi AOTMiT. Brak klinicznego uzasadnienia 
był także przyczyną negatywnych opinii dla programów 
dotyczących zapobiegania próchnicy zębów oraz profi-
laktyki chorób płuc. Ponownie wskazywano na zbież-
ność przekładanych propozycji z zakresem świadczeń 
już finansowanych ze środków publicznych. Z kolei 
w programach dotyczących wczesnego wykrywania 
raka piersi przedłożono uzasadnienia analogiczne do 
tych z roku 2010. 

Analizując programy zdrowotne zaopiniowane 
negatywnie przez AOTMiT w 2010 roku, pod kątem 
zaleceń American Public Health Association  można 
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zauważyć, że najwięcej, bo aż 72% programów nie speł-
niło kryterium III (Fig. 1). W 2013 roku było to 68%. 
Oznacza to, że propozycje programów samorządowych 
nie zawierały dobrze udokumentowanych dowodów 
naukowych potwierdzających skuteczność proponowa-
nych interwencji. Kolejnym niespełnionym warunkiem 
było kryterium nr II. Okazuje się, iż 56% w 2010 i 60% 
w 2013 negatywnie zaopiniowanych programów nie 
uwzględniało szczegółowej charakterystyki, potrzeb 
i preferencji grupy docelowej. W 40% przypadków 
z 2010 i 59% z 2013 roku nie uwzględniono rów-
nież analizy wpływu wprowadzenia proponowanej 
interwencji na optymalne wykorzystanie dostępnych 
zasobów finansowych (kryterium  IV). Brak realizacji 
kryterium I oraz V zgłoszono odpowiednio w 16% i 22% 
negatywnych opinii. Odpowiednie liczby wynosiły 27% 
i 38% w 2013 roku.

Analiza przyczyn otrzymania negatywnych re-
komendacji AOTMiT posłużyła do przygotowania 
listy wskazówek pomocnych przyszłym autorom 
zdrowotnych programów samorządowych: propono-
wane działania powinny cechować  się udowodnioną 
skutecznością kliniczną i opierać się na dostępnych 
dowodach naukowych, problem zdrowotny należy 
zilustrować dostępnymi danymi epidemiologicznymi 
odnoszącymi się do wskazanej populacji chorych, 
nie powinno się powielać działań już finansowanych 
w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ, 
konieczne jest dokładne oszacowanie populacji doce-
lowej, propozycje programów zdrowotnych powinny 
być tak skonstruowane, aby wspierały poszukiwanie 
optymalnej alokacji zasobów, w szczególności należy 
rozważyć możliwości organizacyjne oraz określić ko-
rzyści dla systemu ochrony zdrowia, efekty zdrowotne 
powinny zostać zdefiniowane w sposób pozwalający na 
ich łatwość monitorowania. należy przejrzeć dostępne 
opinie Prezesa AOTMiT zamieszczone na stronie Agen-
cji oraz skorzystać z dobrych wzorców, jednocześnie 
unikając powielania błędów (6).

DYSKUSJA

W nawiązaniu do pierwszego celu badawczego 
można skonstatować, iż najwięcej projektów w 2010 
roku pochodziło od urzędów miasta, samorządów 
gminnych oraz samorządów powiatowych, natomiast 
w 2013 roku od przedstawicieli urzędów miejskich 
i samorządów gminnych. W obu analizowanych latach 
największe zainteresowanie dotyczyło profilaktyki 
chorób zakaźnych związanej z przeciwdziałaniem wy-
stępowaniu wirusa HPV.

W 2013 roku, wraz ze wzrostem zainteresowania 
lokalnych władz programami zdrowotnymi zmalała 
liczba negatywnych opinii wydanych przez Prezesa 

AOTMiT w stosunku do 2010 roku. Taka sama tenden-
cja uwidoczniła się w stosunku do istotnych odstępstw 
od wytycznych AOTMiT. Nie jest to zaskakujące, jeśli 
weźmie się pod uwagę fakt, iż 2010 był pierwszym 
rokiem, kiedy powstał obowiązek wydawania reko-
mendacji HTA przez AOTMiT dotyczących programów 
samorządowych (7). Grosze wyniki dla 2010 należy 
z pewnością wiązać z niewystarczającym wsparciem 
merytorycznym dla osób przygotowujących programy, 
co mogło przekładać się na trudności w spełnieniu 
wymogów AOTMiT (8). Poprawa w 2013 roku była 
spowodowana z pewnością lepszym dostępem do infor-
macji na temat realizacji samorządowych programów 
zdrowotnych. Dobrym przykładem w tym względzie 
może być portal „Dobre Programy Samorządowe.
pl”, którego misją jest nowoczesne i merytoryczne 
wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego 
na rzecz poprawy stanu zdrowia w lokalnej społeczno-
ści (9). Twórcy portalu szczególną uwagę poświęcają 
programom zdrowotnym. Korzystając z szerokiego 
doświadczenia opracowali innowacyjną aplikację, 
której zadaniem jest wspieranie pracy jednostek sa-
morządowych nad nowymi projektami zdrowotnymi. 
Jest to narzędzie zawierające wzory „modelowych 
programów” zgodnych z wytycznymi AOTMiT oraz 
ułatwiające przygotowanie klinicznej koncepcji leżącej 
u podstaw każdego projektu. 

Warto w tym miejscu również podkreślić rozwój 
współpracy pomiędzy jednostkami samorządu tery-
torialnego poprzez np. przygotowywanie wspólnych 
projektów oraz wymiana doświadczeń między autorami 
programów dotycząca modelowych rozwiązań. Do-
wodem na to może być sukces kieleckiego programu 
zdrowotnego, w zakresie profilaktyki zakażeń pneumo-
kokowych, który znalazł wielu naśladowców. Cytując 
Annę Dusza-Ciechanowską z kieleckiego Urzędu Mia-
sta „Miasto nawet nie spodziewało się takiego sukcesu. 
Do urzędu docierały informacje o przypadkach prze-
meldowywania dzieci do Kielc, by mogły skorzystać 
z programu. O szczegóły jego wprowadzenia i realizacji 
pytają samorządy z całej Polski.” (10).

Pomimo mniejszego odsetka negatywnych opinii 
w 2013 roku, przeprowadzone analizy dowodzą, iż 
twórcy programów zdrowotnych w obydwu analizo-
wanych latach popełniali podobne błędy. W większo-
ści wypadków dotyczyło to niewystarczającej uwagi 
poświęconej przygotowaniu koncepcji klinicznej oraz 
zdefiniowaniu populacji docelowej. 

Zaskakujący jest fakt, iż w roku 2013 wzrósł o 11% 
odsetek programów, w których problem zdrowotny 
został niedostatecznie zdefiniowany (kryterium I). Na 
podstawie danych przedstawionych na rycinie 1, można 
również zauważyć wzrost przypadków niezgodności 
w stosunku do kryterium IV oraz V. Należy zwrócić 
także uwagę, że w 2013 r. w czterech z tych progra-
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mów spełnione zostały łącznie wszystkie kryteria od 
I do V, pomimo tego nie została wydana pozytywna 
rekomendacje. Uzasadnieniem była zbyt duża zbieżność 
projektu z zakresem świadczeń finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. W roku 2010 nie było 
takich przypadków.

WNIOSKI

Tworzenie programu wymaga znajomości podstaw 
farmakoekonomiki oraz analizy oceny technologii 
medycznych. Wykonany przegląd wskazuje na szereg 
przyczyn wydania negatywnych rekomendacji HTA 
wynikających z niewystarczającego zastosowania się 
wnioskodawcy do wytycznych AOTMiT. Istotne jest 
aby proponowany  program uwzględniał potrzeby grupy 
docelowej, opierał się na lokalnych danych epidemio-
logicznych ale przede wszystkim realizował działania 
nacechowane udowodnioną skutecznością kliniczną 
w zakresie danego problemu zdrowotnego. Należy przy 
tym poszukiwać rozwiązań zapewniających optymalne 

wykorzystanie dostępnych zasobów, opierając się na 
wiarygodnych danych dotyczących liczebności grupy 
docelowej, oczekiwanych efektach zdrowotnych oraz 
odpowiednim sposobie monitorowania efektywności 
proponowanego programu. Ważne jest również, aby 
skupiać się na tych problemach zdrowotnych  które nie 
są zaspokajane w ramach koszyka świadczeń gwaran-
towanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przygotowanie programu zdrowotnego w oparciu 
o powyższe wskazówki powinno zwiększyć prawdo-
podobieństwa uzyskania pozytywnej rekomendacji 
ze strony AOTMiT i tym samym zapewnić skuteczną 
realizację potrzeb zdrowotnych lokalnych społeczności.
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PROF.ZW.DR HAB.MED. WIESŁAW MAGDZIK (1932-2015)
NESTOR POLSKIEJ EPIDEMIOLOGII

W dniu 29 listopada 
2015 zmarł prof.dr hab.
med. Wiesław Magdzik, 
wybitny epidemiolog, były 
Dyrektor Państwowego 
Zakładu Higieny, wielce 
zasłużony dla doskonale-
nia merytorycznego po-
ziomu pracy służby sani-
tarno-epidemiologicznej 
w Polsce, przez wiele lat 
członek zespołu redakcyj-

nego Przeglądu Epidemiologicznego. 
Wiesław Magdzik urodził się w Warszawie 1 lutego 

1932 r. w rodzinie nauczycielskiej. W 1950 r. uzyskał 
świadectwo dojrzałości po ukończeniu liceum o profilu 
przyrodniczym im. Stefana Batorego w Warszawie.

Studia medyczne na Oddziale Sanitarno-Epide-
miologicznym Wydziału Lekarskiego w Akademii 
Medycznej w Warszawie ukończył w 1955 r. Jako absol-
went Oddziału San-Hig, na wniosek dr Jana Kostrzew-
skiego, współorganizatora tego Oddziału, już w dn.2 
listopada 1955 r. został zatrudniony w Państwowym 
Zakładzie Higieny na stanowisku technika-laboranta. Po 
zaliczeniu wszystkich końcowych egzaminów uzyskał 
dyplom lekarza medycyny w dn.26 marca 1956 r., co 
było podstawą przeniesienia Go na stanowisko młod-
szego asystenta.

W okresie od października 1958 r. do października 
1960 r. w ramach czynnej dwuletniej służby wojskowej 
pełnił funkcję inspektora sanitarnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych na terenie Dolnego Śląska z sie-
dzibą we Wrocławiu. W okresie od listopada 1960 r. 
do lutego 1962 r. pracował jako lekarz epidemiolog 
Dzielnicowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pra-
ga-Południe w Warszawie. W tym czasie tzn.7 kwietnia 
1961 r. uzyskał drugi stopień specjalizacji z epidemio-
logii. W marcu 1962 r. został służbowo przeniesiony do 
pracy na stanowisku Kierownika Centralnej Kolumny 
Sanitarno-Epidemiologicznej Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej.

W 1965 roku, w sierpniu został zatrudniony w Za-
kładzie Epidemiologii PZH na stanowisku adiunkta. 

W 1970 r., również w sierpniu, wrócił do pracy w Mi-
nisterstwie Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko 
wicedyrektora Departamentu Sanitarno-Epidemiolo-
gicznego – a w latach 1972-1978 Dyrektora Departa-
mentu Inspekcji Sanitarnej.

W 1979 r., w związku z przejściem na emeryturę 
prof. Jana Kostrzewskiego, kierownika Zakładu Epi-
demiologii PZH, Dyrektor PZH prof. Włodzimierz 
Kuryłowicz zaproponował objęcie tego stanowiska prof. 
Wiesławowi Magdzikowi.

W Państwowym Zakładzie Higieny, oprócz kiero-
wania Zakładem Epidemiologii w latach 1980-1981 
pełnił funkcję wicedyrektora PZH kierując pracami tzw. 
pionu mikrobiologiczno-epidemiologicznego Instytutu, 
a od marca 1981 r. do końca 1990 r. był dyrektorem 
PZH. Z pozycji dyrektora Instytutu podsumował wy-
niki realizacji Programu Międzyresortowego MR-12 
„Wpływ skażeń środowiska na zdrowie i życie człowie-
ka” koordynowanego przez PZH w latach 1976-1980. 
W latach 1986-1990 nadzorował wdrożenie Centralnego 
Planu Badawczo-Rozwojowego CPBR 11.12 „Zapo-
bieganie niekorzystnym skutkom zdrowotnym skażeń 
środowiska człowieka”.

Bardzo prestiżowe zadania nadzorowania realiza-
cji tych Programów nie przeszkodziły Mu w podjęciu 
porządkowania wewnętrznych spraw Instytutu. Do 
najpilniejszych należało zadbanie o materialną kondycję 
Instytutu, m.in. fatalny stan budynków PZH, zwłasz-
cza budynku C przy Chocimskiej 24, zbudowanego 
w latach 20. przez Fundację Rockefellera na siedzibę 
Państwowej Szkoły Higieny – wymagał natychmiasto-
wego remontu, m.in. konstrukcji dachu.  Największe 
Zakłady,  włącznie z laboratoriami –  Zakład Badania 
Żywności i Przedmiotów Użytku został przeniesiony do 
zastępczej siedziby w Instytucie Żywności i Żywienia, 
a Zakład Higieny Komunalnej przeniesiony z budynku 
C do pomieszczeń należących do PZH na ul. Wolność.

W tych zaimprowizowanych warunkach, ku za-
skoczeniu nadrzędnych władz PZH, Instytut wywiązał 
się z zaplanowanych przed rozpoczęciem remontu 
prac. Mimo licznych trudności – np. prace remontowe 
musiały uwzględniać  m.in. wymagania konserwatora 
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zabytków – remont kończono sukcesywnie – poszcze-
gólne Zakłady wróciły do macierzystego budynku.

Wiesław Magdzik jako dyrektor uważał za swój 
obowiązek stworzenie warunków kontynuowania 
misji powołanego w 1918 roku Instytutu Epidemio-
logicznego – jako centrali metodyczno-naukowej 
i szkoleniowej dla terenowej służby sanitarnej kraju. 
Dlatego zadbał o utrzymanie ścisłej współpracy PZH 
ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w całym 
kraju. Stworzono w Instytucie możliwości dla kolegów 
z terenu specjalizowania się w dziedzinie epidemiologii, 
higieny, a w późniejszym okresie zdrowia publicznego. 
W Instytucie organizowano kursy specjalizacyjne, semi-
naria, sesje egzaminacyjne, ale też kursy unifikacyjne, 
doskonalące i inne. Wydawano tzw. zeszyty metodyczne 
i inne tego rodzaju materiały.

Wiesław Magdzik sprawdził się w wielu dziedzi-
nach pracy – ale przede wszystkim był epidemiolo-
giem. Od strony formalnej - drugi stopień specjalizacji 
w dziedzinie epidemiologii uzyskał 7 kwietnia 1961 r. 
Wyprzedziło  to uzyskanie w dn.10 marca 1959 r. 
specjalizacji pierwszego stopnia z chorób zakaźnych. 
Stopień doktora nauk medycznych nadano Mu 8 czerw-
ca 1965 r. na podstawie przedstawionej Radzie Na-
ukowej PZH rozprawy pt. „Kontrolowane szczepienia 
przeciw durowi brzusznemu. Epidemiologiczna ocena 
porównywalności grup osób szczepionych różnymi 
szczepionkami”. Promotorem rozprawy był prof. dr Jan 
Kostrzewski. Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nadała Mu Rada Naukowa PZH uchwałą z dn.24 marca 
1971 r. m.in. na podstawie przedstawionej rozprawy 
habilitacyjnej pt. „Epidemiologiczna ocena następstw 
wirusowego zapalenia wątroby”.

W tej pracy W. Magdzik wykazał, że zapobieganie 
i zwalczanie wzw w Polsce jest mało efektywne i wyma-
ga zasadniczej zmiany. Koncepcję poprawy tej sytuacji 
przedstawił w projekcie „Program zapobiegania i zwal-
czania wzw na lata 1976-1980”. Program przedstawiony 
Departamentowi Inspekcji Sanitarnej MZiOS został 
poddany szerokiej dyskusji wśród specjalistów. W dn.23 
lutego 1973 r. Prezydium Rządu zatwierdziło ten pro-
gram do realizacji w kraju. Wdrożenie do stosowania 
w praktyce tego programu w Polsce przyczyniło się 
w czasie kilku lat do zmniejszenia liczby zachorowań 
na wzw o kilkadziesiąt procent. Pozytywne w skutkach 
doświadczenie Wiesława Magdzika w dziedzinie zapo-
biegania wzw WHO zdecydowało wykorzystać poza 
terenem Polski – a mianowicie na terenie Mongolii 
w zapobieganiu wzw typu A i typu B – W. Magdzik był 
tam delegowany w latach 1979 i 1990.

Jako epidemiolog praktyk brał udział w zwalczaniu 
różnych epidemii w kraju i na świecie. Szczególne 
znaczenie miał Jego udział w zwalczaniu epidemii 
ospy prawdziwej w Gdańsku  w 1962 r. i we Wrocławiu 
w 1963 r. Jako paradoks należy potraktować fakt, że 

już w 1974 r. brał udział z ramienia Biura Regionalne-
go WHO na Południowo-Wschodnią Azję (SEARO) 
w pracach zmierzających do eradykacji ospy prawdzi-
wej – pracował w stanie Bihar, w dystryktach Dhanbad 
i Hazaribagh. W 1976 r. ŚOZ przyznała Mu w związku 
z tym Order Rozdwojonej Igły (Order of the Bifurcated 
Needle WHO).

Jako epidemiolog przez całe życie zawodowe był 
zainteresowany problematyką szczepień – dlatego też 
miał  duży udział we wdrożeniu w Polsce szczepień 
przeciw poliomyelitis. W 2001 roku opublikował 
„Program eradykacji poliomyelitis – realizacja i per-
spektywy”. W 2002 roku brał udział w Konferencji 
naukowej zorganizowanej w PZH 8.10.2002 r. z oka-
zji podpisania certyfikatu eradykacji poliomyelitis 
w Regionie Europejskim w Kopenhadze 21.06.2002 r. 
W tym czasie opublikował „Możliwość odrodzenia 
ospy prawdziwej na świecie jako konsekwencja ewen-
tualnego ataku bioterrorystycznego” (Przegl Epidemiol 
2002;56, Supl.3:5-11).

Jeden z Jego byłych doktorantów (W. Magdzik był 
promotorem 8 prac doktorskich) pracujący nadal w stacji 
sanitarno-epidemiologicznej podsumował lakonicznie 
tę działalność –„ uświadomił znaczenie i wyegzekwo-
wał stosowanie łańcucha chłodniczego w dystrybucji 
szczepionek i podniósł do rangi wiodącego problemu 
w pracy służby zdrowia  egzekwowanie skutecznej 
sterylizacji – przede wszystkim to poprawiło sytuację 
epidemiologiczną  chorób zakaźnych w Polsce”. 

W ostatnich latach często słyszy się określenie – 
translacja, translator – jest to osoba, która przybliża 
ogółowi wyniki, niekiedy bardzo wyrafinowanych, spe-
cjalistycznych badań naukowych – badań o charakterze 
podstawowym. Umiejętność translacji w dużym stopniu 
posiadał Wiesław Magdzik – z tym, że wykorzysty-
wał to w celu umożliwienia przyswojenia „nowości” 
osobom zaangażowanym w zapobieganie/zwalczanie 
zakażeń, chorób zakaźnych. Jako przykład może służyć 
wydane w 1984 r. opracowanie (jako współautor prof. 
A.Nowosławski) „Informacja na temat zespołu naby-
tego upośledzenia odporności AIDS” lub w z 2001 r. 
„Encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe u ludzi” 
i „Czy istnieje ryzyko zagrożenia białkiem prionowym 
BSE „ (wsp. z J.Ślusarczykiem).

Wiesław Magdzik w latach 1956-2005 opublikował 
240 prac, z których 46 dotyczyło szczepień ochronnych. 
Wiele z nich było uzasadnieniem dla wprowadzenia 
nowych szczepionek, omawiały problem bezpieczeń-
stwa szczepień i domniemanych odległych odczynów 
poszczepiennych.

Z inicjatywy prof.W.Magdzika opracowano dzieło 
zbiorowe pt. „Wakcynologia”, książka redagowana 
przez prof. W. Magdzika, prof. D. Naruszewicz-Le-
siuk i prof. A. Zielińskiego ukazała się w 2005 r., a jej 
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poszerzone i zaktualizowane wydanie drugie ukazało 
się już w 2007 roku.

Również z inicjatywy W. Magdzika i pod Jego re-
dakcją w 1982 r. ukazało się opracowanie o charakterze 
vademecum pt. „Zapobieganie i zwalczanie chorób 
zakaźnych i pasożytniczych”.

Wzorem dla tego vademecum było opracowanie 
„Control of communicable diseases of man”, które jest 
wydawane w USA od 1917 r. co kilka lat. W Polsce 
ukazało się 7 opracowań – ostatnie współredagowane 
przez W.Magdzika – wydanie 5. w 2004 r.

Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie zbio-
rowe pod redakcją J. Kostrzewskiego, W. Magdzika 
i D. Naruszewicz-Lesiuk pt. „Choroby zakaźne i ich 
zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku” wydane 
przez PZWL w 2001 r. Jest to ostatnia praca, w której 
przygotowaniu uczestniczył prof. Kostrzewski.

W 2002 r. Wiesław Magdzik przeszedł na eme-
ryturę w głównym miejscu zatrudnienia – PZH. Ale 
już we wrześniu został zatrudniony przez Uniwersytet 
w Antwerpii w Międzynarodowym Zespole powołanym 
przez Komisję Europejską do opracowania zasad po-
stępowania przeciwepidemicznego przeciw wzw typu 
A i  typu B. W Zespole pracował do sierpnia 2005 r. Do 
końca roku akademickiego 2009-2010 pracował jako 
nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Umiejętno-
ści w Kielcach i Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla 
Władysława Jagiełły w Lublinie.

W 2010 r. prof. W. Magdzik uległ wypadkowi, 
którego skutki spowodowały trudności w chodzeniu, co 
zdecydowało o Jego wycofaniu się z czynnego udziału 
w pracy.

Jak z perspektywy wielu lat postrzegał swoje życie 
zawodowe opowiedział w opublikowanych w 2006 r. 
wspomnieniach pt. „Mój flirt z medycyną”. 

Jak był postrzegany na terenie Instytutu, z którym 
był związany przez całe życie zawodowe? Prof.dr hab. 
Jan Krzysztof Ludwicki na posiedzeniu Rady Naukowej 
PZH, w dniu 10.11.2005 r. wygłosił laudację z okazji 
50-lecia pracy W. Magdzika, której fragment zamiesz-
czamy poniżej:

„Dla nas jednak, mam na myśli pracowników Pań-
stwowego Zakładu Higieny i również siebie, najważ-
niejsza była praca prof.dr hab. Wiesława Magdzika jako 
Dyrektora Państwowego Zakładu Higieny w bodajże 
najtrudniejszym dla tego Instytutu, jeśli nie liczyć II 
Wojny Światowej okresie, tj. w latach 1980-1990. 
W ponurym okresie stanu wojennego i wszechobecnych 
represji profesorowi Wiesławowi Magdzikowi udawało 
się z niezwykłą zręcznością chronić działające w PZH 
podziemie solidarnościowe przed represjami. Wiem 
dobrze, że doświadczenia z tego okresu były dla Pro-
fesora bardzo gorzkie i nie przez wszystkich właściwie 
doceniane”.

Profesor Wiesław Magdzik zmarł nagle w dniu 
29.11.2015 r. Msza pogrzebowa odbyła się w dn. 
9.12.2015 r. w Kościele Św. Stanisława Kostki na Żo-
liborzu – po czym Prochy Zmarłego złożono w grobie 
rodzinnym na Komunalnym Cmentarzu Północnym 
w Warszawie.

W imieniu pracowników i Rady Naukowej PZH 
pożegnał Go prof.dr hab. Mirosław Wysocki, Dyrek-
tor PZH. Oto końcowy fragment wypowiedzi: „Był 
przyjazny ludziom, bardzo koleżeński, szanował ludzi, 
pomagał i wspierał radą – ale przede wszystkim mo-
bilizował współpracowników do znalezienia swego 
miejsca w zawodzie i w środowisku. Z całą pewnością 
zdał w tym względzie z najwyższą oceną egzamin 
jako uczeń profesora Jana Kostrzewskiego. Teraz – od 
dziś Jego osoba, Jego praca w Państwowym Zakładzie 
Higieny są już historią – ale historią, która składa się 
na prestiż zarówno naszego Instytutu, jak i całej służby 
sanitarnej w kraju.

Profesorze, kolego, przyjacielu – pozostaniesz 
w naszej pamięci – Wiesławie Magdziku – żegnamy – 
spoczywaj w spokoju”. 

Otrzymano: 18,01.2016 r.
Zaakceptowano do publikacji: 15.02.2016 r.

Adres do korespondencji:
Prof.dr hab.med. Danuta Naruszewicz-Lesiuk
Zakład Epidemiologii NIZP-PZH 
ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel.22 54 21 222
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI 
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

Prawa autorskie do prac publikowanych w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review są 
zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny. 
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 angielskim 
i polskim.

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 wymienionych 
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 
zatrudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo 
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika  za-
kładu lub kliniki, w których zostały wykonane badania, 
potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku 

w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej 
w Przeglądzie Epidemiologicznym- Epidemiologi-
cal Review.

B. Określenie udziału  (wkładu) poszczególnych auto-
rów w opracowanie artykułu.

C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw 
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów 
z innymi osobami lub instytucjami. 

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy 
przesyłanej do publikacji

Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej 
i angielskiej. 

Autorzy polscy są obowiązani dostarczyć wersję an-
gielską pracy po recenzjach i opracowaniu redakcyjnym. 

Strona edytorska tych prac powinna być zgodna 
z Instrukcją dla Autorów: streszczenie w językach 
polskim i angielskim, słowa kluczowe, podpisy tabel 
i rycin – w języku polskim i angielskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

3. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
3.1. Prace przeznaczone do druku powinny być nade-
słane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryptu 
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 artykułu 
w formie elektronicznej (na  płycie CD) lub przesłać na 
adres email: 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.
3.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (au-
torów) kursywą, tytuł polski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł angielski (dużymi 
niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) 
placówki, w której wykonano pracę (Times 10-12 
pkt). Streszczenie i abstrakt należy dołączyć na od-
dzielnych kartkach.
3.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania uste-
rek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za 
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, 
Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji. 
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-
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tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
     
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie po-
winno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy 
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy do-
łączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowa-
nych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych  ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane najważniejsze in-
formacje.

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.

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.

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycz-
nego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-
-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapale-
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nie 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. Od-
czyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec B, Mag-
dzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. Warszawa: 
PZWL;1991: 76–81.

 4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim BG. 
Enforcement of data protection, privacy and security in 
medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme 
TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of 
the 7thWorld Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 
6–10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

 5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych w formie 
elektronicznej przez internet może być dokonywane 
przez podanie ich adresu internetowego oraz danych bi-
bliograficznych ich wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, 
np. Outbreak of Bacterial Conjunctivitis at a College--
-New Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.

Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku polskim i angielskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczo-
ne w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowa-
ne statystyczne miary zmienności, takie np. jak stan-
dardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. 

Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie nie-
zbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.

Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone 
na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej 
w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
ku polskim i angielskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utwo-
rzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) 
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy do-
łączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (ryc. 1) 
lub (tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.
Po zaakceptowaniu do druku tabele i ryciny są dołą-
czane wyłącznie  do wersji angielskiej artykułu (która 
stanowi wersję pierwotną), dlatego też zawartość tek-
stowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi i legen-
da wykresów powinny być przygotowane w języku 
angielskim. Wersja artykułu w języku polskim jest 
wersją skróconą i zawiera jedynie numery tabel lub 
rycin w odpowiednich miejscach tekstu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 
2 niezależnych recenzentów. Recenzenci i autorzy 
prac nie znają swoich tożsamości (tzw.”double-blind 
review process”). Recenzja musi mieć formę pisemną 
i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do do-
puszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia po 
poprawkach lub jego odrzucenia. Ostateczną decyzję 
o zakwalifikowaniu artykułów do publikacji podej-
muje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji. Raz 
w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recen-
zentów współpracujących z redakcją.

INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-
gicznym - Epidemiological Review  nie są pobierane 
opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia 
niektórych odbitek do handlu księgarskiego.




