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Andrzej Zieliński

AGEING INDIVIDUALS AND AGEING POPULATIONS

Department of Epidemiology, National Institute of Public Health - 
National Institute of Hygiene in Warsaw

ABSTRACT

Public health problems associated with ageing, due to its complexity, enters the spheres of interests in many 
fields: demography, economics, and politics. In many countries challenges related to the increasing number of 
people at retirement age remain strongly dependent on the actual and projected numbers of people at productive 
age emerging from the demographic condition of the population. 

The article addresses the complexity of the relations between life expectancy, healthy life expectancy and the 
length of life in disability. Underlined are the social and economic conditions of life in the period of the old age, 
including the problem of inequalities in health and the role of research in the field of public health for the proper 
recognition of the problem and rational planning of resource allocation and organizational measures aimed at 
meeting social expectations associated with ageing.

Keywords: ageing, replacement of generations, inequalities in health

INTRODUCTION

The 1st Congress on Healthy Ageing held in Warsaw 
on 30-31st January 2014 was undoubtedly important 
for determining the rank of the current public health 
problems in this area. It raised a number of important 
problems faced by medical personnel, public health 
workers, families and authorities in relation to the 
increase in the number of old people. Formerly, these 
problems also occurred, but their severity is associated 
with longer average expectancy of life in our society and 
what the Congress emphasized less, with decrease in the 
number of births occurring in Poland in recent years. 

Challenges for public health and medicine oc-
curring in connection with the ageing of society are 
deeply involved in the demographic problems and 
their sociological and economic implications situated 
well beyond even the most widely understood scope of 
public health. They are a cluster of issues which cannot 
be exhaustively discussed in one article. Therefore, at 
most, I can attempt to provide some structure ordering 
issues of health implications of the ageing population.

AGEING POPULATION 

“If I were reincarnated I would wish to be returned 
to earth as a killer virus to lower human population 
levels.” (Prince Philip of Great Britain, leader of World 
Wildlife Fund)

This rather appalling statement is probably a re-
flection of concern about the demographic explosion 
threatening the future generations of animals protected 
by the WWF. This explosion occurred in the 20th century 
and continues globally. One can find many instances in 
which  global approach to demography loses consid-
eration for the diversity of demographic problems in 
many countries on different continents.

Besides the countries in which population growth 
leads directly to the Malthusian trap, there are countries 
where decline in fertility related to the changes in the life 
style is an economic problem even today, and can be a 
prognostication of the economic disaster in the oncom-
ing decades. The list of these countries include Japan 
and some members of the European Union including 
Poland. In most of these countries a marked increase 
in life expectancy can be observed  in recent decades, 
leading to an increase in the number of people at re-
tirement age, who receive pension (or other benefits), 
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use medical care and nursing services, and to a very 
limited extent, participate in the creation of national 
product. Entering the working age, less numerous birth 
cohorts will not be able to generate income that could 
provide the means for decent benefits, medical care 
and nursing services to the members of society in such 
a need. The existing structure of education at all levels 
will continue to shrink, and the competition necessary 
in academic and creative areas of the economy even 
today is sometimes replaced by a feverish search for 
candidates for higher education, and soon may be even 
for scientific work.

The expected consequence of this situation may 
be the decrease in quality of learning and as a result 
the decline of innovation in the science and economy. 
Countries with particularly attractive labor market fill 
the gap in the demand for workers by the means of im-
migration. An example may be a drain of multitudes 
of Polish computer programmers to some Western Eu-
ropean countries. Canada which has great possibilities 
for development, in order to maintain current levels of 
production, needs about 1% of the workforce coming 
from the new immigration. However, in none of the 
countries, including Poland, there is a possibility of 
such regulating the immigration to meet the needs of 
economic growth. In many countries, immigration un-
matched culturally and economically has raised demons 
of ethnic tensions.

Approach to the ageing of the society solely as to 
the effect of extending average expectancy age of the 
population is narrowing down the issues only to the 
increase of the number of people requiring medical care 
and other forms of social protection. It overlooks the 
role and capabilities of this part of the population that 
produces the means forming the necessary material basis 
of this care, as well as a base from which people who 
perform the relevant services are recruited. Individual 
ageing is an important, but not the fundamental problem 
of population ageing. The most essential aspect is the 
inadequacy of natural replacement of generations.

Figure 1 shows the age pyramid of Polish population 
in 2002 compared to a forecast for 2030. In about 15 
years, baby boomers of today who actually are about 
50 years will turn  retirement age. And in 2050, if the 
existing demographic trends will continue, long-lived 
individuals with the birth of the baby-boom cohorts will 
be at the very top of the pyramid, and the majority of 
people at retirement age will be persons of next baby 
boom cohorts, which in 2002 had 15 - 25 years. Even 
more dramatic demographic changes shows the age 
pyramid of Japan (Fig. 2).

The dramatic situation of this country is deepened by 
its anti-immigration policies, which are reinforced by the 
social attitudes. But countries like Japan and Germany 
can alleviate shortages of workforce with automation and 
robotics in manufacturing processes. Hope that Poland 

Fig. 1.  Age pyramids for Poland: 2002 and projection for 2030. Source: Main Statistical Office, Poland.
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will be able to compete with them in this respect in the 
oncoming decades is a very optimistic thinking. But even 
in the most technologically advanced countries huge 
services sector requires people who can render particular 
services, and most of them cannot be replaced.

United States, as compared with the EU countries, 
have an exceptionally favorable demographic trends. 
High population growth enforced with legal and illegal 
immigration creates a solid basis of the workforce, and 
expanded educational system is able to provide high 
quality staff recruited from domestic and foreign can-
didates for the economy and science. Figure 3 shows 
sequential changes in the age pyramid of the U.S. 

population since 1900 with the forecast for 2050. In 
the United States as in Poland and other EU countries, 
there is an increase in the number of people at retire-
ment age but the vertical “walls” of the age pyramid 
indicates almost complete substitutability of subsequent 
generations of people at the working age (1).

DOES THE LENGTH OF LIFE CORRELATE 
WITH THE LENGH OF LIFE IN HEALTH?

Steven A. Schroeder at the prestigious Shattuck 
Lecture (2) singled out five key domains that affect the 

Fig.2.  Age pyramids for Japan: 1950, 2007 and projection for 2050. Source: Statistic Bureau, Ministry of Interior Affairs 
and Communications, Japan

Fig.3.  Age pyramids for USA: 1900, 1950, 2000, and projection for 2050. Source: http://chartporn.org/2010/03/08/us-
-age-pyramid/
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life expectancy of individuals, thus defining a field in 
which to search for opportunities to prolong life time, 
including the period of active, disease and disability-free 
life (compression of morbidity). He based his classifica-
tion on the analysis of the causes of death in the United 
States done by Mc Ginis and Foege (3).

According to Schroeder, the impact of the effects of 
behavior: lifestyle, diet, drugs etc. represents 40% of the 
causes of premature deaths, and the same percentage can 
decide on our longevity. Genetic predisposition, social 
circumstances and environmental exposure account for   
30%, 15% and 5%, respectively. The role of medical 
treatment is limited to 10%. Mc Ginis and Foege and 
Schroeder were aware of the limited generalizability of 
the research based on the population of the United States 
in respect to other countries, as well as the simplifica-
tions resulting from the mutual interaction of factors 
within the above-mentioned domains.

For example, the economic situation is a strong 
modifier of diet and lifestyle as well as educational 
and social environment. The fact, that none of these 
modifiers, however, strongly influence health behaviors, 
do not determine them and besides the exceptionally 
extreme situations leaves a wide field for their modifica-
tion, and therefore to health-promotion activities. The 
above-mentioned authors show that restorative medi-
cine has relatively small share in extending the average 
life expectancy. Although it is worth noting that since 
the publication of their report, the life expectancy of 
people treated due to many diseases, especially cancer 
and heart diseases increased markedly.

Out of five domains ordering factors affecting the 
length of life of the people, only one: genetic predis-
position remains essentially beyond the individual and 
social control. Although there was a time, hopefully 
permanently past, when promoters of eugenics tried to 
“improve mankind” also on this way. Other domains 
undergo modifications and already observed effect of 
these modifications is the increase of the average dura-
tion of life. It is also a challenge for public health to 
develop healthy habits, not only to prolong the life, but 
also increase the period of active, healthy life. Not in 
all individual cases, but on the scale of the population, 
it appears that there is a fairly obvious link between 
life expectancy and the healthy life expectancy, giv-
ing a chance for longer professional activity and other 
activities in life.

Comparison of successive cohorts of births in the 
U.S. population suggests that younger generations living 
longer also have a longer working life (4). It should 
be noted that the extension of this two periods does 
not necessarily shorten the difference between them, 
which is the period of life in disability requiring 
dependence on other people. Large differences exist 
between the various populations, genders and people of 

different social status with respect to  life expectancy, 
active life expectancy and life expectancy in disability 
(5.6). In Poland, we have a painful shortage of such 
studies.

COSTS OF AGEING DEPENDS ON HEALTH

Ageing does not begin at the time of retirement. It 
occurs sometimes as early as in the fifth decade of life. 
Deterioration of health is reflected in the growth of 
expenditures on medical care. In the USA, the average 
annual cost of medical care between 40 and 65 years 
of age increases four times, and during the next 20 
years, remains relatively stable. The costs of ill health 
of employees go far beyond direct spending on health 
services. With the deterioration of health condition, 
there is a decrease in labor productivity, only partially 
dependent on absence through sickness. There is also 
a serious problem of discrimination of people over 50 
years of age on labor market (7).

At the age over 80 years, costs of accommodation 
and care in nursing institutions are rising quickly. For 
people older than 90 years of age, the costs equate to 
the cost of hospital care (8,9,10). Big and growing 
financial burden of nursing care for very old people 
raises legitimate concerns and the search for cheaper 
solutions, one of which is organized care at the home of 
the elderly (11). Return to the large-scale social welfare 
shared with families of these people, although it would 
be desirable, it is not feasible on a large scale due to the 
loosening of family ties, focusing on egoistic aims and 
weakening of caring attitudes in younger generations. 

Senile dementia is a special group of diseases, 
which are a big burden on families and society, most 
commonly caused by Alzheimer’s disease. It is a disease 

Fig.4.  Changes in prevalence of Alzheimer diasease with 
age.  Source: ABPI Resources for Schools website
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that consumes enormous resources of sick people, their 
families and their insurers. Among many risk factors 
of this disease, a definite relations with age should be 
placed as first (Fig. 4). A constant increase in the inci-
dence of the disease observed in all age groups almost 
all over the world is also a serious problem ongoing 
since many years.

INEQUALITY IN HEALTH

The problem of inequality in health affects people 
at all ages, but in the old age it is particularly serious. 
It involves not only the differences in access to medi-
cal care, but also those referring to the prevalence of 
diseases. Many diseases, including Alzheimer’s disease 
are more common in people representing less privi-
leged social groups. Indicators of economic inequality 
in Polish society, such as the Gini index, are not high, 
but it is worth remembering that they are in a country 
with relatively low GNP per capita and it is higher than 
in countries with much bigger income: Sweden, the 
Netherlands, Germany, France and the Czech Republic 
(OECD data for 2014). Having considered inequalities 
in health, it is important to consider the level of wealth 
of the society on which these inequalities overlap. In 
poor societies, with the same ratio of income as in af-
fluent societies, much larger part of the population may 
live in the sphere of poverty which does not allow the 
freedom of diet choice and deprive people of possibili-
ties for extra spending on health care.

For inequalities in health, one does not need to look 
for socially marginalized groups. The basic inequality 
is the difference in average life expectancy of blue and 
white collar workers, as well as the distribution of the 
incidence of various diseases in both social groups. 
According to the Austrian Institute for Economic Re-
search - WIFO, in 2008, in Austria, much wealthier then 
Poland, the proportion of white-collar workers reaching 
age 70 was 84.4%, while for those working manually 
75.7%. Planning for social and health services, without 
careful examination of the actual health situation of 
different groups of the society, deprives social policy 
makers of necessary tools for assessing the rationality 
of their decisions.

Equally important is the problem of “short blanket”. 
General scarcity of resources causes the reorganization 
of activities not to go significantly beyond the sham 
movements. Among the 34 OECD countries in 2014, 
Poland was ranked as 5th and 4th in terms of mortality 
due to heart disease and cancer, respectively (12). On 
the other hand, our expenditures per capita on health 
care and the number of physicians per 1,000 inhabitants 
put us on the 31st and 30th place, respectively.  Young 
people, in most cases, are waiting for the problems to 

face, but the elderly are already affected  and sometimes 
very painfully. 

The ageing of the population in the present era is 
of one of the greatest challenges for our country. If all 
possibilities for support are not mobilized to achieve 
replacement of generations, the effort to provide medical 
care and decent living conditions for people at retire-
ment age will be ineffective due to the lack of funds. To 
do this, we need a strong consensual population policy 
which is not understood as a conflict of ideologies and 
personal interests, but as a concern for the common 
welfare, for the dissemination of knowledge about the 
actual demographic situation, with pro-social attitude 
of people and careful, daily activities with the prospect 
for decades, not only for the oncoming years.

Measures to improve the health situation of people 
at retirement age should be addressed not only to those 
who have already reached that age. Old age is the period 
of harvest in a good and bad sense of this word. The 
health of people at elder age consists of their medical 
history, cigarettes smoked in youth and adulthood, diet 
and obesity in different age periods, working with harm-
ful factors, environmental factors outside the workplace, 
but also interpersonal relations at work and home, and 
with social groups of friends and acquaintances, and 
how their lifestyle looked like.

The term “healthy ageing” can only apply to those 
who survived to old age in good health. The program 
of healthy ageing should be focused on the increase 
of the fraction of such people. But this goal will not 
be achieved if we will not think about healthy ageing 
and act on its behalf in time of healthy youth. But we 
should remember that sick old age has the same right for 
assistance, care and respect. I dare not to dream about 
it, but sometimes I would like to see that old people 
have a right to seat in the commuter train, while young 
educated from the big cities sprawled on the seats are 
going to their schools.

THERE IS NO HEALTH WITHOUT 
RESEARCH IN THE FIELD OF PUBLIC 

HEALTH

It is a title of a recent, important book, edited by 
D. Cianciara. It points to another key issue, which, in 
consideration for the health issues of an ageing society 
cannot be overlooked. In public health, as in any other 
fields in order to act effectively one needs to know ex-
actly. Deficiency of the results of well-planned research 
leads to inefficient and ineffective actions, which lead to 
the loss of funds without obtaining the expected results. 
Often, even the definition of what has to be an expected 
effect requires knowledge based on earlier discernment 
of possibilities, that is, obtained in previous studies. 
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Unfortunately, this consciousness does not easily 
reach the people who decide on the health policy of 
our state. We are not only dealing with limited funds 
for research. Among the priorities of medical science 
are primarily laboratory studies, especially molecular, 
which in itself is not a bad thing, except that the well-
established methods of molecular indicators make sense 
only if they are properly anchored in the population 
as exposure or effect and tested in relation with other 
variables in properly conducted epidemiological stud-
ies. It should also be emphasized that the accuracy of 
administrative decisions relating to public health must 
be based on applied research in the field of public health, 
providing knowledge about the prevalence of hazards 
in a population which is of interest, detecting the risk 
factors of the hazards and in the case of preventive 
measures assessing their effectiveness (13). 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Since 2001, Poland has been committed to measles elimination programme coordinated by 
the World Health Organization. This programme is intended to sustain  95% coverage with measles vaccines and 
ensure laboratory confirmation of suspected measles cases. In 2013, a total of 89 measles cases were reported in 
Poland. Of them, 14 cases were notified to the District Sanitary-Epidemiological Station (DSES) in Częstochowa.  
PURPOSE. The purpose of this study was to evaluate the epidemiological situation of measles in Częstochowa 
with focus on the increase in measles incidence observed in the second quarter of 2013. 
MATERIAL AND METHODS. To analyze the epidemiological situation of measles, the reports on the cases 
of infectious diseases and poisonings in Poland in 2000-2013 (MZ-56) from the National Institute of Public 
Health-National Institute of Hygiene (NIPH–NIH) and Częstochowa DSES were employed. The analysis of 
immunization coverage of children and adolescents in selected year groups in 2009-2012 was performed using 
the data retrieved from annual reports issued by Częstochowa DSES (MZ-54).  
RESULTS. In 2000-2012, three cases of measles were notified to Częstochowa DSES. Of them, two cases and 
one case were reported in 2003 and 2011, respectively. In 2013, an increase in the number of measles cases and 
measles incidence was observed. A total of 14 adult cases, aged 22-38 years, were reported and the incidence 
was 3.78 per 100,000. Of them, 13 cases were males (93% of the total). The infection affected 8 inmates of the 
Day Care Centre in Częstochowa, 2 individuals who lived near this institution and 4 individuals who were not 
epidemiologically linked to the outbreak. Of the cases, 12 individuals were hospitalized, i.e. 86% of all cases. 
Of 14 reported cases, only one individual had a history of measles vaccination. 
CONCLUSIONS. Measles remains a highly infectious disease which can be easily transmitted in the unvaccinated 
population.

Keywords: measles, epidemiological situation, vaccination

INTRODUCTION 

Measles is an acute infectious disease which is 
caused by an RNA virus of the genus Morbillivirus 
within the Paramyxoviridae family. Measles is ac-
companied by high fever, inflammation of the mucosa 
and skin rash. A person infected with measles virus is 
infectious  from 5 days prior until 3 days following rash 
onset. The disease is transmitted by respiratory, airborne 
route and direct contact with the infected person. The 
majority of cases occur in children younger than 15 
years of age. Irrespective of the age, each person may 
be susceptible to infection provided he has not a his-

tory of contracting measles or has not been vaccinated. 
Infants under the age of 6 months are protected against 
measles if their mothers have had measles in the past or 
have been immunized against measles. It is estimated 
that 95% of infants of mothers who have contracted 
measles or with vaccine-induced immunity lose pas-
sively acquired antibodies at the age of 11-12 and 8 
months, respectively (1).

Complications from measles are reported fre-
quently. The most common complications include 
pneumonia, bronchitis, otitis media and laryngitis. 
Pneumonia is usually of severe course. It requires hos-
pitalization and may be a life-threatening condition, 
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especially in emaciated persons with congenital heart 
defects. Encephalitis may also appear as the complica-
tion of measles. It occurs in 1 out of 4 cases per 1,000 
persons who develop measles. The risk of neurological 
complications increases with age, i.e. in persons aged 
> 10 years it is 2-3 times higher. Subacute sclerosing 
panencephalitis (SSPE) is a specific complication of 
measles which may be present several months to years 
after measles infection, 5 to 7 years on average. Gastro-
intestinal complications include diarrhoea, appendicitis 
and hepatitis (1).

Laboratory criteria for measles diagnosis confirma-
tion include detection of measles-specific IgM antibod-
ies in persons who were not vaccinated lately, i.e. at least 
8 weeks prior to the onset of symptoms or at least 4-fold 
increase in IgG antibody titres or isolation of measles 
virus from a clinical specimen (1). 

In the differential diagnosis of measles, the diseases 
accompanying by rash, especially rubella, scarlet fever, 
three-day fever, enteroviral and adenoviral infections 
with rash, allergic skin reactions should be considered. 

Vaccination is of the highest significance in the 
prevention of measles. In Poland, the vaccination 
against measles was introduced to the mandatory im-
munization programme in 1975 when a single dose of 
monovalent vaccine was administered. In 1991, due 
to the occurrence of infections in persons older than 5 
years, the second dose of monovalent vaccine against 
measles was introduced, initially at the age of 9 years 
and subsequently at the age of 7 years. A successive 
measure in the prevention of measles consisted in the 
introduction of recommended combined vaccine against 
measles, mumps and rubella to the Polish Immunization 
Programme (PIP) in 1994. In 2004, MMR vaccine was 
introduced to the  mandatory immunization programme.  
Initially, the first dose of combined vaccine was ad-
ministered at the age of 13-15 months. Since 2005, a 
booster dose of vaccine was administered. Pursuant 
to the current PIP,  the first and second doses of com-
bined vaccine against measles, mumps and rubella are 
administered at the age of 13-15 months and 10 years, 
respectively (4,6,7).

Having considered the features of measles, it may 
be considered for elimination and eradication, i.e. hu-
man is the only reservoir for the measles virus, post-
infection carriage of measles virus is not observed, the 
virus does not circulate in the environment and there 
is an effective preventive measure in the form of safe 
vaccine against measles. 

World Health Organization within the framework 
of measles elimination strategy recommends to regis-
ter and report on all suspected cases of measles and to 
confirm each suspected case of measles by laboratory 
testing. The confirmatory testing consists in the detec-
tion of  measles-specific IgM antibodies in serum of 

measles case. This testing is performed in the laborato-
ries nominated by WHO. In Poland, the National WHO 
Measles/Rubella Laboratory is situated in the Depart-
ment of Virology of the National Institute of Public 
Health – National Institute of Hygiene in Warsaw (2,3).

The objective of the present paper is to analyze the 
epidemiological situation of measles on the territory 
within the jurisdiction of the District Sanitary – Epide-
miological Station in Częstochowa with focus on the 
significant increase in the measles incidence in the 
second quarter of 2013.  The number of measles cases 
and measles incidence for Poland and the area under 
the jurisdiction of DSES in Częstochowa in 2000-2013 
as well as the immunization coverage of children aged 
0-13 years against measles, mumps and rubella in 2009-
2012 were evaluated.

MATERIAL AND METHODS

To analyze the epidemiological situation of measles 
in Poland in 2000-2013, the data from annual reports of 
the National Institute of Public Health-National Institute 
of Hygiene in Warsaw were employed. The epidemio-
logical situation of measles in DSES in Częstochowa in 
the same period was evaluated based on the reports on 
the cases of infectious diseases and poisonings in Poland 
in 2000-2013 (MZ-56). The immunization coverage 
of children and adolescents in selected year groups in 
2009-2012 was analyzed using data retrieved from an-
nual reports issued by Częstochowa DSES (MZ-54).  

RESULTS AND INTERPRETATION 

In Poland, prior to the introduction of vaccination 
against measles in the 1960s, measles incidence was 
300-400 cases per 100,000 inhabitants. Having intro-
duced mandatory immunization, the incidence was 
gradually decreasing. In 2004-2005, the incidence rate 
amounted to 0.03 per 100,000 inhabitants (5). Unvac-
cinated persons or those who have received only single 
dose of vaccine were most commonly affected. 

Table I presents the number of measles cases and 
incidence rate in Poland and DSES in Częstochowa in 
2000-2013. In the territory of DSES in Częstochowa, 
only 3 measles cases were reported in 2000-2012, in-
cluding 2 cases notified in 2003 and one case in 2011. A 
significant increase in the number of measles cases was 
observed in the second quarter of 2013 when the DSES 
in Częstochowa was notified of 20 suspected cases of 
measles aged 11-38 years. The serologic testing for mea-
sles was performed in all cases. The testing confirmed 
the diagnosis of measles in 14 cases, the remaining six 
test results were negative, excluding measles infection.  



Measles outbreak in Częstochowa 407No 3

The infections confirmed by laboratory testing occurred 
in adults aged 22-38 years. Of them, males were mostly 
affected, i.e. 13 males and 1 female. The incidence rate 
was assessed at 3.78 per 100,000 inhabitants.

Table I. Number of cases and incidence rate of measles in 
Poland, in the Silesian province and in the Często-
chowa DSES in 2000-2013.

Year
Number of cases Incidence rate

Poland Province DSES Poland Province DSES
2000 77 21 0 0.20 0.43 0
2001 133 26 0 0.34 0.54 0
2002 34 5 0 0.09 0.11 0
2003 48 4 2 0.13 0.08 0.53
2004 11 3 0 0.03 0.06 0
2005 13 6 0 0.03 0.13 0
2006 120 8 0 0.31 0.17 0
2007 40 8 0 0.10 0.17 0
2008 100 36 0 0.26 0.77 0
2009 115 5 0 0.30 0.11 0
2010 13 1 0 0.04 0.02 0
2011 38 2 1 0.10 0.04 0.26
2012 70 22 0 0.18 0.48 0
2013 88 30 14 0.23 0.65 3.78

The first infections occurred at the beginning of 
April in persons participating in activities organized by 
the Day Care Centre for Mentally Retarded People in 
Częstochowa. Due to the telephone calls received from 
the employers of this institution and parents of inmates 
who informed on atypical infections accompanied by 
rash and hospitalization of two persons on the infectious 
diseases ward of the Provincial Specialist Hospital in 
Częstochowa, epidemiological investigation was initi-
ated to verify these notifications. From the investigation 
transpired that 5 persons participating in the activities of 
the Day Care Centre in Czętochowa were hospitalized 
on April 10, 2013. The first hospitalization was dated 
on April, 02 (a case with rash was notified – ICD-10: 
R21). The next hospitalization was reported on April, 
05 (suspected case of rubella). On April 06, 2013 two 
persons were admitted to hospital, of whom one patient 
was suspected of rubella and the second one of scarlet 
fever. Having considered ingoing notifications and 
initial results of epidemiological analysis, State District 
Sanitary Inspector on April 10, 2013 contacted the 
head of the infectious diseases ward and informed him 
on the occurrence of infections in Silesian province. It 
was decided that the notifications on cases suspected 
of measles would be sent. Furthermore, it was stated 
that each blood sample collected from patients would 
be tested for measles out of charge within the epidemio-
logical surveillance. On April 11, 2013, notifications 
on 6 suspected cases of measles were sent to DSES in 
Częstochowa from the infectious diseases ward of the 
Provincial Specialist Hospital in Częstochowa, PCK 7 

street. The blood samples collected from patients were 
transported to the laboratory of PSES in Katowice. 
Then, these samples were delivered to the Department 
of Virology of the National Institute of Public Health – 
National Institute of Hygiene in Warsaw.

The diagnosed patients presented the following 
symptoms: fever over 38 °C lasting for 5 days and 
longer, cough, sore throat, conjunctivitis and general-
ized maculopapular rash. In case of one patient, single 
blisters filled with serous fluid appeared. Four patients 
were diagnosed with pneumonia resulting from measles. 

From the epidemiological data obtained by in-
terviewing the employers of the Day Care Centre in 
Czestochowa transpired that 39 persons attend this 
Centre under the decision of Social Welfare Centre in 
Częstochowa. It was recommended that the personnel 
of this Centre should inform the carers on the infections 
occurred and offer them temporal isolation in house 
settings or visiting the doctor provided the symptoms 
would appear. It was also determined that 5 pensioners 
were treated in out-patient clinic. They were suspected 
of erythema infectiosum, chicken pox, scarlet fever, 
allergy. General practitioners did not suspect measles 
in these patients. 

Overall, 9 persons attending the Day Care Centre 
in Częstochowa were hospitalized in the infectious 
diseases ward of the Provincial Specialist Hospital in 
Częstochowa. In case of first and last patient, the onset 
of symptoms occurred on March 29, 2013 and April 14, 
2013, respectively. The serologic testing for the pres-
ence of measles-specific IgM antibodies performed in 
the PSES laboratory in Katowice and the Department 
of Virology in the National Institute of Public Health-
National Institute of Hygiene confirmed the diagnosis 
of measles in 8 persons. The hospitalization of measles 
cases ranged from 8 to 16 days. In 6 persons, pneumonia 
was diagnosed as a complication of measles. All pa-
tients have not been vaccinated against measles due to 
neurological contraindications (congenital neurological 
defects, Down’s syndrome).

Besides the outbreak reported, scattered infections 
also occurred in 6 persons. Of them, two cases were 
epidemiologically linked to this outbreak (male and his 
partner living on Focha street near the Day Care Centre 
in Częstochowa). These infections occurred between 
April 13, 2013 and May 26, 2013. Laboratory testing 
confirmed measles diagnosis in all cases, i.e. serologic 
testing revealed the presence of measles-specific IgM 
antibodies in 5 persons and virological testing confirmed 
the presence of measles virus particles in clinical speci-
men collected from 1 person (urine). The hospitalization 
of four persons ranged from 5 to 8 days. All patients 
were diagnosed with pneumonia resulting from mealses. 
Only one person was vaccinated against measles. This 
person received one dose of monovalent vaccine (age at 
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the time of infection-24 years). In 4 persons aged 28-38, 
there was a lack of documentation concerning vaccina-
tion. In case of one patient aged 29 years, information 
on contraindication to vaccination due to past measles 
infection at the age of 3 months (1984) was included 
in vaccination documentation. Information obtained 
from epidemiological investigation was summarized 
in table II.

Based on the data collected, the source of reported 
outbreak was not determined. It should be considered 
whether rare infectious diseases raise proper epide-
miological and diagnostic vigilance in physicians. The 
observation of DSES in Częstochowa resulting from 
investigation of measles outbreak reported in 2013 
suggests that only the occurrence of higher number of 
infections and verification of notifications contributed to 
the improvement of diagnostics for measles and objec-
tive assessment of epidemiological situation. 

In 2009-2012, on the territory of DSES in 
Częstochowa, a high coverage with mandatory vac-
cines against measles, mumps and rubella was noted 
(Tab. III). Based on the reports (MZ-54) issued in 2012, 
vaccination coverage of children in age groups 2010-
2004 ranged from 97.48% to 99.46%. A total of 79.5% 
children were vaccinated at the age of 2 years. The 
coverage with booster dose in year groups 2000-2003 
ranged from 40.11% to 77.7%.

The analysis of epidemiological situation of measles 
in the territory of DSES in Częstochowa with a special 
focus on the outbreak reported in the second quarter 
of 2013 suggests that the measles may be transmitted 
in the population of unvaccinated persons. It would be 
advisable to perform interim vaccination in population 
of unvaccinated persons attending such centres as the 
one in Częstochowa. 

Furthermore, it should be stated that the sensitiv-
ity of measles surveillance is not sufficient enough. 

Table II Overview of the epidemiological investigation of measles cases in 2013 in the Czestochowa DSES.

No.

G
en

de
r

A
ge

O
ns

et
 o

f 
sy

m
pt

om
s

Initial 
diagnosis

Hospital-
ization

Compli-
cation

Vaccina-
tion against 

measles

Laboratory 
testing

Travelling 
abroad

Outbreak (pensioners of DCC)

1. M 24 March 30 Rash April 02-17 Pneumonia None* Blood
IgM+ -

2. M 27 March 29 Suspicion of 
rubella April 05-18 Pneumonia None* Blood

IgM+ -

3. M 28 April 02 Suspicion of 
rubella April 06-17 Pneumonia None* Blood

IgM+ -

4. M 25 April 04 Suspicion of 
scarlet fever April 06-17 Pneumonia None* Blood

IgM+ -

5. M 22 April 05 Suspicion of 
measles April 10-17 - None* Blood

IgM+ -

6. M 32 April 08 Suspicion of 
measles April 10-18 - None* Blood

IgM+ -

7. M 27 April 13 Suspicion of 
measles April 17-25 Pneumonia None* Blood

IgM+ -

8. M 25 April 14 Suspicion of 
measles April 18-25 Pneumonia None* Blood

IgM+ -

Remaining cases

9. M 38 April 13 Suspicion of  
mononucleosis April 20-26 Pneumonia N.A. Blood

IgM+ -

10. M 37 April 17 Suspicion of 
measles April 19-26 Pneumonia N.A. Blood

IgM+ -

11. M 29 April 28 Suspicion of 
measles

Outpatient 
treatment - None* Blood

IgM+ -

12. M 27 April 30 Suspicion of 
measles May 05-10 Pneumonia N.A. Blood

IgM+

April 22
coming back 
from Sweden

13. M 36 May 11 Suspicion of 
measles May 14-21 Pneumonia N.A. urine-presence 

of virus particles -

14. F 24 May 26 Measles Outpatient 
treatment - I dose - 1980 Blood

IgM+ -

Legend: M-male, F-female, DCC-  Day Care Centre ,
*contraindications to vaccination
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Table III. Number and percentage of children vaccinated against measles in the Częstochowa DSES including the year of 
birth (born in 2004-2012 and 2000-2003) – based on MZ-54

Year group

Years
2009 2010 2011 2012

Number of 
children % Number of 

children % Number of 
children % Number of 

children % 

I dose
2012 x x X X x x 3071 X
2011 x x X X x x 3277 79.6
2010 x x X X 3511 79.3 3487 97.5
2009 x x 3602 82.3 3595 97.0 3590 98.4
2008 3536 80.1 3506 97.7 3475 98.6 3490 99.0
2007 3267 98.5 3257 99.1 3264 99.2 3227 99.4
2006 3088 99.0 3077 99.3 3041 99.5 3030 99.5
2005 3082 99.3 3050 99.4 3040 99.4 3021 99.5
2004 2982 99.2 2974 99.3 2965 99.4 2946 99.5

Booster dose
2003 3031 X 3018 0.2 3002 X 2982 77.7
2002 2938 0.1 2940 0.2 2908 48.5 2891 55.9
2001 3079 0.2 3065 40.2 3045 48.2 3033 48.8
2000 3171 32.1 3156 39.1 3148 39.3 3141 40.1

Irrespective of the current information on the epide-
miological situation of measles delivered in writing to 
the healthcare units and information on WHO measles 
elimination programme (9) which specifies the neces-
sity of laboratory confirmation of all cases suspected of 
measles, it is still an infectious disease which physicians 
rarely suspect in patients with fever and rash. The evi-
dence constitutes the diagnoses of the patients admitted 
to infectious diseases ward who were finally confirmed 
by laboratory testing as measles cases.  

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

1. Measles is still a serious infectious disease which is 
transmitted in the unvaccinated population. 

2. A significant increase in the number of measles cases 
was reported in the DSES in Częstochowa in 2013.  

3. In 2009-2012, a high coverage of children with 
measles, mumps and rubella vaccine in DSES in 
Częstochowa was reported. 
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ABSTRACT

INRODUCTION. Irrespective of the high vaccination coverage against measles, sporadic measles outbreaks still 
occur in Poland. In 2006-2009, a slight increase in the number of measles cases was observed. Of these cases, 
people born in 1976-198 9 were predominantly affected. 
AIM. The aim of the study was to evaluate the immunity to measles in the aforesaid age group .
MATERIAL AND METHODS. The serum samples were selected from the serum bank in which material collected 
from the general population living in 5 provinces in Poland is stored. These samples were collected from patients 
hospitalized due to emergencies in 2010-2011. The antibody titre against measles was determined in each serum 
sample by ELISA test (Genzyme Virotech). Linear regression models using log-transformed antibody titres were 
used to compare the values. 
RESULTS. The serum samples collected from 483 persons, including 111 females and 372 males were tested. 
All patients had antibody titres exceeding 0.5 IU/ml. The antibody titre  was statistically significantly associated 
with the vaccination coverage in each age group in particular province.
CONCUSIONS. The results of this study suggest good immunity to measles in the general population in Poland. 
The disparities between randomly selected provinces demonstrated a relation with the coverage rates as well as 
the differences in measles incidence  which is observed recently between these provinces.

Key words: measles, antibody titre, Polish population

INTRODUCTION

Measles in an infectious disease, accompanied by 
i.a. high fever and maculopapular rash. Complications 
such as otitis media, gastroenteritis and pneumonia are 
common in the course of measles. Neurological com-
plications are particularly severe conditions, including 
subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) which may 
occur many years following the infection with measles 
virus.  

Prior to 1974 when the vaccination against measles 
was introduced, ca 200,000 measles cases were reported 
annually in Poland. The recommendation to adminis-
ter the second dose of vaccine, which was introduced 
to the immunization schedule in 1991, resulted in an 
increase of the percentage of immune persons which 
consequently contributed to the stabilization of the epi-

demiological situation of measles. It contributed to the 
decrease of incidence from 300-400 cases per 100,000 
in years preceding the introduction of vaccination to 0.3 
per 100,000 in 2001. Furthermore, the periods between 
the compensatory epidemics began to extend from 2-3 
years to 5-7 years prior to and following the introduction 
of vaccination, respectively. The epidemiological situ-
ation in Poland began to be more compatible with the 
criteria required for a country which is close the elimi-
nation of measles. Irrespective of this success, single 
measles outbreaks involving lower number of cases and 
being of local character still occur. Simultaneously, the 
span between the periodical increase of the incidence is 
extending. Recently, large outbreaks occurred in 1990 
and 1998 (56,471 and 2,419 cases, respectively) (1). In 
2002, only 34 measles cases were registered. In recent 
years, a slight increase in the number of measles cases 
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was reported in Poland: 120, 37, 97 and 115 cases were 
notified in 2006, 2007, 2008 and 2009, respectively (2, 
3, 4, 5). The persons aged 20-30 years were predomi-
nantly affected (38 %).

Since many years, the global elimination programme 
of measles is conducted by WHO. One of the criteria of 
this programme consists in the achievement of high vac-
cination coverage in a given population to obtain herd 
immunity. If the number of immune persons is on the 
increase, the risk of contracting the disease is decreasing. 
WHO recommends that the percentage of children vac-
cinated with one or two doses of vaccine against measles 
should reach at least 95% and 90% in each country 
and territorial unit, respectively (6). If herd immunity 
is achieved, the majority of persons in the population 
is immune to measles. Therefore, it is feasible to stop 
the transmission of the measles virus and consequently 
eliminate this disease (7). Another criterion to eliminate 
the measles consists in the constant evaluation of suscep-
tibility of persons in given population which enables to 
assess the risk of disease occurrence. If the susceptibility 
to measles virus in particular groups living in given ter-
ritory is higher, it is of importance to conduct catch-up 
vaccination (8). Serologic testing enables to assess the 
effectiveness of vaccination campaigns and determine 
the susceptibility of population (9). 

The assessment of susceptibility of Polish popula-
tion to measles complemented the molecular testing, 
including genotyping and establishing the relation be-
tween wild-type measles viruses circulating in Poland 
in 2006-2009 (research: NN 404 11 39 39).

MATERIAL AND METHODS

Serum samples. Study sample was composed of 
483 serum samples collected from healthy persons aged 
20-30 years in 2006-2009. These persons were born 
between 1976-1989. The samples were obtained from 
the serum bank formed within the research “Prevalence 
of HCV infections with utility analysis of screening” 
(research: NN 404 19 16 36). In 2010–2011, serum 
samples from patients hospitalized on trauma-ortho-
pedic and surgical wards in Lubelskie, Mazowieckie, 
Świętokrzyskie, Warmińsko–mazurskie and Wielkopol-
skie provinces and laryngological ward in Mazowieckie 
province were collected. The hospitals were selected 
randomly from the Health Care Units Register.  

The patients who met the following criteria were 
offered to participate in the study:
a) Females and males aged 18+ admitted to wards due 

to emergencies (accidents, injuries) or hospitalized 
due to appendicitis, hernia and cholecystis.

b) Patients with preserved consciousness at the day of 
study. 

c) Patients who signed an informed consent to partici-
pate in the study.
The cluster sampling was applied and 21 hospital 

wards located in 5 aforesaid provinces were selected. 
As a reference sample, 2nd International Standard 

Anti-Measles Serum was used, containing 10 interna-
tional units (IU) in 1 ml, code 66/202, which was ac-
cepted by the National Institute for Biological Standards 
and Control in Great Britain (10). 

Detection of measles-specific IgG antibodies. IgG 
antibody titre to measles virus in serum was determined 
by ELISA method pursuant to the instruction of test 
producers Genzyme Virotech GmbH. ELISA test results 
were presented in IU/ml, based on the results of the 2nd 
International Standard Anti-Measles Serum.

Data on the vaccination coverage of the Polish gen-
eral population.  The data on the number and percentage 
of Polish general population vaccinated against measles 
in 1976-1985 in provinces enumerated in the table are 
presented in “Report on the vaccination coverage of 
children, adolescents and adults” (MZ/E II-8), collected 
by the Ministry of Health. The data concerning persons 
born in 1985-1989 were published by NIH in annual 
bulletin “Vaccinations in Poland” (MZ 54). 

Analysis of epidemiological data. Arithmetic mean, 
standard deviation, mean and interquartile range were 
used to present numerical variables. Spearman’s rank 
correlation was used to assess the relation between 
variables. The comparison between numerical variables 
in two or more groups included the confrontation of 
arithmetic means (exclusively for variables of normal 
distribution) by student’s t-test or ANOVA test. The 
variables which were not normally distributed were 
compared using Mann-Whitney –Wilcoxon test and 
Kolmogorov-Smirnov test. The effect of vaccination 
coverage (by province and date of birth) on the mean 
antibody titres against measles was assessed using 
linear regression with multiple exogenous variables. 
Due to the type of data, in addition to the analysis of 
antibody titre, the log-transformed values were tested 
as the endogenous variables. As the majority of authors 
consider the protective level against measles to be 0.5 
IU/ml, the proportions of persons with low (0.5 IU/ml 
– 1IU/ml) and very high titres, 10-fold higher compared 
to protective level (>5IU/ml) were analyzed.

RESULTS

Characteristics of antibody titres against measles 
virus in the study population. The study sample 
comprised 483 persons, including 111 females and 372 
males. The antibody titre against measles virus was ob-
tained for all participants. The mean antibody titre was: 
1.77+/-0.90 IU/ml, median: 1.532 IU/ml, interquartile 
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range: 1.053, range: 5.067. The results were presented 
in Table I. Standard deviation exceeding 50% of mean 
value suggest skewed distribution. Thus, having con-
sidered as insignificant, it was not presented in other 
elements of Table I.

The difference between results in Lubelskie and 
Świętokrzyskie provinces was found to be statistically 
significant. The higher values were observed in the 
youngest group (born in 1988 – 1989).

Effect of the number of measles cases and vac-
cination coverage of the population on the antibody 
titre against measles virus. In the linear regression 
model accepted, logarithm of antibody titre was en-
dogenous variable while the exogenous variables were: 
categorical variable: province of residence and continu-
ous variables: date of birth, percentage of persons vacci-
nated with 1 dose in given year group living in particular 
province, percentage of persons vaccinated with 2 doses 
in given year group living in particular province and 
percentage of unvaccinated persons (Tab. II).

Based on the study results, it was concluded that all 
of the analyzed variables had an effect on the antibody 
titre in the population. The greatest impact was attrib-
uted to the percentage of unvaccinated persons while 
the vaccinations with 1 or 2 doses of vaccine were of 

comparable effect. Furthermore, it was stated that the 
earlier the date of birth of persons subject to analysis, 
the poorer the humoral immune response is. The differ-
ences between the percentages of persons immune to 
measles in particular provinces were also observed. In 
Lubelskie province, the measles-specific IgG antibody 
titre was the highest. 

The discussed model explicate more than 80% vari-
ability of results in serologic testing (R2=80.3167%).  

Measles-specific antibody titre in particular age 
groups and provinces. Out of the study sample, in 87 
(18%) and 2 (1%) persons very low (0.5IU/ml – 1 IU/ml) 
and high (>5IU/ml) protective levels were detected, 
respectively. Figures 1 and 2 present the distribution 
by province and date of birth. 

The lowest number of persons with very low IgG 
antibody titre was detected in Lubelskie province while 
the highest in Świętokrzyskie province. Furthermore, 
the persons with the highest immunity: from 5 to 6 IU/ml 
were observed in Lubelskie province.  

Similar analysis was performed by grouping the 
study sample according to their date of birth.  

It was stated that the highest percentage of persons 
with high immunity (at least doubly exceeding the 
protective level) occur in early age groups (1976-1983). 

Table I. Results of serologic testing for measles virus (IU/ml) by province, gender and date of birth.

Variable Number (%) Mean (±SD)
(IU/ml)

Median
(IU/ml)

Province Lubelskie* 132 (27.3%) 1.9072 1.6715
Mazowieckie 131 (27.1%) 1.79135 1.478
Świętokrzyskie* 104 (21.7%) 1.6201 1.4105
Warmińsko-mazurskie 55 (11.4%) 1.77827 1.568
Wielkopolskie 61 (12.6%) 1.67762 1.514

Gender females 111 (77%) 1.88762 1.649
males 372 (23%) 1.73527 1.487

Date of birth 1976 - 1978 99 (20.5%) 1.79355 1.451
1979-1981 98 (20.3%) 1.73413 1.4465
1982 - 1984 100 (20.7%) 1.70966 1.469
1985 - 1987 123 (25.5%) 1.65163 1.541
1988 – 1989x 63 (13%) 2.11786 1.964
Total 483 (100%) 1.77+/-0.89638 1.532

*p=0.0199
x –significant difference in Multiple Range Tests based on 95% LSD

Table II. Results of measles-specific antibody titre by date of birth, vaccination status against measles and province.

Analyzed variable Value Standard error

95% confidence interval

P0
Maximum 

limit of
 value

Minimum 
limit of
 value

Date of birth (continuous variable in years) -0.03 0.01 -0.02 -0.05 0.0005
% of unvaccinated persons (continuous 

variable in percentage points) 0.70 0.19 1.09 0.33 0.0003

% of persons vaccinated with 1 dose 
(continuous variable in percentage points) 0.71 0.20 1.11 0.31 0.0004

% of persons vaccinated with 2 doses 
(continuous variable in percentage points) 0.71 0.20 1.11 0.32 0.0004

Provinces -0.6 0.03 -0.12 -0.12 0.0181
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Simultaneously, relatively high number of results of the 
lowest antibody titre was noted in this group. It was 
claimed that beginning from 1984, the lowest antibody 
titre (0.5-1 IU/ml) occur less often compared to persons 
born earlier. In persons born later, the distribution of 
results is more balanced (Fig. 2).

The antibody titre in particular age groups dem-
onstrates statistically significant differences (P0 = 
0.0041) between particular provinces (Fig. 3). The 
lowest antibody titre against measles virus was noted 

in Warmińsko-mazurskie province in persons born 
after 1982.

DISCUSSION 

This paper presents the results of serologic testing 
for measles in healthy persons aged 20-30 years in 2006-
2009, i.e. born between 1976-1989. Persons living in the 
following provinces: Świętokrzyskie, Wielkopolskie, 

Fig. 1 Measles-specific antibody titre in the provinces as a multiple of 0.5 IU / ml, which is considered to be protective 
against measles.

Fig. 2 Measles-specific antibody titre in particular age groups as a multiple of 0.5 IU / ml, which is considered to be 
protective against measles.
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Fig. 3 Measles-specific antibody titre in persons born in 1976-1989 in particular provinces.
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Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie and Lubelskie 
were tested. The results of serologic survey suggest 
that high percentage of Polish population has antibody 
titre which is sufficient enough to protect them against 
measles. 

In Poland, serologic surveys for measles have been 
already performed several times in  the 90s. in which 
the following age groups: 1984-1989 and 1997 were 
enrolled. The observed immunity of the population 
was significantly lower. Probably, such discrepancy 
resulted from different methodology adopted. In previ-
ous years, the authors used haemagglutination inhibition 
of monkey erythrocytes by virus antigen and sera with 
titres ≥1:8 were considered to be positive (11). While 
the antibodies detected by HI test bind to the virus areas 
vital for recognizing the cell receptors, ELISA enables 
to detect antibodies for all virus antigens with prevailing 
epitopes of nucleoprotein. Thus, antibodies detected by 
HI test are correlated with neutralization of virus while 
there is no such relation for the antibodies detected 
by ELISA. They exclusively confirm the contact with 
antigens of measles virus or other related viruses. For 
instance, sera stimulated by canine distemper virus 
react with antigens of measles virus when ELISA is 
used contrary to HI test. The highest crossreactivity is 
observed for nucleocapsid of all morbilliviruses (12). 

Based on the results of other authors, serum samples 
with measles antibody titres exceeding 0.5 IU/ml were 
considered to positive in the present paper. The results 
of study conducted by Janaszek et al. suggest that anti-
body titres below aforesaid value may not be sufficient 
enough to protect against measles (13). Antibody titre 
equal to 0.5 IU/ml determined by ELISA corresponds 
to titre between 1:8 and 1:16 by HI test (14). Having 
converted the results of serology from units of ELISA 
test producer to international units (IU/ml), none of the 
sera tested had measles-specific antibodies titre below 
0.5 IU/ml. 

Thus, none of the study participants were suscep-
tible to the infection with measles virus. Such observa-
tion corresponds to the current epidemiological situation 
where relatively sporadic infections with measles virus 
are observed (incidence ranging from 0.44 per 100,00 
in 2007 to 2.02 per 100,000 in 2009).

Low number of measles cases as well as slight 
percentage of persons with low antibody titre measured 
in international units (lack of titres below 0.5 IU/ml) 
suggest that vaccination is highly effective method and 
the percentage of unvaccinated persons is rather low 
(below the detectability threshold for population size 
tested in the present serologic survey and described in 
this paper). However, high infectivity of measles virus 
results in the situation in which even if there are few 
persons susceptible to infection, measles may still be 
present in Poland.  

The level of antibodies against measles in the ana-
lyzed group revealed a relation between the percent-
age of unvaccinated persons, vaccination coverage in 
given province and date of birth. For older age groups, 
the antibody titres were lower (P0= 0.0005), while the 
higher vaccination coverage corresponded to higher 
level of antibodies. Worth mentioning is the fact that 
the percentage of persons unvaccinated with measles 
vaccine also had a positive effect on the antibody titres 
in the general population. Having contracted measles, 
such persons have higher humoral immunity response 
compared to those with vaccine-induced immunity (15). 

In the majority of provinces, the analysis of sero-
logic response did not reveal any statistically significant 
differences, excluding Lubelskie province where the 
lowest number of persons with low antibody titres as 
well as the highest number of persons with the highest 
antibody titres to measles virus were observed. Of all 
provinces from which the serum samples were col-
lected for serologic survey, it was only one province 
in which the higher number of measles cases occurred, 
especially in Roma population (16). It may suggest to 
what extent natural infections by affecting surrounding 
population play a role in sustaining high antibody level   
(booster effect).

In Warmińsko-mazurskie province where the lowest 
titres of antibodies against measles virus were observed, 
no measles cases were reported in 2006-2009. 

In this paper, it was proved that the measles antibody 
titres are decreasing with the age of study participants. 
It is pursuant to the observations of other authors which 
suggest that antibody titres may decrease to undetectable 
level within 15 years following vaccination (15). It was 
also noted that in children who do not have detectable 
level of antibodies by HI test after 1-5 years from vac-
cination, neutralizing antibodies are still present (17). 
Several authors claim that the titre of antibodies against 
measles virus decreases by 6.5% annually which sug-
gests that its half-life amounts to ca 12 years (18). It is 
presumed that vaccine-induced antibodies persistence 
is dependent on the genetic, environmental and demo-
graphic factors (19).

Due to memory B lymphocytes which produce an-
tibodies following each contact with virus antigen, the 
waning of antibodies may not necessarily be interpreted 
as the loss of immunity to measles (20, 21). Repeated 
contacts with virus circulating in the environment 
stimulate the immunological system to another humoral 
response. It occurs in the course of asymptomatic infec-
tion with pathogen or related pathogens (20). It should 
be emphasized that cell-mediated immunity plays an 
important role in measles infection while the antibodies 
are the evidence of virus antigenic stimulation. 
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CONCLUSIONS 

From the results of serologic survey transpires that 
the high percentage of persons born in 1976-1989 in Po-
land have antibody titre which protects against measles. 
The high immunity is affected by both vaccinations and 
number of measles cases. 
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ABSTRACT

The paper discusses the role of anti-measles antibodies for protection and significance for epidemiological studies 
determination of antibodies by different serological methods. The comparison of anti-measles virus antibodies 
levels measured by enzyme immunoassay (EIA) and Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) was described. 
It was found that the 200 mIU/ml of anti-measles activity measured by PRNT (level protection against symp-
tomatic disease) is equivalent of 636 mIU/ml measured by EIA (Enzygnost®Anti-Measles Virus/IgG, Simens).

Key words: measles elimination programme, International Units, anti-MeV Abs, 

INTRODUCTION

Strategic plan for measles and congenital rubella 
infection for WHO European Region assumes their 
elimination by 2020 (1). The success of this plan de-
pends on achieving and maintaining high levels of popu-
lation immunity. Serological surveys are important tool 
to assess of population immunity, however in the view 
of the complexity of the immune response to measles 
virus infection, a correct interpretation of serological 
test results is important.

Although the anti-measles virus antibodies (anti-
MeV Abs) level which gives protection against in-
fection or illness is still under debate, based on an 
efficacy study during an outbreak of measles it was 
shown that PRNT (Plaque Reduction Neutralization 
Test) titers of <120 (corresponding to 200 mIU/ml) 
were not protective against measles, titers of >120 
but <1 052 may protect against classic measles but 
not against mild clinical infections, and those of  
>1 052 (corresponding to 1 841 mIU/ml) indicate full 
protection (2,3,4). While the classic PRNT is widely 
accepted as the “gold standard” in measles serology, 
nevertheless, this test is not widely used because of labor-
intensive, time-consuming and technically demanding. 
Attempts have been made to improve the PRNT test, such 
as fluorescence-based plaque reduction microneutraliza-
tion assay (PRMN) using a recombinant measles virus 

engineered to express EGFP (enhanced green fluorescent 
protein) developed in microscope and automated version 
(5), or standardized neutralization enzyme immunoassay 
(Nt-EIA), which employed EIA (enzyme immunoassay) 
to detect the inhibition of growth of measles virus in Vero 
cells in the presence of anti-MeV Abs (6). Although these 
assays (PRMN, Nt-EIA) are not so time-consuming as 
classic PRNT, the commonly utilized laboratory method, 
suitable for routine clinical application as well as for 
epidemiological purposes, is the enzyme immunoassay 
(EIA). Determining the anti-MeV antibodies by EIA, 
certain aspects related to the type of measured Abs should 
be considered (the relationship between different sets of 
anti-MeV antibodies was graphically presented on figure 
1): a) the EIA tests detect Abs against all viral proteins, 
while the PRNT detects only functional neutralizing anti-
bodies (Nt-Abs) against specific proteins: hemagglutinin 
(H) and fusion protein (F); b) EIA measure a specific class 
of Abs (IgG or IgM or IgA) while the PRNT measures 
Nt-Abs that could belong to all classes of antibodies; c) 
the antibodies to the nucleocapsid (N) protein, which do 
not contribute directly to neutralization (and as conse-
quence in protection), are the most abundant antibodies 
formed in response to infection and immunization and 
therefore the EIA predominantly detects antibodies to 
this antigen, because N protein is also the most abundant 
protein found in MeV-infected cells and such as, used for 
coating wells of EIA plate.
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The aim of this study was to compare the results 
of the standardized samples examination for the anti-
measles antibodies presence by enzyme immunoassay 
(EIA) and neutralization test (PRNT) and to define 
the protective level of anti-MeV Abs examined by a 
commercial kit used in the Laboratory of Virology 
NIPH-NIH.

MATERIAL AND METHODS

The test  used in the present  s tudy was 
Enzygnost®Anti-Measles Virus/IgG (Simens, formerly 
DadeBehring, Germany), the kit routinely used in the 
Laboratory of the Department of Virology, National 
Institute of Public Health – National Institute of Hy-
giene (NIPH-NIH). The kits of two lots (41961, 42196) 
were used.

The test were performed according manufacturer’s 
procedure, allowing quantification by measuring the op-
tical density (OD) of a single serum dilution in antigen 
and control wells. The difference of these ODs (ΔOD) 
multiplied by a correction factor were used to evaluate 
the qualitative result according to the following cut-off 
values: results with ΔOD <0.100 were considered as 
negative, results with ΔOD in range 0.100-0.200 were 
considered as equivocal and results with ΔOD >0.200 
were considered as positive. Quantitative values of 
anti-MeV IgG were calculated using formula: log10 
mIU/ml = α*ΔODβ (where α and β are lot-dependent 
constants, as well as nominal value used for calculate 
of correction factor). The quantitative results were 
expressed in mIU/ml. 

For calibration purpose the 3rd WHO International 
Standard for Anti-Measles, NIBSC code: 97/648 (7) 

containing 3 000 mIU/ml anti-measles activity mea-
sured by PRNT was used. Standard proceedings was 
consistent with the attached instruction. The freezed-
dried residue was reconstituted in 1 ml of distilled 
water, aliquoted and stored at -70oC. A series (5-points 
starts from undiluted sample) of two-fold dilutions 
were prepared and the level of anti-MeV IgG by EIA 
Enzygnost®Anti-Measles Virus/IgG was determined. 
Based on the results obtained in four independent ex-
periments, in which serial dilutions of the standard were 
tested in triplicate, the calibration curve was prepared 
(mIU-EIA versus mIU-PRNT)

RESULTS

The preparation of two-fold dilution of the 3rd 
WHO International Standard results in obtaining a 
five samples with concentration of anti-MeV activity 
measured by PRNT of: 3 000, 1 500, 750, 375 and 
187.5 mIU/ml respectively. The first four samples with 
the highest concentration were positive in EIA with 
ΔOD values (the mean and standard deviation for 12 
examinations) of 0.955±0.28; 0.728±0.35; 0.568±0.21; 
0.406±0.20 respectively. The sample with the lowest 
concentration (187.5 mIU/ml) was equivocal with ΔOD 
value of 0.198±0.11. The relationship between anti-
MeV activity expressed in mIU/ml measured by EIA 
and PRNT was shown in figure 2. In model of linear 
regression the calibration curve was constructed (fig. 3). 
The analyzed relationship was describe by formula:
mIU/ml-EIA = 332.7 + 1.5 * mIU/ml-PRNT 
(linear regression, r2=60.9%, R=0.78, p=0.000).
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Fig.2. The level of anti-MeV IgG expressed in mIU/ml measured by EIA in five dilutions of 
the 3rd WHO International Standard for Anti-Measles, NIBSC code: 97/648 are shown as 
means ± SD (upper and lower bounds labelled) of 12 examinations 
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Fig.2.  The level of anti-MeV IgG expressed in mIU/ml 
measured by EIA in five dilutions of the 3rd WHO 
International Standard for Anti-Measles, NIBSC 
code: 97/648 are shown as means ± SD (upper and 
lower bounds labelled) of 12 examinations
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Fig.1. The relationship between different sets of antibodies against measles virus (MeV): all 
antibodies produced as answer to the MeV infection (anti-MeV Abs), neutralizing antibodies 
(anti-MeV Nt-Abs) measured by Plaque Reduction Neutralizing Test (PRNT) and a total pool 
of IgG (anti-MeV IgG) measured by enzyme immunoassay (EIA) 
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Fig.1. The relationship between different sets of antibo-
dies against measles virus (MeV): all antibodies 
produced as answer to the MeV infection (anti-
-MeV Abs), neutralizing antibodies (anti-MeV Nt-
-Abs) measured by Plaque Reduction Neutralizing 
Test (PRNT) and a total pool of IgG (anti-MeV 
IgG) measured by enzyme immunoassay (EIA)
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DISCUSSION

Enzyme immunoassay, because to its advantage: 
low labor-intensive, low costs, low time-consuming, 
technically no-demanding is commonly utilized labo-
ratory method for serology purpose. In this paper we 
presented results of comparison of anti-measles antibod-
ies levels measured by Enzygnost EIA kit and Plaque 
Reduction Neutralization Test (PRNT). Analyzing the 
associations between antibody levels, as others, we 
found that EIA values were higher than neutralizing an-
tibody values (5,8). In our study, the level corresponding 
to 200 mIU/ml measured by PRNT was equivalent of 
636 mIU/ml measured by EIA, and this may be largely 
due to the different formats of methods: MeV antigens 
and antibodies detecting.

Although the question about the protective levels of 
antibodies against measles is still open, it is generally 
accepted that 200 mIU/ml of neutralizing antibodies 
protect against the classic measles (3). This level de-
termined by EIA will be higher and as shown in ESEN 
study (European Sero-Epidemiology Network), varies 
depending on the kit used (10). In view of the fact that 
there are a variety of EIA kits, the calibration studies are 
strongly recommended. Among the commercially avail-
able tests, Enzygnost (Siemens, formerly DadeBehring) 
is characterized by the best parameters (9), and for this 
reason it is widely used in the WHO National Reference 
Laboratories of many countries (10). The results of the 
present study confirm the observations described by 
Janaszek et al. (11) who adopted a value of 500 mIU/ml 
(measured by ELISA-BehringwerkeTM, formerly 
DadeBehring, now Siemens) as the protective level, 
only slightly lower than that referred to 636 mIU/mL 
in this study.

The limitation of this study could include to use 
the 3rd International Standard for Anti-Measles, which 

is not recommended by WHO for tests ELISA (12). 
However it should be noted that this recommendation 
relates to the creation of unit in the measurement sys-
tem (unitage). The value of 3rd IS is true with respect 
to the neutralization test, but not ELISA. So not about 
the use of the standard as such, but about the use of the 
its units this recommendation concerned, and in this 
sense results of described experiment confirms WHO 
recommendation, pointing to discrepancies in the results 
obtained by different methods.

Although antibodies are an important element of 
protection against measles, and their measurement al-
lows to conclude on immunity, it should be emphasized 
that the mechanisms responsible for the resistance are 
very complex and not be “an all-or non-phenomenon” 
(2) as the independence between humoral and cellular 
measles-specific immune response was demonstrated 
in the recent studies (13,14).

CONCLUSION

The 200 mIU/ml of anti-measles activity measured 
by PRNT (level protection against symptomatic dis-
ease (3) is equivalent of 636 mIU/ml measured by EIA 
(Enzygnost®Anti-Measles Virus/IgG, Simens). 
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ABSTRACT

Tularemia is an antropozoonosis caused by Gram-negative coccobacillus Francisella tularensis. The majority 
of tularemia cases are reported in summer due to exposure to insect and tick bites. This paper discusses a case 
of 11-year-old boy diagnosed with ulceroglandular tularemia complicated by pneumonia.
Conclusions: tularemia should be considered in differential diagnosis of febrile condition and lymphadenopathy 
in children who contracted disease in summer or autumn, especially if there is a history of insect or tick bite.

Key words: tularemia, fever, insect or tick bite

INTRODUCTION

Tularemia is an antropozoonosis caused by aerobic 
Gram-negative coccobacillus Francisella tularensis. 
This bacterium was first isolated in 1911 in California. 
Its name origins from the surname of scientist – dr 
Edward Francis. This bacterium is characterized by 
the ease of spreading, high virulence and infectivity. 
Only 10 colony forming units (CFU) constitute an in-
fective dose for humans (1). Therefore, F. tularensis is 
enumerated as third, following Bacillus anthracis and 
Clostridium botulinum as the possible biological agent 
to be used in a terroristic attack (2).

Infection is most commonly transmitted due to con-
tact with infected animal or contaminated animal tissues 
or through bites of infected insect or tick. Bloodsuck-
ing ticks and insects are the vectors of infection while 
reservoirs constitute wild forest and field rodents and 
wild fowl. Infection may also occur through inhala-
tion of infective aerosols, oral exposure and through 
conjunctiva.

Tularemia may be present as sporadic infections or 
occur epidemically, most frequently in summer which 
should be linked with seasonal activity of insects and 
ticks. Tularemia is usually reported in the countries 
of the northern hemisphere, i.e. Scandinavia, North 
America, Japan and Russia (3-7). 

The highest prevalence of tularemia worldwide 
was noted in 1930-1950. Epidemics occurred due to 
exposure to contaminated water. In Poland, a total of 
614 tularemia cases were reported in 1946-2009 with 
one fatal case noted  in 1983 (8). Nowadays, sporadic 
cases of tularemia are reported in Poland: 4 and 6 cases 
were notified in 2010 and 2011, respectively. In the ma-
jority of cases (98%), humans became infected through 
contact with hares (9,10). However, taking into account 
the appearance of non-specific symptoms in infections 
of mild or asymptomatic course as well as insufficient 
laboratory testing, the number of tularemia cases may 
be underestimated (11).

Typically, there is an abrupt onset of disease, ac-
companied by high fever, chills, headache, arthralgia 
and myalgia. Incubation period for tularemia ranges 
from 2 days to 3 weeks. Following an exposure to insect 
or tick, a skin ulcer and inflammation are present at the 
site of bite. Then, pyogenic and granulomatous skin 
lesions appear which may resemble lesions indicative 
of tuberculosis. In case of untreated patients, fever is 
of recurrent nature.

Having considered bacterium entrance site, its viru-
lence and infective dose, several clinical manifestations 
of tularemia may be enumerated.  Ulceroglandular and 
glandular forms of tularemia account for ca 85% of all 
cases. Other infections occur as anginal, oropharyn-
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geal, pneumonic, oculoglandular or typhoidal forms 
(11). Infected patients are not required to be isolated 
as human-to-human transmission of tularemia has not 
been reported.

According to the Working Group on Civilian Bio-
defense,  streptomycin and gentamicin administered 
for 10 days are the drugs of choice in the treatment 
of tularemia. Alternatively, doxycycline and chloram-
phenicol or ciprofloxacin are to be applied for 14-21 and 
10 days, respectively. Sanford states that trimethoprim/ 
sulfamethoxazole may also be used (12,13).

Below a case of 11-year-old boy who was diagnosed 
with ulceroglandular tularemia complicated by pneu-
monia was discussed.

CASE PRESENTATION

A 11-year-old boy (M.K. medical record No. 
5094/1166/12, height 151 cm, body weight 54 kg) 
residing in Kujawsko-pomorskie province, in Sośno 
commune presented with a fever exceeding 390C in the 
first days of September 2012. Patient did not complain 
of any health problems. Except for fever, none symp-
toms were observed. After 11 days from the onset and 
following out-patient therapy with second-generation 
cephalosporin, the patient was referred to district hos-
pital due to prolonged fever up to 400C. On admission, 
he had a slight limp in the left leg and cough. Physical 
examination revealed a lump on the left shin and two 
enlarged, tender lymph nodes in the left groin. Auscul-
tation showed sounds over the lung field in the form of 
medium crackles. It was determined that skin lesion on 
the left shin was present since 3 weeks and it appeared 
after the gadfly bite. Therapy with clarithromycin, ce-
fotaxime and clindamycin was continued for the next 
11 days. During hospitalization, the boy had a fever up 
to 390C. Despite the regression of sounds over the lung 
field and normal  chest radiography, slight cough was 
observed. Inflammation of lymph nodes in the left groin 
remained and ulcer appeared at the site of lump. In ac-
cessory investigations, parameters indicative of acute 
inflammation decreased: leukocytosis from 19.21 K/ul 
to 14.6 K/ul, CRP from 106 mg/l to 40 mg/l. Ultrasound 
of abdominal cavity and ECG did not reveal any ab-
normalities. Throat and urine cultures were negative.

As there was no clinical improvement, patients 
was moved to the Provincial Infectious Diseases Ob-
servatory Hospital in Bydgoszcz to differentiate febrile 
condition.

On admission to the hospital ward, the boy pre-
sented with 3-week-fever, limp  in the left leg and slight 
cough without any sounds over the lung field in aus-
cultation. Physical examination revealed an ulcer of 15 
mm in diameter on the posterior surface of the left shin, 

two lymph nodes enlarged to 15 mm in the left groin 
and tender infiltration (50x60 mm) on the anteromedial 
surface of the left shin, below the inguinal ligament. 
Ultrasound showed hypoechogenic enlarged lymph 
nodes and infiltration on the shin as noncapsulated liq-
uid container in the form of abscess. Laboratory testing 
revealed abnormalities such as leukocytosis 15.8x103uL 
and elevated CRP of 60.2 mg/l.

Based on the patient’s history, physical examination 
and accessory investigations, preliminary diagnosis of 
acute lymphadenitis in the course of bacterial infection 
complicated by an abscess of left thigh was determined. 
Infections with the following agents: EBV, CMV, 
HBV, HCV, HIV, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella 
pertussis, Treponema pallidum, Bartonella henselae 
and Toxoplasma gondi were excluded.  An interferon-
gamma release assay (T-SPOT), RT 23 and the culture 
of smear collected from the left shin ulcer were negative.  

Having considered gadfly bite in the patient’s his-
tory which preceded the appearance of ulcer, samples 
were collected for tularemia testing.  

On day 9 of antimicrobial therapy, a decrease of 
parameters of acute inflammation (CRP to 24.9 mg/l, 
leukocytosis to 12.43x103uL) was observed and shin 
ulcer was healed. However, tender infiltration on the 
left thigh was enhanced.  Multicellular abscess was 
removed, using surgical intervention and 30ml of sterile 
fluid was evacuated. An excision of lymph node from 
the left groin and subcutaneous tissues for histopathol-
ogy was performed. Investigations showed chronic 
granulomatous inflammation with necrotic subcutane-
ous tissues and granulomatous lesions with necrosis 
indicative of tuberculosis.  

Chest CT scan revealed enlarged mediastinal lymph 
nodes: 8 mm paratracheal lymph node on the right 
side and  9 mm lymph nodes in recesses on both sides,  
tracheoesophageal fistula of 2 mm wide at neck and 
chest line and interstitial lesions in the lower lobes of 
the lung in the form of matt glass and reticular densities, 
indicative of inflammation and enlarged axillary lymph 
nodes on the right and left side to 12 mm. 

Esophagogastroduodenoscopy (EGD) was per-
formed to obtain gastric contents to be tested for the 
presence of DNA of Mycobacterium tuberculosis. 
Examination confirmed tracheoesophageal fistula on 
the anterior wall of oesophagus, below the first area of 
physiologic narrowing (Photo 1). Test results for the 
presence of genetic material of Mycobacterium tuber-
culosis and acid-fast bacillus (AFB smear) in gastric 
juice and fluid collected from abscess and adjacent 
tissues were negative. 

Serology was positive for IgA, IgM and IgG 
antibodies coccobacillus F.tularensis antigens by im-
munoenzymatic assay ELISA (two samples of serum 
collected in weeks 4 and 7 followings infection). Test-
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ing was performed in the National Institute of Public 
Health-National Institute of Hygiene in Warsaw.

Combined antimicrobial therapy was applied: ini-
tially gentamicin was administered in a dose of 5 mg/kg/
day, every 12 hours intravenously and amoxicillin with 
clavulanic acid – 1.2 g every 8 hours iv for 7 days, then 
ceftriaxone 1x2.0g/ day for 6 days and trimethoprim/ 
sulfamethoxazole - 2x 960 mg orally for 10 days. During 
hospitalization in the Provincial Hospital, the boy had 
no fever beginning from the second day of therapy and 
he did not complain of any pains. He still presented with 
slight, non-productive cough. Following therapy, CRP 
and the number of leukocytes were within normal limits. 

Further diagnostics and treatment of fistula were 
determined in the Institute for Tuberculosis and Lung 
Diseases in Rabka. Bronchofiberoscopy showed  tra-
cheoesophageal fistula whose external diameter was 49 
mm and orifice situated at a distance of 7-8 cm from 
rima glottidis. Boy was qualified for right-sided thora-
cotomy aimed at closure of fistula.

After several weeks from thoracotomy, patient was 
consulted again in our hospital. He did not complain of 
any health problems and had no cough.  

DISCUSSION

Glandular form of tularemia in children is usually 
present as lymphadenopathy of cervical and postauricu-
lar lymph nodes which corresponds to an exposure to 
tick and insect bites in the head and neck region while in 
adults it appears as inguinal-femoral lymphadenopathy 
resulting from exposed lower limbs. Initially, an itchy 
lump appears at the site of bite which a few days later 
progresses into an ulcer. Local lymph nodes are subject 
to enlargement. In ca 25% of patients, suppuration of 
lymph nodes appears and examination reveals sterile ne-

crotic tissue in the material collected from affected node 
(14). Similarly, histopathology of thigh tissue fragment 
showed inflammatory infiltration and extensive areas of 
necrosis. Lesions were described as hardly indicative 
of tuberculosis. Thus, testing for mycobacteriosis was 
recommended. 

Diagnosis of tularemia is difficult. It can only 
be performed in laboratories meeting the criteria of 
Biosafety Level 2 (BSL-2) as the samples should be 
considered as highly infectious material. Materials for 
laboratory testing include blood, urine,  lymph node 
or lesion bioptates, throat swab, pleural effusion and 
specimens of contaminated food and water. Microscopic 
or histological sections, serologic testing, biological 
tests, culture and genetic testing may also be performed. 
However, its routine use is associated with many limi-
tations. The majority of tularemia cases are diagnosed 
based on clinical picture and serologic testing. In a 
case of patient described, the presence of IgA, IgM and 
IgG antibodies to F.tularensis was detected by ELISA. 
Clinical picture was indicative of ulceroglandular form.  

It should not be forgotten that serologic testing 
may be negative for the first 7-14 days of infection. 
Therefore, diagnosis and therapeutic success depend 
on proper medical history taking and physical exami-
nation. Infections of mild or oligosymptomatic course 
cause diagnostic difficulties and in some cases ulcers 
located in the groin or neck region may not be noticed 
by parents. 

Presence of skin lesion with accompanying local 
lymphadenopathy should be considered for differ-
ential diagnosis with bacterial infections (S.aureus, 
S.pyogenes), cat scratch disease, tuberculosis, infection 
with nontuberculous mycobacteria, syphilis,  toxoplas-
mosis and anthrax.

Pneumonic form of tularemia accounts for nearly 
5% of cases in adults and children. Persons are infected 

Photo 1. Tracheoesophageal fistula.



Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk, Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota424 No 3

due to inhalation of pathogens or through bloodborne 
route in 10-15% of ulceroglandular tularemia cases. 
Clinical manifestations of pneumonic tularemia are not 
of specific nature. Thus, it is difficult to differentiate 
tularemia clinically or radiologically from other atypi-
cal pneumonia.  

In a case of patient analyzed, in the initial phase 
of disease, sounds over the lung field in the form of 
medium crackles were observed and then boy had a 
slight non-productive cough. Persistent cough could 
result from tracheoesophageal fistula or a history of 
pneumonia. Diagnosis of ulceroglandular tularemia 
complicated by pneumonia is motivated by the clinical 
course of disease, interstitial lesions in the lungs with 
enlargement of mediastinal lymph nodes and exclusion 
of other atypical pneumonia. 

Aminoglycosides are recommended in the treatment 
of infections with F.tularensis. In case of children, gen-
tamicin is applied for 7 to 10 days. Effective treatment 
leads to the regression of fever within two days which is 
confirmed by own observation. Initiation of such thera-
py in the first three weeks following infection prevents 
from complications such as suppuration of lymph nodes 
(15). In a case of patient analyzed, empiric 7-day therapy 
with gentamicin was initiated on day 23 of infection and 
second day. As it was expected, fever decreased to below 
370C. No suppuration of lymph nodes in the left groin 
was observed. However, treatment initiated in week 4 
of infection did not prevent from thigh inflammation 
resembling multicellular abscess.

Assumption that tularemia occurs rarely contributes 
to the situation in which this condition is seldom sus-
pected by clinicians. However, it should be presumed 
that infections with coccobacillus F.tularensis occur 
significantly more frequently in the population com-
pared to the number of notified cases. 

History of patient analyzed demonstrates that tula-
remia should be considered in the differential diagnosis 
of febrile conditions accompanied by enlargement of 
lymph nodes in children, especially in summer and 
early autumn and if there is a history of contact with 
confirmed animal tularemia vector. Early diagnosis and 
targeted antimicrobial therapy are a basis of effective 
treatment. 
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ABSTRACT

OBJECTIVES. Lyme disease (LB) relatively commonly causes arthritis among patients, especially in LB en-
demic area. The aim of the study was to analyze the prevalence of LB in children with hip and knee effusion in 
the North Eastern region of Poland. Conclusions from our study should justify the need of taking into account 
LB in the diagnosis of hip or knee effusion in children.
MATERIALS AND METHODS. The medical records of 321 children, aged 2-18 years, with synovitis of the hip 
or knee were reviewed. 
RESULTS. In 273 cases with hip effusion: 32 (11.72%) patients were diagnosed with LB, 233 (85.74%) with 
transient arthritis, 6 (2.19%) with purulent arthritis, and 2 (0.73%) with juvenile idiopathic arthritis. In 48 cases 
with knee effusion: 12 (25%) patients were diagnosed with Lyme arthritis, 24 (50%) with transient arthritis, 5 
(10.42%) with reactive arthritis, 4 (8.33%) with juvenile idiopathic arthritis, and 3 (6.25%) with purulent arthritis.
CONCLUSIONS.The high prevalence of LB in children with hip or knee effusion in endemic areas suggests the 
need of diagnostics also for LB in all patients presenting with acute monoarticular arthritis. 
Antibiotic treatment results in complete recovery. 

Key words: Lyme arthritis, effusion in hip, effusion in knee, endemic regions

INTRODUCTION

Lyme borreliosis (LB), caused by infection with 
the spirochete Borrelia burgdorferi, transmitted by 
the Ixodes tick, living in endemic areas of the United 
States and Europe, has had an increasing tendency of 
incidence in many countries (1). In Poland, the main 
endemic areas of Borrelia burgdorferi occurrence are 
the Masurian and Podlaskie Regions (2,3).  

The clinical manifestations of LB can be divided 
into three phases: early localized, early disseminated 
and late. Early localized disease is characterized by the 
appearance of the characteristic skin lesion, erythema 
migrans (EM), with or without constitutional symptoms. 
Early disseminated disease is characterized by multiple 
EM lesions, arthritis, neurologic and cardiac abnormali-
ties. Late LB is typically associated with intermittent 

or persistent Lyme arthritis (LA) involving one or a 
few large joints, especially the knee, and neurological 
problems such as encephalopathy or polyneuropathy 
(4). In children and adults, late LB usually has a similar 
course. However, in children acrodermatitis chronica 
atrophicans and neuroborreliosis occur rarely. The 
presenting manifestation of late LB may be arthritis. 
Children develop LA more often than adults (5). In LA, 
the affected joint is usually swollen and may be tender. 
Most children with LA of the knee can walk without 
difficulty despite some limitation in range of motion. 
Associated fever and erythema of the involved joint are 
uncommon. The characteristic feature of LA in children 
is the synovial fluid white blood cell count, which usu-
ally ranges from 20 000 to 60 000 cells/µL (6).  

In the Northern Regions of the United States, 
Milewski et al., based on joint aspiration analysis, found 



Anna Moniuszko, Janusz Popko et al.426 No 3

that 31% of 391 children with various swollen joints 
and 45% with swollen knees were diagnosed with LA 
(7). In Borrelia burgdorferi endemic areas, Thompson 
et al. recommend testing all patients with acute mono-
articular arthritis in the direction of Lyme arthritis (8). 
It seems that the prevalence of LA is high in the Pod-
laskie region, which is considered to be endemic for 
tick-borne diseases. 

The aim of this study was to analyse the prevalence 
of LA in children from the Podlaskie region and their 
response to treatment. Moreover, we wanted to increase 
awareness of the need of inclusion LA in the diagnostic 
process of hip or knee effusion in  children, especially 
in LB-endemic areas.

MATERIALS AND METHODS

In total, 273 patients with synovitis of the hip (145 
girls and 128 boys), aged 2-18 years, and 48 patients 
with synovitis of the knee (23 girls and 25 boys), aged 
2-17 years, admitted to the Department of Pediatric Or-
thopedics and Traumatology of the Medical University 
of Białystok between 2004-2010 were included in the 
study. None of the patients had neurological or derma-
tological manifestations of LB.

Comparative X-ray and ultrasonography (real time, 
linear, high-frequency 5 MHz transducer from Siemens 
Sonoline LM.) were taken in all patients on the day of 
admission, during treatment, and after discharge from 
the hospital. 

For each patient, the following tests were per-
formed: complete blood count (CBC), erythrocyte sedi-
mentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), serum 
rheumatoid factor (RF), and joint fluid evaluation. In 
all patients, the ELISA test to detect anti-B. burgdorferi 
antibodies was performed and, if necessary, confirmed 
with Western blot. 

Anti - B. burgdorferi antibodies concentration of 
IgM and IgG class were measured using ELISA kits, 
High Sensitivity, BIOMEDICA  (Austria). The confir-
mation test, Western blot, was performed using  Milenia 
Western Blot DPC Bierman, Germany. Only a positive 
Western blot test was considered evidence of infection 
with B. burgdorferi.

All 48 patients with knee and 3 with hip effusions 
had arthrocentesis. A puncture of the hips was performed 
under general and of the knee under local anesthesia. 

The study was approved by the local ethics commit-
tees, and all patients or parents of the children signed 
informed consent forms.

RESULTS

Among the children admitted to the Department of 
Pediatric Orthopedics and Traumatology of the Medical 
University of Białystok with hip effusion, 32 (11.72%) 
were diagnosed with LD. Lyme borreliosis was di-
agnosed in every fourth child (25%) among children 
admitted to our Department with knee effusion (tab. I).  

In 273 cases with hip effusion: 233 (85.74%) were 
diagnosed with transient arthritis, 6 (2.19%) with pu-
rulent arthritis, and 2 (0.73%) with juvenile idiopathic 
arthritis. In 48 cases with knee effusion: 24 (50%) were 
diagnosed with transient arthritis, 5 (10.42%) with reac-
tive arthritis, 4 (8.33%) with juvenile idiopathic arthritis, 
and 3 (6.25%) with purulent arthritis (tab. I).

All LA patients were treated with antibiotics. For 
children under 12 years old, amoxicillin (50mg/kg/day 
divided into three doses) or cefuroxime (30 mg/kg/day 
divided into two doses) was administered for 28 days. 

For children over 12 years old, doxycycline  
(4mg/kg/day) was applied for 28 days. One patient, a 
15- year-old boy with LA, did not respond to antibiotic 
therapy and his knee effusion has remained for more 
than 1 year. In this case, he underwent arthroscopic 
synovectomy. 

DISCUSSION

The inflammation of joints in children are frequent 
pathology in pediatric orthopedics. Joint insufficiency 
in children may be caused by transient arthritis, juve-
nile idiopathic arthritis, reactive arthritis, and purulent 
arthritis (9). One of the mostly missed in the primary 
diagnostic process of episodic synovitis is LA. Syno-
vitis with/ without erosion may be present in all the 
diseases mentioned above. In cases of LA in children, 

Table I. Definitive diagnosis of patients with effusion of hip or knee, based on radiological examinations and laboratory 
tests.

N
Diagnosis

Transient
arthritis Lyme arthritis Juvenile idiopathic 

arthritis Reactive arthritis Purulent arthritis

Hip 273 233
(85.74%)

32 
(11.72%)

2 
(0.73%) - 6 

(2.19%)

Knee 48 24 
(50%)

12 
(25%)

4 
(8.33%)

5 
(10.42%)

3 
(6.25%)
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there are two most common presentations: episodic and 
pauciarticular synovitis. The classic presentation may 
be missed with inflammatory arthritis, whereas the pau-
ciarticular form may be confused with acute bacterial 
septic arthritis (10). Willis et al. described 10 cases of 
LA, which were diagnosed initially as bacterial septic 
arthritis (11). Synovial inflammation/arthritis in LD is 
usually nonerosive, but can be erosive with cartilage 
and joint destruction, especially with chronic, persistent 
antibiotic-refractory arthritis (12).

In diagnostically controversial cases, other methods, 
such as a laboratory tests, serological tests and imaging 
should be used. One most recently reported parameter, 
useful in the differential diagnosis of LA, is the ratio of 
synovial fluid/serum activity of exoglycosidases (13). 

In our cohort of children, we found LA  in 11.72% 
with hip effusion and 25% with knee effusion, what was 
confirmed with serological tests. 

The  most common orthopedic presentation of LB 
is knee effusion, and every fourth child admitted to our 
Department with knee effusion was diagnosed with LB. 
Similar results were obtained by other authors (14, 15).

Amoxycillin or doxycycline are recommended in 
the treatment of LA (16). For children younger than 12 
years old, the recommended treatment is: amoxicillin 
(50mg/kg/day in 3 doses with a maximum of 500 mg per 
dose) or cefuroxime (30 mg/kg/day in 2 doses, with a 
maximum of 500 mg per dose) for 28 days. For children 
older than 12 years old, doxycycline may be used (in 
a dose of 4mg/kg/day in 2 doses, with a maximum of 
100 mg per dose) for 28 days. If untreated, LA usually 
lasts for several weeks before resolving, reoccurs, often 
in a different joint (17). 

All our patients with LA were treated with antibi-
otics: amoxicillin or cefuroxime, which were given to 
children younger than 12 years old. Children older than 
12 were treated with doxycycline. All of our patients, 
except one child, responded well to antibiotics. Usu-
ally after 4 weeks of antibiotic therapy, the clinical and 
sonogramic symptoms abated. Huppertz et al. reported 
a disappearance of arthritis in 77% of patients treated 
with 1 or 2 courses of various antibiotics (18). In our 
study, the percentage of positive response to treatment 
was 97%. 

In our cohort of children with hip and knee swelling, 
one patient, who failed to respond to antibiotic therapy, 
underwent arthroscopic synovectomy. This confirmed 
the opinion that synovectomy is a reasonable treatment 
option for patients with antibiotic- insensitive refrac-
tory LA. Mc Laughlin et al. were the first to  describe 
two patients (30-year-old man and 12-year-old boy) 
who did not respond to antibiotics and were effectively 
treated with arthroscopic synovectomy (19). Schoen et 
al. evaluated 20 patients who underwent arthroscopic 
synovectomy for recurrent LA; 16 (80%) of them had 

resolution of joint inflammation during the first month 
after surgery (20). 

Treated by us, 15-year- old boy, had no inflamma-
tion of the knee 6 months after arthroscopic synovec-
tomy. However, the persistent inflammatory process in 
the knee of this boy led to hypertrophy of the synovial  
membrane. During arthroscopy of  his knee, we found 
fibrin conglomerates characteristic for LA. Removal 
of it had good results, as in other studies. Performed 
synovectomy gave a good result. The six-month obser-
vation of the patient showed no recurrence of arthritis.

CONCLUSIONS

Based on our study, we conclude that LB should 
always be taken into consideration in the differential 
diagnosis of join effusion in children, especially living 
in endemic areas of tick-borne diseases. 
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ABSTRACT

AIM. The aim of this study is to assess the efficacy of an initial dose of ribavirin administered before a 48-week 
course of treatment with peg-IFN + ribavirin in treatment-naïve patients and in patients after previous failure of 
CHC treatment.
MATERIAL AND METHODS. A total of 103 patients with chronic hepatitis C infected with genotype 1 HCV 
were qualified to the study. Study patients were randomised to receive one of two treatments: A- RBV for 4 weeks 
followed by combined therapy with  peg-IFN alpha-2a +RBV for 48 weeks (n = 73), or B- combined therapy 
with  peg-IFN alpha-2a +RBV for 48 weeks (n = 30). 
RESULTS. SVR 24 was observed in 44% patients in group A and  in group 40% patients in group B (40%), 
p > 0.05. Comparing subgroups of the naive patients, it was found that the SVR24 value was higher in group A 
than group B (57% vs. 47%, p > 0.05). In the re-therapy subgroups, higher treatment response rates in patients 
not responding earlier was found in group A than group B (39% vs. 16%, p > 0.05). 
CONCLUSION. No significant advantage was found in the use of a priming method over a standard regimen. 
However, it could be recommended in patients with a total lack of response to peg-IFN and ribavirin when no 
other therapeutic options are available.

Key words: chronic hepatitis C, treatment, ribavirin, priming

INTRODUCTION

Chronic hepatitis C (CHC) is one of the fundamen-
tal problems faced by hepatology, both in Poland and 
worldwide. Approximately 250 million people around 
the world, and around 700 000 in Poland, are believed 
to be infected with HCV (1-2). In recent years, rapid 
progress has been made in the design of new methods 
of treating CHC. Standard treatment with peg-IFN and 
ribavirin has been found to be an effective cure for 
45-50% patients with genotype 1 HCV (3,4). How-
ever, new methods of treatment using drugs which 
act directly on the virus (DAA) produce a sustained 
virological response in up to 80% of the patients (5,6). 
Unfortunately, despite the spectacular effects of these 
new therapeutic methods, their high prices prohibit 
their widespread use in many countries. Hence, in many 

regions of the world, treatment of HCV infection with 
DAA is possible only in limited indications (re-therapy, 
genotype TT with IL28B), and the standard treatment 
is still based on peg-IFN and Ribavirin for the majority 
of treatment-naïve patients.

Therefore, there is a need to continue the search for 
improved standard treatment efficacy, e.g. vitamin D3 
supplementation in cases of deficiency (7) or concur-
rent treatment with statins (8). One way of modifying 
a current standard treatment regime is an initial 4-week 
treatment with ribavirin, before starting full therapy with 
peg-IFN + ribavirin (9). It has been observed that such 
a procedure may significantly increase SVR in patients 
with CHC during re-therapy (9,10) and probably also in 
patients after liver transplantation (11). The effective-
ness of such procedures observed on small groups of 
patients was attributed to the immunomodifying effect 
of ribavirin. Although ribavirin does not present an 
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anti-viral effect in monotherapy, the effect does become 
significantly more pronounced when used in combina-
tion with peg-IFN (12,13).

The aim of this study is to assess the efficacy of 
an initial dose of ribavirin administered before a 48-
week course of treatment with peg-IFN + ribavirin in 
treatment-naïve patients and in patients after previous 
failure of CHC treatment.

MATERIALS AND METHODS

The patients. A total of 103 patients with chronic 
hepatitis C infected with genotype 1 HCV were quali-
fied to the study. All patients were treated in the Depart-
ment of Infectious Diseases and Hepatology, Medical 
University of Lodz, in the period 2010-2012. All of 
the patients were confirmed to have chronic HCV 
infection in the compensated liver disease stage. Both 
treatment-naïve patients and patients previously unsuc-
cessfully treated with peg-IFN + ribavirin for CHC were 
qualified to the study. Among the patients who had been 
previously treated, two groups were distinguished: non-
responders (NR), in whom no decrease of HCV-RNA >2 
log10 was seen in the 12th week of the previous therapy, 
and partial-responders and relapsers (PR/R), in whom 
a decrease of HCV-RNA <2 log10 was observed in the 
12th week, despite not achieving sustained virological 
response (SVR24).

The inclusion criteria in this study were as follows:
1. adults aged 18 to 70 years;
2. genotype 1 HCV; 
3. a history of positive HCV antibody and detectable 

HCV RNA 6 months before the screening; 
4. chronic HCV infection confirmed by histopathologi-

cal examination of liver biopsy material interpreted 
by a local pathologist, or Fibroscan < 20 kPa within 
1 year prior to screening; 

5. platelet count ≥90 000/mm3, absolute neutrophil 
count ≥1200/mm3, and hemoglobin ≥12.0 g/dL for 
women and ≥13.0 g/dL for men; creatinine clearance 
>70 mL/min; 

6. glycosylated hemoglobin (A1c) levels ≤8.5% in 
diabetic patients; 

7. normal or adequately controlled thyroid-stimulating 
hormone levels while on the prescribed medication; 

8. alpha-fetoprotein levels within normal limits or 
hepatocellular carcinoma ruled out within 6 months 
prior to the screening;

9. inability to conceive or active use of appropriate 
birth control methods.
The patients were excluded from the study if they 

had a positive HIV or hepatitis B surface antigen serol-
ogy; demonstrated signs of decompensated liver disease 
at any time before the study (ascites, variceal bleeding, 

liver encephalopathy); had used direct antiviral agents 
any time before the study; been diagnosed with severe 
psychiatric or neuropsychiatric disorders (e.g. severe de-
pression, history of suicidal ideation); significant isch-
aemic or unstable heart disease; significant metabolic, 
haematologic, pulmonary, endocrine, ophthalmologic 
(including retinopathy) or immune-mediated disease; 
had undergone organ or bone marrow transplantation; 
had engaged in chronic use of immunosuppressive 
medications (>30 days), including steroids, in doses 
equivalent to ≥10 mg of prednisone 30 days before or 
anytime during the study; had a recent history of alco-
holism or illicit drug use; been diagnosed with or treated 
for a malignancy within the preceding 5 years; or were 
breastfeeding or had received a positive pregnancy test 
result at any time during the study.

Written informed consent was obtained from all the 
patients prior to inclusion in the study. This trial was 
accepted by the Ethics Board of Medical University 
of Lodz.

Study design. Study patients were randomised 
to receive one of two treatment regimes: (i) 1000-
1200 mg RBV (Roche, Switzerland) orally twice daily 
for 4 weeks followed by combined therapy with 1000-
1200 mg RBV orally twice daily plus 180 μg peg-IFN 
alpha-2a (Pegasys, Roche, Switzerland) per week 
subcutaneously for 48 weeks (priming arm-group A, 
n = 73), or (ii) combined therapy with 1000-1200 mg 
RBV orally twice daily plus 180 μg peg-IFN alpha-
2a (Pegasys) per week subcutaneously for 48 weeks 
(standard dosing arm-group B, n = 30). The patients in 
each group of study were monitored for 24 weeks and 
sustained viral response was evaluated after this period 
of time (SVR24).

Demographic information and baseline character-
istics were summarized for all randomised patients. 
All patients underwent a clinical interview, physical 
examination and laboratory blood testing for haema-
tological and biochemical factors at a number of time 
points: group A - Day 1 of RBV, Day 1 of combined 
therapy and then every 4 weeks during the study; group 
B - Day 1 of combined therapy and then every 4 weeks 
during the study. The plasma HCV RNA values were 
measured at day 1, at weeks 12, 24 and 48 of combined 
treatment and at the 24th week of the follow-up using 
the Cobas TaqMan HCV Quantitative Test v2.0 (Roche 
Diagnostics, Switzerland): sensitivity to 43 IU/mL. 

The IL-28B genotype was estimated in most patients 
using the facilities of the Department of Biochemistry, 
Medical University of Lodz, Poland.

All laboratory tests were performed at a local labora-
tory at the Bieganski memorial Hospital, Lodz, Poland.

Statistical analysis. Descriptive statistics were used 
for continuous variables, and percentages were used for 
categorical measurements.
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RESULTS

Patients. A total of 103 patients met the eligibil-
ity requirements and were randomized to priming 
arm-group A (n = 73) or standard dosing arm-group B 
(n = 30). The baseline patient structure is summarized 
in Table 1.

Group A consisted of 48 (65.7%) men and 25 
women, aged 18 to 59 years: mean value 42.6 years 
old. Thirty-five (48%) patients had never been treated 
with anti-virals before (naïve), and of the remaining 
38 patients, who had received previous treatment, 18 
presented with total lack of response to the treatment, 
and 20 responded partially or relapsed after treatment. 
In 25 (34%) patients, advanced fibrosis or cirrhosis of 
the liver was confirmed. IL28B gene assessment was 
performed in 69 of 73 of patients from group A (94%): 
the CC/ CT/ TT proportion being 15 / 37 / 17 (Table 1).

Group B consisted of 18 (60%) men and 12 women, 
aged 19 to 56 years: mean value 41.5 years old. Seven-
teen (56%) patients had never been treated with anti-
virals before (naïve). Among the remaining 13 patients 
in group B, who had experienced previous treatment, 6 
presented with total lack of response to the treatment, 
and 7 respond partially or relapsed after treatment. Ad-
vanced fibrosis or cirrhosis of the liver was confirmed 
in 10 (33%) patients. IL28B gene assessment was per-
formed in 28 of 30 of patients from the group (93%): 
the CC/ CT/ TT proportion being 6 / 16 / 8 (Table 1).

Efficacy. Twenty-four weeks after completion of 
combined therapy (SVR 24), a greater proportion of 
patients achieved an undetectable viral load (HCVRNA 

negative) in group A (44%) than in group B (40%) but 
this difference was not statistically significant (P > 
0.05). Comparing subgroups of the naive patients, it was 
found that the SVR24 value was higher in group A than 
group B (57% vs. 47%, p > 0.05), however, this differ-
ence was also statistically insignificant. Comparing both 
re-therapy subgroups, no significant differences were 
found between groups A and B (32% vs. 30%, p > 0.05). 
In the re-therapy subgroups, higher treatment response 
rates in patients not responding earlier was found in 
group A than group B (39% vs. 16%, p > 0.05), however, 
the Chi-square and Fisch er’s tests revealed no signifi-
cant difference. In subgroups of partial-responders or 
relapsers, a more frequent response was found in group 
B (25% vs. 43%, p > 0.05), although without statistical 
significance (Table 2).

Safety. The incidence of adverse events was similar 
between the A and B treatment arms (10.2% vs. 10.5%), 
and no significant difference was found in the propor-
tions of the patients experiencing a haemoglobin decline 
less than 10 mg/dl: 5.0%  vs. 5.3%. Furthermore, no 
significant differences were seen in the frequencies of 
other AEs between treatment arms. No treatments were 
discontinued due to adverse events in either of the arms.

DISCUSSION

No significantly increased SVR was found in the 
group of the patients treated with an initial 4-week 
dose of ribavirin before 48-week treatment with peg-
IFN and ribavirin compared to those treated with the 

Table 1. Characteristics of the studied groups
Parameter Priming arm -  group A Standard dosing arm-group B p
Number of patients 73 30
Naive patients in the group n(%) 35 (48) 17 (56) NS(p=0.98)
Re-therapy patients
(Non-responders/ Partial responders and Relapsers)

38
(18/20)

13
(6/7) NS(p=0.93)

Advanced fibrosis and cirrhosis patients S3-4 n(%)

25 (34)
Naïve- 11/35 (31)

PR-8/20 (40)
NR- 6/18 (33)

10(33)
Naïve - 4 /17 (24)

PR- 3/6 (50)
NR-  3/7 (50)

NS(p=0.55)
NS(p=0.66)
NS(p=0.65)

Age (years) 42.6 41.5
Male n(%) 48 (65.7) 18 (60) NS(p=0.58)
IL-28B n(%)
CC
CT
TT

69 (94)
15 (22)
37 (54)
17 (24)

28 (93)
6 (20)
16 (53)
8 (26)

NS(p=0.97)
NS(p=0.75)
NS(p=0.68)

Table 2. Results of treatment in study groups
Parameter Group A Group B p
Number of SVR patients-all groups n (%) 32/73 (44) 12/30 (40) NS(p=0.72)
Number of SVR naive patients n(%) 20/35 (57) 8/17 (47) NS (p=0.49)
Number of SVR re-therapy patients
(non-responders/ partial responders and relapsers)

12/38 (32)
7/18 (39)
5/20 (25)

4/13 (30)
1/6 (16)
3/7 (43)

NS(p=0.95)
NS(p=0.31)
NS(p=0.37)
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standard regimen. No significant differences were 
found between groups of treatment-naïve patients and 
those experiencing re-therapy. Interestingly, a higher 
percentage of the non-responders achieved SVR when 
treated with an initial dose of ribavirin: 39% vs. 16% 
for controls. However, the differences were not found to 
be statistically significant, probably because the number 
of patients in the B arm was too low.

Both Ogawa et al. and Furusyo et al.have previously 
indicated that priming methods similar to that used in 
this study have a positive immunomodifying effect on 
the treatment of HCV infection (14,15). Ogawa et al. 
describe that out of group of 17 patients, Th1/Th2 ratios 
significantly increased after the priming stage in patients 
with RVR from 13.9 +/-5.1 before treatment to 16.7 +/-
6.2 after treatment (P<0.05) but did not change in those 
without RVR (14). The levels of Th2 cytokines (inter-
leukin-10 and soluble CD30) significantly decreased, 
especially in the RVR group. The mean mutation rates 
of interferon sensitivity-determining region (ISDR) at 
the nucleotide level increased in the RVR group from 
2.6 +/-0.9 sites/clone before treatment to 3.9 +/-1.6 sites/
clone after treatment (P<0.05), but did not change in the 
non-RVR group. SVR was not described in this study. 
The authors conclude that ribavirin administration might 
increase the efficacy of interferon therapy in patients 
with chronic hepatitis C by stimulating the host immune 
system and promoting HCV gene mutation (14).

The most complex work published so far regard-
ing priming methods is by Furusyo et al, who used a 
primer in 40 patients infected with genotype 1b HCV 
and compared the results of treatment with a group of 
41 patients treated according to the current standard 
(15). Lymphocyte subpopulations Th1 and Th2 were 
monitored after an initial dose of ribavirin. However, 
no difference was found between the group treated with 
priming method over standard treatment with regard to 
SVR rates: 22.9% vs. 19.4%, respectively. Neverthe-
less, the results indicate that the mean Th1/Th2 ratio 
significantly increased from baseline to day 1 of com-
bined treatment, as Th2 cells decreased, and then the 
ratio significantly decreased  from day 1 to week 4 in 
the priming group, while no significant difference was 
found between baseline and day 1 in the standard group 
(15).  In the priming group, 13 patients with HCV RNA 
clearance within 4 weeks demonstrated a significantly 
increased Th1/Th2 ratio, from 14.0 at baseline to 22.1 
at day 0, and then a significantly decreased ratio, from 
22.1 at day 0 to 15.0 at week 4, while no significant 
change was noted in the remaining patients (15).

These results confirm that ribavirin monotherapy 
exerts an immunomodifying effect in the mentioned 
group of the patients but is seems to be too weak to 
allow the statistically more frequent SVR. Brillanti et 
al.  report priming treatment demonstrated increased ef-

fectiveness in patients who did not respond to standard 
treatment with peg-IFN and ribavirin (16). In the group 
of 10 non-responders treated with a priming method, 5 
(50%) achieved SVR24: a considerable improvement 
over standard re-therapy, which returns values between 
5% and 17% (16).

Tox et al. achieved 100% SVR in the patients treated 
with the method mentioned above, however, those pa-
tients were found to have genotype 2/3 and there only 
3 people were included in the study group (9). The use 
of priming in patients with genotype 2 and 3 HCV may 
bring about significant improvement of SVR, however, 
in the 17 patients with genotype 1, the achieved SVR 
was no different from that which could be expected for 
standard treatment: 41% (9).

Merli et al. describe a study on a group of 13 patients 
after liver transplantation because of cirrhosis, who were 
primed with an 8-week initial treatment with Ribavirin 
(11). In total, 6 out of 13 patients (46%) achieved SVR, 
4 of whom were infected with genotype 2/3 HCV (11). 
The results were probably slightly better than in the 
patients after liver transplantation treated with standard 
regimen. However, no statistical comparisons were pos-
sible due to the small size of the group (11).

Palmer et al. report the use of an initial dose of 
Taribavirin (Ribavirin prodrug) in the treatment of 23 
patients infected with HCV vs. 18 patients treated with 
a standard regimen (17). A slightly greater HCV viral 
load reduction of 32% in the primed group vs. 22% in 
the standard regimen was noted in the 24th week of 
treatment, however, these results are not statistically 
significant and the SVR results were not published (17).

A group of 103 patients with CHC was treated in 
the present study, 73 of whom were given initial dose 
of ribavirin. Neither of the studies published so far have 
included such a large group: Furusyo et al. (15) incor-
porated 40 patients in the priming group, 23 in Palmer 
et al. (17) 13 in Merli et al. (11)  20 in Tox et al. (9).  
Although improvements were noted in SVR rates after 
initial doses of ribavirin were administered, the small 
size of the studies prevented statistical comparisons 
from being performed, or the results appeared statis-
tically insignificant. Indeed, in all cases, the authors 
recommend using larger study groups.

The present study not only uses the largest group 
to be treated with a priming method, but also compares 
treatment with an initial dose of Ribavirin with a stan-
dard regimen, and  compares the effects of both methods 
in groups of naïve and non-naïve patients. Although 
greater SVR rates were found when using a priming 
method in groups of naïve patients (57% vs.47%) and 
non-naïve patients (39% vs. 16%), as well as when all 
patients were taken into consideration (A - 44% vs. B 
- 40%), no significant advantage was found in the use 
of a priming method over a standard regimen. Hence, 
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there would seem to be little value in using this method 
of treatment. However, it could be recommended in 
patients with a total lack of response to peg-IFN and 
ribavirin when no other therapeutic options are available 
(Direct Antiviral Agent – DAA).
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ERRATA

W Przeglądzie Epidemiologicznym nr 2/2014 w artykule: N Parda, Ł Henszel, M Stępień: Hepatitis C in 
Poland in 2012,  s.267  wydrukowano niewłaściwą rycinę (Fig.1). 

Poniżej zamieszczamy właściwą rycinę 1 (Fig.1), do której odnosi się tekst w prawej kolumnie, 10 wiersz, 
s.267: The highest incidence for males and females was reported in the following age groups 45-49 (12.45) and 
55-59 (15.4), respectively (Fig.1).
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Fig.1. Hepatitis C in Poland in 2012. Incidence per 100,000 population by age group and gender.
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ABSTRACT

OBJECTIVES. The goal of this study was to evaluate the quantity and pattern of outpatient antibiotic use in 
Poland between 2004 and 2008 and to determine the trends in prescribing practice. To investigate the oral and 
parenteral outpatient antibiotic use in Poland.
MATERIAL AND METHODS. Data concerning outpatient use of systemic antibiotics between 2004 and 2008 
were obtained from Polish National Health Fund databases expressed as the number of defined daily doses (DDD) 
per 1000 inhabitants per day (DID) according to the international Anatomical Therapeutic Chemical ATC clas-
sification system of the World Health Organization (WHO, version 2009).
RESULTS. Total outpatient antibiotic use in Poland varied from the lowest 17.88DID in 2004 to the highest 
21.39DID in 2007. Penicillins (J01C) represented the most frequently prescribed antibiotics constituting more 
than 50% of the total outpatient antibiotic use. The other most popular groups of antibiotics were tetracyclines 
(J01A), macrolides (J01F). On the fourth and fifth position were cephalosporins (J01D) and quinolones (J01M), 
respectively. The parenteral antibiotic use did not exceed 1% of the total outpatient antibiotics prescribed with 
cefuroxime being the most frequently prescribed drug. 
CONCLUSIONS. Total outpatient use of antibiotics in Poland in 2004-2008 was comparable to the median Eu-
ropean level. The consumption of all antibiotics slightly increased from 2004 to 2007, and decreased in 2008. 
The most often prescribed antibiotics were penicillins, mainly amoxicillin and amoxicillin with enzyme inhibi-
tor. During the study period the use of the older (narrow-spectrum) antibiotics decreased in favour of the newer 
(broad-spectrum) antibiotics. The results suggest the discrepancy between national recommendations and choice 
of antibiotics by physicians. 

Key words: drug consumption, ambulatory care, defined daily dose

INTRODUCTION AND OBJECTIVE

  Antibiotic resistance has become an important 
public health issue (1). Antibacterial drug use is increas-
ingly recognized as the main driver of this resistance 
(2). In Poland, as in other countries, drug resistance in 
bacterial pathogens is on the increase (3, 4). This pro-
cess is, to a large extent, linked to the excessive, often 
unnecessary consumption of antibiotics (5). In recent 
years several activities have been launched in Poland 
aiming at more rational antibiotic prescribing. Since 
2004 National Programme of Antibiotic Protection has 
been operating (6). Within this programme guidelines 
for antibiotic prescribing in hospital and out of hospital 
setting have been prepared and published on line (7). 

Since 2008 European Antibiotic Awareness Day has 
been celebrated with information about unnecessary 
antibiotic use directed not only towards health profes-
sionals but also towards general public (8).

Drug consumption research is necessary to improve 
the use of medications. Without precise knowledge of 
what is being used, it is not possible to reliably define 
the problems and set priorities in improving prescribing 
(9). Excessive inappropriate use of antibiotics can result 
in both medical and economic loss. For this reason, 
various surveillance programmes have been developed 
for evaluation of appropriate use of antibiotics (10, 11).

This paper presents data of outpatient antibiotic use 
in Poland between 2004 and 2008 and aims to determine 
the trends in prescribing practice. 
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MATERIAL AND METHODS

Data. In Poland, antibiotics are available only with 
a prescription issued by a physician and are dispensed 
by pharmacies. Every antibiotic sale operation was 
collected by Polish National Health Fund databases. 
Therefore data concerning outpatient use of systemic 
antibiotics between 2004 and 2008 were obtained from 
Polish National Health Fund databases. The year 2004 
was the first year when full data on antibiotic sales were 
available. The consumption of antimicrobial agents was 
expressed as the number of defined daily doses (DDD) 
per 1000 inhabitants per day (DID) according to the 
international Anatomical Therapeutic Chemical ATC 
classification system of the World Health Organiza-
tion (WHO, version 2009) (12), and as percentage of 
total drug consumption (%DDD). Demographic data 
concerning number of inhabitants in different regions 
were obtained from the Poland Central Statistical Office 
(Główny Urząd Statystyczny,GUS) (13).

ATC/DDD classification system. Defined daily 
dose (DDD) is a technical unit of measurement of drug 
consumption defined by World Health Organization as 
the assumed average maintenance dose per day for the 
drug when used for its main indication in adults (12, 
14). DDD was developed as a technical unit of mea-
surement with the purpose of enabling epidemiological 
comparison of drug consumption that were independent 
of differences in price or package size. Drug consump-
tion data presented in DDDs provide rough estimates of 
consumption (9). The Anatomical Therapeutic Chemical 
(ATC) classification system which was developed to 
categorize drug substances, divides drugs into 14 main 
groups according to the organ or system on which they 
act (the first level). Subgroups to the 14 main groups 

refer to specific therapeutic, pharmacological, and 
chemical characteristics (the second, third and fourth 
level, respectively). The fifth level refers to the drug 
substances. Each level is given an ATC code. Most an-
tibiotics are classified as antibacterials for systemic use 
at the second level, and have J01 ATC code (9, 12, 14).

RESULTS

Total outpatient antibiotic use in Poland varied 
from the lowest of 17.88DID in 2004 to the highest of 
21.39DID in 2007. Table I shows the total antimicrobials 
consumption in Poland and in voivodships from 2004 to 
2008 (there are 16 voivodships in Poland - administrative 
areas equivalent to regions or provinces). The consump-
tion of all antimicrobials slightly increased from 2004 to 
2007, and decreased in 2008. Almost, in all voivodships 
the trends of outpatient antimicrobial consumption were 
similar to the total outpatient antibiotic use in Poland, 
with the exception of opolskie voivodship, where the 
increase of outpatient antibiotic consumption in 2006 
(24,94 DID) occurred and then decrease in 2007 (19,61 
DID) and 2008 (19,41 DID) followed.

The outpatient antibiotic use was broken down into 
eight major antibiotic groups according to the ATC clas-
sification: penicillins (J01C), cephalosporins and other 
beta-lactams (J01D), macrolides, lincosamides and 
streptogramins (J01F), tetracyclines (J01A), quinolones 
(J01M), sulphonamides and trimethoprim (J01E), ami-
noglycosides (J01G) and the other antibiotics including 
amphenicols (J01B), combinations (J01R) and other 
antibacterials (J01X). In Table II, antibiotic consump-
tion patterns were compared for the relative frequency 
of different antibiotic classes.

Table I. Total outpatient antibiotic use in Poland and in individual voivodships from 2004 to 2008 expressed in DDDs per 
1000 inhabitants per day.

Voivodships 2004 2005 2006 2007 2008
Dolnośląskie 16.89 18.74 18.02 20.59 19.69
Kujawsko-Pomorskie 17.69 19.14 18.45 20.69 18.96
Lubelskie 17.66 20.09 19.28 21.60 20.63
Lubuskie 19.28 20.99 20.09 21.66 20.55
Łódzkie 15.99 21.49 21.27 23.62 22.15
Małopolskie 19.59 20.99 20.36 22.99 22.14
Mazowieckie 16.93 18.27 17.69 19.19 18.76
Opolskie 17.90 19.28 24.94 19.61 19.41
Podkarpackie 19.23 21.16 20.50 22.53 22.23
Podlaskie 17.73 20.63 20.16 21.35 20.63
Pomorskie 17.92 19.15 19.33 21.05 21.25
Śląskie 17.79 20.89 18.64 20.97 21.36
Świętokrzyskie 15.84 22.46 21.16 24.18 22.52
Warmińsko-Mazurskie 18.12 19.35 18.84 20.79 19.19
Wielkopolskie 18.74 20.06 19.67 20.51 20.40
Zachodnio-Pomorskie 18.76 20.88 19.83 20.85 19.74
Total 17.88 20.22 19.89 21.39 20.6
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Penicillins (J01C) represented the most frequently 
prescribed antibiotics constituting more than 50% of the 
total outpatient antibiotic use. The other most popular 
groups of antibiotics were tetracyclines (J01A), macro-
lides, lincosamides and streptogramins (J01F). On the 
fourth and fifth position were cephalosporins (J01D) and 
quinolones (J01M), respectively. There has been a sub-
stantial change in the pattern of use antibiotics between 
2004 and 2008. The percentage share of penicillins 
(J01C), tetracyclines (J01A), sulfonamides and trim-
ethoprim (J01E) decreased, while the percentage share 
of cephalosporins (J01D), macrolides, lincosamides 
and streptogramins  (J01F) increased. The general level 
of use of quinolones (J01M) was stable over the study 
period (Fig. 1.).

Penicillins (J01C) represented the most frequently 
prescribed antibiotics in Poland, ranging from 9,40DID 
in 2004 to 10,73DID in 2007. Penicillin percentage 

share of total antimicrobial use decreased from 52,6% 
in 2004 to 50,2% in 2008. Outpatient use of four main 
subgroups of penicillins: broad-spectrum penicillins 
(BSP, J01CA), narrow-spectrum penicillins (NSP, 
J01CE), penicillinase-resistant penicillin (PRP, J01CF), 
and combinations of penicillin with beta-lactamase 
inhibitors (COP, J01CR) was further analysed. The sub-
classes of penicillins (J01C) most frequently prescibed 
were broad-spectrum penicillins (BSP, J01CA) and 
combinations of penicillin with beta-lactamase inhibi-
tors (COP, J01 CR). The use of BSP decreased from 
6,51DID in 2004 to 5,71DID in 2008, and the COP 
consumption of increased  from 2,72DID to 4,45DID. 
The use of narrow-spectrum penicillins (NSP, J01CE) 
and penicillinase-resistant penicillin (PRP, J01CF) 
remained on a very low level over time, 0,16DID and 
0,01DID, respectively. The two most frequently used 
substances were amoxicillin (J01 CA 04) and amoxi-

Table II. The outpatient antibiotic use in Poland from 2004 to 2008 broken down into eight major antibiotic groups according 
to the ATC classification: penicillins (J01C), cephalosporins and other beta-lactams (J01D), macrolides, lincosami-
des and streptogramins  (MLS, J01F), tetracyclines (J01A), quinolones (J01M), sulphonamides and trimethoprim 
(J01E), aminoglycosides (J01G) and the other antibiotics including ampfenicols (J01B), combinations (J01R) and 
other antibacterials (J01X) expressed in DDDs per 1000 inhabitants per day.

Penicillins 
(J01 C)

Cephalosporins 
and other beta-
lactams (J01 D)

Tetracy-
clines (J01 A)

MLS
(J01 F)

Quinolones 
(J01 M)

Sulfonamides 
and trimethoprim 

(J01 E)

 Aminoglycosides 
(J01 G)

Other J01 
classes

2004 9.40
52.6%

1.58
8.8%

2.87
16.1%

2.29
12.8%

0.98
5.5%

0.58
3.2%

0.01
0.1%

0.17
0.9%

2005 10.68
52.8%

1.70
8.4%

3.00
14.9%

3.02
14.9%

1.11
5.5%

0.59
2.9%

0.03
0.1%

0.09
0.5%

2006 10.25
51.5%

1.93
9.7%

2.72
13.7%

3.15
15.8%

1.2
6.3%5

0.53
2.7%

0.05
0.2%

0.01
0.1%

2007 10.73
50.2%

2.32
10.9%

2.78
13.0%

3.85
18.0%

1.12
5.2%

0.52
2.4%

0.05
0.2%

0.02
0.1%

2008 10.35
50.2%

2.45
11.9%

2.52
12.2%

3.56
17.3%

1.18
5.7%

0.47
2.3%

0.04
0.2%

0.02
0.1%

Fig. 1 Trends of outpatient antibiotic use in Poland from 2004 to 2008 broken down into eight major antibiotic groups 
according to the ATC classification: penicillins (J01C), cephalosporins and other beta-lactams (J01D), macrolides, 
lincosamides and streptogramins  (J01F), tetracyclines (J01A), quinolones (J01M), sulphonamides and trimethoprim 
(01E), aminoglycosides (J01G) and the other antibiotics including ampfenicols (J01B), combinations (J01R) and 
other antibacterials (J01X) expressed in DDDs per 1000 inhabitants per day.
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cillin and enzyme inhibitor (J01CR02). During the 
study period (2004-2008), amoxicillin (J01 CA 04) 
use decreased from 36%DDD (6,50 DID) to 28%DDD 
(5,71DID), whereas the level of amoxicillin and enzyme 
inhibitor (J01CR02) use increased from 15%DDD 
(2,72 DID) to 22%DDD (4,45 DID). The consumption 
of phenoxymethylpenicillin (J01 CE02) remained on 
a very low level 0,03-0,17DID (0,2-1%DDD). Three 
antibiotics (amoxicillin, amoxicillin clavulanate and 
phenoxymethylpenicillin) represented almost 100% of 
the total outpatient penicillin use in Poland. 

The outpatient use of cephalosporins and other 
beta-lactams (J01D) was continuously increasing in 
Poland in years 2004-2008 from 1,58 DID (8,8%DDD) 
to 2,45 DID (11,9%DDD). The cephalosporins con-
tributed for almost the entire total use within this 
class. Four cephalosporins represented almost 100% 
of total outpatient cephalosporin use in Poland. Cefu-
roxime (J01DC02, second-generation) was the most 
frequently prescribed substances in this group, and its 
consumption increased from 0,91 DID (5%DDD) in 
2004 to 2,12 DID (10%DDD) in 2008. The other three 
cephalosporins were: cefadroxil (J01DB05, first-gen-
eration) - consumption decreased during  study period 
from 0,33DID (1,9%DDD) to 0,13DID (0,6%DDD), 
cefaclor (J01DC04, second-generation) - consumption 
decreased from 0,29 DID (1,6%DDD) in 2004 to 0,18 
DID (0,9%DDD) in 2008 and cefalexin (J01DC01, first-
generation) - consumption decreased from 0,05 DID 
(0,3%DDD) in 2004 to 0,04 DID (0,2%DDD) in 2008.

The outpatient use of tetracyclines  (J01A) was 
continuously decreasing from 16,1%DDD (2,87 DID) 
to 12,2%DDD (2,52 DID). The level of tetracyclines 
use during the study period shifted from the second 
position to the third position with regard to places in 
total outpatient antimicrobial use in Poland. Doxycy-
cline (J01AA02) was the most frequent used antibiotic 
and accounted for almost the total use within this class.

The outpatient consumption of macrolides, lincos-
amides and streptogramins (MLS, J01F) increased from 
12,8%DDD (2,29 DID) in 2004 to 18,0%DDD (3,85 
DID) in 2007 and decreased in 2008 to 17,3%DDD 
(3,56DID). The level of consumption of MLS  during 
the study period shifted from third position to the sec-
ond position with regard to places in total outpatient 
antimicrobial use. The most used sub-group were the 
macrolides (J01 FA). Outpatient use of two major sub-
groups of macrolides was further analysed: the older 
generation (spiramycin, erythromycin) and the newer 
(roxithromycin, clarithromycin, azithromycin). These 
five substances represented almost 100% of the total 
outpatient macrolides use in Poland. The most fre-
quently used substances were clarithromycin (J01FA09) 
and azithromycin (J01FA10). During the study period 
the use of clarithromycin (J01FA09) increased from 

5%DDD (0,90DID) in 2004 to 8,5%DDD (1,82DID) 
in 2007 with decrease in 2008 to 7,4%DDD (1,53DID), 
and azithromycin (J01 FA10) use increased from 
1,7%DDD (0,31DID) in 2004 to 4,2%DDD (0,87DID) 
in 2008. The use of macrolides other then clarithromycin 
or azithromycin was low, i.e. spiramycin (J01FA02) 
use ranged from 0,27DID to 0,31DID, erythromycin 
(J01FA01) from 0,03DID to 0,02DID and roxithro-
mycin (J01FA06) 0,25-0,35DID. The most frequently 
used representative of lincosamides was clindamycin 
(J01FF01). Streptogramins were not used at all. 

The use of quinolones (J01M) was stable over the 
study period, and varied only slightly from 5,2%DDD 
(1,12 DID) in 2007 to 6,3%DDD (1,25 DID) in 2006. 
Fluoroquinolones (J01MA) represented almost the en-
tire consumption within this class. The most frequently 
prescribed substances were ciprofloxacin (J01MA02) 
and norfloxacin (J01 MA06). Ciprofloxacin (second-
generation quinolones) constituting more than 50% of 
the total outpatient quinolones use, i.e. 55,1% (0,54DID) 
in 2004, 57,6% (0,68DID) in 2008. Norfloxacin (first-
generation quinolones) was the second most used 
chemotherapeutic within this class. Its consumption 
constituted 40,8% (0,40DID) of the total outpatient 
quinolones use in 2004 and 39,8% (0,47DID) in 2008. 
Ofloxacin (J01MA01, second-generation quinolones) 
was the third chemotherapeutic prescribed within this 
group in Poland, which accounted for about 0,03-
0,05DID. Those three antibacterials represented almost 
100% of the total outpatient quinolones use in Poland.

The outpatient consumption of sulphonamides and 
trimethoprim (J01E) slightly decreased from 3,2%DDD 
(0,58 DID) in 2004 to 2,3%DDD (0,47 DID) in 2008 . 
Almost, all the use was of combination of sulfamethoxa-
zole and trimethoprim (J01EE01). 

The use of aminoglycosides (J01G) was very low, 
and constituted about 0,1-0,2%DDD (0,01-0,05DID).

The outpatient use of other J01 classes including 
amphenicols (J01B), combinations (J01R) and other 
antibacterials (J01X) was on a low level, varied from 
0,9%DDD (0,17DID) in 2004 to 0,1%DDD (0,02DID) 
in 2008. The most frequently used sub-class were other 
antibacterials (J01X).

The parenteral antibiotic use in Poland did not ex-
ceed 1% of the total outpatient antibiotics prescribed 
during the study period (2004-2008) with cefuroxime 
being the most frequently prescribed drug (J01DC02). 
It constituted 72,2% of total outpatient parenteral use 
in 2008.

DISCUSSION

This study is one of only few evaluations of total 
antibiotic consumption to be carried out in Poland. 
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This outcome is slightly different then data collected 
by European Surveillance of Antimicrobial Consump-
tion (ESAC) (15). This is an international network of 
surveillance system with the aim of collecting data on 
antimicrobial use in Europe. Poland has been included in 
the ESAC project from the beginning, since 2001 (16). 
For ESAC project, sales data in Poland was provided by 
the National Institute for Public Health, for ambulatory 
care as well as hospital care. Data was derived from 200 
out of 400 wholesalers (covering about 60% of the mar-
ket) and was extrapolated for coverage of the complete 
population (16). In this surveillance, data concerning 
outpatient use of systemic antibiotics between 2004 
and 2008 were obtained from Polish National Health 
Fund databases, which spread throughout the country. It 
could be a reason of the divergence between results of 
the investigations. Additionally regional consumption 
of antibiotics could be determined. 

In Europe huge variation between outpatient an-
tibiotic uses in different countries has been reported. 
The level of antibiotic consumption ranged in 2004 
from 9,03DID in Switzerland to 33,01DID in Greece, 
and in 2008 from 9,96 DID in Russian Federation and 
10,95 DID in Latvia to 45,21 DID in Greece and 32,78 
DID in Cyprus (15). The median European level of 
outpatient antibiotic use was 17,92DID in 2004 and 
20,41 DID in 2008 (15), and our study confirms that, 
the use of antimicrobials in Poland was on the median 
European level.

Majority of antibiotics in out of hospital setting are 
prescribed in primary care (general practice). In the UK, 
80% of all antibiotic prescriptions are from  primary 
health-care (17, 18), with majority of patients present-
ing with respiratory tract infections, and these condition 
are commonly treated with antibiotics (17, 19, 20).  It is 
well-known that there is wide overuse of antibiotics in 
patients with these infections across Europe, with con-
siderable differences between countries (21). In Poland 
antibiotics are prescribed in approximately 60-82% of 
cases of acute infections of the upper respiratory tract 
(22-24). Many countries have established guidelines to 
clarify the indications for use of antibiotics and thereby 
reduce their consumption. In Poland, since 1997 the 
national recommendation regarding outpatient respira-
tory tract infections treatment have been available and 
recent updated versions have been distributed in paper 
and electronic version (7). The National Program of 
Protection of Antibiotics provides funding for public 
and professional education, national surveillance of 
antibiotic use, the prevalence of antibiotic-resistant 
bacteria, and the disease they cause. This study is the 
first evaluation of antibiotic consumption for all country 
to be carried out in Poland (6). 

The results of the investigation indicate that total out 
of hospital antibiotic consumption in Poland in years 

2004-2008 remained stable and on the median European 
level. The study also suggests the discrepancy between 
national recommendations and choice of antibiotics 
by physicians. The recommended first-line antibiotic 
for typical acute bacterial pharyngitis and tonsillitis in 
Poland is narrow-spectrum penicillin (phenoxymethyl-
penicillin, benzylpenicillin) (25), but very low use of 
these antibiotics was demonstrated in this study. The 
first-line antibiotic for acute otitis media, acute sinusitis, 
community-acquired pneumonia in adults and in chil-
dren between 4 months and 5 years is amoxicillin. De-
spite those recommendations the level of amoxicillin use 
decreased in Poland, whereas the level of amoxicillin 
clavulanate, cefuroxime , clarithromycin and azithromy-
cin use increased. Earlier reports from Poland indicated 
that, in a typical scenario of streptococcal tonsillitis, the 
most popular antibiotic was amoxicillin with clavulanic 
acid (25, 26). In another study, antibiotics were used as 
empirical first-line therapy in almost 80% of cases of 
acute upper respiratory tract infections. Amoxicillin, 
amoxicillin with clavulanic acid, macrolide and doxy-
cycline were most commonly prescribed (24).

Quality assurance programmes and public cam-
paigns have been developed and launched across Europe 
to improve use of antibiotics in primary care (27, 28). 
One of initiatives by National Program of Protection 
of Antibiotics in Poland was pilot study in the opolskie 
voivodship (2007-2008). This involved training of pri-
mary care doctors in judicious antibiotic use, combined 
with provision of feedback on antibiotic prescribing 
to the individual physicians, distribution of free rapid 
strep-tests and public campaigns. The effect of this 
program was decrease of number of antibiotic prescrip-
tions by about 10-15% (6). This effect was confirmed 
in this study. In all voivodships of Poland the trends of 
outpatient antimicrobial consumption were similar to 
the total outpatient antibiotic use in Poland, with the 
exception of opolskie voivodship. There the increase 
of outpatient antibiotic consumption in 2006 and sub-
stantial decrease as a result of educational campaigns 
in 2007 and in 2008 were demonstrated.

CONCLUSIONS

  Total outpatient use of antibiotics in Poland in 
2004-2008 was on the median European level. The 
most often prescribed antibiotics were the penicil-
lins, mainly amoxicillin and amoxicillin with enzyme 
inhibitor. During the study period the use of the older 
(narrow-spectrum) antibiotics decreased in favour of 
the newer (broad-spectrum) antibiotics. The results of 
the study suggest the discrepancy between national rec-
ommendations and choice of antibiotics by physicians. 
Some of the recommendations have been reflected by 
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changes in antibiotic consumption (like decreased use 
of trimetophrim-sulfametoxazol and doxycycline both 
rendered to be unsuitable for empirical therapy of respi-
ratory tract infections due to high level of Streptococcus 
pneumoniae resistance). Other expert recommendations, 
like preferred choice of narrow-spectrum penicillin for 
sore throat and more restricted use of macrolides and 
cephalosporins in respiratory tract infections, have not 
been followed.

Probably the most important public health with 
regard to antibacterials prescribing issue is stabilizing 
(or preferably decrease) in total antibiotic consump-
tion. In this aspect the total antibiotic consumption 
increased in 2005 and then remained stable. In 2008 the 
last year of the study slight decrease was observed. It 
is not possible to conclude whether it is the beginning 
of longer tendency reflecting the effect of educational 
campaigns in Poland targeting both health professionals 
and lay people.
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ABSTRACT

OBJECTIVE. Healthcare centers undertake supervisory activities to control health care-associated infections 
(HCAIs) by elaborating procedures, identifying alert microorganisms and analyzing data collected. The aim of 
the study was to analyze the prevalence of alert microorganisms in hospital wards in 2010–2012.
MATERIAL AND METHODS. Legislation which is in force since several years introduced the principles of 
health care-associated infections control and reporting system. Analysis was based on annual reports on alert 
microorganisms provided by 19 District Sanitary and Epidemiological Stations from Małopolskie province. The 
data discuss positive tests results for alert microorganisms in patients who stayed in hospitals supervised by the 
Sanitary and Epidemiological Stations.
RESULTS. Compared to 2010–2011, the number of tests per hospital bed in 2012 was lower, amounting to 24 
(2010 – 44, 2011 – 34). Of these tests, the majority was performed in the following wards: transplantology (2010 
– 339, 2011 – 354, 2012 – 330), burn care (2010 – 354, 2011 – 148, 2012 – 113) and ICUs for adults (2010 – 155, 
2011 – 157, 2012 – 140). In 2010–2012, an increase in the number of positive test results for extended-spectrum 
beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae  (ESBL+) and Clostridium difficile as well as slight decrease in the 
number of positive test results for other alert microorganisms were noted. The highest number of  microorganisms 
was identified in neonatal and neonatal pathology (Enterobacteriaceae ESBL+); pediatric and infectious diseases 
(Rotavirus); infectious diseases (Rotavirus, C.difficile); burn care (Acinetobacter baumanii, Pseudomonas sp.) 
and ophthalmic and hemodialysis wards (MRSA).
CONCLUSION. Irrespective of a decrease in the number of tests per hospital bed in 2012, a high number of 
positive test results for alert microorganisms was observed. It suggests the necessity for wider application of 
collected data as to improve monitoring of infections and reduce resulting threats.

Key words: alert microorganisms, hospital wards, health care-associated infections, microbiological test

INTRODUCTION 

Health care-associated infections (HCAIs) and anti-
microbial therapy are one of the most serious concerns 
for modern medicine. Their prevalence is inseparably 
associated with treatment of patients in hospital settings. 
Therefore, total elimination of HCAIs is not feasible. 

Activities undertaken within the surveillance aim at 
reducing the prevalence of infections by strengthening 
the supervision and efficacy of procedures applied. Sur-
veillance over infections consists a constant, systematic 
collection of data, their analysis and interpretation based 
on standard scientific methods, including standardized 
infection definitions. The basic objective of surveil-

lance is to identify etiological agents of HCAIs which 
consequently enables to determine the most prevalent 
microorganisms being the threat for both patient and 
hospital environment (1). Obligation to report HCAIs 
allows for early detection of epidemics and identifica-
tion of single cases in high risk groups (2).

Executive documents in force issued by the Ministry 
of Health, regulating the principles of HCAI control, 
imposed the obligation of complex epidemiological 
surveillance in stationary health care centers, including 
adherence to preventive procedures based on current 
medical knowledge and monitoring of HCAIs associ-
ated with rendering of medical services. Act on Prevent-
ing and Combating Human Infections and Infectious 
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Diseases of 5th December 2008 (3) and regulations in 
force (4-7) introduced the principles of basic elements 
of control of HCAIs. They determine the composition 
of HCAI control team, the range of internal control 
over execution of activities set up, methods of report-
ing and the scope of reporting in case of suspicion or 
occurrence of infection within the routine evaluation of 
epidemiological situation in hospital. 

System of data collection using HCAI records is 
based on standardized definitions, constituting reli-
able statistic tool and allowing for complex analysis of 
data. Methods which are applicable in Poland include 
passive and active reporting system. In case of passive 
system, reporting of cases and their recording belong 
to the responsibilities of medical personnel of a ward. 
Information is usually analyzed retrospectively, using 
hospital documentation and HCAI records. This method 
is hardly effective and detects ca 25% of all infections 
occurring in hospital. Active system consists in a daily, 
prior standardized qualification of infections by the 
members of HCAI team, with sensitivity of infection 
detection amounting to 95%. Therefore, systematic 
evaluation of infection incidence in a particular group of 
patients is feasible. Irrespective of the system adopted, 
collected data are a basis for developing recommenda-
tions and introducing modification into procedures ap-
plied in healthcare centers as to enhance the surveillance 
over patient colonization (8, 9).

So far, no one from Małopolskie province has pub-
lished the results of analysis of alert microorganisms 
isolated from hospitalized patients with presentation 
of etiological  agents.

This paper aimed at analyzing the prevalence of 
alert microorganisms isolated from hospitalized patients 
with regard to the specialization of hospital wards in 
Małopolskie province. It enabled to determine which 
alert microorganisms are highly prevalent and attract 
the attention of hospital personnel to the problem of 
patient colonization. 

MATERIAL AND METHODS 

Reports sent by 19 State District Sanitary Inspectors 
to the State Provincial Sanitary Inspector of Małopolskie 
province were subject to analysis. These annual reports 
included the data on the number of positive test results 
for alert microorganisms in patients hospitalized in 
Małopolskie province in 2010–2012.

The number of hospitals amounted to 72 (6,797 
hospital beds), 70 (6,930) and 69 (6,838) in 2012, 
2011 and 2010, respectively according to the register 
of healthcare centers of the governor of Małopolskie 
province. Alteration of the number of supervised centers 
resulted from organizational changes with the examples 

being: hospital mergers, occurrence of new hospitals or 
termination of hospital operation in a given territory. 

Definition of HCAIs is pursuant to the Act of 5th 
December 2008 (3), which is analogical to the definition 
adopted by the World Health Organization (WHO). It is 
defined as: ”infection acquired during hospital care or 
associated with stay at hospital, which is secondary to 
the health status of a patient preceding hospitalization. 
It is with regard to both patient and medical personnel. 
It is an infection occurring more than 48 hours after 
patient admission to hospital, until 10 days follow-
ing his discharge, until 30 days and a year following 
surgery and transplantation, respectively” (10, 3). A 
list of alert microorganisms which are monitored in 
healthcare centers was provided in the appendix 1 to the 
regulation of the Minister of Health (7). The following 
microorganisms were subject to analysis: methicyllin-
resistant Staphylococcus aureus (MRSA), extended-
spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae  
(ESBL+), Pseudomonas sp., Acinetobacter baumanii, 
Rotavirus and Clostridium difficile.

In analysis the frequency of microbiological tests 
per hospital bed per year was discussed which enabled 
to evaluate the monitoring system of etiological agents 
of HCAIs. 

RESULTS 

In hospitals localized in Małopolskie province, an 
average number of microbiological tests per hospital 

Table I. Number of microbiological tests per hospital bed 
per year in patients hospitalized in selected hospital 
wards in Małopolskie province in 2010–2012.

Ward 2010 2011 2012
ICU/IT for adults 155 157 140
ICU/IT for neonates and children 108 124 189
Surgical for adults 37 40 22
Orthopedic and traumatology 37 25 29
Non-surgical 37 38 27
Hematology and oncology 52 56 26
Obstetrics and gynecology 22 26 17
Neonatal 19 20 24
Neonatal pathology 40 65 75
Pediatric 46 41 35
Surgical for children 38 45 27
Psychiatric 8 6 0.8
Rehabilitation 2 2 1.3
Ophthalmic 20 30 15
Nursing/ geriatric / palliative care 3 4 6
Burn care 354 148 113
Infectious diseases 54 57 39
Transplantology 339 354 330
Hemodialysis 51 55 25
Other – beyond hospital structure 113 32 26
Total 33 34 24
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bed in 2012 amounted to 24, 34 and 33 in 2012, 2011 
and 2010, respectively. Table 1 provides the number of 
tests with regard to the type of hospital wards.

Based on the analysis of percentage distribution of 
particular alert microorganisms with regard to a total 
number of positive test results of patients hospitalized 
in Małopolskie province, it was concluded that the most 
prevalent microorganisms in 2012 were Enterobacte-
riaceae ESBL+, Rotavirus and Acinetobacter baumanii 
(Fig. 1).

The highest percentage of alert microorganisms in 
2010–2012 was determined in patients who were hos-
pitalized in: intensive therapy/intensive care (IT/ICU) 
units for adults, non-surgical, surgical and pediatric 
wards (Fig. 2).

A detailed analysis of distribution of particular alert 
microorganisms isolated from hospitalized patients with 
regard to the specialization of wards in 2010–2012 was 

also performed (Tab. 2). The number of alert microor-
ganisms isolated from these patients amounted to 8,154; 
8,191 and 8,270 in 2010, 2011 and 2012, respectively. 

Of the alert microorganisms identified in neonatal 
pathology, neonatal wards and ICUs for neonates and 
children in 2010–2012, the most prevalent were En-
terobacteriaceae ESBL+. These microorganisms were 
not detected in ophthalmic and transplantology wards.  

The highest distribution of rotaviruses with regard 
to positive test results was noted in wards where chil-
dren were hospitalized – pediatric, infectious diseases 
and pediatric surgery wards. These microorganisms 
were rather not observed in wards where adults were 
hospitalized. 

In all analyzed years, the highest distribution of 
Acinetobacter baumanii was observed in patients hospi-
talized in burn care wards and ICUs for adults. In 2012, 
these microorganisms were not identified in hemodi-

Ryc. 1 Udział procentowy drobnoustrojów alarmowych wykrytych u pacjentów hospitalizowanych w szpitalach 

województwa małopolskiego w latach 2010 - 2012r 

Fig. 1 Percentage contribution of alert microorganisms detected in hospitalized patients in Malopolska 

voivodeship hospitals, in years 2010-2012. 

 

* wzrost w 2012r. związany jest z pojawieniem się w wykazie  w 2012r. takich drobnoustrojów  jak Candida, 

Norovirus, HBV, HCV, HIV 

* Increase in 2012 is associated with including pathogens such as Candida, Norovirus, HBV, HCV, HIV 
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alysis, transplantology, psychiatric, pediatric, neonatal 
pathology, anaesthetic and ICU wards. 

In 2012, the highest prevalence of MRSA was iden-
tified in hemodialysis and ophthalmic wards while in 
2011 only one case was detected in the latter. In 2012, 
these microorganisms were not detected in transplantol-
ogy, psychiatric and neonatal pathology wards. 

In 2010, the highest prevalence of Pseudomonas sp. 
was determined in burn care wards while this pathogen 
predominated in neonatal pathology wards and ICUs for 
adults in 2010 and 2011, respectively. These microor-
ganisms were not detected in transplantology, ophthal-
mic, psychiatric and hemodialysis wards. In 2010, it 
was identified in neonatal pathology ward. 

C. difficile was predominantly observed in ophthal-
mic, infectious diseases and non-surgical wards. These 
microorganisms were not identified in hemodialysis, 
transplantology, burn care, neonatal pathology as well 
as neonatal wards. 

Of the alert microorganisms, Enterobacteriaceae 
ESBL+ and then Rotavirus (rotavirus was predomi-
nant in 2010–2011) and Acinetobacter Baumanii 
were predominantly observed in 2012. Compared to 
the previous years, the number of positive test results 
for C. difficile increased. As with the previous years, 
the highest number of alert microorganisms in 2012 
occurred in pediatric, non-surgical wards, IT/ICUs 
for adults and then infectious diseases and surgical 
wards for adults. 

DISCUSSION 

Having considered the specialization of medical 
services and population of patients, the number of 
HCAIs and the type of occurring alert microorganisms 
is highly modifiable.  

There is a lack of papers which would provide data 
on the prevalence of alert microorganisms in in-patient 
healthcare centers in particular provinces. Only little 
information may be found at sanitary and epidemiologi-
cal station websites. 

Compared to 2011 and 2010, an increase in the 
distribution of Enterobacteriaceae ESBL+ (Klebsiella 
sp., Escherichia coli, Enterobacter sp. with their re-
spective share being: 30%, 27% and 27%), Rotavirus 
(28%, 26% and 35%) and C. difficile (9%, 8% and 5%) 
was observed in Małopolskie province in 2012. Similar 
increasing tendency with regard to the distribution of 
Enterobacteriaceae ESBL+ (24.6%, 16.8% and 17.3%) 
and C. difficile (6.6%, 2.2% and 2,2%) (11) was ob-
served in these years in Wielkopolska province. One 
of the reasons which contributed to an increase of the 
positive test results for Enterobacteriaceae ESBL+ is 
a change introduced in 2012 to annual report, where 

the number of identified strains of Enterobacteriaceae 
ESBL+ was to be additionally provided. Compared to 
2011 and 2010, the number of infections with Acineto-
bacter baumanii slightly decreased in Małopolskie 
province (12%, 14% and 14%, respectively). The 
percentage of patients infected with MRSA in 2012 
was comparable in both provinces (ca 10%). Having 
analyzed crude cumulative data for 2010 and 2011, 
Rotavirus, Enterobacteriaceae ESBL+ and Acineto-
bacter Baumannie were predominantly identified as 
with 2009 (unpublished paper;  Bandoła K. Analysis of 
annual reports on health care-associated infections and 
alert microorganisms in 2009 from healthcare centers 
in Małopolskie province, Provincial Sanitary and Epi-
demiological Station in Cracow 2010).

Studies conducted in France, Germany and Italy, 
included in WHO systematic review on the prevalence 
of endemic health care-associated infections (12) proved 
that out of 13,954 alert microorganisms, the most fre-
quently notified microorganisms were MRSA (21.8%), 
Enterobacteriaceae ESBL+ (20.2%), Pseudomonas sp. 
(17.2%), Enterococcus sp. (10.0%), E. coli, (9.1%) and 
Candida sp. (8.8%).

In 2006–2007, the most frequently isolated microor-
ganisms in 621 American hospitals were i.a. coagulase-
negative staphylococci, MRSA, Enterococcus sp., 
Candida sp. and E. coli (13).

From the point-prevalence survey conducted in 
62 German hospitals in 2012 transpires that the most 
commonly reported pathogen was MRSA (1.53%) 
(14). According to Polish available data, rotavirus pre-
dominated in pediatric and infectious diseases wards 
in Zachodniopomorskie province (25.8%) (15). These 
data are comparable to the data obtained in Małopolskie 
province (28%) and St. Luke’s hospital in Tarnow, 
where the distribution of gastrointestinal infections, 
mainly those caused by Rotavirus with regard to all 
HCAIs amounted to 29.3% in 2011 (16). According to 
Kuchar et al., the exact number of HCAIs caused by 
rotaviruses is unknown in pediatric wards. However, 
they constitute a significant percentage of viral diarrheas 
(17). Based on the meta-analysis of 11 Polish studies, 
it was concluded that the frequency of infections with 
rotaviruses in population of hospitalized children was 
0.72% while the percentage of gastrointestinal infec-
tions caused by these viruses amounted to 22.6% (18). 
According to Ołdak et al., the distribution of rotavirus 
infections with regard to all HCAIs in 2006–2009 was 
31.4% (19). These data is similar to the results obtained 
in this paper. However, different percentages regarding 
the distribution of rotaviruses were obtained in Wiel-
kopolskie province (31.6% – 2012, 41.13% – 2011, 
38.5% – 2010) (5).

Frequency of rotavirus infections may be affected 
by many factors such as i.a. number of hospital beds 
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in wards (the higher the number of beds, the greater 
the risk of infection is), patient movements (between 
wards), hospitalization duration, season (increase of 
infections in winter season) as well as health status 
of medical personnel (20-22). Patient’s age is also of 
importance. Infants aged less than 24 months belong 
to the highest risk group as they lack or have very poor 
immunity. Infections caused by rotaviruses constitute 
a high percentage of HCAIs (ranging from 23.8% to 
43%). Since many years, this tendency remains stable 
in Poland (21) as well as in other European countries 
such as France, Germany, Italy, Spain or Great Britain, 
especially in population of hospitalized children (22). 
Therefore, the discrepancies in the prevalence of rota-
viruses between provinces confirmed in this paper may 
result from the profile of hospitalized patients (age, 
health status), hospitalization duration and other factors 
such as organization of hospital operation (number of 
hospital beds in wards, patient movements etc.).

Comparison of the types of microorganisms cultured 
in particular wards in  2010–2012 enables to determine 
which pathogen is the most common in a particular 
ward.  Furthermore, it facilitates to indicate micro-
organisms to which special attention should be paid. 
For instance, high distribution of Enterobacteriaceae 
ESBL+ strains in neonatal pathology wards as well as 
the increase of positive test results for C. difficile (8.6% 
of positive test results for alert microorganisms) should 
be the reasons for concern. Increased distribution of 
isolation of C. difficile in non-surgical and infectious 
diseases wards was also observed in Zachodniopomor-
skie province (5.5% in 2012) (15).

It is claimed that the spread of epidemic, hyper-
virulent strain belonging to genotype NAP1/BI/PCR-
ribotype 027, which was identified in Poland for the first 
time in 2005, is attributed to the increase of incidence of 
diseases associated with C. difficile infections (23, 24). 
Having analyzed the data from the USA and Europe, it 
may be estimated that out of 30,000 and 10,000 hospi-
talizations annually, the number of intestinal infections 
caused by C. difficile range from 30 to 260 and from 10 
to 90 cases, respectively (23). Having considered the 
results of the European study on C. difficile infections 
which was conducted in selected hospitals, it was con-
cluded that the frequency of infections in Poland ranged 
from 3.8 to 36.3; 12.5 cases per 10,000 person-days 
and 76 per 10,000 hospital admissions on average (25).

The highest risk of infection occurrence is ob-
served in ICUs (3%, 10.4% and 9.4% in 2004, 2005  
and 2006, respectively) and wards in which invasive 
procedures are performed  (biopsy, endoscopy, surger-
ies, long-term intravenous therapy), e.g. neurosurgery 
(2.5%, 1.8% and 1.9% in 2004, 2005 and 2006, respec-
tively) or general surgery wards (1.2%, 1% and 1.5%) 
(26). These data are with regard to the years earlier than 

those analyzed in this paper, however, it suggests differ-
ent distribution of infections compared to the frequency 
of positive test results for alert microorganisms, begin-
ning from pediatric, surgical wards for adults, IT/ICUs 
and non-surgical wards. A special attention should be 
paid to the fact that already infected children are admit-
ted to pediatric wards, e.g. with symptoms of rotavirus 
diarrhea. However, taking into account invasive proce-
dures performed and group of patient with weakened 
immunological system,  the highest risk of infection is 
indisputably observed in IT/ICUs. 

Microbiological tests serve two basic functions: 
firstly, they enable to identify the type of infection in 
patients and initiate adequate treatment and secondly, 
they facilitate the control and prevention of HCAIs 
(27). Analysis of collected data suggests that adverse 
tendency of insufficient number of microbiological 
tests performed in hospitals is sustained. Furthermore, 
compared to 2011 and 2010, a significant decrease of 
this number (24, 34 and 33 tests per hospital bed in 2012, 
2011 and 2010, respectively) was observed in 2012. 
The present number is two-fold lower compared to the 
value of the European standard (50 tests). Decreasing 
tendency is also observed in Wielkopolskie province 
(15, 19 and 19 tests/hospital bed/year) (15).

Indisputably, a positive phenomenon is that the 
number of tests is higher in wards where special regime 
of adherence to sanitary procedures is required. In 
Małopolskie province, the number of tests comparable 
to the European standard in 2012 was performed in 
neonatal pathology wards (75 tests). Higher number of 
tests was performed in IT/ICUs for adults (140 tests), 
IT/ICUs for neonates and children (180 tests), burn 
care (113 tests) and transplantology wards (330 tests). 

Limitations of this paper result from the modifica-
tions introduced to the reporting system of the number 
of tests per hospital bed per year, including microbio-
logical test except for serological tests which hinders 
complete analysis of alterations of the number of tests 
per hospital bed per year.

Nowadays, the data on the types of identified alert 
microorganisms and HCAIs are obtained within routine 
reporting system. In specialist literature, exclusively 
epidemiological data gathered within the programmes 
of the Polish Society of Hospital Infections may be 
found. However, this information is based only on the 
data from several dozens out of more than 700 hospi-
tals operating in Poland. The National Programme of 
Antibiotic Protection, developed by the Ministry of 
Health, module “Monitoring of health care-associated 
infections and invasive bacterial diseases for epide-
miological, therapeutic and prophylactic purposes” 
suggests an urgent necessity for introducing standards 
on monitoring of alert microorganisms based on the 
guidance and recommendations of WHO, Centers for 
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Disease Control and Prevention (CDC) and scientific 
associations such as the European Society for Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Sys-
tematic reporting of alert microorganisms prevalence 
in hospital settings would allow for making complete 
assessment, comparisons between wards and hospitals 
as well as implementing effective methods of their 
elimination (28). It may be presumed that the order 
on the criteria of tender evaluation in proceedings of 
contracting medical services provisions issued in 2013 
by the President of the National Health Fund would 
contribute to the improvement of monitoring system 
of alert microorganisms and HCAIs in the near future 
as one of the criteria is the assessment of HCAIs and 
antimicrobial therapy (29).

CONCLUSIONS 

1.  There is a lack of complex analyses and reports on 
health care-associated infections (HCAIs) detected 
in patients hospitalized in Małopolskie province. 
Such documents would improve monitoring system 
and could contribute to the reduction of infections.   

2.  It is a necessity to conduct further analyses on the 
frequency of alert microorganisms in the country. 
They could enhance the standards of monitoring and 
effective prevention of HCAI transmission. 

3.  In Małopolskie province, irrespective of the insuf-
ficient number of microbiological tests per hospital 
bed per year, a positive phenomenon is observed, i.e. 
an increase in the number of microbiological tests 
performed in wards of higher specialization. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. In EU countries and also in Poland, the surveillance of infectious acute gastro-enteritis is a 
mandatory system based on cases notification (suspected and confirm) conducted by physicians in hospitals and 
ambulatory care.  
STUDY OBJECTIVE. The assessment of surveillance sensitivity on acute diarrhea in children up to 2nd year of 
life in Małopolskie voivodeship  from 2009 to 2012. 
MATERIAL AND METHODS. The data about 720 infants surveyed respectively from birth up to 2nd year of life 
were used in this study. The information on acute diarrhea cases (outpatient and hospitalized) occurred in infants 
during follow-up was included in analysis. The data derived from medical records. Each case of acute diarrhea 
in infants detected by medical records was surveyed in local surveillance system on infectious diseases whether 
it was notified by physician.
RESULTS. The surveillance sensitivity on acute diarrhea in infants up to 2nd year of life increased in Małopolskie 
voivodeship from 14.3% in 2009 to 24.3% in 2012. The sensitivity of surveillance on hospitalized cases was 
twofold higher compared to all kind of cases assessed inclusively. 
CONCLUSION: The surveillance sensitivity on acute diarrhea in infants  up to 2nd year of life  improved signifi-
cantly in recent years but is still too low, especially with respect to outpatient cases.

Key words:  infants, acute diarrhea, surveillance sensitivity

INTRODUCTION

Acute diarrhea in infancy causes a serious epide-
miological and therapeutic problem. In general practice 
diarrhea is a second reason of medical consultations. 
The rotavirus is  the main etiological agent of children 
diarrhea worldwide. In Europe, before rotavirus vaccines 
introduction the number of outpatient visits among chil-
dren up to 5th year of life was calculated to 700 000 per 
year, from which 50 000 cases required hospitalization. 
These data have indirect character and do not derive 
from surveillance but are calculated indirectly based on 
epidemiological studies (1). In EU and also in Poland, 
the surveillance of infectious acute gastroenteritis is a 
mandatory system based on cases notification (suspected 
and confirm), conducted by physicians in hospitals and 
ambulatory care. Additionally, there is an obligation of 
the etiological agents notification, detected by labora-

tory system. Diarrhea in infants up to 2nd year of life is 
included to surveillance of infectious diseases in Poland, 
independently whether the etiological agent is confirmed 
or not (2,3). Despite the adequate presumptions of diar-
rhea surveillance in children, its sensitivity seems to be 
very low. Assuming that rotavirus is the main etiological 
agent of diarrhea, the assessment of diarrhea incidence 
in the youngest children is very important issue in dis-
cussion on rotavirus vaccines introduction to national 
immunization programs (4).

The aim of study was:
1. The assessment of surveillance sensitivity on acute 

diarrhea in children up to 2nd year of life in Malo-
polskie Voivodeship  from 2009 to 2012. 

2. The determination of average annual diarrhea in-
cidence in the youngest children based on data of 
surveyed cohort derived from general population in 
Małopolskie voivodeship.
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3. The estimation of diarrhea incidence in infants up to 
2nd year of life calculated according to the surveil-
lance sensitivity.   

MATERIAL AND METHODS

The retrospective cohort study was applied in this 
study. Its objectives were the assessment of rotavirus 
vaccines effectiveness and surveillance sensitivity on 
acute diarrhea in children. The detailed methodology 
of the cohort follow-up was published in previous pa-
per (5). In current analysis we used data related to 720 
infants up to 2nd year of life, residents of Małopolskie 
voivodeship in 2009-2012. Infants were derived from 
representative regions for entire voivodeship. The infor-
mation related to diarrhea cases was treated inclusively 
for all infants in our cohort, independently on rotavirus 
vaccination status. The data about number of diarrhea 
cases in infants occurred from birth up to 2nd year of 
life was included to that analysis (hospitalized and out-
patient cases). The information on diarrhea cases was 
derived from medical records. Possessing the personal 
identification of diarrhea cases we checked up all of 
them in local surveillance registers whether the physi-
cians had notified these cases. For comparison of the 
results obtained according to our cohort survey with 
surveillance data we collected the official number of 
diarrhea cases in infants up to 2nd year of life from sur-
veillance registers for Małopolskie Voivideship for the 
same period of time when our infants were followed-up. 
The required in analysis number of infants, residents of 
entire voivodeship was derived from public statistical 
records for the examined area.

Statistical analysis
The surveillance sensitivity was calculated as the 

rate of notified diarrhea cases to the all number of cases 
that occurred during the cohort follow-up. That rate was 
calculated for all kind of acute diarrhea cases and sepa-
rately for hospitalized one. The revealed surveillance 
sensitivity was used to estimate the diarrhea incidence 
for all infants at the same age in Małopolskie voivode-
ship. Furthermore, the diarrhea incidence determined 
in surveyed cohort was compared to incidence rate 
calculated according the surveillance data.

RESULTS

In our cohort consisted of 720 children, 172 diarrhea 
cases occurred in infants up to 2nd year of life (among 
them 68 hospitalized cases) during four years follow-
up. The surveillance sensitivity on diarrhea in surveyed 
infants, representative for entire voivodeship, revealed 

in analyzed period of time the increasing trend reach-
ing 14.3% in 2009 and 24.3% in 2012. With respect 
to hospitalized cases the surveillance sensitivity was 
nearly twice higher compared to the all kind of diarrhea 
cases (fig.1). The number of diarrhea cases notified in 
Małopolskie voivodeship at the same time revealed 
also the increasing trend including respectively – 1960, 
2193, 2410 and 2584 cases during the last four years. 
The average diarrhea incidence in our cohort during 
analyzed period was 1642.7/10 000 per year. That in-
cidence was fivefold higher compared to surveillance 
data for Małopolskie voivodeship and only somewhat 
larger than that, estimated according to surveillance 
sensitivity. The incidence of hospitalized cases in our 
cohort was two and a half fold higher in comparison 
to the results obtained according to surveillance data, 
and similar to that estimated on the basis of surveillance 
sensitivity (fig.2).

Fig. 2.  The average annual diarrhea incidence rate per 
10000 population in infants up to 2nd year of life 
in Małopolskie voivodeship in 2009-2012 

DISCUSSION

The results of our study confirmed the relatively 
low passive surveillance sensitivity on acute diarrhea 
in infants up to 2nd year of life at surveyed voivodeship. 

Fig. 1 The passive surveillance sensitivity on acute diarr-
hea in infants up to the 2nd year of life in Małopol-
skie Voivodeship in 2009-2012.
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Despite having conducted the mandatory notification 
for many years, the most of diarrhea cases are not noti-
fied, yet. That problem is not only related to Poland. In 
the other countries the diarrhea incidence revealed by 
epidemiological studies was significantly different com-
pared to the passive surveillance data (6,7). Therefore, 
the adequate data about epidemiological situation of 
acute gastrointestinal infections are indirectly estimated 
according to studies conducted on smaller, representa-
tive populations. The additional problem of surveillance 
is very low ratio of etiologically confirmed diarrhea, 
especially among outpatient cases (6,7,8). 

During analyzed period the surveillance sensi-
tivity on acute diarrhea in infants has improved in 
Małopolskie voivodeship. The trend was more stable 
for the all kind of cases compared to hospitalized ones, 
which after three years of getting up, declined somewhat 
in 2012. Despite, the average improvement in entire 
voivodeship, there were still significant disproportions 
in surveillance sensitivity between smaller regions in-
cluded to surveyed area. That situation does not allow 
to conduct reliable epidemiological studies based on 
surveillance data. That low surveillance sensitivity on 
acute diarrhea in infants should not be related to the all 
of notified infectious diseases. One rule usually exists, 
the greater diseases severity the better surveillance 
sensitivity. The acute diarrhea is treated rather as not 
severe disease with self-limiting course, that is probably 
one of the reason of low surveillance sensitivity (9). It 
is confirmed in better notification rate of more severe 
diarrhea cases required hospitalization compared to 
cases treated in general practice. The similar differences 
in surveillance sensitivity were observed by the authors 
of other studies (6,7).

There is increasing concern on adequate epide-
miological situation of gastrointestinal infections in 
children, especially in countries which implemented 
rotavirus vaccination to immunization programs. Con-
ducting the sensitive surveillance, after some years of 
rotavirus vaccinations, the significant decline of rota-
virus diarrhea incidence should be noticed, presuming 
the high vaccines effectiveness revealed in many studies 
(10,11). In the lack of etiological agent confirmation, 
presuming that about 50% of diarrhea cases before 
rotavirus vaccinations were caused by that agent, the 
vaccines introduction to immunization schedule should 
influence significantly diarrhea incidence in children, 
independently whether the infectious agent is known. 

The rotavirus vaccinations were introduced in Po-
land as a voluntary strategy in 2007. In Małopolskie 
voivodeship the vaccination coverage of infants gradu-
ally increased reaching the highest rate of 21% in 2011. 
At the same time when rotavirus vaccination cover-
age has been increasing, the surveillance sensitivity 
on acute diarrhea in infants were improved, as well. 

Paradoxically, the higher rotavirus vaccination cover-
age was reached, the more diarrhea cases in infants 
were notified. The fact, that surveillance sensitivity 
in Małopolskie voivodeship has improved should be 
judged positively but this is an example how carefully 
must be treated such data using them in epidemiological 
studies. According to the gathered surveillance data, the 
rotavirus vaccinations would have no positive impact 
on epidemiological situation of infants diarrhea.

The results of our study related to surveillance 
sensitivity are real data for general population because 
the cases vaccination status does not influence on physi-
cians attitude towards notification responsibility. Nev-
ertheless, the diarrhea incidence calculated for entire 
voivodeship according to our cohort is biased because 
the half of followed-up infants were vaccinated against 
rotavirus infections but the vaccination coverage in in-
fants from general population was less than 20% at the 
same time. Presuming 40% rotavirus effectiveness in 
preventing all-cause diarrhea in infants (independently 
on etiology), what was revealed in previous studies, the 
diarrhea incidence for entire voivodeship was under-
estimated  compared to real epidemiological situation, 
despite it was fivefold higher than that derived from 
surveillance data (12). 

The knowledge about the adequate diarrhea inci-
dence in children is an important argumentation in on-
going discussion on the rotavirus vaccines introduction 
to immunization schedule. The underestimated data de-
rived from passive surveillance could be not sufficiently 
convincing to dedicate especially public resources for 
rotavirus vaccinations. There is very important to be 
aware what kind of limitations have the data collected 
by passive surveillance on infectious diseases. 

CONCLUSION

The surveillance sensitivity on acute diarrhea in 
infants up to 2nd year of life improved significantly in 
recent years but is still too low, especially with respect 
to outpatient cases.
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ABSTRACT 

This paper aimed at evaluating the epidemiological situation of influenza in Poland in 2011-2012 and in 2011/2012 
and 2012/2013 epidemic seasons and comparing it with the situation observed in the previous years. 
MATERIAL AND METHODS. An analysis was mainly based on three sources of data: (1) bulletins ”Infectious 
diseases and poisonings in Poland in 2012” and ”Vaccinations in Poland in 2012” (NIPH-NIH, CSI. Warsaw 
2013) and analogically former bulletins, (2) ”Reports on influenza cases and persons suspected of influenza”, 
sent in 2013 and previous years to the Department of Epidemiology, NIPH-NIH by the Voivodeship Sanitary-
Epidemiological Stations, (3) data of the Department of Influenza Research, National Influenza Centre, NIPH-
NIH – results of virological testing performed in 2011/2012 and 2012/2013 epidemic seasons in the National 
Influenza Centre and/or laboratories of the Voivodeship Sanitary-Epidemiological Stations (VSES) within 
influenza surveillance – Sentinel as well as beyond this system. Data on influenza cases come from aggregated 
notifications which are sent obligatorily to the VSES by all health care units and physician practices. Influenza, 
influenza-like illness and acute respiratory infections, i.e. cases meeting the criteria recommended in influenza 
surveillance in the European Union are subject to mandatory notification. 
RESULTS. In 2011-2012, there was an increase in the number of influenza and influenza-like illness cases in 
Poland compared to 2010, i.e. 2- and 2,5-fold, respectively. In 2011, a total of  1 156  357 cases were reported and 
incidence amounted to 3 001.5 per 100,000 population (11 014.5 in age group 0-4 years). As many as 0.51% of 
infected persons were referred to hospital. According to the CSO data, 95 fatal cases of influenza were notified. 
Influenza vaccination coverage was 2.8%. In 2012, 1 460 037 cases were registered and incidence was 3 789.0 
(17 807,1 in age group 0-4 years). A total of 0.33% of influenza cases were referred to hospital. As many as 4 
deaths due to influenza were reported. Percentage of population vaccinated against influenza amounted to 2.3%.
In 2011/12 epidemic season, 1 085 471 cases were noted and incidence was 2 816.6 per 100,000 population 
(12 792.3 in age group 0-4 years) while in 2012/13 epidemic season its number was nearly 3-fold higher, i.e. 
3 025 258 cases and incidence - 7 851.0 (30 591.7 in age group 0-4 years). In both epidemic seasons, type A 
influenza subtype H1N1 and human respiratory syncytial virus (RSV) predominated in infections with influenza 
virus and other viral respiratory infections, respectively. Antigenic analysis of influenza strains showed their 
affinity with vaccine strains of the vaccines recommended for these epidemic seasons. 
SUMMARY. An increase in the number of notified cases of influenza and influenza-like illness, which is recently 
observed in Poland, is significantly affected by the improving quality (especially sensitivity) of surveillance 
system, commenced in the 2009 influenza pandemic. This surveillance system, however, is still not sufficiently 
uniform and stable. 
Low percentage of population vaccinated against influenza suggests the ineffectiveness of influenza vaccine 
promotion campaigns conducted so far. An increase in the influenza vaccination coverage to the average observed 
in the EU countries should be one of the priorities for the sanitary-epidemiological stations. 

Key words: influenza, influenza-like illness, types of influenza viruses, infectious diseases, epidemiology, public 
health, SENTINEL, Poland, 2011, 2012, 2011/2012 epidemic season, 2012/2013 epidemic season
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INTRODUCTION

This paper’s objective was to evaluate the epidemio-
logical situation of influenza in Poland in  2011-2012 
and in 2011/2012 and 2012/2013 epidemic seasons 
with comparison to the situation observed in the previ-
ous years. 

MATERIAL AND METHODS

Analysis and evaluation of the epidemiological situ-
ation of influenza were mainly based on the data coming 
from three sources: (1) annual bulletins ”Infectious dis-
eases and poisonings in Poland in 2012” and ”Vaccina-
tions in Poland in 2012”, which were published in 2013 
by the National Institute of Public Health-NIH and Chief 
Sanitary Inspectorate and analogically former bulletins, 
(2) ”Reports on influenza cases and persons suspected 
of influenza” sent in 2013 and previous years to the De-
partment of Epidemiology, NIPH-NIH by the Voivode-
ship Sanitary-Epidemiological Stations, (3) data of the 
Department of Influenza Research, National Influenza 
Centre, NIPH-NIH – results of virological testing per-
formed in 2011/2012 and 2012/2013 epidemic seasons 
in the National Influenza Centre and/or laboratories 
of the Voivodeship Sanitary-Epidemiological Stations 
(VSES) within influenza surveillance – Sentinel as well 
as beyond this system. 

Data on influenza cases, which are published in 
bulletin ”Infectious diseases and poisonings in Po-
land” and ”Reports on influenza cases and persons 
suspected of influenza”, come from notifications sent 
obligatorily to the VSES by all  health care units and 
physician practices. These notifications (in an aggre-
gated form) are sent four times in a month as ”Reports 
on influenza cases and persons suspected of influenza” 
(MZ-55). Influenza (clinically and/or laboratory con-
firmed), clinically-confirmed influenza-like illness 
and acute respiratory infections, i.e. cases meeting the 
criteria recommended in influenza surveillance in the 
European Union are subject to mandatory notification. 
Virological testing within Sentinel was performed on 
the samples collected by general practitioners from pa-
tients suspected of influenza. Testing aimed at detecting 
the genetic material of influenza virus or antigens of 
influenza virus, using the methods of molecular biol-
ogy  and immunofluorescence test (IF), respectively. 
Pursuant to the assumptions of SENTINEL, such tests 
were performed by the laboratories of VSES in the 
whole Poland dependent on the diagnostic equipment 
possessed, using one or both aforesaid methods. IF tests 
were also performed to detect antigens of other viruses 
causing respiratory infections. 

To calculate incidence rates included in the present 
paper, data on the population size of Poland as of 30th 
June (incidence in a year) and 31st December (incidence 
in a season), which are published by the Central Statisti-
cal Office, were employed.  

RESULTS AND THEIR INTERPRETATION 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN 2011. In 
2011, a total of 1 156 357 influenza cases and persons 
suspected of influenza (i.e. influenza and influenza-like 
illness) were reported in Poland. Incidence was 3 001.5 
per 100,000 population. Compared to 2010 and median 
as of 2005-2009, incidence for influenza and influenza-
like illness was 2- and more than 3-fold higher in 2011. 
However, it should be noted that the incidence was 
lower compared to the median of annual incidences 
noted in Poland after 1970 (Fig. 1).

Fig. 1. Influenza and influenza-like illness in Poland 1970-
2012. Incidence per 100 000 populationFig. 1.  Influenza and influenza-like illness in Poland 1970-2012. Incidence 
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The majority of cases were reported in February 
(247 458 cases; 21.4% of all cases notified in the year), 
March (190 070; 16.4%) and January (183 229; 15.8%), 
i.e. in the months of the peak of 2010/11 epidemic 
season. 

Compared to 2010, an increase in the number of 
cases was noted in the whole country, in all voivode-
ships. The lowest and the highest increase was reported 
in Opolskie voivodeship, where incidence increased by 
only ca 20% and Świętokrzyskie voivodeship, where 
there was a 11-fold increase, respectively (Tab. I). 

In 2011, the highest incidence was reported in 
Wielkopolskie voivodeship, i.e. 5 928.2 per 100,000 
population. Its value was nearly 2-fold higher compared 
to the incidence for the whole country. Relatively high 
incidence (compared to the country incidence) was also 
observed in Mazowieckie (4 899.7) and Małopolskie 
(4 270.2) voivodeships. The lowest incidence was 
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Table I. Influenza and influenza-like illness in Poland 2005-2011. Number of cases and incidence per 100 000 population 
by voivodeship

Voivodeship
Median 2005-2009 2010 2011

number of cases incidence number of cases incidence number of cases incidence
POLAND 374 042 981.3 551 054 1 443.0 1 156 357 3 001.5

1. Dolnośląskie 19 289 669.8 57 424 1995.9 98 211 3 368.2
2. Kujawsko-pomorskie 11 944 578.3 15 647 756.0 24 057 1 146.6
3. Lubelskie 8 694 400.8 9 063 420.6 23 627 1 086.4
4. Lubuskie 10 742 1 065.2 2 748 271.9 5 826 569.5
5. Łódzkie 49 619 1 937.6 37 204 1 465.6 77 410 3 050.6
6. Małopolskie 57 954 1 769.8 51 000 1 543.4 142 661 4 270.2
7. Mazowieckie 96 956 1 872.3 141 498 2 704.2 258 422 4 899.7
8. Opolskie 25 045 2 386.3 26 370 2 560.5 31 135 3 065.7
9. Podkarpackie 9 236 440.4 15 936 757.9 46 991 2 208.4

10. Podlaskie 6 995 582.4 18 171 1 528.0 32 813 2 727.9
11. Pomorskie 5 309 239.7 22 972 1 027.6 50 244 2 204.4
12. Śląskie 33 862 726.3 41 862 902.5 100 255 2 165.3
13. Świętokrzyskie 4 683 364.0 485 38.2 5 281 412.5
14. Warmińsko-mazurskie 12 499 876.1 14 408 1 009.3 32 893 2 263.7
15. Wielkopolskie 13 294 392.0 83 865 2 456.4 204 540 5 928.2
16. Zachodniopomorskie 10 727 633.7 12 401 732.3 21 991 1 276.3

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2005-2011

Table II. Influenza and influenza-like illness in Poland 2005-2011. Number of cases, incidence per 100 000 population and 
percentage by age

Age
Median 2005-2009 2010 2011

number of cases incidence % number of cases incidence % number of cases incidence %
0-4 40 447 2 240.7 10.9 120 075 6 060.0 21.8 227 624 11 014.5 19.7
5-14 84 613 2 036.4 23.9 122 439 3 229.1 22.2 272 176 7 223.9 23.5
0-14 125 060 2 098.3 34.7 242 514 4 200.7 44.0 499 800 8 566.6 43.2
15-64 208 495 771.2 55.7 266 754 979.2 48.4 569 081 2 074.0 49.2
65+ 40 487 790.6 9.8 41 786 807.8 7.6 87 476 1 665.3 7.6
Total 374 042 981.3 100.0 551 054 1 443.0 100.0 1 156 357 3 001.5 100.0

Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship Sanitary-
Epidemiological Stations

Table III. Influenza and influenza-like illness in Poland 2005-2011. Number of cases and incidence in children aged 0-14 
per 100 000 population by voivodeship

Voivodeship
Median 2005-2009 2010 2011

number of cases incidence number of cases incidence number of cases incidence
POLAND 125 060 2 098.3 242 514 4 200.7 499 800 8 566.6

1. Dolnośląskie 5 282 1 278.1 27 130 6 729.2 47 734 11 677.6
2. Kujawsko-pomorskie 4 770 1 420.8 5 968 1 848.1 8 698 2 674.1
3. Lubelskie 3 122 873.6 4 546 1 370.1 10 893 3 273.8
4. Lubuskie 3 599 2 236.2 977 625.4 1 913 1 214.6
5. Łódzkie 17 225 4 666.7 13 849 3 894.9 28 496 8 006.9
6. Małopolskie 16 115 2 806.4 16 039 3 042.3 55 564 10 366.9
7. Mazowieckie 33 497 4 222.9 64 792 8 171.0 111 782 13 787.8
8. Opolskie 7 899 4 880.1 9 269 6 687.3 11 500 8 340.9
9. Podkarpackie 2 938 818.0 7 491 2 225.5 22 276 6 507.1

10. Podlaskie 3 210 1 555.6 10 112 5 686.0 15 542 8 629.7
11. Pomorskie 2 409 655.8 9 605 2 608.7 20 707 5 536.7
12. Śląskie 11 140 1 666.8 17 674 2 743.4 39 402 6 104.7
13. Świętokrzyskie 1 682 797.6 146 79.3 1 688 914.7
14. Warmińsko-mazurskie 5 071 2 095.4 7 247 3 136.8 16 078 6 936.1
15. Wielkopolskie 5 547 1 005.0 42 157 7 667.2 99 333 17 851.6
16. Zachodniopomorskie 4 604 1 778.6 5 512 2 180.0 8 194 3 214.4

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2005-2015



Mirosław P Czarkowski, Ewelina Hallmann-Szelińska, Ewa Staszewska et al.458 No 3

reported in Świętokrzyskie (irrespective of the high-
est increase of incidence, only 412.5; 86.3%; below 
the country incidence) and Lubuskie (569.5; 81.0%) 
voivodeships. Therefore, there were considerable 
disparities between voivodeships in 2011 – relation of 
the highest and the lowest incidence was 14:1 (Tab. I).

As in previous years, the highest incidence was 
observed in the youngest children, i.e. in age group 0-4 
years (11 014.5 per 100,000 children in this age group). 
Incidence in older groups, especially in persons older 
than 14 years was significantly lower (Tab. II). 

In 2011, the percentage of infections in children and 
adolescents aged up to 15 years  amounted to 43.2% 
of all notified cases. Its value was comparable to the 
one noted in 2010 (44.0%). In particular voivodeships, 
the percentage of infections in this age group ranged 
from 32.0% (Świętokrzyskie voivodeship) to 48.9% 
(Warmińsko-mazurskie voivodeship). For the whole 
country, incidence in children and adolescents aged 
up to 15 years was 8 566.6. Its value was nearly 3-fold 
higher compared to the incidence for the whole country 
whereas it was at least 2-fold higher in all voivodeships. 
The highest incidence in age group 0–14 years was re-
ported in Wielkopolskie (17 851.6) and Mazowieckie 
(13 787.8) voivodeships while the lowest incidence was 
noted in Świętokrzyskie (914.7) and Lubuskie (1 214.6) 
voivodeships (Tab. III). 

In 2011, a total of 5 949 persons, i.e. 0.51% of 
all infected persons (from 0.21% in Dolnośląskie to 
3.86% in Świętokrzyskie voivodeships) were referred 
to hospital due to influenza or influenza-like illness. 
The reasons were as follows: the symptoms of respira-
tory tract (88.6%), cardiovascular system (3.7%) and 
other (15.4%).*)

The youngest children and the elderly were most 
commonly referred to hospital. In both age groups: 
0-4 years and 65 years and older, the percentage of 
persons referred to hospital amounted to 0.81% while 
in the remaining age groups (total) – 0.40%. The rea-
sons were: in age group 0-4 years - the symptoms of 
respiratory tract (92.2% of all referrals), cardiovascular 
system (0.3%) and other (13.7%) while in the group of 
persons aged 65 years and older - symptoms of respira-
tory tract (90.1%), cardiovascular system (9.3%) and 
other (10.7%).*)

According to the data of the Central Statistical 
Office, a total of 95 persons died due to influenza (un-
derlying cause of death)  in 2011 in Poland, including 
9 (9.5%), 71 (74.7%) and 15 persons (15.8%)  in age 
groups 0-19, 20-64 and older than 64 years, respectively. 
Nearly 1/5 of all deaths (17 cases) were registered as 
caused by unspecified influenza virus. 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN 2012. In 
2012, a total of 1 460 037 influenza and influenza-like 
illness cases were reported in Poland and incidence 

was 3 789.0 per 100,000 population. Compared to the 
previous year, incidence for influenza and influenza-like 
illness was higher by 26.2% and nearly 4-fold in 2012 
and median as of 2006-2010, respectively. However, 
its value was higher by only 17.1% than the median of 
annual incidences noted in Poland after 1970 (Fig. 1).

The highest number of cases was noted in December 
(267 634 cases; 18.3% of all infections notified in the 
year). Contrary to what could be expected, it did not 
occur in the peak of 2011/12 epidemic season (March, 
151 234 cases; 10.4%) but in the period of increasing 
waves of infection in 2012/13 epidemic season.

Compared to 2011, an increase in the incidence was 
not reported in the whole country. In 2012, incidence in-
creased only in eight voivodeships while in the remain-
ing eight voivodeships it significantly decreased. The 
lowest increase was noted in Śląskie voivodeship, where 
incidence increased by only ca 5 % while the highest one 
was observed in Pomorskie voivodeship, where there 
was more than 5-fold increase observed. The highest 
decrease was reported in Lubuskie voivodeship, where 
incidence decreased by more than 60% (Tab. IV).

In 2012, the highest incidence was noted in Pomor-
skie voivodeship, i.e. 13 562.2 per  100,000 population. 
Its value was more than 2.5-fold higher compared to 
the country incidence. Relatively high incidence (more 
than a half higher compared to country incidence) was 
reported in Wielkopolskie (6 845.9) and Małopolskie 
(6 154.5) voivodeships. The lowest incidence was reg-
istered in Lubuskie voivodeship, where the incidence 
decrease was the highest in 2012  (225.7; 94.0%; below 
the country incidence) and Świętokrzyskie voivodeship 
(502.5; 86.7%). Therefore, there were considerable 
disparities between voivodeships in 2012 – relation of 
the highest and the lowest incidence was 60:1 (Tab. IV). 

Pursuant to the long-term tendency, the highest 
incidence was noted in the youngest children, i.e. in 
age group 0-4 years (17 807.1 per 100,000 children 
at this age). Incidence in older age groups, especially 
in persons older than 14 years was significantly lower 
(Tab. V). 

In 2012, the percentage of infections in children and 
adolescents aged up to 15 years amounted to 48.1% of 
all notified cases. Compared to 2011, their distribution 
in the total number of cases was higher by 4.9 percent-
age points. In particular voivodeships, their distribution 
ranged from 18.8% (Lubuskie voivodeship) to 55.5% 
(Warmińsko-mazurskie voivodeship). For the whole 
country, incidence in children and adolescents aged 
up to 15 years was 12 096.2. Its value was more than 
3-fold higher compared to the incidence for the whole 
population. Comparable disparities were observed 
between all voivodeships, excluding Lubuskie voivode-
ship, where incidence in children and adolescents aged 
up to 15 years was higher by only 23.1% than the 
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Table IV. Influenza and influenza-like illness in Poland 2006-2012. Number of cases and incidence per 100 000 population 
by voivodeship

Voivodeship
Median 2006-2010 2011 2012

number of cases incidence number of cases incidence number of cases incidence
POLAND 374 042 981.3 1 156 357 3 001.5 1 460 037 3 789.0

1. Dolnośląskie 19 289 669.8 98 211 3 368.2 65 863 2 259.3
2. Kujawsko-pomorskie 11 944 578.3 24 057 1 146.6 19 847 946.1
3. Lubelskie 8 694 400.8 23 627 1 086.4 19 679 907.4
4. Lubuskie 3 181 315.4 5 826 569.5 2 309 225.7
5. Łódzkie 38 741 1 506.5 77 410 3 050.6 80 923 3 200.3
6. Małopolskie 51 000 1 543.4 142 661 4 270.2 206 197 6 154.5
7. Mazowieckie 96 956 1 872.3 258 422 4 899.7 281 206 5 312.6
8. Opolskie 26 370 2 560.5 31 135 3 065.7 23 032 2 275.2
9. Podkarpackie 9 236 440.4 46 991 2 208.4 26 376 1 238.9

10. Podlaskie 8 242 688.2 32 813 2 729.9 36 316 3 027.0
11. Pomorskie 5 309 239.7 50 244 2 204.4 310 134 13 562.2
12. Śląskie 33 862 726.3 100 255 2 165.3 104 732 2 266.6
13. Świętokrzyskie 1 812 142.3 5 281 412.5 6 410 502.5
14. Warmińsko-mazurskie 12 499 876.1 32 893 2 263.7 20 018 1 378.7
15. Wielkopolskie 13 294 392.0 204 540 5 928.2 236 793 6 845.9
16. Zachodniopomorskie 10 727 633.7 21 991 1 276.3 20 202 1 173.1

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2006-2012

Table V. Influenza and influenza-like illness in Poland 2006-2012. Number of cases, incidence per 100 000 population and 
percentage by age

Age
Median 2006-2010 2011 2012

number of cases incidence % number of cases incidence % number of cases incidence %
0-4 40 447 2 240.7 10.9 227 624 11 014.5 19.7 367 706 17 807.1 25.2

5-14 84 613 2 036.4 23.9 272 176 7 223.9 23.5 334 878 8 945.9 22.9
0-14 125 060 2 098.3 34.7 499 800 8 566.6 43.2 702 584 12 096.2 48.1
15-64 208 495 771.2 55.7 569 081 2 074.0 49.2 647 630 2 370.4 44.4
65+ 40 487 790.6 9.8 87 476 1 665.3 7.6 109 823 2 032.4 7.5
Total 374 042 981.3 100.0 1 156 357 3 001.5 100.0 1 460 037 3 789.0 100.0

Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship Sanitary-
Epidemiological Stations

Table VI. Influenza and influenza-like illness in Poland 2006-2012. Number of cases and incidence in children aged 0-14 
per 100 000 population by voivodeship

Voivodeship
Median 2006-2010 2011 2012 

number of cases incidence number of cases incidence number of cases incidence
POLAND 125 060 2 098.3 499 800 8 566.6 702 584 12 096.2

1. Dolnośląskie 5 282 1 278.1 47 734 11 677.6 34 412 8 437.9
2. Kujawsko-pomorskie 4 770 1 420.8 8 698 2 674.1 8 527 2 644.8
3. Lubelskie 3 122 873.6 10 893 3 273.8 8 695 2 648.2
4. Lubuskie 1 067 672.5 1 913 1 214.6 435 277.8
5. Łódzkie 13 849 3 894.9 28 496 8 006.9 36 598 10 344.9
6. Małopolskie 16 039 3 042.3 55 564 10 366.9 94 963 17 775.1
7. Mazowieckie 33 497 4 222.9 111 782 13 787.8 132 179 16 187.0
8. Opolskie 8 798 5 908.3 11 500 8 340.9 9 356 6 889.0
9. Podkarpackie 2 938 818.0 22 276 6 507.1 14 053 4 162.1

10. Podlaskie 3 669 1 878.3 15 542 8 629.7 17 850 10 066.5
11. Pomorskie 2 409 655.8 20 707 5 536.7 158 244 42 303.9
12. Śląskie 11 140 1 666.8 39 402 6 104.7 47 008 7 298.2
13. Świętokrzyskie 655 342.9 1 688 914.7 2 901 1 596.7
14. Warmińsko-mazurskie 5 071 2 095.4 16 078 6 936.1 11 102 4 844.3
15. Wielkopolskie 5 547 1 005.0 99 333 17 851.6 116 415 20 926.5
16. Zachodniopomorskie 4 604 1 778.6 8 194 3 214.4 9 846 3 899.8

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2006-2012
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country incidence. The highest incidence in age group 
0-14 years was reported in Pomorskie (42 303.9) and 
Wielkopolskie (20 926.5) voivodeships while the low-
est in Lubuskie (277.8) and Świętokrzyskie (1 596.7) 
voivodeships. Disparities between voivodeships were 
higher in case of incidence in children and adolescents 
aged up to 15 years than the overall incidence - rela-
tion of the highest and the lowest incidence was 152:1 
(!) (Tab. VI). 

In 2012, a total of 4 887 influenza and influenza-like 
illness cases, i.e. 0.33% of all infected persons (from 
0.03% in Łódzkie to 0.93% in Warmińsko-mazurskie 
voivodeships) were referred to hospitals. The reasons 
were mainly the symptoms of respiratory tract (96.0%), 
cardiovascular system (2.0%) and other (9.3%).*)

In 2012, the elderly and the youngest children were 
most commonly referred to hospital. In persons aged 
65 years and older, the percentage of those referred to 
hospitals (as in the previous year) was 0.81% while in 
age group 0-4 years – 0.68%. In the remaining groups 
(total) its value amounted to 0.15%. The reasons why 
the persons aged 65 years and older were referred to 
hospital were the symptoms of respiratory tract (96.5% 
of all referrals), cardiovascular system (4.5%) and other 
(5.3%) while in age group 0-4 years - symptoms of 
respiratory tract (96.5%), cardiovascular system (0.4%) 
and other (11.5%).*)

According to the data of CSO, a total of 4 persons 
died to influenza (underlying cause of death) in 2012. Of 
them, all were older than 64 years. Two fatal cases were 
registered as caused by unspecified influenza virus. 

INFLUENZA VACCINATION COVERAGE IN 
2011-2012. In Polish Immunization Programme (PIP) as 
of 2011 and 2012, vaccination against influenza – as in 
the previous years – is recommended for persons with 
chronic diseases and those who are immunosuppressed 
and older than 55 years (clinical indications) as well as 
persons exposed to contact with large number of popula-
tion (e.g. persons working in healthcare, education, trade 
and transport sectors), children and adolescents aged 6 
months through 18 years. Vaccine protects against influ-
enza only for one year (epidemic season). Vaccination 
should be performed with vaccine whose composition 
for a given epidemic season is recommended by the 
World Health Organization. 

According to the data collected by the VSES, a 
total of 1 061 111 and 903 178 persons were vaccinated 
against influenza in Poland in 2011 and 2012, respec-
tively. Having considered the whole population, it was 
merely 2.8% and 2.3%. In particular voivodeships, the 
percentage of vaccinated persons ranged from 3.6% in 
Zachodniopomorskie to 1.8% in Pomorskie voivode-
ships in 2011 and from 3.0% in Mazowieckie to 1.6% 
in Pomorskie voivodeships in 2012. Irrespective of the 
widespread campaigns promoting vaccines as the most 

effective method of influenza prevention, a decreas-
ing trend of the number of persons vaccinated against 
influenza annually, which is observed since 2009 pan-
demic season, has not been stopped.  In 2010-2012, a 
total number of persons vaccinated against influenza 
decreased by 25.9%, 9.2% and 14.9%, respectively. 
Persons aged 65 years and older were most commonly 
vaccinated. In 2011, 8.7% of persons in this age group 
were vaccinated against influenza (from 13.1 in Zachod-
niopomorskie to 6.6% in Podkarpackie and Pomorskie 
voivodeships) while in 2012 – 7.8% (from 11.9% in 
Zachodniopomorskie to 5.7% in Podkarpackie voivode-
ships). Children aged 0-4 years were vaccinated against 
influenza very rarely while incidence in this group is the 
highest. In 2011, 0.9% of children aged 0-4 years were 
vaccinated while in 2012 – 0.6%. Undoubtedly, higher 
percentage of persons aged 65 years and older who are 
vaccinated against influenza is affected by the fact that 
this vaccination is financed by local governments and 
offered free of charge for persons in this age group. 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN 2011/12 
EPIDEMIC SEASON. In 2011/12 influenza epidemic 
season, i.e. from 1st September 2011 to 31st August 2012, 
a total of 1 085 471 influenza and influenza-like illness 
case were reported in Poland and incidence was 2 816.6 
per 100,000 population. These values were comparable 
to the ones noted in 2010/11 epidemic season (difference 
did not exceed 1%). However, it was 3-fold higher com-
pared to the median of five previous epidemic seasons. 

Seasonal peak of infections was reported in March 
of 2012, when a total of 151 234 cases were noted, 
i.e. 13.9% of all cases notified in the whole epidemic 
season (Fig. 2). 

Fig. 2. Influenza and influenza-like illness in Poland in 
the epidemic seasons 2005/06-2012/13. Number 
of reported cases by month
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In epidemic season analyzed, the highest incidence 
was noted in Wielkopolskie voivodeship. Its value 
amounted to 6 274.2 per 100,000 population and was 
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Table VII. Influenza and influenza-like illness in Poland in seasons 2005/06-2011/12. Number of cases and incidence per 
100 000 population by voivodeship

Voivodeship
Median 2005/06-2009/10 2010/11 season 2011/12 season

number of cases incidence number of cases incidence number of cases incidence
POLAND 355 617 932.8 1 066 246 2 791.2 1 085 471 2 816.6

1. Dolnośląskie 17 242 598.2 94 029 3 267.3 66 511 2 280.4
2. Kujawsko-pomorskie 12 287 594.6 25 055 1 210.7 16 958 808.2
3. Lubelskie 8 392 386.2 21 137 982.3 18 026 830.0
4. Lubuskie 10 518 1 042.9 6 386 631.6 611 59.7
5. Łódzkie 48 907 1 905.8 71 230 2 810.6 61 252 2 417.5
6. Małopolskie 56 293 1 720.9 122 678 3 706.2 157 390 4 702.7
7. Mazowieckie 96 146 1 864.1 246 524 4 702.0 244 927 4 633.9
8. Opolskie 26 805 2 594.8 30 967 3 010.6 22 557 2 224.7
9. Podkarpackie 8 872 423.0 51 604 2 453.2 24 752 1 162.8

10. Podlaskie 8 933 744.6 32 560 2 740.0 28 019 2 333.0
11. Pomorskie 4 703 213.9 53 955 2 408.4 98 776 4 325.6
12. Śląskie 34 333 737.7 89 778 1 936.6 92 975 2 009.7
13. Świętokrzyskie 4 073 320.0 5 541 437.7 172 13.5
14. Warmińsko-mazurskie 11 956 837.9 31 727 2 223.0 18 922 1 302.6
15. Wielkopolskie 13 340 393.9 162 673 4 757.3 216 802 6 274.2
16. Zachodniopomorskie 9 554 564.6 20 402 1 205.0 16 821 976.4

Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship Sanitary-
Epidemiological Stations

Table VIII. Influenza and influenza-like illness in Poland in seasons 2006/07-2012/13. Number of cases and incidence per 
100 000 population by voivodeship

Voivodeship
Median 2006/07-2010/11 2011/12 season 2012/13 season

number of cases incidence number of cases incidence number of cases incidence
POLAND 563 860 1 478.6 1 085 471 2 816.6 3 025 258 7 851.0

1. Dolnośląskie 59 585 2 071.0 66 511 2 280.4 158 560 5 440.6
2. Kujawsko-pomorskie 18 405 890.0 16 958 808.2 78 862 3 761.8
3. Lubelskie 13 864 641.3 18 026 830.0 73 399 3 389.2
4. Lubuskie 10 518 1 042.9 611 59.7 24 882 2 431.5
5. Łódzkie 48 907 1 905.8 61 252 2 417.5 199 677 7 909.1
6. Małopolskie 65 145 1 981.8 157 390 4 702.7 353 858 10 550.1
7. Mazowieckie 106 184 2 040.2 244 927 4 633.9 451 916 8 523.9
8. Opolskie 27 286 2 618.8 22 557 2 224.7 52 737 5 220.4
9. Podkarpackie 20 372 970.3 24 752 1 162.8 74 328 3 489/7

10. Podlaskie 9 275 778.5 28 019 2 333.0 94 464 7 880.6
11. Pomorskie 12 301 554.2 98 776 4 325.6 736 018 32 139.5
12. Śląskie 47 142 1 014.8 92 975 2 009.7 205 959 4 462.0
13. Świętokrzyskie 5 328 416.3 172 13.5 42 726 3 353.7
14. Warmińsko-mazurskie 31 727 2 223.0 18 922 1 302.6 50 076 3 451.9
15. Wielkopolskie 53 518 1 575.2 216 802 6 274.2 371 903 10 741.8
16. Zachodniopomorskie 20 402 1 205.0 16 821 976.4 55 893 3 246.9

Source: Influenza and influenza-like illness reports sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Voivodeship Sanitary-
Epidemiological Stations

more than 2-fold higher compared to the country in-
cidence. Relatively high incidence (compared to the 
country incidence) was noted in Małopolskie (4 702.7), 
Mazowieckie (4 633.9) and Pomorskie (4 325.6) 
voivodeships. The lowest two incidence rates noted 
in voivodeships (13.5 in Świętokrzyskie and 59.7 in 
Lubuskie voivodeships) differed considerably from the 
remaining voivodeships. Therefore, it suggests that the 
quality of influenza surveillance is not sufficient enough 
there and incidence rates of the epidemiological situa-

tion of influenza and influenza-like illness should not 
be considered as real (Tab. VII). 

Nearly a half (47.7%) of all cases reported in 
2011/12 epidemic season were infections in children 
and adolescents aged up to 15 years. Incidence in this 
age group was 8 893.8 per 100,000 children aged 0-15 
years. It value was 3-fold higher than the incidence 
for the whole population. One in four infections noted 
in this epidemic season occurred in children aged 0-4 
years. Incidence in this age group was the highest and 
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amounted to 12 792.3. Incidence in age group 5-14 years 
was nearly 2-fold lower (6 736.8) while in older age 
groups its value was even lower (15-64 years – 1 763.9; 
64 years and older – 1 591.0).

A total of 3 431 persons, i.e. 0.32% of all infected 
persons were referred to hospital due to influenza and 
influenza-like illness in 2011/12 epidemic season. The 
percentage of those hospitalized was the highest in the 
elderly and the youngest children. In case of persons 
aged 65 years and older, 0.76% were referred to hospital 
while in age group 0-4 years – 0.68%. The percentage of 
hospitalized persons in the remaining groups amounted 
to 0.13%. The reasons were: the symptoms of respira-
tory tract (95.8%), cardiovascular system (1.9%) (5.0% 
in persons aged 65 years and older) and other (7.8% ).*)

During the whole epidemic season, i.e. from Sep-
tember 2011 to August 2012, the Central Statistical 
Office registered 5 fatal cases due to influenza - 3 in 
2011 and 2 in 2012.

Etiological agent. In 2011/12 epidemic season, i.e. 
from week 36 of 2011 to week 35 of 2012, a total of 476 
samples collected from patients suspected of influenza 
in 14 voivodeships (excluding Dolnośląskie and Śląskie 
voivodeships) were tested within Sentinel. As many as 
26 samples were positive for the presence of influenza 
virus (5.5%). In case of 19 (73.1% of all influenza cases) 
and 7 (26.9%) samples, infections with types A and B 
influenza virus were detected, respectively. In case of 
18 samples, type A influenza virus was not subtyped and 
subtype A/H3N2/ was identified in 1 sample. 

Having considered test results of samples collected 
in the whole country beyond  Sentinel (1 590 samples, 
including those collected in hospitals), a total of 66 
samples were positive (3.1%). Infection with type A 
influenza virus was identified in 55 samples (83.3% 
of all influenza infections) while infection with type B 
influenza virus – in 11 samples (16.7%). Type A influ-
enza virus was not subtyped in 51 samples. Subtype A/
H3N2/ was identified in 4 cases. 

Test results for the presence of other viruses caus-
ing respiratory infections were positive in 335 samples 
(83.8% ). In case of 293 (87.5% of all positive results), 
38 (11.3%), 3 (0.9%), 1 (0.3%) samples, infections with 
RSV, parainfluenza virus type 3, parainfluenza virus 
type 1 and adenovirus were identified, respectively.

Therefore, in 2011/12 epidemic season, infections 
with type A influenza virus and RSV predominated in 
influenza infections and other viral respiratory infec-
tions, respectively.

Antigenic analysis of influenza strains isolated in 
2011/12 epidemic season in the National Influenza 
Centre in the NIPH-NIH showed their affinity with 
vaccine strains of the vaccines recommended for these 
epidemic seasons. 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN 2012/13 
EPIDEMIC SEASON. In 2012/13 influenza epidemic 
season, i.e. from 1st September 2012 to 31st August 
2013, a total of 3 025 258 influenza and influenza-
like illness cases were reported in Poland. Incidence 
was 7 851.0 per 100,000 population. Compared to 
2011/12 epidemic season and the median of five previ-
ous epidemic seasons, these values were nearly 3-fold 
and more than 5-fold higher, respectively. At least ¾ 
increase in the number of cases in the whole country 
and all voivodeships was reported compared to 2011/12 
epidemic season. 

Seasonal peak of infections was noted relatively 
early, i.e. in January of 2013. Only in this month, a total 
of 787 134 cases were reported in Poland, i.e. 26.0% of all 
infections notified in the whole epidemic season (Fig. 2). 

The highest incidence was observed in Pomorskie 
voivodeship, i.e. 32 139.5 per 100,000 population. Its 
value was more than 4-fold higher compared to the 
country incidence for the whole country. It also ex-
ceeded the incidence noted in other voivodeships by 
at leat 3 times. The lowest incidence (2 431.5; 69.0%; 
below the country incidence) was reported in Lubuskie 
voivodeship. Compared to the previous epidemic sea-
son, there was a significant reduction of disparities 
between voivodeships. Relation of the highest and the 
lowest incidence was 13:1 (Tab. VIII). 

As in 2011/12 epidemic season, nearly a half 
(43.5%) of all infections in 2012/13 epidemic season 
occurred in children and adolescents aged up to 15 
years. Compared to the previous epidemic season, 
however, their distribution was slightly lower, i.e. by 
4.2 percentage points. Incidence in this age group was 
22 708.0. Its value was nearly 3-fold higher than the 
incidence for the whole population. As in the previous 
years, the highest incidence was noted in children aged 
0-4 years (30 591.7). Incidence in age group 5-14 years 
was nearly 2-fold lower (18 374.0). Incidence in older 
groups was even lower (15-64 years – 5 320.3; older 
than 64 years – 4 724.0).

A total of 14 053 persons (0.46% of all cases) were 
referred to hospital due to influenza or influenza-like 
illness in 2012/13 epidemic season, i.e. more than 4-fold 
higher compared to the previous epidemic season. Having 
considered the total number of cases, it suggests that the 
patients were referred 1.5-fold more often to hospital in 
2012/13 than in the previous epidemic season. The elderly 
and the youngest children were most commonly referred 
to hospital. Of persons aged 65 years and older, 1.18% 
of those infected were referred to hospital. In case of 
children aged 0-4 years and remaining age groups, 0.79% 
and 0.28% were hospitalized, respectively. The reasons 
of referral to hospital were: the symptoms of respiratory 
tract (93.3%), cardiovascular system (4.8%) (9.7% in 
persons aged 65 years and older) and other (9.9% ).*) 
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During the whole epidemic season, i.e. from Sep-
tember 2012 to August 2013, the Central Statistical 
Office (initial data) registered 105 fatal cases due to 
influenza - 2 in 2012 and 103 in 2013.

Etiological agent. In 2012/13 epidemic season, i.e. 
from week 36 of 2012 to week 35 of 2013, a total of 
1 519  samples collected in 15 voivodeships (excluding 
Śląskie voivodeship) were tested within Sentinel. As 
many as 461 samples were positive for the presence of 
influenza virus (30.3%). In case of 365 (79.2% of all 
influenza cases) and 96 (20.8%) samples, infections 
with types A and B influenza virus were detected, 
respectively. In case of 129 samples (35.3% of all in-
fections with type A virus), type A influenza virus was 
not subtyped. Subtypes A/H1N1/pdm09 and A/H3N2/ 
were identified in 217 (59.5%) and 19 (5.2%) samples, 
respectively. 

Having considered test results of samples collected 
in the whole country beyond  Sentinel (5 430 samples, 
including those collected in hospitals), a total of 1 824 
samples were positive (26.8%). Infection with type A 
influenza virus was identified in 1 589 samples (87.1% 
of all influenza infections) while infection with type 
B influenza virus – in 243 samples (13.3%).**) Type 
A influenza virus was not subtyped in 346 (21.8%) 
samples. Subtypes A/H1N1/pdm09 and A/H3N2/ were 
identified in 1 066 (85.8% of all subtyped viruses) and 
187 (15.0%) samples, respectively.**) A total of 18 co-
infections were identified -10 co-infections with sub-
types A/H3N2/ and A/H1N1/pdm09 and 8 co-infections 
with subtype A/H3N2/ and type B.

Test results for the presence of other viruses caus-
ing respiratory infections were positive in 577 samples 
(24.0% ). In case of 501 (86.8% of all positive results), 
45 (7.8%), 12 (2.1%), 7 (1.2%), 5 (0.9%) and 4 (0.7%) 
samples, infections with RSV, parainfluenza virus 
type 3, parainfluenza virus type 2, adenovirus, parain-
fluenza virus type 1 and coronavirus were identified, 
respectively. 

Therefore, in 2012/13 epidemic season, infections 
with subtype A/H1N1/pdm09 and RSV predominated 
in influenza infections and other viral respiratory infec-
tions, respectively.

Antigenic analysis of influenza strains isolated in 
2012/13 epidemic season in the National Influenza 
Centre in the NIPH-NIH showed their affinity with 
vaccine strains of the vaccines recommended for these 
epidemic seasons. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

From the comparison of the number of cases 
reported in the period prior and after 2009 influenza 
epidemic transpires that the incidence for influenza and 

influenza-like illness considerably increased in the last 
two years in Poland. Actual scope of this increase, how-
ever, is difficult to assess due to indirect consequences 
of pandemic i.a. increased frequency of infection report-
ing, implementation of case definition expending the 
scope of registration, not to mention about the increased 
interest among physicians and units notifying the infec-
tions. It resulted in increased sensitivity of the system 
and consequently leads to an increase in the number of 
reported cases. It may be concluded that the process of 
system modification is still continued. 

Data on cases collected within the routine surveil-
lance suggest that influenza and influenza-like illness 
surveillance in Poland is still not sufficiently uniform 
and stable. Such assumption may only explain the differ-
ences observed between incidence in particular voivode-
ships and the age of infected persons. Improvement of 
these elements of surveillance should be a priority for 
the VSES employees. 

Alarmingly low (decreasing tendency) percentage 
of persons vaccinated against influenza does not ensure 
significant reduction of influenza virus circulation in 
population.  Simultaneously, it suggests the ineffec-
tiveness of influenza vaccine promotion campaigns 
conducted so far. Thus, there is a necessity to search 
for new methods to convince the population to the 
idea of vaccination. Increased acceptance of vaccina-
tion in healthcare settings and constant opposition to 
anti-vaccination movements should be the priorities in 
this respect. 

Received: 29.07.2014.
Accepted for publication: 13.08.2014

Addresses for correspondence:
Mirosław P Czarkowski
Department of Epidemiology, National Institute of Public 
Health-NIH
Chocimska 24, 00-791 Warsaw
e-mail: mpc@pzh.gov.pl

Ewelina Hallmann-Szelińska 
Department of Influenza Research
National Influenza Centre 
National Institute of Public Health-NIH 
Chocimska 24, 00-791 Warsaw
tel. 22 54 21 274
e-mail: ehallmann@pzh.gov.pl 

*) Data do not sum up to 100% as a person could be 
referred to hospital due to several reasons. 

**) Data do not sum up to 100% due to co-infections. 





PRZEGL EPIDEMIOL 2014; 68: 465 - 468 Epidemiological chronicle

©  National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

Małgorzata Sadkowska-Todys, Bożena Kucharczyk

RABIES IN POLAND IN 2012

Department of Epidemiology, National Institute of Public Health 
– National Institute of Hygiene in Warsaw

ABSTRACT

OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of rabies in Poland in 2012.  
MATERIAL AND METHODS. Evaluation was based on the analysis of data from questionnaires sent by the 
Epidemiological-Sanitary Stations. The data are from questionnaires of persons who were administered vaccine 
against rabies following exposure in Poland and beyond its territory and data from annual bulletin “Infectious 
diseases and poisonings in Poland in 2012”(Czarkowski MP et al., Warsaw, NIH and CSI) and epizootic data 
provided by the General Veterinary Inspectorate. 
RESULTS. In 2012, a total of 257 animal rabies cases were registered in Poland, i.e. nearly 60% more compared 
to 2011. More than 83% of these cases were reported in Podkarpackie province. Compared to 2011, more than 
3.5 increase was noted there. One rabid dog was reported in Śląskie province where one rabies infection in fox 
was noted there a year ago. Rabies infections in terrestrial animals were also reported in the following provinces: 
Małopolskie, Lubelskie, Warmińsko-mazurskie and Podlaskie. Single rabies infections in bats were registered 
in other regions of Poland. 
In 2012, a total of 7,753 persons were vaccinated against rabies, including 315, i.e. more than 4% due to the 
exposure to animals infected with rabies virus. Of persons vaccinated due to contact with a rabid animal, nearly 
40% and more than 44% were vaccinated following contact with rabid fox and domestic animal, respectively. 
As with the previous years, humans were vaccinated mostly due to contact with dogs and cats in which rabies 
could not be excluded – 5,974 persons (77%). 
CONCLUSIONS. A reason for concern is an increase in the number of animal rabies cases reported in 2012, 
especially in Podkarpackie province. Epizootic situation in Poland affects slightly the number of persons vac-
cinated against rabies who had contact with an animal which potentially is a source of rabies virus. Since many 
years, this number remains stable, amounting to 7-8,000 annually.

Keywords: rabies, epidemiology, Poland, 2012

In Poland, pursuant to the provisions in force, hu-
man rabies cases as well as post-exposure vaccinations 
against rabies are registered.

This paper aims at evaluating the epidemiological 
situation of rabies in Poland in 2012 compared to the 
previous years. 

MATERIAL AND METHODS

Epidemiological situation of rabies in Poland in 
2012 was analyzed on a basis of data from question-
naires sent by the Provincial Epidemiological and 
Sanitary Stations to the Department of Epidemiology of 

NIPH-NIH, including 7,753 and 106 questionnaires of 
persons vaccinated against rabies following exposure in 
Poland and other countries, respectively and data from 
annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in 
Poland in 2012” (Czarkowski MP et al., Warsaw, NIH 
and CSI) and epizootic data provided by the General 
Veterinary Inspectorate. 

RESULTS 

In 2012, no human cases of rabies were reported in 
Poland. Last human case was notified in  2002.



Małgorzata Sadkowska-Todys, Bożena Kucharczyk466 No 3

RABIES IN ANIMALS 

In 2001-2010, a stable decrease in the number of 
animal rabies cases was observed. In 2012, a total of 257 
rabid animals were registered in Poland. It is an increase 
by 60% compared to the previous two years. Infections 
occurred mainly in Podkarpackie province – 213, which 
accounts for more than 83% of all reported animal ra-
bies cases. In Małopolskie province, 24 infections were 
registered, which refers to a 2.5 decrease in the number 
of cases compared to 2011 (60 cases). One rabies infec-
tion in dog occurred in Śląskie province, where one fox 
was diagnosed with rabies a year ago. Since many years, 
rabies have not been noted there. In 2012, rabies infec-
tions in terrestrial animals were reported in 6 provinces. 
Both wild and domestic animals were infected. Pre-
dominantly, rabies occurred in foxes - 200 cases (nearly 
78%), of which 170 (85%), 21, 4, 4 and 1 were noted in 
Podkarpackie, Małopolskie, Lubelskie, Podlaskie and 
Warmińsko-mazurskie provinces, respectively.  

As with the previous years, single rabies infections in 
bats were registered. A total of 3 rabid bats were notified, 
i.e. one case in each of the following provinces: Warmińsko-
mazurskie, Pomorskie and Mazowieckie provinces. 

Tables I and II present the number of rabid animals 
and persons vaccinated against rabies due to contact 
with animals of categories AB (rabid animal, rabies 
confirmed laboratory or clinically), C (rabies has not 
been excluded in animal) and D (rabies-free animal at 
the moment of exposure).

REGISTRATION OF PERSONS EXPOSED TO 
RABIES

In 2012, 7,753 registration forms of persons vac-
cinated against rabies were obtained, i.e. 4% less 
compared to the number provided in Mz-56. Table II 
presents detailed data on vaccination against rabies in 
humans in particular provinces. 

Table II. Number of persons vaccinated against rabies in 
Poland in 2012, exposed to rabid (AB)  or rabies 
suspected (CD) animals

Province

No of people vac-
cinated against 

rabies Total Registry 
Mz-56

AB C D
Dolnośląskie _ 212 11 223 227
Kujawsko-Pomorskie _ 481 17 498 483
Lubelskie 1 281 38 320 316
Lubuskie _ 110 5 115 110
Łódzkie _ 627 51 678 693
Małopolskie 30 949 93 1072 1050
Mazowieckie _ 878 62 940 994
Opolskie _ 109 4 113 116
Podkarpackie 267 763 46 1076 1071
Podlaskie 13 199 15 227 227
Pomorskie 2 436 24 462 499
Śląskie 1 460 18 479 662
Świętokrzyskie _ 178 5 183 171
Warmińsko- Mazurskie 1 323 152 476 479
Wielkopolskie _ 443 78 521 532
Zachodnio-Pomorskie _ 353 17 370 369
Polska 315 6802 636 7753 7999

Data sources: Questionnaires - Person vaccinated against rabies, 
Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS 
/ GIS. Warsaw, 2012

Of 88 rabies outbreaks, a total of 315 persons were 
vaccinated. Compared to 2011 and 2010, this number 
was similar and significantly higher than in the previous 
years (10, 60, 91 and 99 in 2009, 2008, 2007 and 2006, 
respectively). However, it was still noticeably lower 
than in 2001, when 3,080 persons were vaccinated. 

In majority of cases, persons are vaccinated due to 
contact with animals in which rabies could not been 
excluded. In 2012, vaccination in this group accounted 
for 88% of all vaccinations. This percentage was compa-
rable to the average observed in the previous four years. 
In this group, the majority of persons were vaccinated 

Table I. Number of rabid animals (AB) and number of 
vaccinated persons exposed by rabid (AB) or rabies 
suspected (CD) animals in Poland in 2012

Animal
No of 
rabid 

animals
%

No of people 
vaccinated against 

rabies Total

AB C D
dog 13 9 80 4623 516 5219
cat 14 9 60 1351 117 1528
livestock 11 7 39 42 2 83
fox 200 132 125 107 _ 232
badger 2 1 0 12 _ 12
raccoon dog 2 1 2 2 _ 4
marten 10 7 7 51 _ 58
polecat 1 1 _ 10 _ 10
weasel _ _ _ 17 _ 17
bat 3 2 2 126 _ 128
rat _ _ _ 201 _ 201
mouse _ _ _ 82 _ 82
squirrel _ _ _ 51 1 52
wild hamster _ _ _ 1 _ 1
wild ruminant 1 1 _ 21 _ 21
hedgehog _ _ _ 19 _ 19
mole _ _ _ 10 _ 10
hare _ _ _ 6 _ 6
wild boar _ _ 30 _
other _ _ _ 22 _ 22
not identified _ _ _ 18 _ 18
Total 257 100 315 6802 636 7753

Data sources: Monthly Reports on Animal Rabies in Poland (Gen-
eral Veterinary Inspectorate), Questionnaires - Person vaccinated 
against rabies



Rabies in Poland in 2012 467No 3

following the exposure to dogs and cats in which rabies 
was not excluded – 5,974 persons (77%) (Tab. II).

In Poland in 2012, males were slightly more fre-
quently vaccinated against rabies compared to females 
(Tab. III). As with the previous years, the highest num-
ber of vaccinated persons was noted in the 2nd and 3rd 
quarter – more than 62% of persons vaccinated in the 
year (Tab. IV). The number of persons living in urban 
areas was 1.5 higher compared to those living in rural 
areas. In the majority of cases, persons from urban 
and rural areas were vaccinated due to the exposure 
to animals in which rabies was not excluded (category 
C) - Table V.

Table III. Human antirabies vaccination in Poland in 2012 
by age and gender

Gender Age 0-6 7-18 >18 Total
Men 292 862 2842 3996
Women 246 795 2716 3757
Total 538 1657 5558 7753

Table IV. Seasonal distribution of human antirabies vaccina-
tion in Poland in 2012,  by quarter

Quarter
No of people vaccinated against rabies

AB C D Total
I 46 1262 139 1447
II 65 2116 236 2417
III 59 2194 179 2432
IV 145 1230 82 1457
Total 315 6802 636 7753

Table V. Human antirabies vaccination in Poland in 2012 
according to urban/rural distribution of cases

No of people vaccinated against rabies
AB C D razem

Town 40 4216 327 4583
Countryside 275 2586 309 3170
Total 315 6802 636 7753

SOURCES OF HUMANS EXPOSURE  
TO RABIES 

 Tables I, VI and VII provide the information on the 
sources of humans exposure to rabies virus. In 2012 in 
Poland, one rabid animal in rabies outbreaks exposed 
more than 3.5 persons on average. Following the ex-
posure to rabid animal, 315 persons were vaccinated. 
Persons were vaccinated due to contact with 88 rabid 
animals – Table VI. Vaccinations due to contact with 
animals in which rabies was confirmed were performed 
> 7 times more often in persons living in rural compared 
to urban areas.  

In 2012, a total of 106 persons were vaccinated who 
were exposed to rabies abroad. Exposure was noted in 
European (e.g. Ukraine, Romania, Greece and Russia) 
and non-European countries such as Thailand or Indone-

sia. Exposure was mainly attributed to dogs and cats – in 
72 persons (nearly 68%) and predominantly observed in 
summer time, i.e. the 3rd quarter of a year – nearly 39%. 

Table VI. Human exposure in animal rabies focuses (AB) 
in Poland in 2011. Number of rabid domestic and 
wild animals (AB)

Province

N
o 
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Lubelskie 1 1 0 0 1 1
Małopolskie 9 6 3 1 29 30
Podkarpackie 70 48 22 12 255 267
Podlaskie 5 0 5 4 9 13
Pomorskie 1 1 0 2 0 2
Śląskie 1 0 1 1 0 1
Warmińsko- Mazurskie 1 1 0 0 1 1
Polska 88 57 31 20 295 315

Table VII. Human antirabies vaccination caused by rabies 
suspected  animals (C)

No of people 
vaccinated against 

rabies*:
No of people vaccinated against rabies:

domestic 
anumals

wild 
animals

animal 
escaped

animal: 
dead not 

tested

test 
results not 
taken into 
account **

no informa-
tion about 

animal

6016 768 6376 315 12 0
*  in 18 caes the animal was not identified
** in  99 cases rabies of animal was excluded and vaccination 
was stopped

EFFICACY AND SAFETY OF VACCINATION 
AGAINST RABIES IN HUMANS 

Efficacy of vaccination against rabies is influenced 
by the following factors: accessibility of highly im-
munogenic vaccine and serum, severity of injuries 
caused by rabid animals, time between exposure and 
vaccination and adherence to vaccination schedule 
recommended by producer. Due to contact with animal 
diagnosed with rabies, a total of 315 persons were vac-
cinated, including 20 (ca 6%) who had skin damages 
(bites or scratches) and 51 persons exposed to saliva 
(Tab. VI and VIII). 

In 2012, the following negligence in vaccination 
were determined (Tab. IX): not all persons who had 
contact with rabid animal and suffered from skin dam-
age were administered serum. Serum was not provided 
for persons who were exposed to saliva of animal with 
confirmed rabies. Furthermore, serum was given ex-
clusively to 86 persons who were exposed to animal 
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suspected of rabies. Vaccination at day 7 or later fol-
lowing exposure was initiated in case of 1,300 persons, 
including 125 persons who were exposed to animal with 
confirmed rabies. 

In 2012, a total of 16 adverse events following im-
munization were notified, including 10 and 6 of local 
and systemic nature, respectively. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS

1.  In 2012, a significant increase in the number of ani-
mal rabies cases was observed, of which the majority 
was notified in Podkarpackie province. Therefore, 
it may be concluded that epizoonotic situation has 
deteriorated, especially in this province.   

2.  However, a low number of rabid animals registered 
in Poland does not significantly affect the reduction 
of vaccination against rabies in humans in recent 
years. The number of vaccinated persons remains 
stable, amounting to 7-8,000 annually.
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Table VIII. Human exposure to rabies infection in Poland in 2012 by rabid (AB) and rabies suspected (CD) domestic and 
wild animals. Kind of  injures.  

Kind of exposure

No of people exposued by

dogs and cats livestocks wild animals not identified 
animals

AB C D AB C D AB C D C
no contact, undirect contact, touching 86 36 2 28 11 _ 120 76 _ _
licks 38 47 4 11 9 _ 13 27 _ _
scraches 6 200 14 _ 1 _ 2 44 _ _
bite wound of palms and head not 
breaks the skin

8 2327 264 _ 14 1 _ 493 _ 2

bite wound of palms and head breaks 
the skin

_ 300 82 _ 2 _ _ 5 _ 12

bite wound of upper body, limbs, and 
arms not breaks the skin

2 2940 248 _ 4 1 2 111 1 _

bite wound of  upper body, limbs, and 
arms breaks the skin

_ 124 19 _ 1 _ _ 12 _ 4

Total 140 5974 633 39 42 2 137 768 1 18

Table IX. Prophylactic procedures in person exposed to rabies 
infection in Poland in 2012

Information on prophylactic procedure

No of people 
vaccinated against 
rabies
AB C D

Total number 
of vaccinated 
people

315 6802 636

sera was admin-
istered

up to 72 h after exposure 2 73 0
> 72 h after exposure 3 15 0

vaccine was 
administered

up to 72 h after exposure 87 4632 549
4-6 days after exposure 103 994 44
7-14 days after exposure 115 910 38
> 14 days after exposure 10 265 5
no information 0 1 0

vaccine administered according to instruc-
tion 309 6179 610
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Diseases of HCV etiology are rarely diagnosed 
based on the clinical picture as their course is frequently 
asymptomatic or mildly symptomatic for many years. 
Consequently, an accidental detection of laboratory 
markers indicative of HCV infection often precedes the 
diagnosis. From serologic surveys performed recently 
in Poland transpires that anti-HCV prevalence in Pol-
ish population ranges from 0.9 to 1.9%, depending 
on study population and methodology adopted. These 
studies confirmed the presence of HCV-RNA in blood, 
indicating active infection, at 0.6% which corresponds 
to ca 200,000 adults who require immediate diagnosis 
and treatment. An estimated number of cases diagnosed 
in the period of HCV therapy accessibility is ca 30,000 
which refers to 15% detection rate (1, 2, 3).

It is believed that spontaneous clearance of HCV 
occurs in ca 20-40% of acute infections. HCV in-
fection does not manifest itself for many years. Of 
patient with chronic hepatitis C, one in five persons 
is diagnosed with infection at the stage of advanced  
pathological changes of liver, i.e. hepatic cirrhosis and 
less frequently, hepatocellular carcinoma. Extrahepatic 
manifestations may also occur. 

All patients diagnosed with acute and chronic hepatitis 
should be subject to treatment, irrespective of fibrosis stage 
and existence of comorbidities. Its objective is to stop or 
recede pathological changes, especially fibrosis (4, 5). 

Due to its higher effectiveness, treatment in early 
stages of infection should be initiated. In case of limited ac-
cess to drugs, the following patients should be treated first: 
•	 with fibrosis (F≥1),
•	 waiting for a liver transplantation or having under-

gone this surgery, 
•	 hemodialyzed, especially those waiting for kidney 

transplantation,
•	 with extrahepatic manifestations of HCV infection 

(membranous glomerulonephritis, cryoglobulinae-
mia, lichen planus, cutaneous porphyria and others).

Drugs recommended in therapy of HCV infections 
Drugs which have been registered by EMA (Eu-

ropean Medicines Agency) or FDA (Food and Drug 

Administration) were exclusively presented in these 
recommendations as only those would be  reimbursed 
within NHF drug programmes.

Acute HCV infection 
Presence of laboratory markers (elevation of alanine 

aminotransferase, anti-HCV, HCV-RNA) in person 
whose prior test for HCV was negative or with docu-
mented exposure to HCV infection is the only objective 
criterion of acute hepatitis C diagnosis. In other cases, 
diagnosis of acute stage of hepatitis C may be incon-
clusive. It should not be forgotten that HCV-RNA is 
detectable 1-3 weeks following exposure while antibod-
ies to HCV can be detected not until 4-10 weeks later. 
Antibodies to HCV are present in 50-70% and more 
than 90% of cases following the onset of symptoms, 
provided they will appear and 3 months later, respec-
tively. In some patients, anti-HCV would not be present 
at all. In such situations, the presence of HCV-RNA is 
a basis for HCV infection diagnosis.  

Therapy should be considered provided HCV-RNA 
is still detectable at week 12 following the onset of 
symptoms or presence of laboratory markers. Pegylated 
interferon alfa (PegIFNa) 2a or 2b monotherapy should 
be applied for 24 weeks. In case of co-infection with 
HIV-HCV, therapy with ribavirin (RBV) should be 
considered (5).

Chronic HCV infection
Chronic HCV infections may proceed as chronic 

hepatitis C and cirrhosis or hepatocellular carcinoma 
of HCV etiology. The criterion to diagnose chronic 
diseases of HCV etiology is the presence of HCV-
RNA (in blood serum, liver tissue or  peripheral blood 
mononuclears) for at least 6 months in person with liver 
disease markers or extrahepatic manifestation of infec-
tion. While qualifying for treatment, virus genotype and 
stage of fibrosis should be first determined. Treatment 
monitoring should include detection of HCV-RNA using 
qualitative techniques with limit of detection <15 IU/mL 
and quantitative techniques whose limit of detection 
does not exceed 25 IU/ml.
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General indications 
•	 Selection of therapy should include its accessibility, 

efficacy and safety. It should be also accompanied 
by providing the patient with clear information on  
therapy duration and possible side effects typical of 
each drug as well as importance of recommended 
treatment regimen adherence and principles of 
therapy continuation and interruption. 

•	 If there is a need to modify the treatment due to 
the occurrence of side effects in triple therapy with 
protease inhibitors and interferon, the doses of RBV 
and/or PegIFNa should be reduced. If such attempts 
failed, DAA should be discontinued. 

•	 Due to the risk of selection of resistant isolates, 
monotherapy with DAA is not acceptable. 

•	 IL28B genotyping while qualifying patients for 
treatment is not required as it limits the accessibility 
to treatment and does not provide any pharmacoeco-
nomic benefits (5).

•	 Testing for HCV mutations prior to treatment is 
justified in patients infected with HCV genotype 
1a which is rarely detected in Poland. Therapy with 
simeprevir is not recommended in patients with 
Q80K mutation on viral genome. 

•	 Fibrosis is assessed according to 5-grade scale from 
0 to 4, using liver biopsy or elastography. Biopsy is 
recommended especially in case of co-existence of 
other liver diseases (5). 

•	 Treatment may be considered to be effective if HCV-
RNA is undetectable at week 24  following its end 
(achievement of sustained virological response – 
SVR). Until the moment of achieving unequivocal 
test results regarding long-term efficacy with DAA 
(especially without interferon), monitoring of ALT 
and HCV-RNA at weeks 48 and 96 following the 
end of therapy is recommended. Efficacy of therapy 
should be assessed using techniques whose lower 
limit of detection is <15 IU/mL. 

•	 Persons infected with HCV, especially with cirrhosis, 
should be systemically monitored for hepatocellular 
carcinoma (HCC). Ultrasound of liver and option-
ally detection of alpha-fetoprotein (AFP) should 
be performed every 24 weeks following the end of 
therapy, also if it was effective. Assessment of alpha-
fetoprotein (AFP) level alone should not be used for 

early diagnosis of HCC. However, it may be useful 
in prognosis of diagnosed cancer and monitoring of 
therapy. If neoplastic changes are suspected, 4-phase 
CT examination with contrast or magnetic resonance 
imaging with contrast are recommended. Contrast-
enhanced ultrasound is not recommended for routine 
diagnosis of HCC (7-12). 

•	 Patients who are qualified for liver transplantation 
and those who have undergone such surgery should 
be first subject to therapy without interferon. 

•	 Therapy of HBV-HCV or HIV-HCV co-infection is 
identical as in monoinfection with HCV virus. As with 
any co-morbidities, patients should be considered for 
possible drug interactions. Due to the lack of interac-
tion with antiviral drugs, administration of sofosbuvir 
is optimal in case of HIV-HCV co-infection.

•	 Infections with all HCV genotypes in children (≥3 
years) are routinely treated with dual PegIFNa and 
RBV therapy.  

Tables placed at the end of this paper present dos-
age regimen of drugs included in recommendations 
(Table I), contraindications to interferon alfa-based 
therapy (Table II), criteria of interferon intolerance 
(Table III), therapeutic options in treatment of HCV 
infections of particular genotypes (Table IV) and defini-
tions concerning therapy inefficacy (Table V).

Specific indications
A basis for selecting a therapy is determining HCV 

genotype.

Genotype 1
Patients who have not been treated before or 

with relapse of infection following dual therapy with 
PegIFNa and RBV should be subject to triple therapy, 
including:
•	 a drug of DAA group - BOC, TVR, SOF, SMV, DCV 

or another drug of this group provided it has been 
approved by EMA or FDA

•	 one of pegylated interferons alfa: PegIFNa2a or 
PegIFNa2b

•	 ribavirin 
Provided one of the following situation would oc-

cur: 

Table I. Dosage regimen of drugs included in recommendations 
Drug categories Classes Drugs Basic dosage regimen 

Direct Acting 
Antivirals (DAA)

NS3 inhibitors (proteases)
Boceprevir (BOC), 
Telaprevir (TVR), 
Simeprevir (SMV), 

2,400 mg three times a day
2,250 mg two times a day
150 mg/day

NS5B inhibitors (polymerases) Sofosbuvir (SOF) 400 mg/day
NS5A inhibitors Daclatasvir (DCV) 60 mg/day

Interferons Pegylated interferons alfa (PegIFNa) PegIFNa2a
PegIFNa2b

180 mg/week
1.5 mg/kg/week

Others Ribavirin (RBV) 1,000 or 1,200 mg/ body weight <75 kg and >75 kg 
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•	 null or partial response to dual therapy with Pe-
gIFNa and RBV

•	 inefficacy of triple treatment 
•	 advanced stage of hepatic fibrosis (equal to stage 4), 
•	 contraindications or intolerance to interferon, 

patient should be subject to complex therapy with 
the drugs of DAA group, optionally with ribavirin 
(without interferon) used in combinations of con-
firmed efficacy. 

Triple therapies  

Therapy with boceprevir
Initiation of BOC is preceded by 4-week dual 

therapy referred to as lead-in phase. It consists in 
administering one of PegIFNa in combination with 
RBV. Boceprevir should be initiated at week 5 of 
therapy (13).

Treatment of patients who have not been treated 
before should be of the following duration: 
•	 28 weeks (4-week lead-in period + 24 weeks of triple 

therapy) if HCV-RNA is undetectable in serum at 
weeks 8 and 24

•	 48 weeks (4-week lead-in period + 32 weeks of 
triple therapy + 12 weeks of  PegIFNa and RBV) 
if viremia is detectable and undetectable at weeks 8 
and 24, respectively.
Treatment of patients with relapse of infection 

following dual therapy with PegIFNa and RBV should 
be of the following duration:

•	 48 weeks (4-week lead-in period + 32 weeks of triple 
therapy + 12 weeks of PegIFNa and RBV) if viremia 
is undetectable at week 24.
Triple therapy with BOC should be discontinued if:

•	 HCV-RNA is ≥1000 IU/mL at week 8 of therapy 
•	 HCV-RNA is ≥100 IU/mL at week 12 of therapy 
•	 HCV-RNA is detectable (recommended limit of 

detection  ≥25 IU/mL) at week 24 of therapy. 

Therapy with telaprevir 
From its beginning, triple therapy with TVR should 

be initiated in combination with PegIFNa and RBV for 
12 weeks. Patients in whom viremia is undetectable at 
weeks 4 and 12 of therapy should receive PegIFNa and 
RBV alone for  12 weeks. Triple therapy with TVR should 
be discontinued if HCV-RNA exceeds 1,000 IU/mL 
at weeks 4 or 12. In case of other patients, dual therapy 
should be continued to week 48. Treatment should be 
discontinued if viremia is detectable at weeks 24 or 
36 (14).

Therapy with sofosbuvir
Triple therapy with SOF is initiated in combina-

tion with PegIFNa and RBV for 12 weeks in patients 
who have not been treated before and with relapse of 
infection following dual therapy with PegIFNa and 
RBV (15).

Therapy with simeprevir
From its beginning, triple therapy with SMV is ini-

tiated in combination with  PegIFNa and RBV for 12 

Table II. Contraindications to interferon alfa-based therapy 
Interferons alfa should not be applied in the following situations:
•	 hypersensitivity to interferon or any of its excipients,
•	 decompensated cirrhosis,
•	 hepatitis or other autoimmune disease,  
•	 transplantation of liver or any other organ,
•	 patients qualified for liver transplantation,
•	 severe, uncontrolled cardiac disease whose impeded control was confirmed by cardiology consultation,
•	 metabolic syndrome, especially uncontrolled diabetes whose impeded control was confirmed by endocrinology consultation,
•	 depression, suicidal thoughts or attempts confirmed by psychiatric examination,
•	 thyroid diseases accompanied by abnormal TSH,
•	 anaemia,
•	 thrombocytopenia <90,000 /mL,
•	 absolute neutrophil count <1,500 /mL.

Table III. Criteria of interferon intolerance 
Intolerance to interferon is observed if at least one of the following symptoms would occur in the course of treatment:
•	 hypersensitivity to interferon or any of its excipients,
•	 autoimmune disease,
•	 exacerbation of previously existing comorbidity,
•	 initial weight loss by more than 20%,
•	 depression, suicidal thoughts or attempts,
•	 abnormal TSH,
•	 haemoglobin concentration <8.5 mg%
•	 thrombocytopenia <50,000 /mL,
•	 absolute neutrophil count <500 /mL,
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weeks, then SMV is discontinued and patient receives  
PegIFNa and RBV alone for additional 12 weeks. Triple 
therapy with SMV should be discontinued if HCV-RNA is 
detectable (recommended limit of detection ≥25 IU/mL) 
at weeks 4 or 12 (16).
 
Therapy with daclatasvir

From its beginning, triple therapy with DCV is 
initiated in combination with  PegIFNa and RBV for 
12 weeks. Provided HCV-RNA is <25 IU/ml at week 4 
of therapy and is undetectable (recommended limit of 

detection <15 IU/mL) at week 10, then patient receives 
PegIFNa and RBV alone for additional 12 weeks. If 
HCV-RNA is ≥25 IU/mL at week 4 and is still detect-
able at week 10 (>15 IU/mL), triple therapy should be 
continued to week 24 (5). 

Therapies without interferon
Therapy without interferon is recommended in the 

following situations:
•	 null or partial response to aforesaid triple or dual 

therapy with PegIFNa and RBV, 

Table IV. Therapeutic options in treatment of HCV infections of particular genotypes
Genotype Population Drugs Therapy duration

1

Previously untreated patients or those with 
relapse of infection following therapy with 
PegIFNa+RBV 

BOC+PegIFNa+RBV 
TVR+PegIFNa+RBV 
SOF+PegIFNa+RBV 
SMV+PegIFNa+RBV
DCV+PegIFNa+RBV

28-48 weeks (including 24-32 weeks of BOC)
24-48 weeks (including 12 weeks of TVR) 
12 weeks
24 weeks (including 12 weeks of SMV)
24 weeks (including 12-24 weeks of DCV)

•	Partial or null response to therapy with 
PegIFNa+RBV or triple therapy with IFN,

•	Advanced fibrosis (F4) or a history of liver 
decompensation,

•	Contraindications or intolerance to IFN 

SOF+SMV+/-RBV
SOF+DCV+/-RBV
SOF+RBV

12 weeks
24 weeks
24 weeks

2

Previously untreated patients PegIFNa+RBV 16-24 weeks
•	 Inefficacy of PegIFNa+RBV
•	 Advanced fibrosis (F4) or a history of liver 

decompensation
SOF+PegIFNa+RBV 12 weeks

Contraindications or intolerance to IFN SOF+RBV 12 weeks

3

Previously untreated patients PegIFNa+RBV 16-24 weeks
•	 Inefficacy of PegIFNa+RBV
•	 Advanced fibrosis (F4) or a history of liver 

decompensation
SOF+PegIFNa+RBV 12 weeks

Contraindications or intolerance to IFN SOF+RBV 24 weeks
Inefficacy of triple therapy or SOF+RBV SOF+DCV+/-RBV 24 weeks

4

Previously untreated patients or those with 
relapse of infection following therapy with 
PegIFNa+RBV 

SOF+PegIFNa+RBV 
SMV+PegIFNa+RBV
DCV+PegIFNa+RBV

12 weeks
24 weeks (including 12 weeks of SMV)
24 weeks (including 12-24 weeks of DCV)

•	Partial or null response to therapy with 
PegIFNa+RBV or triple therapy with IFN,

•	Advanced fibrosis (F4) or a history of liver 
decompensation,

•	Contraindications or intolerance to IFN 

SOF+SMV+/-RBV
SOF+DCV+/-RBV
SOF+RBV

12 weeks
24 weeks
24 weeks

5 
and 
6

Previously untreated patients or those for 
whom previous therapy was ineffective SOF+PegIFNa+RBV 12 weeks

•	 Contraindications or intolerance to IFN,
•	 Advanced fibrosis (F4) or a history of liver 

decompensation
SOF+RBV 24 weeks

1,2,3,4,5,6 Patients qualified for liver transplantation SOF+RBV until liver transplantation, max.  24 weeks
1,3,4,5,6

Patients who have undergone liver 
transplantation

SOF+DCV+/-RBV 12-24 weeks
2 SOF+RBV 12-24 weeks
1,4 SOF+SMV+/-RBV 12-24 weeks

Table V. Definitions concerning therapy inefficacy
Response level to treatment Definition 
Null response virological response: HCV-RNA has not decreased by more than 2 log10 IU/ml (100-fold) during therapy.
Partial virological response: HCV-RNA has decreased by more than 2 log10 IU/ml (100-fold); however it was still detectable 

during therapy. 
Relapse: HCV-RNA is undetectable at the end of therapy; however it is detectable during observation 

following  therapy. 
Breakthrough: HCV-RNA is detectable during therapy when previously it was undetectable. 
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•	 advanced stage of hepatic fibrosis (F4) or a history 
of liver decompensation,

•	 contraindications or intolerance to interferon. 
Below enumerated combinations are of confirmed 

efficacy:
•	 SOF + SMV +/- RBV for 12 weeks,
•	 SOF + DCV +/- RBV for 24 weeks,
•	 SOF + RBV for 24 weeks provided the aforesaid 

two combinations cannot be applied. 

Genotype 2
Dual therapy with interferon

Combination of PegIFNa and RBV should be ap-
plied in patients who have not been treated before. 
Treatment duration is 24 weeks. However, it may be 
shortened to 16 weeks in patients with low initial vire-
mia (<400,000 IU/mL) which is undetectable following 
4 weeks of therapy. Provided viremia in blood serum 
has not decreased by at least 2 log10 IU/ml (i.e. 100-
fold) following 12 weeks of therapy, treatment should 
be discontinued. 

Triple therapy with interferon
Combination of PegIFNa, RBV and SOF should be 

applied for 12 weeks in the following situations:
•	 inefficacy of prior dual therapy with PegIFNa and 

RBV (relapse, null or partial response), 
•	 advanced stage of fibrosis (F4).

Dual therapy without interferon
Combination of SOF and RBV should be applied 

for 12 weeks exclusively in case of contraindications or 
intolerance to interferon. Treatment may be prolonged 
to week 20 in patients with cirrhosis. 

Genotype 3
Dual therapy with interferon 

Combination of PegIFNa and RBV should be ap-
plied in patients who have not been treated before. 
Treatment duration is 24 weeks. However, it may be 
shortened to 16 weeks in patients with low initial vire-
mia (<400,000 IU/mL), which is undetectable following 
4 weeks of therapy. Provided viremia in blood serum 
has not decreased by at least 2 log10 IU/ml (i.e. 100-
fold) following 12 weeks of therapy, treatment should 
be discontinued. 

Triple therapy with interferon
Combination of PegIFNa, RBV and SOF should be 

applied for 12 weeks in the following situations:
•	 inefficacy of prior dual therapy with PegIFNa and 

RBV (relapse, null or partial response), 
•	 advanced fibrosis (F4).

Dual therapy without interferon
Such therapy should be applied for 24 weeks ex-

clusively in case of contraindications  or intolerance 
to interferon. Below combinations are of confirmed 
efficacy:
•	 SOF + RBV – in patients who have not been treated 

before,
•	 SOF + DCV +/- RBV – in patients in whom prior 

triple therapy or SOF+RBV were ineffective.

Genotype 4
Triple therapies with interferon

Initiation of such therapies is recommended exclu-
sively in patients who have not been treated before or 
with relapse of infection following dual therapy with 
PegIFNa and RBV (undetectable HCV-RNA in serum 
at the end of dual therapy with PegIFNa and RBV and 
the occurrence of viremia at a later time).

Therapy with sofosbuvir
Triple therapy with SOF is initiated in combination 

with PegIFNa and RBV for 12 weeks in patients who 
have not been treated before and with relapse of infec-
tion following dual therapy with PegIFNa and RBV.

Therapy with simeprevir
From its beginning, triple therapy with SMV is 

initiated in combination with PegIFNa and RBV for 12 
weeks, then SMV is discontinued and patient receives 
PegIFNa and RBV alone for additional 12 weeks. Triple 
therapy with SMV should be discontinued if HCV-RNA 
is detectable (recommended limit of detection ≥25 IU/
mL) at weeks 4 or 12. 

Therapy with daclatasvir
From its beginning, triple therapy with DCV is 

initiated in combination with PegIFNa and RBV for 
12 weeks. Provided HCV-RNA is <25 IU/ml at week 4 
of therapy and is undetectable (recommended limit of 
detection <15 IU/mL) at week 10, then patient receives 
PegIFNa and RBV alone for additional 12 weeks. If 
HCV-RNA is ≥25 IU/mL at week 4 and is still detect-
able at week 12 (>15 IU/mL), triple therapy should be 
continued to week 24. 

Therapies without interferon
Therapy without interferon is recommended in the 

following situations:
•	 null or partial response to triple or dual therapy with 

PegIFNa and RBV, 
•	 advanced stage of hepatic fibrosis (F4) or a history 

of liver decompensation,
•	 contraindications or intolerance to interferon. 

Below enumerated combinations are of confirmed 
efficacy:
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•	 SOF + SMV +/- RBV for 12 weeks,
•	 SOF + DCV +/- RBV for 24 weeks,
•	 SOF + RBV for 24 weeks provided the aforesaid 

two combinations cannot be applied. 

Genotype 5 or 6
Triple therapy with interferon

Combination of PegIFNa, RBV and SOF should be 
applied for 12 weeks in all patients as a basic therapy. 

Dual therapy without interferon
Combination of SOF and RBV should be applied 

for 24 weeks exclusively in case of contraindications 
or intolerance to interferon. 
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ABSTRACT

Developed by Geoffrey Rose strategy of preventive medicine caused a major breakthrough in thinking about the 
effectiveness of preventive measures. The distinction between actions within the high-risk groups against activi-
ties at the level of the whole population raised awareness of public health workers that focus on highly vulnerable 
individuals may lead to underestimation of the problem of cases among individuals out high risk groups, who 
due to their numbers in the population, participate to a greater number of cases. The author of this study points 
to the importance of this distinctions, but also highlights some methodological problems of Rose theory. 
It is postulated efficiency-oriented approach to prevention that takes into account integrated action which includes 
activities at the level of the whole population, but also an attempt to deliver individualized messages to smaller 
groups and ant to individuals including those beyond high-risk groups. In the author’s opinion this is of particular 
importance in the context of strong social stratification.

Keywords: Geoffrey Rose, the strategy of preventive medicine, social stratification

INTRODUCTION

Geoffrey Rose in his article from 1985 “Sick Indi-
viduals and Sick Populations” (1) formulated the basis 
for new strategies to prevent the disease . In subsequent 
publications , especially in the book: “The Strategy of 
Preventive Medicine” (2) Rose developed these ideas 
and their strategy applied to other groups of diseases. 
Rose views had a major impact on the approach to public 
health. It made some kind of revolution in the under-
standing of prevention issues. By many epidemiologists 
and public health activists Rose’s distinctions have been 
accepted without reservations, although soon after the 
publication of the “Strategy” there were some critics 
of the Rose’s approach (3). How is his model viewed 
today, after almost three decades of the development 
of epidemiology? Is it still a paradigm of prevention of 
diseases in the population , or Rose’s strategy would 
require at least a partial revision ?

Geoffrey Rose took distinction between the causes 
of individual cases and the causes of the disease in-
cidence in the population as the starting point of the 
proposed strategy. He indicated that these causes can 
markedly vary from each other. Using metaanalysis 
Rose has confronted numbers of cases occurring in the 
high risk groups with those in the population out of those 
groups. As a result he has shown that in many situations 

cases occurring in the so-called high risk groups, i.e. 
patients with particularly high exposure parameters, 
are less numerous than in other members of the popu-
lation among which the exposure level is significantly 
lower. It happens despite probability of getting sick is 
higher in the risk groups, the number of people out of 
risk groups is so much higher, that cases among them 
outnumber those which occur in the risk groups. With 
all the importance of this observation, it is in fact very 
simple. The number of new cases in a given time in a 
given subpopulation is the product of incidence and the 
number of people in this subpopulation. Thus, among 
those not exposed or with less exposure the number 
of cases may be greater than in the risk groups, if the 
ratio of incidence in risk groups to the incidence in the 
rest of the population will be less than the ratio of the 
number of persons outside the risk groups to the number 
within these groups. 

 

where: In is an incidence in risk groups, Ln is number of 
people within risk groups Inn is the incidence out of risk 
groups and Lnn is population size outside risk groups.

The second fundamental observation of Rose is a 
distinction between the causes of individual cases and 
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causes of incidence. The causes of individual cases Rose 
interpreted as formulated by Roy Acheson: “Why is this 
patient ill with this disease at this time?” Such a method 
of search for causes of the disease is characteristic to a 
doctor admitting a new patient. It is based on an check-
ing of previously known risk factors of the disease, and 
where applicable, also its direct causes.

When considering the causes of incidence Rose 
notes that in populations in which the causative agent 
is very common, especially when it is widespread as air 
pollution or the drinking water, demonstrating that given 
exposure is a risk factor may be virtually impossible 
within the single population and requires a comparison 
of the relation of exposure to incidence in at least two 
different populations. It is a true observation, known at 
least since the Goldberger study on pellagra and it is 
an important departure from the rigorous treatment of 
ecological fallacy (4).

The distinction between the causes of individual 
cases and of the incidence is in the Rose theory a 
premise to focus prevention rather on populations than 
on individuals. Evaluation of Rose’s message should 
therefore include both elements: how justified are his 
premises and how rational is the postulate of targeting 
prevention activities on the entire population.

SICK POPULATION

For philosophical purists, the term “sick population” 
could constitute an attempt to introduce into epidemiol-
ogy an abstract entity. However, reading of the Rose’s 
texts clearly shows that it is simply a figure of speech, 
for which he hides incidence of a specific disease in 
the population. Rose demarcates the determinants of 
individual cases and the determinants of incidence rate.

And here it is hard to disagree with him, but the lan-
guage he uses for this distinction needs to be clarified. 
Something else is the presence of a particular risk factor in 
an individual person, than is the prevalence of this factor 
in the population. While in the case of a single event of 
illness, the cause is a set of known and unknown risks 
factors, sufficient to make person ill, the incidence in the 
population is a consequence of the prevalence of the same 
and other risk factors present in different combinations in 
numerous people who have got sick in this population.

It is doubtful that the doctor can determine risk 
factors that favored the occurrence of the disease in a 
single patient in isolation from epidemiological stud-
ies, which previously stated that the disease in the 
population occurs more often in people who come into 
contact with these risk factors. Rose’s argument that in 
populations which differ in terms of the average val-
ues eg. of the distribution of blood pressure, there are 
the factors that affect the population as a whole, goes 

beyond empiricism of epidemiological studies. Rose 
says: “Why is hypertension absent in the Kenyans and 
common in London?’. The answer to that question has 
to do with the determinants of the population mean; for 
what distinguishes the two groups is nothing to do with 
the characteristics of individuals, it is rather a shift of 
the whole distribution—a mass influence acting on the 
population as a whole”.

It is hard to inquire how Rose imagined “a mass 
influence acting on the population as a whole”. The 
distribution of the characteristic (eg blood pressure) in 
the population is the distribution frequency of its occur-
rence in individual members. The shift of the distribu-
tion to any side can hardly be interpreted differently 
than by change in the prevalence in this population of 
the environmental or individual factors which increase 
or decrease the likelihood of the occurrence of specific 
characteristic in the individual people, or change in its 
numerical value, eg blood pressure or fasting glucose 
levels. In the specific case of differences in the mean 
value of distribution of blood pressure in people of 
Kenya and London, this may be a factor occurring at dif-
ferent frequencies and/or quantities in both populations 
or present in only one of them. Today we know many 
of such factors, which in this case would have a high 
preliminary likelihood of influence on the distribution 
of blood pressure. It would be worth to assess them in 
both populations, if since the time of Rose it has not 
been done yet. In any case, whichever modification of 
the distribution of variables in a population otherwise 
than by the interaction with its individual members is 
beyond my imagination.

THE HIGH RISK STRATEGY 
AND POPULATION STRATEGY

The division of preventive strategies Rose relied on 
his distinction between individual risk and the risk to the 
population. In his opinion, a high-risk strategy is based 
on cutting the fragment of the distribution of incidence 
(or prevalence) versus the exposure and remaining only 
its end of high risk (1).

In prevention of diseases, high-risk strategy Rose 
seems to understand as a domain of the doctors, who 
their traditional practice previously targeted on people 
who are ill, expand to healthy individuals at high risk 
selected from the population as a result of screening. It 
is, therefore, prevention applied individually, character-
ized by a high motivation of the person participating in 
it and by physician who carries it out. In the opinion of 
Rose it is a strategy with a high individual effectiveness. 
According to Rose, disadvantages associated with this 
strategy have their source in the high cost and difficulty 
of conducting the screening. Preventive measures ad-
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dressed to individuals have limited the effect in time and 
scale and in individual cases they relate to the low levels 
of initial probability of illness. Rose as a significant dif-
ficulty in their implementation considers the mismatch 
of healthy lifestyle habits (eg. diet) with the customs of 
other people with whom the person is associated.

Promoted by Rose’s population strategy can be 
realized by improving the health conditions of the 
environment, and especially through the promotion of 
healthy behaviors in society and shaping of some social 
norms. Achieving success in this way would give a very 
significant reduction in the incidence of the disease, to 
which those actions would be addressed. As an example 
Rose gives the result of the Framingham study that 
the reduction in the mean population blood pressure 
by 10 mm Hg would reduce the mortality rate due to 
cardiovascular diseases by 30%. Also rightly points 
out that the introduction of health behaviors as social 
norms would avoid conflicts or the stigma associated 
with behaviors offstanding from the socially accepted.

Rose was aware of the limitations of the popula-
tion strategy. Among them he mentions little benefit 
to individuals and the resultant low motivation of both 
physicians and people to which preventive measures 
are addressed. Disadvantages listed here are particularly 
difficult problem in the case of rare events. It may be 
the case when preventive measures entail significant 
costs, as it is in prevention with the use of medicinal 
preparations or vaccines, and when these measures may 
be accompanied by adverse side effects.

Both strategies are not mutually exclusive what 
Rose clearly emphasizes. Selection of disease preven-
tion strategies should take into account its severity 
and prevalence, but also the safety and the costs of 
preventive measures and epidemiological studies which 
give the diagnosis of the problem. If limited range of 
prevention is expected, the cost of screening emerge as 
important factor for rationale of preventive program. 

In many actual publications, including those pre-
pared by WHO, Rose’s division of prevention strategies 
for population oriented and individual ones in high-risk 
groups is the basis for the classification (5). Numerous 
preventive measures comply fully to this classification. 
However, there are some, which combine the features of 
both types and their classification in those terms, depends 
on how these actions are interpreted. An example of such 
a prevention is mandatory vaccination. It applies to the 
whole population, but is given to individual people who 
mainly belong to vulnerable groups as are children in the 
first years of life. Rose, indeed, accept the possibility of 
simultaneous application of both types of prevention, but 
in his work their definitional separation is clearly indicated.

PREVENTION TARGETED 
ON EFFECTIVENESS

Population approach to prevention measures has 
two main lines of action: massive environmental inter-
ventions and actions through influence on the prevailing 
patterns of conduct in society. Both of these courses of 
action are applied to reduce or eliminate exposure, so 
they belong to primary prevention. Historical overview 
of the activities in the field of environmental interven-
tions indicates that perhaps the greatest success in this 
field was the introduction of sewerage and water supply 
systems in cities. Although in the first period sometimes 
happened that they spread gastrointestinal diseases, as 
indicated for example by Snow studies (6), but with 
technological improvements they have become one of 
the most important factors in reducing the incidence of 
infectious disease.

Another area to improve the safety of the environ-
ment is the reduction of the air pollution. Despite the 
presence in the vehicles exhaust combustion products 
and other substances with carcinogen potential, the 
share of air pollution in the risk of lung cancer is neg-
ligible compared with cigarette smoking (7). Much 
more serious is the impact of air pollutants on chronic 
bronchitis (8). Without questioning the importance of 
the release of human settlements from the nuisance as-
sociated with air pollution, and this also applies to other 
environmental pollutants, it is important to link environ-
mental interventions with the reliable epidemiological 
studies which should asses their potential impact. And 
what is equally important, in all preventive measures 
it is necessary to weight the expected benefits against 
the projected costs.

Many variables of exposure are associated with the 
style of life and are in a direct way dependent on con-
scious actions of individuals or on norms and customs 
of the population accepted without reflection. They 
represent risk factors of diseases or injuries which are 
well documented in epidemiological studies. The most 
important and widely known are: smoking, obesity and 
diets high in fats and carbohydrates, lack of physical 
activity, alcohol abuse, and use of psychoactive sub-
stances. Changing the habits of the population is perhaps 
even more difficult than improving the environment. A 
moderate success in smoking reduction came with the 
fear of lung cancer, which prompted many adults to 
quit smoking. At the same time, however, the number 
of teenage smokers increases in many countries.

The undoubted failure of the attempts to change 
habits is the increase of the incidence of obesity in many 
countries. Preventive measures by raising awareness at 
the population level collide in this case with easy ac-
cess to fast food places serving foods rich in fats and 
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sweets eaten between meals. Aggressive advertising 
and incentives appear to have much greater impact than 
even the best- documented, but unattractive instructions, 
which refer to the time-delayed effects. Reported by 
cardiologists and diabetologists difficulties associated 
with the change of dietary habits of persons with initial 
or even advanced symptoms, indicate how difficult it 
is to change established habits, even in a situation of 
serious threats and health disorders. And this happens in 
secondary and tertiary prevention promoted by doctors 
to the patients in direct contact.

The great potential to improve health through pre-
vention acting at the population level, emphasized by 
Rose on the example of hypertension, is in most cases 
difficult to exploit and in most countries not used. This 
is why examples of a few successful population preven-
tive measures such as the North Karelia Project, are so 
important. Known for many years problem of prema-
ture deaths caused mainly by cardiovascular diseases 
among residents of North Karelia became the starting 
point of large-scale epidemiological studies aimed at 
identification of the prevalence of different risk factors 
of coronary heart disease in the target population. 

As particularly important for the people of Karelia 
was high-fat diet, smoking, low physical activity, and 
alcohol abuse. Other known risk factors for coronary 
artery disease such as excessive psychosocial stress, did 
not occur in these studies as variables specific for this 
particular population (9). In the next stages of the pro-
gram the authors turned to preventive measures. Since 
these tasks are largely related to the impact of healthy 
behavior and life styles related to it, health promoters 
used on a large scale theoretical achievements of soci-
ology and psychology of behavior. The authors of the 
program worked with great dedication combining meth-
ods as affecting the population by the media, but also by 
the action involving doctors to identify individual risk 
factors of their patients and to apply measures aimed 
directly at them. Another extremely important element 
in this program was constant evaluation of its results .

How North Karelia project fits into the classification 
of Rose? The fact that Rose had joined in its program 
both interventions at the population level and action ad-
dressed to the individuals is at least consistent with his 
classification. However, in many cases, the problem is 
the practical inseparability of individual and population-
based interventions. Starting from the example of Rose, 
in which he compares the average blood pressure of no-
mads from Kenya and administrative staff in London, it 
can be seen that a change in environmental conditions of 
Londoners into Kenyan ones would be less than realistic 
. Therefore, it would be also unrealistic to influence the 
average blood pressure of the population of London in 
this way. Blood pressure is a variable dependent on so 
many genetic and environmental factors that addressed 

by the action on the population as a whole, for example 
by recommendation of low-sodium diet, could be only 
slightly if not negligibly effective. 

The primary activity, which in this case could lead 
to a significant reduction in the mean blood pressure 
would be detection of a large enough fraction of people 
with hypertension and subjecting them to treatment, but 
also providing them and others, who do not have hyper-
tension with detailed information on the recommenda-
tions for lifestyle and diet. And act similarly, regarding 
elevated levels of LDL cholesterol and triglycerides. 
For some parts of the population dietary recommenda-
tions would suffice, but some should be qualified for 
the treatment with statins according with the doctor’s 
decision based on an assessment of reputed risk score, 
like eg. the Framingham / ATP III (10). Separation of 
the population in these groups can be made only on the 
assessment of physicians in individual contacts.

Therefore, in a holistic approach to prevention, as it 
was conducted in the North Karelia Project , population-
based activities carried out through the media should 
be extended for the same message applied to individual 
patients in direct contacts with doctors . And these indi-
vidual messages on preventive recommendations should 
be an integral part of the doctor-patient relations , not 
necessarily related to the primary purpose of the visit .

While the distinction of prevention at the popula-
tion level and through individual actions is theoretically 
justified and came for good to the foundations of public 
health, in practical activities this division can be main-
tained when it comes to environmental interventions, 
but when it comes to the prevention by change of be-
havioral patterns, the message to the population cannot 
do much without reaching the individual members. In 
this case, the individual actions of medical staff have a 
much greater impact then media messages (11).

Social and economic stratification within countries 
really complicates the ability to reach evenly different 
subpopulations by media messages on prevention. It 
also causes differences in the use of media recommen-
dations in practice, and even creates problems for the 
various strata of the society with access to the benefits 
of the natural environment and the communal facilities. 
Wilkinson’s study clearly indicate the role of economic 
stratification, which turns out to be much more impor-
tant than the average level of wealth of a society, as a 
determinant of health and longevity of the population 
(12). It must be stressed, that the average survival time 
of a population is a weighted average survival times 
of different subpopulations, which may differ very 
much from each other. Subpopulations may also differ 
markedly in their sensitivity to the transmitted recom-
mendations, their understanding of messages and ability 
to adapt to them. Large differences can occur in the 
possibilities of reaching out to these groups. Therefore, 
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addressing prevention activities to the entire popula-
tion is a gross simplification. To achieve the effect for 
population-based preventive measures, it is necessary 
to vary their content addressed to different social groups 
and possibly widespread reaching out to individuals, 
including not only high-risk groups.
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ABSTRACT

BACKGROUND. The health deterioration of the unemployed is the serious challenge for the public health, es-
pecially of that health promotion programs for this group were not always effective.
OBJECTIVES. The aim of the papers is to recognise initially the health effects of unemployment among Warsaw 
inhabitants in order to formulate recommendations for future more comprehensive research.
MATERIAL AND METHODS. Out of the respondents who joint the program of social participation in health 
reforms, 23 the unemployed and 172 employed persons were included to the study. The eight indicators of health 
status and eight components of health security were assumed.
RESULTS. As regards health status, compared to employed persons, relatively more of the unemployed perceived 
their health, physical and mental well-being as worse,  they more frequently remained at home due to illness 
and were admitted to hospital, but relatively fewer of them visited physicians. As regards health security, rela-
tively more the unemployed assessed their medical expenses as very high, used only public health care and well 
understood the information received from family doctor, but relatively fewer of them experiences difficulties in 
getting to physicians. The future retirement system they perceived dramatically poorly. However, not all visible 
differences reached the level of statistical significance.
CONCLUSIONS. Despite the limitation of our findings due to a preliminary nature of the study, they confirmed 
unquestionable relationship between unemployment and health deterioration. The recommendations for future 
more extensive research were presented in detail.

Key words: health, work, unemployment

INTRODUCTION

Unemployment is a serious public concern in the 
situation when the European Union (EU) countries 
make efforts to reduce social inequalities, and on the 
other hand, the unemployment rate has risen succes-
sively since 2008 as a result of economic crisis (1). The 
position of the unemployed in Poland is particularly 
difficult, because, compared to the Nordic and Western 
European countries, they are deprived to a greater extent 
of adequate social assistance (2). In 2013, 15% of Poles 
considered themselves as unemployed, 31% of them 
were unemployed in the past, at least one unemployed 
person was in 29% of the Polish family, 59% of the 
unemployed remained without a paid job for more then 

one year and only 11% of them received unemployment 
benefits (3). Moreover, 58% of adult employed Poles 
were afraid that they lose their job (4), 25% of them were 
engaged on temporary contracts (the highest rate in the 
EU), and the next 10% were employed part-time (5).

The harmful effects of unemployment, especially 
long-term unemployment, on health are well docu-
mented. It should be noted that the relationship between 
health and unemployment is be-directional; unemploy-
ment may lead to deterioration of health, and on the 
other hand, poor health may increase the probability of 
being unemployed (6). The methodologically reliable 
studies confirmed that unemployment increases directly 
the risk of premature death (7), health deterioration (8, 
9), occurrence of chronic diseases (10, 11) and disability 
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(12). It was shown that the increase of unemployment 
rate in EU countries by 1% results in significant rising 
in suicides, particularly among young people (13). As 
regards selection of employees based on their health 
status, the European Community Household Panel 
(ECHP) showed that those of worse self-rated health, 
and mental and somatic problems at baseline were later 
at higher risk of becoming and remaining unemployed 
by a long period (14). This phenomenon of selection due 
to health occurs more often in the countries with a lower 
unemployment rate. The loss of a job affects not only 
the health of individual, but also his/her family (15).

The aim of presented paper is to recognise initially 
the health effects of unemployment among Warsaw in-
habitants, perceived as by the unemployed themselves, 
in order to formulate recommendations for future more 
comprehensive research.

MATERIAL AND METHODS

The presented analysis is a part of the wider scien-
tific project concerning social participation in health 
reforms in Poland, the main object of which was to 
examine the usefulness of information gathered by 
survey method as a tool of citizens’ involvement for cre-
ating and implementing the healthcare policy (16). The 
preliminary study was expected to recognise initially a 
number of important public health problems, perceived 
by citizens themselves, and to formulate recommenda-
tions for future research. Data were collected from April 
to June 2011 in Warsaw. The streets and buildings were 
selected in all districts of the town in such a way that 
the obtained sample would reflect the demographic 
diversity of the inhabitants of Warsaw. Four hundred 
six respondents correctly completed questionnaires and 
195 of them (23 unemployed and 172 employed) were 
included in the analysis. Demographic characteristics 
of the sample and the content of questionnaire were 
presented in detail in our previous publication (16). 

The original questionnaire for the research was 
constructed in Health Promotion and Postgraduate 
Education Department of the NIPH – NIH. In order to 
examine health determinants and health consequences of 
being unemployed, the eight indicators of health status 
and eight components of health security were adopted. 
Health status was measured by: 1) self-reported health, 
2) physical well-being, 3) mental well-being, 4) social 
support, 5) staying at home due to illness in the last year, 
6) being in contact with physicians in the last year, 7) 
occurrence of chronic diseases, and 8) hospitalisation in 
the last year. Health security was measure by assessment 
of: 1) healthcare system, 2) medical expenses, 3) type of 
healthcare utilisation, 4) quality of care from the public 
family doctor, 5) difficulties in getting to physicians, 6) 
understanding the information about health received from 
family doctor, 7) quality of the care from the private phy-
sicians, and 8) assessment of existing retirement system. 
Each item was dichotomised. 

In addition, the life and behavioural factors were 
included in the analysis as potential mediators between 
unemployment and health. Life’s problems covered the 
following negative events that would occurred in the 
past year: 1) family problems, 2) lack of money, 3) lack 
of opportunity for relaxation, 4) difficult housing condi-
tions, 5) encountering with violence, 5) reduction of so-
cial life. Risk behaviours were measured by: 1) regular 
alcohol drinking (at least one a week), 2) drunkenness 
(at least one during the last year), 3) current cigarette 
smoking (with varying frequency), 4) illicit drug use 
(at least one time over the lifetime)

The Epi Info statistical software package for PCs 
was applied for establishing database. The chi-square 
test was used for analysis of the differences between  un-
employed and employed respondents in status of health 
and health security. The significance was accepted at the 
level of  p<0.05, however, due to preliminary nature of 
our study and a limited number of the unemployed in 
the sample, the noticeable differences (more than 5%) 
were considered, even thought they did not show the 
statistical significance.

Table I. Demographic characteristics of the sample (%).
Demographic characteristics Unemployed

(n=23)
Employed
(n=172) 

p value1

Gender
        Male 
        Female 

Education
        Secondary or lower
        Higher 
 
Marital status
        Married
        Other (single, divorced, widowed) 

9.0
13.6

17.9
7.9

9.2
20.9

91.0
86.4

82.9
86.4

90.8
79.1

0.328

0.048

0.035

1 chi-squared test
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RESULTS

The demographic characteristics largely differenti-
ated the respondents varied by occupational activity 
(tab. I). Significantly more of the lower educated per-
sons and those of unmarried status were unemployed 
at the time of data collection. Women were at slightly 
greater risk of being out of work.

The differences in health status between the both 
groups, even visible, were insignificant due to a limited 
number of the sample (tab. II). Nevertheless, it is worth 
noting that unemployed respondents were considerably 
more likely to assess worse their health (11% more), 
physical (7% more) and mental (11% more) well-being, 
and they more frequently remained at home due to ill-
ness (14% more) and were admitted to hospital (8% 
more). In contrary, relatively fewer of them visited 
physicians in the last year (7% less).

As regards the health security, significantly more 
unemployed respondents (17% more) perceived their 

medical expenses as very high (tab. III). Some of the 
remaining differences, although statistically insignifi-
cant, were noticeable. Relatively more unemployed used 
only public healthcare (12% more) and well understood 
the information about their health received from fam-
ily doctor (14% more). On the other hand, relatively 
fewer unemployed respondents experienced frequent 
difficulties in getting to physicians (9% less). It is 
interesting that none of them assessed the retirement 
system positively. Assessments of care obtained from 
public family doctor, as well as from private physicians 
were the same in the both groups.

Visible differences were observed in some media-
tors between unemployment and health (tab. IV). The 
lack of money, as expected, was significantly more 
prevalent among the unemployed (twice more). They 
also were significantly more likely to encounter violence 
(as much as 4 time more). The remaining differences of 
negative life events were insignificant, but it is worth 
noting that, compared to the employed, considerably 

Table II. Differences in health status in relation to occupational activity (%).

Health indicators Unemployed
(n=23)

Employed
(n=172) p value1

Self-rated health (not good)

Physical well-being (not good)

Mental well-being (not good)

Social support (not good)

Staying at home due to illness (2 times or more)

Being in contact with physicians (2 times or more)

Chronic disease (at least 1 disease)

Hospitalisation (at list 1 admission)

52.2

44.4

68.2

52.4

60.9

47.8

69.6

26.1

40.7

37.5

56.7

53.2

46.2

55.5

66.9

17.9

0.295

0.565

0.305

0.944

0.187

0.487

0.795

0.346
1 chi-square test

Table III. Differences in health security assessment in relation to occupational activity (%).

Components of health security Unemployed
(n=23)

Employed
(n=172) p value1

Healthcare assessment (positive)

Medical expenses (very high)

Healthcare utilisation (only public)

Difficulties in getting to physicians (often)

Public family doctor assessment (positive)

Understanding of health information (yes)

Private physician assessment (positive)

Retirement system assessment (positive)

4.8

27.3

26.1

21.7

84.2

57.9

94.1

0.0

7.0

11.0

14.0

30.2

85.6

43.1

93.2

3.5

0.702

0.032

0.133

0.400

0.870

0.221

0.885

0.373
1 chi-square test
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more of the unemployed declared the difficult housing 
conditions (14% more), while they were less likely 
to report the family problems (16% less) and the lack 
of opportunity for relaxation (11% less). Regarding 
the risk behaviours, the unemployed presented more 
favourable behaviour in alcohol drinking and use of 
illicit drugs, while the significantly higher proportion 
of them smoked cigarettes currently.

DISCUSSION

It should be taken into account that presented study 
was of a preliminary one, and therefore, differences 
between unemployed and employed respondents of 
our sample, even considerable, may not show statistical 
significance. Nevertheless, the results of our research 
indicate an association between unemployment and 
worse health (in self-rated health, physical and mental 
well-being, staying at home due to illness and hospitali-
sation). Most of the prospective studies, in which un-
employment was assumed as cause of health disorders, 
confirmed that loss of a job and remaining out of paid 
work, especially for a long period of time, may results in 
deterioration of mood and self-rated health (8), mental 
(17) and somatic disorders (10, 11) in initially healthy 
people. The health deterioration due to job loss is mostly 
influenced by the level of social security benefits for the 
unemployed in particular countries (18). The associa-
tion between unemployment and healthcare utilisation 
is more complicated. Of the two studies conducted in 
Sweden by Ahs et al., in one significantly higher rate 
of unemployed visiting physicians were observed (19), 
while in the other there were no significant differences 
in both the physician visits and hospitalisation, although 
the rates of unemployed were even slightly lower 
(20). In another study on Swedish sample, the rate of 
hospital admissions among the unemployed was sig-
nificantly greater, and their hospitalisation was higher 

due to alcohol-related conditions, traffic accidents and 
self-harm, while there were no evidence that job loss 
increased hospital admissions due to cardiovascular dis-
eases (21). In contrary, the study conducted in Germany 
showed that the unemployed were admitted to hospital 
less often than those of employed status, but admissions 
due to myocardial infarction and stroke were frequent 
just among them (22). Vartinen at al. found that Finnish 
unemployed visited physicians rarely compared to the 
permanent employed, but relatively more of them were 
hospitalised (23). Thus, there is need of the international 
comparison of the relationship between job loss and 
healthcare utilisation, taking into account the differences 
in rate of unemployment, changes over the time, quality 
of healthcare, unemployment insurance and benefits, 
national health programmes for the unemployed, social 
support and many other country-specific factors. 

It is understandable that financial difficulties are 
the most important sources of problems on the social 
sphere, on which the unemployed point out, also in our 
sample. The financial difficulties results in the exces-
sive medical expenses and fewer opportunities to use 
the services of private physicians, and this inequalities 
was observed in the other European countries (23). As 
regards the social and health support, in the European 
countries, where the studies of social security of the 
unemployed were conducted, those who were without 
of a job, generally, perceived lower social support 
in comparison with the employed (24, 25), and they 
were more likely to assess the healthcare as unmet 
their need (20). The assessment of social and health 
security of the unemployed of our sample seems to be 
more optimistic. They did not differ from employed in 
perceived social support or intensity of social life, and 
even they had a better relationships with their family. 
In contrary to the quite well present social conditions, 
the future retirement benefits, assessed very low by all 
working age respondents, were perceived dramatically 
low by the unemployed. As regards health security, the 

Table IV. Differences in life and behavioural factors in relation to occupational activity (%).

Life and behavioural factors Unemployed
(n=23)

Employed
(n=172) p value1 

Negative life events in the last year:
    family problems (yes)
    lack of money (yes)
    lack of opportunities for relaxation (yes)
    difficult housing conditions (yes)
    encountering with violence (yes)
    reduction in social life (yes)

Risk behaviours:
    regular alcohol drinking (at least once a week)
    drunkenness (at least once in the previous year)
    current cigarette smoking (in varying frequency)
    illicit drug use (at least once over a lifetime)

39.1
69.6
39.1
26.1
21.7
30.4

8.7
30.4
95.5
4.3

55.5
32.4
50.1
12.1
5.8
31.8

25.7
34.9
68.5
14.3

0.139
>0.001
0.290
0.068
0.006
0.895

0.071
0.674
0.008
0.185

1 chi-square test
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unemployed respondents assessed both the public and 
private healthcare physicians as well positively as those 
employed. The better understanding of health informa-
tion may indicate that the unemployed received greater 
care from the public family doctors.

The previous studies, in general, confirmed that 
unemployment increased the risk of excessive alcohol 
drinking, cigarette smoking and the use of illicit drugs, 
however, the relationship seems to be more complicated 
and country-specific (26). Our study found the unem-
ployed at higher risk of regular cigarette smoking, but 
positive effect of unemployment on alcohol drinking 
and drug use was also observed. In Poland the unem-
ployment rate is high, thus, this second finding could 
be resulted by the nature of the high unemployment (in 
a higher unemployment rate the differences present at 
a lower rate are blurring).

There are the evidence that re-employment reduces 
health problems (8), although job quality and a type 
of employment contract modify the benefits to a great 
extent. The longitudinal study of Leach et al. conducted 
on the large sample showed that positive health effects 
occurred in those re-employed, who perceived high 
quality of their new job, while in those, for whom the 
work was insecure and unsatisfactory, the health re-
mained poor (27). As regards employment contract, the 
studies in Finland and USA indicates the relationship 
between temporary or flexible working employment 
and the increase of health problems, especially mental 
disorders (28, 29).

Regardless of the common actions concerning 
the help to acquire new skills and find a job, in many 
European countries the special health promotion pro-
grammes for the unemployed are developed. However, 
their efficacy, even in such country of high social se-
curity as the Netherlands, seems to bee limited or none 
(30). Therefore, the more detailed recognition of the 
determinants of relationship between unemployment 
and health is necessary.

CONCLUSIONS

Taking into account a number of limitations of 
our findings, they showed undoubted relation between 
unemployment and health on Warsaw inhabitants’ 
example. Simultaneously, it should be remembered 
that compared to many other European countries, the 
situation of the unemployed in Poland is particularly 
difficult. It obligates us to postulate the need for taking 
up extensive research that would enable the public, 
especially the unemployed, the active involvement 
with policy-making, accepted by them, to overcome 
unemployment. Thus, future investigations planned 
in NIPH-NIH should include the following questions:

1. To what extent health status at baseline determines 
employment? What specific health disorders pose a 
particular risk to remain without work for a long time?

2. To what extent unemployment, especially long-term, 
results in health deterioration? What disorders occur 
most frequently?

3. Does the type of employment contract affect the state 
of health?

4. How the physical working environment and interper-
sonal relationships in the earlier period of employ-
ment influenced the health of the unemployed?

5. How the unemployed perceive their health in the 
physical, mental and social dimensions? How self-
rated health changes over time?

6. Is the unemployed status taken into consideration by 
physicians visited by them because of health disor-
ders? Is their dignity, autonomy and confidentiality 
respected?

7. How often the unemployed use health care (family 
doctor, specialist health care, hospitalisation, private 
physicians)?

8. How the unemployed assess the availability of health 
care?

9. Have the unemployed the possibility of bearing the 
cost of treatment?

10. Do they received comprehensive and understandable 
information about their health? Are they provided 
with psychological support?

11. To what extent taking behaviours harmful to health 
(excessive alcohol drinking, smoking, drug use) is 
a reaction to difficult situation due to lack of work? 
To what extent the unhealthy behaviours increase 
the risk of health disorders?

12. How social support (or lack of support) from family, 
friends and institutions providing social care affects 
the health of the unemployed? How unemployment 
affects family health?
It is unquestionable that such research should be 

conducted on a sample of sufficiently large numbers of 
respondents to allow a detailed analysis of the impact of 
all the determinants presented above on the health of the 
unemployed, and also meet the criteria of representative-
ness for the nationwide population. A prospective study 
on the same cohort would be most beneficial to observe 
changes in the health of the unemployed over the time.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. In the situation of rapid population ageing, it is necessary to encourage the older people to 
work longer. This requires a recognition of health conditions that cause the decision to continue working in 
retirement age.
OBJECTIVES. The aim of the study was to determine differences in health status and health security between 
working and non-working retirees involved in the program of social participation in healthcare reform.
MATERIAL AND METHODS. Of 406 participants of the program of social participation in healthcare reform, 
161 non-working retirees and 21 working retirees were involved to analysis. Eight indicators of health status 
and eight components of health security were adopted.
RESULTS. Our findings showed the weak relationship between health and the working continue in retirement 
age. The considerable differences between the groups were reported only for physical well-being; the working 
retirees felt better. They continued work despite the fact that most of them perceived their health poorly and 
almost all suffered from chronic diseases. The working in retirement age was related with financial and social 
benefits to a greater extent. The working retirees rarely reported financial problems, the medical expanses was 
less onerous for them, they had the great opportunity to use the private physician services, and they more often 
perceived social support. The negative effect of working in retirement age, however, was related with the lack 
of time to rest, more negative assessment of existing healthcare system and less satisfaction with health informa-
tion received from family doctor.
CONCLUSIONS. Our finding would indicate that health status influences the work in retirement age to a limited 
extend. Financial motivation and social factors seems to be the main determinants of working continue. The 
recommendations for future more extensive research were presented in detail.

Key words: health, work, retirees

INTRODUCTION

The ageing of population is one of the most serious 
worldwide challenges of the twenty-first century (1, 2). 
The increase of life expectancy and low fertility rate are 
the two main sources of population ageing in the devel-
oped countries. According to The 2012 Ageing Report 
prepared by European Commission, life expectancy 
at birth for men in the European Union is projected 
to increase by 7.9 years for men and by 6.6 years for 
women by 2060. Fertility rates decreased dramatically 
since the sixties of the twentieth century, from 2.70 in 

1960 to 1.48 in 2000. Although the rate has slightly 
increased since 2005, nevertheless in all EU countries 
it is expected to remain below the natural replacement 
rate of 2.1 in the period to 2060. As a result of these 
unfavourable trends, the demographic old-age depen-
dency ratio (people aged 65 or above relative to those 
aged 15-64) is projected to increase from 26% in 2010 
to 52.5% in 2060 (3). Furthermore, in EU countries the 
average actual retirement age is shorter than statutory 
retirement age by 1 to 6 years in men and by 1 to 4 
years in women (4). Demographic situation in Poland 
is particularly difficult, because fertility rate is one of 
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the lowest in the European Union. Moreover, the rise 
of old-age dependency ratio between 2010 and 2060 in 
Poland is expected as the highest in EU (3).

The negative changes in population structure are 
serious burden for public expenditure. During the last 
half century the life expectancy after pensionable age in 
Europe increased by 5 years for men and by over 6 years 
for women. As a consequence, the public spending on 
providing the benefits for retirees has risen successively, 
and in 2005 accounted for from 3% (Ireland) to 14 % 
(Italy) of GDP. In Poland the growth between 1990 and 
2005 was as much as twice, from 5,5% to 11,5% of GDP 
(4). Moreover, the old Europeans are more and more 
healthier. About 40% of persons aged 65 years or above 
perceive no limitation due to health problems (5). Para-
doxically, although the life expectancy after pensionable 
age increased and health of old people became better, 
up to the nineties of the last century in many European 
countries the statutory retirement age was decreased both 
for men (France, Ireland, Italy, Sweden) and for women 
(Austria, Czech Republic, Denmark, France, Ireland, 
Portugal, Slovakia, Sweden) (6). Therefore, in the last 
decade various actions concerning pension reforms were 
undertaken in all EU countries, also in Poland (3, 7). Re-
gardless of country-specific differences in legislation, the 
statutory retirement age is usually extended to between 
65 and 68 years, as well as the minimum contribution 
period, and it will be equated for men and women. 

The financial incentives are undoubtedly the most 
important factor causing the work continue in retire-
ment age (8), while as regards the health status, the 
relationship seems to be more complex and depends 
largely on how the health is measured (9-11). The aim 
of presented paper is to explore initially the differences 
in both the health benefits and  difficulties between 
working and non-working retirees in Warsaw in order 
to formulate recommendations for future more com-
prehensive research. Such study are especially needed 
in the time of the public debate related to the extension 
of the retirement age.

MATERIAL AND METHODS

The presented analysis is a part of the wider scien-
tific project on the improvement of social participation 
in health reforms in Poland (12). Data were collected 
from April to June 2011 in Warsaw by self-administered 
questionnaires. Four hundred six correctly completed 
questionnaires were included in the analysis. Demo-
graphic characteristics of the sample and the content of 
questionnaire were presented in detail in our previous 
publications (12). The group of non-working retirees 
covered the respondents who had reached retirement 
age (in Poland in 2011 – for women 60 years and for 

men 65 years), received a pension and they did not work 
(n=161). The group of working retirees consisted of the 
participants at retirement age who voluntarily delayed the 
retirement and continued the work or those who received 
the pension and additionally carried out a paid job (n=21). 

The original questionnaire for the research was 
constructed in Health Promotion and Postgraduate 
Education Department of the National Institute of Public 
Health – NIH. In order to examine positive as well as 
negative health determinants and health consequences 
of working in retirement age the eight indicators of 
health status and eight components of health security 
were assumed. Health status was measured by: 1) self-
reported health, 2) physical well-being, 3) mental well-
being, 4) social support, 5) staying at home due to illness 
in the last year, 6) being in contact with physicians in 
the last year, 7) occurrence of chronic diseases, and 8) 
hospitalisation in the last year. The assessments of: 1) 
existing retirement system, 2) health care system, 3) 
medical expenses, 4) type of health care utilisation, 5) 
care from the public family doctor, 6) difficulties in 
getting to physicians, 7) understanding the informa-
tion about health received from family doctor, and 8) 
care from the private physicians, were used to gather 
information on perceived health security. The following 
negative life events that occurred in the past year were 
considered: 1) family problems, 2) lack of money, 3) 
lack of opportunity to relaxation, 4) difficult housing 
conditions, 5) encountering with violence, 6) reduction 
of social life. Each item was dichotomised.

The Epi Info statistical software package for PCs 
was applied for establishing database. The chi-square 
test was used for analysis the differences between 
working and non-working retirees in health status and 
health security. The significance was accepted at the 
level of p<0.05, however, due to preliminary nature 
of the study and a limited number of working retirees 
in the sample, the noticeable differences (more than 
5%) were considered, even thought they did not show 
statistical significance.

RESULTS

Out of the all participants, who had reached retire-
ment age (n=182), paid work performed 11.5% (n=21). 
Socio-demographic characteristics of the both groups 
was presented in tab. I. Significantly more the high 
educated participants and visibly (but insignificantly) 
more women in retirement age undertook paid work.

Statistically significant differences were not found 
in health status due to limited number of the sample 
(tab. II). It is, however, worth noting that considerably 
fewer working retirees perceived their physical well-
being (13% less) and social support (13% less) as worse. 
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Differences in health security were also insignificant 
(tab. III). Nevertheless, noticeably fewer working retirees 
assessed healthcare system positively (7% less), declared 
very high medical expenses (14% less) and used only 
public healthcare (18% less), while more of the non-
working retirees well understood information about their 
health received from family doctor (17% more).

As regards the life factors, the working retirees, as 
expected, were less likely to declare the lack of money 
(17% less), while relatively more of them perceived the 
lack of opportunities for relaxation (7% more). How-
ever, the both differences were insignificant (tab. IV). 

DISCUSSION

Due to preliminary nature of our study, some ob-
served differences, even visible, were not confirmed 
statistically. Nevertheless, our findings would suggest 
that association between working in retirement age and 
health status was weak, and it concerned particularly the 

physical well-being perceived subjectively. The differ-
ences in self-rated health and mental well-being were 
low, and health were similar in the both groups, if “hard” 
indicators were used for evaluation (staying at home due 
to illness, being in contact with physicians, occurrence 
of chronic diseases and hospitalisation). Interestingly, 
the working retirees continued the work, even though 
most of them assessed their health negatively, and al-
most all suffered from chronic diseases. The previous 
studies focused on examining the impact of health status 
on early retirement yielded inconclusive results, and 
the findings depended largely on a measure which has 
been applied. The subjectively perceived poor health 
was found to be the important cause of early retirement, 
however, the same studies did not confirm such relation 
with regard to occurrence of chronic diseases, which 
shows objectively poor health (11, 13, 14). It should be 
added that the general economic conditions and country 
specificity may modify the relation between perceived 
health and early retirement. Of the two surveys on 
Health and Aging in Europe (SHARE), the earlier inves-
tigation, conducted before the outbreak of the economic 
crisis (2005), confirmed that the self-rated health is the 
significant risk factor of withdrawal from work by the 
elderly (15), while no such dependence was observed 
in the later survey (2009), which was carried out during 
the crisis (9). Moreover, the differences were large in the 
countries surveyed, and the difference between France 
and Denmark in risk values was up four times (OR 1.07 
and 4.40, respectively) (15). The prospective studies 
conducted in the United Kingdom and France provided 
the evidences that retirement improves health percep-
tions, but it largely relates to mental well-being (16, 
17). In our sample the non-working retirees presented 
slightly better mental well-being, however, a reliable 
confirmation of this difference would be necessary. In 
summary, the subjective dimension of health seems to 

Table I. Demographic characteristics of the sample (%).

Demographic 
characteristics

Working 
retirees
(n=21)

Non-working 
retirees
(n=161)

p value1

Gender
        Male
        Female

Education
        Secondary or lower
        High

Marital status
        Single
        Married
        Divorced
        Widowed

6.1
14.7

6.7
17.9

16.7
11.8
16.7
7.1

93.9
85.3

93.3
82.1

83.3
88.2
83.3
92.9

0.081

0.019

0.664

1 chi-square test

Table II.  Differences in health status in relation to occupational activity (%).

Health indicators Working retirees
(n=21)

Non-working retirees
(n=161) p value1

Self-rated health (not good)

Physical well-being (not good)

Mental well-being (not good)

Social support (not good)

Staying at home due to illness (2 times or more)

Being in contact with physicians (2 times or more)

Chronic diseases (at least 1 disease)

Hospitalisation (at least 1 time)

71.4

52.9

43.8

68.4

47.6

61.9

95.2

28.6

76.7

66.4

37.6

55.2

44.0

58.0

94.4

26.4

0.592

0.281

0.633

0.273

0.753

0.730

0.870

0.833
1 chi-square test
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have a greater contribution to work continuing in retire-
ment age than objective health disorders.

The decision to continue or exit from work in retire-
ment age is determined by various factors, which simul-
taneously influence health. It should be emphasized that 
objective disturbances in workplace, such as heavy lifting, 
low temperature, vibration, noise are important for depar-
ture from work as well as for health deterioration (18).

The healthcare system in Poland does not meet the 
needs of the elderly (19). The better the health care for 
all older people, they will be more willing to continue 
working longer. Moreover, they will work longer, if 
they perceive the occupational environment as friendly 
to them. Actions aimed at adapting the working con-
ditions to the capabilities of older workers in Poland 
are carried out to a very limited extent (20). The “Age 
Management” program is a part of the EU program of 
the strengthening of human capital. Although the Polish 
authorities have taken efforts to maintain employment 
by the elderly, but until now the effects of these activi-
ties are unsatisfactory (21). 

CONCLUSIONS

The findings of our preliminary study would indi-
cate that health status influences the work in retirement 
age to a limited extant. Financial motivation and social 
factors seems to be the main determinants of working 
continue. Our future research should recognise the 
health care system responsiveness to the old-age popu-
lation, in particular:
1. to which extant the health care system at all its lev-

els takes into consideration the specific needs and 
expectation of older people;

2. do the older people feel the active partner in health 
care reform;

3. is access to treatment and social care adequate to the 
needs of this age group and promotes continuing to 
work;

4. do treatment in medical centres occur with respect 
to dignity, confidentiality and autonomy, particularly 
due to this age group;

5. is the information on nurturing health and healthy 
lifestyle comprehensive and understandable for the 
elderly;

6. what factors in the workplace affect the health of the 
elderly and their decision to continue working;

7. what factors of social surroundings of the older 
people determine the decision to continue their work 
in retirement age.
A prospective study conducted on the same sample 

is planned to apply the causal inference.

REFERENCES

 1. United Nation. World population ageing 2009. New York: 
Department of Economic and Social Affairs UN; 2009: 
1-66.

Table III.  Differences in health security in relation to occupational activity (%).

Components of health security Working retirees
(n=21)

Non-working retirees
(n=161) p value1

Retire system assessment (positive)

Healthcare system assessment (positive)

Medical expenses (very high)

Healthcare utilisation (only public)

Difficulties in getting to physicians (often)

Public family doctor assessment (positive)

Understanding of health information (yes)

Private physicians assessment (positive)

9.5

4.8

9.5

10.0

23.8

88.2

35.3

94.7

10.0

11.8

23.9

28.8

18.6

92.6

52.7

93.7

0.948

0.331

0.136

0.072

0.571

0.530

0.173

0.861
1 chi-square test

Table IV. Differences in negative life events in relation to 
occupational activity.

Negative life events
Working 
retirees
(n=21)

Non-
working 
retirees
(n=161)

p 
value1

Family problems

Lack of money

Lack of opportunity to relaxation

Difficult housing condition

Encountering with violence

Reduction of social life

47.6

23.8

33.3

9.5

9.5

28.6

46.5

40.6

26.3

4.4

10.6

33.1

0.925

0.136

0.492

0.307

0.876

0.675
1 chi-square test



Occupational activity and health …Part II. Work in retirement age 491No 3

 2. Christiansen K, Doblhammer G, Rau R et al. Ageing 
population: the challenges ahead. Lancet 2009;374:1196-
1208.

 3. European Commission. The 2012 Ageing Report: under-
lying assumptions and projection methodologies. Brus-
sels: Economic and Financial Affairs EU; 2011: 1-309.

 4. Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment. Pensions at a glance 2011: retirement – income 
systems in OECD and G20 countries. http://.doi.
org/10.1787/pension_glance-2011-en. 

 5. Muszyńska MM, Rau R. The old-age healthy dependency 
ratio in Europe. Popul Ageing 2012;5:151-162.

 6. Wise DA. Facilitating longer working lives: inter-
national evidence on why and how. Demography 
2010;47(suppl):S131-S149.

 7. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw z 6 czer-
wca 2012, poz. 637.

 8. Litwin H, Sapir EV. Perceived income adequacy among 
older adults in 12 countries: findings from the Survey of 
Health, Ageing, and Retirement in Europe. Gerontologist 
2009;49:397-406, doi: 10.1093/geront/gnp036.

 9. Robroek SJ, Schuring M, Croezen S et al. Poor health, 
unhealthy behaviours, and unfavourable work character-
istics influence pathways of exit from paid employment 
among older workers in Europe: a four year follow-up 
study. Scan J Work Environ Health 2013;39:125-133, 
doi: 10.5271/sjweh.3319.

10. Schuring M, Burdorf L, Kunst A et al. The effect of ill 
health on entering and maintaining paid employment: 
evidence in European countries. J Epidemiol Community 
Health 2007;61:597-604.

11. van Rijn RM, Robroek SJ, Brouwer S et al. Influence 
of poor health on exit from paid employment: a system-
atic review. Occup Environ Med 2014;71:295-301, doi: 
10.1136/oemed-2013-101591.

12. Supranowicz P, Wysocki MJ, Car J et al. Gotowość 
mieszkańców Warszawy do współpracy ze służbą zd-
rowia. I. Opinie o reformie zdrowia. Przegl Epidemiol 
2012;66:139-148.

13. Barnay T. In which ways do unhealthy people older than 
50 exit the labor market in France? Eur J Health Econ 
2010;11:127-140, doi: 10.1007/s10198-009-0155-4.

14. Rice NE, Lang IA, Henley W et al. Common health 
predictors of early retirement: findings from the English 
Longitudinal Study of Ageing. Age Ageing 2011;40:54-
61, doi: 10.1093/ageing/afq153.

15. Alavinia SM, Burdof A. Unemployment and retirement 
and ill-health: a cross-sectional analysis across European 
countries. Int Arch Occup Environ Health 2008;82:39-45.

16. Mein G, Martikainen P, Hemingway H et al. Is retirement 
good or bad for mental and physical health functioning? 
Whitehall II longitudinal study of civil servants. J Epi-
demiol Community Health 2003;57:46-49.

17. Westerlund H, Kivimaki M, Singh-Manoux A et al. 
Self-rated health before and after retirement in France 
(GAZEL): a cohort study. Lancet 2009;374:1889-1896, 
doi: 10.1016/S0140-6736(09)61570-1.

18. Szubert Z, Sobola W. Wpływ czynników zawodowych 
na ryzyko odejścia z pracy przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. Med. Pracy 2006;57:325-334.

19. Kulik TB, Janiszewska M, Piróg E et al. Sytuacja zdro-
wotna osób starszych w Polsce i innych krajach europe-
jskich. Med Ogól Nauk Zdr 2011;17:90-95.

20. Hild-Ciupińska K, Bugajska J. Evaluation of activities 
and needs of older workers in the contaxt of maintaining 
their employment. Med Pracy 2013;64:297-306.

21. Bugajska J, Hild-Ciupińska K. Ocena działań uki-
erunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych 
pracowników w Polsce. Med. Pracy 2012;63:453-462.

Received: 08.05.2014
Accepted for publication: 30.06.2014

Address for correspondence:
Piotr Supranowicz
Department of Health Promotion 
and Postgraduate Education
National Institute of Public Health
- National Institute of Hygiene
24 Chocimska Street, 00-791 Warsaw, Poland
Phone +48 22 54 21 334, fax +48 22 54 21 375
e-mail: psupranowicz@pzh.gov.pl





PRZEGL EPIDEMIOL 2014; 68: 493 - 499 Public health

©  National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

Rafał Halik, Anna Poznańska, Wojciech Seroka, Bogdan Wojtyniak

ACCIDENTAL DROWNINGS IN POLAND IN 2000-2012

Department-Centre of Monitoring and Analyses of Population Health
National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

ABSTRACT

OBJECTIVE: Drowning is a public health problem which is poorly recognized and analyzed in the Polish 
literature so far. 
MATERIAL AND METHODS: We analyzed all available sources of information on drowning in Poland, i.e. the 
data of the Central Statistical Office (causes of deaths, accidents at work) and Police Headquarters (circumstances 
of drowning). We discussed changes in drowning frequency, analyzing both time and space perspective as well 
as demographic profiles of fatal drowning cases.
RESULTS: In 2000-2012, an estimated 12,702 persons died due to drowning in Poland (median of crude mortality 
rate - 2.6 per 100,000 population). Mortality due to drowning was on downward trend. Males aged 45-59 years, 
especially with vocational education, were at the highest risk of drowning. In the period analyzed, the highest 
and the lowest mortality rates were reported in Warmińsko-mazurskie (median of mortality rate - 4.7) and Śląskie 
voivodships (median of mortality rate - 1.2), respectively. The highest drowning frequency was noted in the 
period from June to August in which a total of 5,981 cases were registered, i.e. 47.1% of all recorded drownings.
CONCLUSIONS: A risk of death due to drowning in Poland is higher compared to the average in other EU 
countries. There is a necessity for public health intervention in this field. Furthermore, reporting systems regarding 
drowning in Poland should be unified. 

Key words: accidental drowning, mortality, water safety

INTRODUCTION AND STUDY OBJECTIVE

From medical perspective, drowning is defined as 
“the process of experiencing respiratory impairment 
from submersion/immersion in liquid” (1). Drowning is 
a serious public health problem worldwide. According 
to the estimates of the World Health Organization 
(WHO), an estimated 359,000 persons die due to 
drowning annually, i.e. 7% of accidental deaths (2). 
The problem especially affects developing countries. In 
Poland, annual number of fatal drowning cases ranged 
from 862 to 1,148 persons in 2000-2012 (data of Central 
Statistical Office - CSO). Compared to the average in 
other EU countries, a risk of death due to drowning in 
Poland is significantly higher (standardized mortality 
rate – 2.2 per 100,000 Polish population vs 1.2 in EU 
in 2012). WHO classifies drowning as a potentially 
preventable cause of death provided there are prevention 
strategies adopted (2). There is an insufficient 
recognition of drowning and its circumstances in 
Poland. Such assumption is motivated by marginal 

number of publications related to epidemiological 
analysis of drowning.  

MATERIAL AND METHODS

WHO recommendations based on the International 
Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems 10th Revision (ICD-10) were used 
as a criterion to select accidental drowning cases. 
Pursuant to ICD-10, this notion excludes the cases of 
intentional self-harm, assault and accidents to watercraft 
causing drowning, including accidents to boat and sport 
equipment. According to these recommendations, the 
cases of accidental drowning are coded with ICD-10 
codes: W65-W74. All available sources of information 
on drowning in Poland were analyzed, i.e. the data of 
the Central Statistical Office (CSO) on the causes of 
deaths in Polish population, which are employed by the 
National Institute of Public Health – National Institute 
of Hygiene (NIPH-NIH) for the purpose of studies on 
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Polish population health status as well as CSO data on 
accidents at work. Furthermore, the Police Headquarters 
provided the data on drowning in 2000-2012. WHO 
Mortality Database was used to compare mortality rates 
between different countries. 

Crude and age-standardized mortality rates due to 
drowning in Poland were calculated.  Direct standardi-
zation of mortality rates, using Standard European 
Population, was applied.  

Data regarding the entire population as well as data 
on gender, age (6 age groups: 0-14, 15-29, 30-44, 45-59, 
60-74 and 74+), education (data as of 2010-2012 based 
on the  National Census of Population and Housing 
of 2011), place of residence (voivodship), place and 
circumstances of drowning were subject of analysis. For 
the groups selected on a basis of demographic profiles, 
standardized mortality rates were compared. Mortality 
level in voivodships was assessed using crude mortality 
rates as an indicator of drowning prevalence.  

Linear regression was employed in the analysis 
of long-term trends in annual mortality rates. Fisher’s 
exact test was used to determine the significance of 
relations observed. 

RESULTS 

According to CSO data, a total of 12,702 persons 
died due to accidental drowning (W65-W74 codes) in 
Poland in 2000-2012. Having analyzed the same period, 
501, 37 and 28 drowings due to intentional self-harm 
(X71), assault  (X92) and accidents to watercraft causing 
drowning (V90 and V92) were reported, respectively.  

Having considered the differences in age structure 
of males and females, a risk of death due to accidental 
drowning was more than 5-fold higher in males 
compared to females (standardized mortality rates in 
2012: males – 3.8 per 100,000 population vs females - 

0.7). In case of females, mortality rate was increasing 
significantly for those aged more than 45 years and it 
was the highest in the age group 75+. Males aged 45-59 
years were at the highest risk of death due to drowning 
(Fig. 1). 

In 2000-2012, a statistically significant decrease 
in the number of deaths in the successive years was 
observed in Poland (17 cases annually, applying linear 
trend; p=0.005), which corresponds to a significant 
reduction of mortality rates for both genders (Fig. 2). 
A decreasing trend was observed for almost all age 
groups, excluding persons aged 60-74. For them, an 
increase (statistically insignificant) in the mortality 
rate was noted. 

Education strongly affects the risk of death due to 
accidental drowning, especially in case of males. Having 
compared males with vocational and higher education, 
this risk was 7-fold higher in the former group than in 
the latter. In case of females the risk of drowning was 
comparable irrespective of education. (Fig. 3).

Seasons of a year are also strongly associated with 
drowning prevalence (Tab. I.). The highest risk of 
drowning is observed in the period from June to August. 
In this period, a total of 5,981 fatal cases were reported, 
i.e. 47.1% of all registered drownings compared to 
1,566 drownings  (12.3%) noted  in the period from 
December to February.  

The highest average mortality rate due to accidental 
drowning was observed in Warmińsko-mazurskie 
voivodship (4.6 per 100,000 population). High mortality 
was also noted in other voivodships where there are many 
water areas, with the exception of Zachodniopomorskie 
voivodship (3). The lowest mortality (median of annual 
rates – 1.2 per 100,000) was noted in highly urbanized 
Śląskie voivodship (Tab. II.).

In the majority of cases, drownings occurred in 
the voivodships of the residence of drowned persons. 
In 2000-2012, the highest percentage of persons who 

Source: Own elaboration based on CSO data. 
Fig. 1.  Median of standardized mortality rate due to unintentional drowning (W65-W74) per 100,000 population by 

gender and age group in 2000-2012 in Poland (ranges of mortality rates in analyzed period are marked on bars). 



Accidental drownings in Poland 495No 3

died due to drowning outside their voivodship of 
residence was noted in highly urbanized areas, i.e. 
Śląskie – 18.3%, Łódzkie – 15.2% and Mazowieckie 
voivodships– 14.7% (Tab. II). 

ICD-10 classification, which is used for the purpose 
of establishing and reporting the causes of deaths, 
enables, in some cases, to determine the circumstances 
of drowning. In the analyzed period (2000-2012), there 
was an improvement of establishing the circumstances 
of drowning – the percentage of other unspecified 
drownings decreased from 35.8% to 5.1%. When 
analysing the type of water area where drowning 
occurred, the most common place is natural water (W69) 
which in particular years accounted for 41.1% to 75.5% 
of all drownings. The percentage of drowning while in 
bath-tub or following fall into bath-tub (W65-W66) 
and while in swimming-pool or following fall into 
swimming-pool (W67-W68) did not exceed 5% of all 
drownings in 2000-2012 on average. 

Drowning accidents in workplace are registered 
by CSO within the frame of public statistics (Z-KW 
statistical form). Available data from 2007-2012 indicate 

that such accidents affected 182 employees, of whom 
80 died (2.8% of all fatal accidents in a workplace in 
the same period). 

Information on drowning can be also obtained 
from the statistics of the Police Headquarters which 
registers interventions undertaken mainly by police 
officers of Water Police. Definition of drowning for 
the purpose of Police reporting system is not the same 
as WHO definition. It includes all together drownings 
due to accidents, intentional self-harm, accidents 
to the watercraft and assaults. Events which are not 
classified as drowning on a basis of medical criteria 
with an example being  heart attack  during a swimming 
may also be included in this case. Therefore, direct 
comparison of Police data with the data of public 
statistics based on ICD-10 classification should not be 
applied. In 2000-2012, Police reported merely 5,530 
drownings. 

Water areas with the highest number of drowning 
were: lakes (25.0% of registered cases) and rivers 
(21.3%). Rather low number of drownings was reported 
in sea (3.7%). However, it should be highlighted that 
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Fig. 2. Standardized mortality rate due to unintentional drowning per 100,000 population in 2000-2012 in Poland. 

Source: Own elaboration based on CSO data.
Fig. 3. Standardized mortality rate due to unintentional drowning (W65-W74) by education in 2010-2012 in Poland. 
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Table I. Reported number of accidental drownings (W65-W74) by voivodship of residence, month of occurrence and 
median of annual crude mortality rate per 100,000 population in 2000-2012 in Poland

Voivodship  

Number of deaths due to accidental drowning by months Median 
of crude 
mortality 

rate 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Warmińsko-mazurskie 51 49 58 61 92 98 150 108 75 59 47 51 4.6
Pomorskie 52 41 76 65 69 115 204 153 79 69 33 48 3.6
Podlaskie 25 14 35 41 48 60 153 84 45 32 26 29 3.6
Lubuskie 16 20 25 31 32 41 79 58 26 20 15 18 3.2
Kujawsko-pomorskie 28 32 48 52 74 87 107 107 58 37 28 26 2.9
Lubelskie 13 22 39 56 93 124 160 119 54 45 54 40 2.8
Dolnośląskie 55 33 67 69 81 116 167 176 57 74 67 52 2.7
Świętokrzyskie 17 11 25 38 43 63 87 51 29 28 20 18 2.6
Podkarpackie 38 19 46 44 72 95 130 103 64 47 44 33 2.6
Opolskie 12 12 16 31 26 37 63 61 26 17 20 22 2.6
Łódzkie 23 31 62 60 88 91 142 130 58 37 50 52 2.5
Małopolskie 33 43 58 81 86 129 203 144 81 53 64 46 2.4
Wielkopolskie 44 49 70 65 91 129 183 163 61 64 57 58 2.3
Mazowieckie 36 47 76 107 153 230 387 274 104 80 68 45 2.2
Zachodniopomorskie 23 22 43 40 46 55 106 79 37 30 30 27 1.9
Śląskie 28 30 53 62 61 96 158 126 58 36 37 32 1.2
POLAND 494 475 797 903 1,155 1,566 2,479 1,936 912 728 660 597 2.6

Source: Own elaboration based on CSO data. 

Table II. Voivodship of the residence of drowned persons and voivodship of drowning occurrence in 2000-2012
Voivodship  of drowning occurrence 
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Dolnośląskie 917 2 1 15 0 2 0 22 1 1 11 1 0 3 17 21
Kujawsko-pomorskie 2 626 0 0 2 0 5 0 0 3 29 0 0 3 9 5
Lubelskie 3 0 744 1 1 1 27 1 6 1 11 2 2 12 2 5
Lubuskie 7 0 0 350 1 0 3 0 0 0 3 1 0 1 4 11
Łódzkie 7 13 1 0 699 1 21 5 1 0 24 3 3 8 29 9
Małopolskie 6 1 2 3 0 938 7 3 12 1 13 23 3 3 3 3
Mazowieckie 1 10 25 2 12 3 1371 3 1 31 51 1 4 75 6 11
Opolskie 10 0 0 0 1 1 1 316 0 0 3 2 0 1 3 5
Podkarpackie 2 0 2 1 2 12 4 0 689 2 3 1 10 2 0 5
Podlaskie 1 0 0 0 0 0 12 0 2 538 6 0 0 29 3 1
Pomorskie 2 3 0 2 1 0 2 0 0 2 966 1 0 13 1 11
Śląskie 7 3 0 3 10 28 5 10 2 4 21 635 10 21 3 15
Świętokrzyskie 0 0 0 1 4 4 12 2 12 2 7 2 380 2 0 2
Warmińsko-
mazurskie 1 4 0 0 0 3 8 0 1 8 22 1 0 849 2 0

Wielkopolskie 5 8 0 8 4 2 4 4 0 1 4 1 0 4 968 21
Zachodniopomorskie 0 0 1 3 0 0 3 0 0 1 11 0 0 1 6 512

Drownings in 
voivodships other than 
place of residence (%) 

9.6% 8.5% 9.2% 8.1% 15.2% 8.1% 14.7% 7.9% 6.3% 9.1% 3.8% 18.3% 11.6% 5.6% 6.4% 4.8%

Source: Own elaboration based on CSO data. 
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Table III. Place of occurrence, sobriety and circumstances of drownings reported by Police in 2000-2012
 Males Females Total

Place of occurrence  
Lake - - 25.0% (1,384)
River - - 21.3% (1,177)
Reservoir - - 10.7% (590)
Pond/pool - - 8.0% (443)
Sea - - 3.7% (207)
Other - - 13.5% (748)
Unknown – lack of data - - 17.7% (981)

Sobriety  
Sober 33.4% (1,430) 51.4% (424) 36.3% (1,854)
Under influence of alcohol 27.4% (1,173) 9.9% (82) 24.6% (1,255)
Unspecified 38.9% (1,665) 38.4% (317) 38.8% (1,982)
Other 0.3% (15) 0.3% (2) 0.3% (17)

Drowning circumstances (data of 2000-2011)
Swimming in unguarded yet unforbidden place 28.0% (1,201) 16.0% (132) 26.1% (1,333)
Watercraft capsizing 21.4% (916) 33.0% (272) 23.3% (1,188)
Swimming in forbidden place 11.1% (474) 7.2% (59) 10.4% (533)
Carelessness while being at water areas 6.4% (275) 6.4% (53) 6.4% (328)
Unknown – lack of data 11.1% (474) 14.4% (119) 11.6% (593)
Other 22.0% (946) 23.0%(187) 22.2% (1,133)

Source: Own elaboration based on PH data.

the place of drowning was not determined in case of 
18% drownings (Tab. III).

From the perspective of public health, information 
on circumstances of drowning is essential. According to 
available Police data of 2000-2011, the most common 
reasons of drowning were: swimming in unguarded yet 
unforbidden places (1,333 cases; 26.1% of registered 
events), watercraft capsizing (1,188; 23,3%) and 
swimming in forbidden places (533; 10.4%). Police 
could not determine circumstances of drowning in case 
of 593 persons (11.6% of registered cases). 

In 2000-2011, 24.6% of fatal drowning cases 
were under influence of alcohol. This percentage was 
substantially higher in males (27.4%) compared to 
females (9.9%). Police did not determine the sobriety of 
1,982 fatal cases (38.8% of all analyzed events). Thus, 
these percentages may be higher. Presence of other 
psychoactive substances was diagnosed in nine persons 
only while alternative substances, i.e. legal highs, were 
determined in eight males.  

DISCSUSION 

Based on CSO and WHO data, it may be concluded 
that the risk of death due to drowning in Poland in 2000-
2012 was 2-fold higher compared to the EU average. A 
distinctive feature for Poland was the highest frequency 
of drowning in males aged 45-59 years.

There is an assumption that if external causes of 
mortality account for the majority of deaths in young 
persons, then the prevalence of fatal accidents is the 
highest in this age group. In fact in Poland and other 

European countries, the risk of death due to these causes 
(ICD-10 codes: V01-X59) is the highest in persons 
aged 75+  while the lowest in children (0-14 years) and 
young persons (15-29 years). In 2012 in Poland, crude 
mortality rate per 100,000 population in the oldest age 
group amounted to nearly 175 while in the age groups 
0-14 and 15-29 it was 5 and 39, respectively. Persons 
in middle age (45-59 years) are especially exposed to 
drowning. Probably, elder persons benefit from water 
areas and other forms of water recreation less often and 
more cautiously. 

American study aimed at comparing aquatic 
behaviours in males and females, which was conducted 
in a group of 3,042 respondents, found that compared 
to females, males are more frequently involved in 
aquatic activities. Furthermore, they are more likely 
to undertake risky behaviours such as swimming 
alone or in unguarded and  forbidden places (4). 
Police Headquarters data from 2000-2011 confirm 
that similar effect is observed in Poland (39% males 
and 23% females drowned in unguarded or forbidden 
water areas).

In several studies it was determined that males 
more frequently use psychoactive substances while 
undertaking aquatic activities than females (5,6). 
In Poland, the percentage of  fatal drowning cases 
under influence of alcohol was higher in males (27%) 
compared to females (10%). However, it should be 
emphasized that these percentages may be higher as 
Police did not determine the sobriety  in case of nearly 
39% persons. Polish study analyzing 184 court cases 
with drowning incident, where alcohol concentration 
was determined in fatal cases on a basis of toxicology 
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testing, showed that 64% of them were intoxicated 
while in case of 45% persons alcohol concentration in 
serum exceeded 0.5‰ (7). In case of merely one person, 
the presence of psychoactive substance was identified. 
Studies conducted in Scandinavian countries (Denmark,  
Finland, Sweden) and Ireland (8-11) estimated that 
intoxication in fatal drowning cases ranged from 38% 
in Sweden to 61% in Ireland. In Swedish study at least 
one psychoactive substance was identified in blood of 
40% fatal drowning cases. 

More than 81% of drownings in Poland occurred 
in the voivodship of residence of the drowned persons. 
Simultaneously, higher drowning rates are observed 
in voivodships where there are many water areas 
(Warmińsko-mazurskie, Pomorskie voivodships). 
Improving supervision over water areas seems to be 
an appropriate intervention which would ensure water 
safety. Additionally, there is a necessity to conduct 
further studies on behavioural circumstances of 
drowning accidents in our country as to develop targeted 
health educational programmes.

Aforesaid studies conducted in Denmark, Sweden 
and Finland (8,9,10) suggest that the number of 
drowning is underestimated due to different definitions 
of accidental drowning adopted in reporting systems. In 
Poland, according to Police Headquarters data, a total 
of 1,188 drownings were associated with watercraft 
capsizing while CSO register of deaths, which is based 
on ICD-10 classification, reports 28 drownings resulting 
from accidents to watercraft (V90 and V92) in 2000-
2012. Analyses  from other countries demonstrate that 
the number of intentional self-harm and assault by 
drowning (X71 and X92) may be underestimated (8,9). 
There are no Polish data that would allow to verify this 
observation however much lower number of deaths  due 
to suicide by drowning (538 in years 2000-2012) was 
reported by CSO when comparing to Police. These data 
show that similar problem may exist in Poland as well. 
Above mentioned facts suggest that statistical systems 
in Poland reporting drownings should be coordinated 
and apply common criteria. 

Important component of drowning problem is 
estimating the number of persons who experience 
submersion and consequently near drowning which 
leads to severe complications frequently resulting in 
serious health problems or disability (12). Neither 
analysis of available sources of data associated with 
public statistics system nor Police or literature review 
data allowed for estimation of the number of persons 
who experience near drowning in Poland. Estimates 
published from other world regions do not sufficiently 
report the scale of the problem. According to these data, 
the number of near drownings is from 2 to 20-fold higher 
compared to drownings (13,14). 

CONCLUSIONS 

A risk of death due to drowning in Poland is higher 
compared to the average in EU countries. The following 
public health interventions, aimed at reducing the 
number of drownings in Poland, should be undertaken 
immediately: 
-  improvement of supervision over water areas, which 

potentially could serve as swimming areas,
-  implementation of effective health promotion 

programmes on water safety,
-  inclusion of water safety issues in prevention of 

addiction .
Furthermore, there is a necessity to enhance the 

cohesion of drowning reporting systems run by different 
institutions with regard to definitions adopted, type of 
data collected and methods of data processing.  
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ABSTRACT

Until recently, tea has been numbered among stimulants, i.e. products of no nutritional value. Nowadays, 
with advance of research studies, the amount of data suggesting beneficial effect of tea on health is increasing. 
Polyphenols are the basic tea ingredients to which positive effect on human body is attributed. Their wide spec-
trum of biochemical activity, including a strong antioxidant potential, contributes to the situation in which tea 
may have various beneficial functions in the body. Research studies focus mostly on green tea which is believed 
to reduce the risk of many modern diseases. However, so far the preventive effect of tea has not been confirmed 
yet. Despite it being a natural product, too much tea in a diet carries the risk of excessive caffeine intake and 
decreased absorption of non-heme iron which may be of detrimental consequences for some groups of consumers. 

KEY WORDS: tea, polyphenols, caffeine, health 

INTRODUCTION

Tea is considered to be one of the most popular 
beverages. It is estimated that the mean consumption 
of tea per inhabitant worldwide amounts to 120 mL/
day while for the Great Britain, which since centuries 
is famous of afternoon tea and high consumption of tea, 
it is 540 ml per day on average (1). In Poland, 76-90% 
of population drinks tea with the majority consuming 
2-3 cups in a day (2).  

Tea is produced from leaves, buds or delicate stems 
of the plant of genus Camellia. Dependent on the 
manufacturing process, three main types of tea may 
be enumerated, different in terms of flavour, colour 
and composition, i.e. green tea which is not subject 
to fermentation, oolong tea which undergoes semi-
fermentation and black tea which results from full 
fermentation of plant. So far, the highest percentage of 
worldwide production and consumption has been at-
tributed to black tea (ca 80%), which is very popular in 
North America and Europe and then to green tea which 
is mainly consumed in China and Japan (3, 4).  

In folk medicine of Asian countries, tea was con-
sidered to be a medicine effective for many ailments. 
Furthermore, drinking tea was treated as a ceremony 
and philosophy of life (4, 5). Nowadays, tea and its 
impact on health attracts the attention of public and 

literature provides optimistic data regarding tea’s ben-
eficial impact on cardiovascular system, reduction of 
body mass and even decreasing the risk of cancer and 
neurodegenerative diseases (3, 6). 

The objective of the paper is to present the current 
data regarding the nutritional value of tea and its effect 
on health. 

NUTRITIONAL VALUE OF TEA

The sugar free tea infusion is of no energetic value. 
Consequently, the amount of tea in a diet does not affect 
the daily calories intake. The energetic value of sweet-
ened tea is dependent on the type of sugar substitutes 
used. The tea sweetened with table sweeteners does 
not provide calories while a cup of tea with a teaspoon 
of sugar or honey added has ca 20 kcal. Tea is a good 
source of ingredients having physiological properties, 
including polyphenols, caffeine and certain minerals.    

Polyphenols 
Having regarded the climate conditions of tea cul-

tivation, including insolation and humidity as well as 
the age of picked leaves, the concentration of polyphe-
nols in tea leaves varies. Their concentration in young 
tea leaves is higher compared to older ones which 
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are picked later. The type of polyphenols and their 
properties are associated with tea manufacturing pro-
cess. Green tea contains mainly catechins while black 
tea - tannins, produced from catechins as the result of 
biochemical changes in the fermentation process. Hav-
ing considered the concentration of catechins in green 
tea, the most predominant is epigallocatechin gallate 
(EGCG) which constitutes more than 50% of the total 
amount of catechins. This compound, compared to 
other catechins, is of the highest antioxidant potential. 
Thus, it is considered to be the most biologically active 
substance (3, 7-9).     

From the nutritional perspective, the important 
issue is the amount of polyphenols in tea infusion 
intended for consumption. Besides the natural amount 
of polyphenols in tea leaves, their concentration may 
be highly affected by the process of infusion, including 
the amount of tea used for a cup, water temperature and 
brewing time. From the studies regarding the extent of 
polyphenols extraction in the infusion transpires that 
their highest concentration (170 mg/L) is observed in 
teas brewed for 10 minutes. Such infusions, however, 
are not preferred by consumers due to the worse organo-
leptic properties, especially bitterness, resulting from 
high concentration of polyphenols (10). According to 
the European Food Safety Authority (EFSA), 100 ml of 
green tea infusion contains 126 mg of catechins. In the 
light of data of Food and Drug Administration (FDA), 
such amount of green tea contains 71 mg of epigallo-
catechin gallate (11, 12). Other authors state that a cup 
of black tea provides  200 mg of flavonoids (9).  

A lot of data support the statement that green tea is 
the most optimal source of catechins among the food 
products, followed by chocolate, red grapes, wine and 
apples (4). The American Heart Association recom-
mends the Americans to increase the consumption of 
flavonoids, including those contained in tea. So far, 
however, no recommendations regarding the amount 
of polyphenols in a diet have been issued (13). 

Caffeine 
Tea, accompanied by coffee and cocoa seed, is the 

main vegetable source of caffeine. Caffeine is a meth-
ylxanthine of group of alkaloids, belonging to psycho-
active substances. Its action consists in stimulating the 
central nervous system and cardiac action, which may 
positively affect the psychophysical capacity of a hu-
man (2). In teas such as Camellia sinensis and Camellia 
assamica, caffeine predominates (ca 90%) over other 
methylxanthines. However, there are also teas, e.g. 
Camellia ptilophylla, which contain high amount of 
theobromine (6%), thus, they are called cacao tea. The 
concentration of caffeine in tea leaves ranges from 2 to 
5%, with higher values observed in young tea leaves (5).  

The concentration of caffeine in tea infusions is 
dependent on the amount of tea used for a cup as well 
as brewing conditions, including water temperature and 
brewing time. The extraction efficiencies of caffeine 
from tea leaves is assessed at 61–85% (14). Having 
considered the multitude of factors, the concentration 
of caffeine in a cup of tea ranges from 14 to 65 mg (15). 
The highest concentration of caffeine is present in teas 
which are brewed for a long time. The studies on the 
caffeine concentration in black teas, purchased on the 
Warsaw markets, revealed that a cup of tea brewed for 
a short time (15 seconds), one minute and long time 
(5 minutes) provides 15, 22 and 34-38 mg of caffeine, 
respectively (16).  EFSA states that a cup of black tea, 
brewed for 3–5 minutes, contains 40–45 mg of caffeine 
(11). 

Having considered the caffeine concentration in 
black and green tea infusions, the study results vary. 
Several authors claims that the caffeine concentration 
in green tea is twofold lower compared to black tea 
while others state that their concentration is comparable 
(16, 17). 

Furthermore, the study results on caffeine concen-
tration in tea bags and loose leaf tea infusions are not 
coherent either. Pursuant to the certain results, caffeine 
extraction from tea bags is 30% poorer compared to 
loose leaf teas which results in lower concentration of 
caffeine. Others claim that the tea bags infusion is of 
higher caffeine concentration due to higher fragmenta-
tion of tea leaves (4). The studies conducted in Poland 
did not reveal any disparities between the caffeine 
concentration in both types of teas (16, 17).

Minerals 
Dry tea leaves contain numerous elements such 

as fluoride, manganese, chrome, selenium, calcium, 
magnesium and zinc. Their concentrations are highly 
differentiated, ranging from 25 to 1000 µg/g and depen-
dent on many factors, including conditions of cultiva-
tion, fermentation and even leaves size (4). From the 
nutritional perspective, however, more important is the 
concentration of these elements in tea infusions intended 
for consumption. Having considered the amount of tea 
required for preparation of tea infusion and extraction of 
minerals, tea infusion is not a good source of calcium, 
zink and magnesium in a diet. According to the country 
data, 100 ml of tea provides 0.07 mg of zink, 2 mg of 
magnesium and 5 mg of calcium which means that a 
cup of tea covers only 1-1.5 % of recommended daily 
intake of these elements in adults (18). 

The situation is different in case of fluoride and 
manganese which are highly prevalent in tea infusions. 
The fluoride concentration in 100 ml of infusion, pre-
pared using non-fluoridated water is 0.15 mg on average 
(1). Thus, a cup of tea covers 7-10% and 25-30% of 
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the daily intake of this element in adults and children, 
respectively. Having considered manganese, the western 
countries data specify that the concentration of this ele-
ment in tea infusion ranges from 0.17 to 0.66 mg/100 
ml of green tea and from 0.08 to 0.51 mg/100 ml of 
black tea (19, 20). According to the country tables of 
food nutritional value, 100 ml of tea infusion contains 
0.34 mg of manganese on average (18). Due to its 
high concentration in tea, it becomes a major source of 
manganese in a diet of persons who drink tea. In the 
Great Britain, the average consumption of manganese 
in persons drinking ≥ 1 litre of tea per day was assessed 
at 5.5–10 mg, while in persons who do not drink tea 
– manganese consumption was 3.2 mg on average. In 
case of high consumption of strong tea, the intake of 
manganese may achieve Tolerable Upper Intake Level, 
which for adults was established at 11 mg/day (4, 19). 
Irrespective of high intake of manganese with tea, the 
clinical trials do not reveal significant differences in its 
concentration in blood and expression of Mn-dependent 
enzymes in persons who drink tea and non-tea drinkers 
(19). It may suggest that the organism is able to sustain 
quite constant concentration of manganese (homeostasis 
of manganese) as well as the lack of direct impact on its 
concentration in organism with higher intake in a diet. 

Remaning ingredients 
Tea belongs to the products containing siginifcant 

amount of oxalates. These compounds form insoluble 
salts with minerals. Consequently, they hinder their 
absorption and increase the risk of nephrolithiasis. 
The concentration of oxalates in tea infusions is highly 
dependent on water temperature and brewing time. The 
study of Jabłońska-Ryś revealed that the concentration 
of oxalates in teas brewed in the temperature of 100 °C 
for 5 minutes ranged from 2.5 to 6.57 mg/100 ml of in-
fusion. Green teas, brewed in lower temperature (75°C) 
contain lower concentration of oxalates compared to 
teas prepared with boiling water (21). 

Tea infusion also contains small amounts of niacin 
(0.1 mg/100 ml) and folates (5 µg/100 ml) which com-
pared to the average daily requirement does not con-
stitute their significant source in a diet (18). According 
to Spanish data, tea provides 3-5% of daily intake of 
vitamins C and E in this population. However, Polish 
data suggest that tea infusion does not contain aforesaid 
vitamins (4, 18). 

The leaves of tea contain also polysaccharides 
(13%), fats (3%), amino acids (4%), including mainly 
L-theanine, which as the data suggest may have a posi-
tive effect on mental capacity. However, the literature 
does not provide information on concentration of these 
compounds in tea infusions. A separate group of tea 
ingredients constitute numerous aromatics, saponins 
and colour additives (1, 11).  

TEA AND HEALTH

For the last 20 years, tea was an object of many 
researches considering its health benefits. However, 
it has not been determined yet whether conventional 
amount of tea in a diet is of prophylactic properties (5, 
6). The hypothesis regarding health-oriented effect of 
tea is based on the high concentration of polyphenols 
which increase the antioxidant potential of blood and 
thus can protect cells and tissues from detrimental 
effects of oxidation (9). Besides antioxidant activity, 
anti-inflammatory properties are also attributed to poly-
phenols consisting in stimulating the immune system, 
decreasing the absorption of cholesterol in blood and 
having positive effect on intestinal microflora by inhibit-
ing the colonization with pathogenic bacteria  (1, 22).   

In the worldwide literature regarding the impact of 
tea on health, the publications from the Asian countries 
predominate, where the most popular is green tea and 
the data on black tea is considerably less abundant.  

Green tea
Such type of tea is characterized by high concen-

tration of catechins which are of stronger antioxidant 
potential compared to tannins present in black tea. From 
the epidemiological studies transpires that persons who 
drink more than 2 cups of green tea per day have lower 
concentration of total cholesterol and LDL cholesterol, 
which is also confirmed by the results of meta-analysis 
of randomized clinical trials. The authors claim that it 
may be interpreted into 22-33% lower risk of death due 
to cardiovascular diseases. Thus, drinking green tea is 
considered to be an element of prophylaxis of heart 
diseases (23). Having referred to other data, only higher 
consumption of green tea – at least 7 cups per day may 
have a prophylactic effect on cardiovascular diseases. 
However, it is emphasized that this assumption requires 
further studies (3).  

Furthermore, the relation between drinking tea and 
progression of cancer has not been determined yet. 
Several studies involving animals suggest the beneficial 
effect of tea on decreasing the risk of cancer. However, 
it should be considered that tea dose or its ingredients 
administered to animals determined by body mass in 
kg are much higher compared to those consumed by 
humans (24). One of the argument cited in the literature, 
which confirms the effect of green tea on carcinogenesis 
is the low percentage of lung cancers in Japan. Japa-
neses who smoke tobacco to a larger extent compared 
to Americans, develop lung cancer significantly more 
rarely which may result from disparities in green tea 
consumption between these populations (22). 

Having referred to the progression of stomach can-
cer, the current literature provides two meta-analyses of 
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epidemiological studies. From one of them transpires 
that drinking 5 cups of green tea per day may have a 
protective effect. Nevertheless, the authors emphasized 
that these results should be interpreted cautiously due to 
the presence of numerous life style factors affecting the 
progression of disease (25). The second meta-analysis 
suggests that persons who drink high amount of green 
tea (5-10 cups per day) do not suffer from stomach 
cancer less frequently compared to those who drink its 
small amount (1-2 cups per day) (26).

 Several studies regarding the effect of tea on cancer 
focus on the correlation between green tea consumption 
and colorectal cancer. Some of them suggest that drink-
ing green tea may have a slight effect on decreasing the 
risk of this cancer occurrence while others do not reveal 
any relation (1, 27). Such situation is also observed in 
case of breast and prostate cancer.  According to the 
Food and Drug Administration, the study results are so 
ambiguous that based on the current state of knowledge 
it is not feasible to acknowledge that green tea may 
decrease the risk of aforesaid cancers (12).  

The studies conducted in Chinese population indi-
cate that drinking tea may slightly protect from Parkin-
son’s disease. The mechanism of such action has not 
been recognized, however, it is presumed that it may 
result from the action of polyphenols and caffeine which 
increase the circulation of blood in brain. These conlu-
sions are of such initial nature that nowadays they are 
exclusively subject to scientific deliberations (28, 29).

Several studies suggest that green tea reduces the 
body mass as the effect of the action of caffeine and 
epigallocatechin gallate which decrease the absorption 
of fat, increase the energetic expenditure and burn-
ing of adipose tissue (4, 7-8, 23). Pursuant to some 
epidemiological studies, persons who drink more than 
400 ml of tea per day for many years (mainly green 
tea) have lower body mass and waist circumference 
compared to non-tea drinkers. Contrary conlusions are 
drawn from the meta-analysis of randomized clinical 
trials which suggests that in patients who were admin-
istered catechins and caffeine derived from green tea 
for 12 weeks, the observed reduction of body mass was 
inconsiderable (<0,5 kg) and statistically insignificant 
(7). Irrespective of the contrary results, some experts 
claim that drinking green tea may be considered as an 
element of prevention of obesity. Since years, produc-
ers use the ingredients derived from green tea for the 
production of weight loss supplements (8). However, 
here a fact should be mentioned. Based on the evalua-
tion of studies results intended to issue health-oriented 
statements regarding the food, EFSA claimed that the 
beneficial effect of caffeine on body mass has not been 
scientifically proved. The works of EFSA concerning 
the assessment of health aspects of teas and polyphenols 
are in progress. 

Black tea
Black tea is not subject to analyses to such an extent 

as green tea is. However, it may be presumed that some 
properties of green tea can also be referred to black tea 
with the example being the effect of tea on reduction 
of body mass resulting from caffeine action. If some 
studies suggest that green tea reduces the body mass, 
then it should be remarked that it does not contain higher 
concentration of caffeine than black tea. Thus, such ac-
tion should be associated with these two types of teas.   

The beneficial conclusions are also drawn from the 
relations between drinking black tea and heart action. 
From the review of epidemiological studies transpires 
that drinking at least 3 cups of black tea per day reduces 
the risk of cardiovascular diseases which results mainly 
from the presence of polyphenols, mainly tannins (1).  

The meta-analysis of epidemiological studies also 
presents interesting and optimistic data which specify 
that drinking at least 4 cups of tea per day (irrespec-
tive of its type) may reduce the risk of type 2 diabetes 
by 20% (30). Similar results were obtained for coffee. 
However, in both cases, it is not linked with the con-
centration of caffeine but polyphenols (31). 

SAFE TEA AMOUNT IN A DIET

Tea which is consumed in conventional amounts 
does not negatively affect the human health. It may 
have detrimental affects when tea consumption in a diet 
is high. It results from excessive absorption of caffeine 
and polyphenols binding non-heme iron which reduce 
its absorption in the gastrointestinal tract even by 79%. 
Polyphenols which are present in black tea, especially 
tannins inhibit the absorption of iron to a larger extent 
compared to catechins of green tea. Thus, persons di-
agnosed with iron deficiency anaemia or being at risk 
of developing anaemia should refrain from consuming 
tea, especially black tea at meals (1, 4, 5). Having con-
sidered its effect on decreasing the absorption of iron, 
black tea is recommended in a diet of persons with 
haemochromatosis in which the excessive accumulation 
of iron is observed.  

From the perspective of caffeine, the safe amount 
of tea is dependent on the consumption of other prod-
ucts such as coffee, cola or energy drink. In the light 
of current state of knowledge, the safe consumption of 
caffeine by healthy adults and children aged up to 12 
years should not exceed 400 mg per day and 2.5 mg/
body mass in kg/day, respectively. Provided there are no 
other sources of caffeine in a diet, an adult could even 
consume several cups of tea.  

Several experts claim that having considered 
the concentration of caffeine, its diuretic properties 
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observed with the high consumption as well as the 
unfavourable effect on iron absorption, the maximum 
consumption of black tea should not exceed 8 cups per 
day (1).

SUMMARY

Tea is a natural, low-processed and calorie-free 
beverage. Thus, it is much better for the majority of 
population, including children compared to sweetened 
and carbonated beverages. Drinking tea is not only 
pleasureable but also may have beneficial effect on 
health by strengthening the antioxidant potential of 
human organism.

The study results in this respect are promising but 
they should be interpreted cautiously as the tea infusion 
composition is affected by many factors. Irrespective of 
that fact, nowadays the producers of food are increas-
ingly interested in tea extracts intended to be used for 
functional food.  

In the light of current state of knowledge, it may be 
presumed that green tea is of higher nutritional value 
compared to black tea. However, the irrefutable argu-
ments indicating which type of tea is the most optimal 
and what is their effect on health are still to be uncovered 
in the future.  
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STARZENIE SIĘ JEDNOSTEK A STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW

Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE

Problematyka zdrowia publicznego związana ze starzeniem się społeczeństwa, z racji swej złożoności wkra-
cza w zakres zainteresowań demografii, ekonomii i polityki. Wielkość wyzwania, jakie stwarza występujący 
w bardzo wielu krajach wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym pozostaje w silnej zależności od aktualnej 
i projektowanej liczby osób w wieku produkcyjnym wynikającej z sytuacji demograficznej danego społeczeństwa. 

W artykule poruszona jest złożoność relacji pomiędzy czasem przeżycia, czasem przeżycia w zdrowiu 
i okresem życia w niepełnosprawności. Podkreślone są społeczne i ekonomiczne uwarunkowania życia w okre-
sie poprodukcyjnym, w tym problem nierówności w zdrowiu oraz rola badań z dziedziny zdrowia publicznego 
dla właściwego rozpoznania problemu i racjonalnego planowania alokacji środków i działań organizacyjnych, 
ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, zastępowalność pokoleń, nierówności w zdrowiu

WSTĘP

„I Kongres Zdrowego Starzenia” zorganizowany 
w Warszawie w dniach 30-31 stycznia 2014 miał nie-
wątpliwie ważne znaczenie dla określenia rangi aktu-
alnych problemów zdrowia publicznego w omawianej 
dziedzinie. Podniósł   wiele istotnych problemów wystę-
pujących przed personelem medycznym, pracownikami 
zdrowia publicznego, rodzinami i urzędami admini-
stracji publicznej w związku ze wzrostem liczby osób 
w różnie definiowanym „starszym wieku”. Problemy 
te występowały zawsze, ale ich nasilenie jest związane 
z dłuższym oczekiwanym średnim czasem przeżycia 
naszego społeczeństwa i co na Kongresie było mniej 
podkreślane, z występującym ostatnich latach w Polsce 
spadkiem liczby urodzeń.  

Wyzwania dla zdrowia publicznego i medycyny 
naprawczej występujące w związku  ze starzeniem 
społeczeństwa są głęboko uwikłane w problematyce 
demograficznej i jej implikacjach socjologicznych 
i ekonomicznych, daleko wykraczających poza najsze-
rzej nawet pojęty zakres zdrowia publicznego. Stanowią 
one zespół zagadnień, których nie da się wyczerpująco 
omówić w jednym artykule.  Dlatego mogę, co naj-
wyżej, pokusić się o przedstawienie pewnej struktury 
porządkującej problematykę zdrowotnych implikacji 
starzenia się społeczeństwa.

STARZEJĄCA SIĘ POPULACJA

“If I were reincarnated I would wish to be returned 
to earth as a killer virus to lower human population 
levels.” (Prince Philip of Great Britain, leader of World 
Wildlife Fund)

To dość przerażające zdanie jest zapewne odbi-
ciem troski o związany z eksplozją demograficzną 
los przyszłych pokoleń zwierząt chronionych przez 
WWF. Eksplozja ta wystąpiła w XX w. i w skali globu 
trwa nadal. Można znaleźć wiele wystąpień, w których 
globalne podejście do demografii gubi z pola widzenia 
różnorodność problemów demograficznych w wielu 
krajach położonych na różnych kontynentach. Prócz 
krajów, w których przyrost liczby ludności prowadzi 
wprost do pułapki maltuzjańskiej, są kraje, w których 
spadek dzietności spowodowany przemianami 
obyczajowymi stanowi już dziś problem ekonomiczny, 
i może być zapowiedzią katastrofy ekonomicznej 
w kilkudziesięcioletniej przyszłości. Do krajów tych 
należą Japonia i niektóre kraje Unii Europejskiej, 
w tym Polska. W większości tych krajów w ostatnich 
dekadach daje się zaobserwować wyraźny wzrost 
średniej długości życia, co prowadzi do zwiększenia 
liczby osób w wieku poprodukcyjnym, którzy pobierają 
świadczenia emerytalne (lub inne), korzystają z opieki 
medycznej i pielęgnacyjnej, a w bardzo ograniczonym 
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stopniu uczestniczą w tworzeniu dochodu narodowego. 
Wchodzące w wiek produkcyjny zmniejszone kohorty 
urodzeń nie będą w stanie wytworzyć dochodu mogą-
cego zapewnić środki na godziwe świadczenia oraz 
na opiekę medyczną i pielęgnacyjną dla pozostałych 
członków społeczeństwa. Aktualnie istniejąca struktura 
szkolnictwa wszystkich stopni będzie się kurczyć, a ko-
nieczna w nauce i twórczych dziedzinach gospodarki 
konkurencja już dziś bywa zastępowana gorączkowym 
poszukiwaniem kandydatów na studia, a niedługo może 
i do pracy naukowej. Przewidywaną konsekwencją 
takiego stanu rzeczy może być spadek poziomu na-
uczania i w rezultacie spadek innowacyjności nauki 
i gospodarki. Kraje o szczególnie atrakcyjnym rynku 
pracy luki w zapotrzebowaniu na pracowników wypeł-
niają imigracją. Przykładem mogą być niektóre kraje 
Europy Zachodniej, które drenują z Polski całe rzesze 
informatyków. Kanada mająca wielkie możliwości roz-
woju potrzebuje, dla podtrzymania aktualnego poziomu 
produkcji, około 1% siły roboczej pochodzącej z nowej 
imigracji.  Jednak żaden z krajów, a szczególnie Polska, 
nie ma możliwości takiego regulowania imigracji, aby 
ją dopasować do potrzeb wzrostu ekonomicznego. 
A niedopasowana kulturowo i ekonomicznie imigracja 
w wielu już krajach budzi demony napięć etnicznych. 

Rozumienie starzenia się społeczeństwa wyłącznie 
jako efektu przedłużenia średniego wieku przeżycia 
populacji stanowi zawężenie problematyki wyłącznie 
do przyrostu liczby osób wymagających opieki medycz-
nej i innych form opieki społecznej z pominięciem roli 
i możliwości tej części społeczeństwa, która wytwarza 
środki stanowiące konieczną podstawę materialną tej 
opieki, a także stanowi bazę, z której można zrekru-
tować ludzi do wykonywania odpowiednich usług. 
Starzenie się indywidualnych osób jest ważnym, ale nie 
zasadniczym problemem starzenia się społeczeństwa. 
Najistotniejszym jego aspektem jest brak wymienial-
ności pokoleń. 

Rycina pierwsza przedstawia piramidę wieku lud-
ności Polski z 2002 roku w porównaniu z prognozą na 
rok 2030. Już za około 15 lat wyż demograficzny osób 
dziś około 50-letnich przesunie się w zakres wieku 
emerytalnego.  A w 2050 r., przy utrzymywaniu się do-
tychczasowych tendencji demograficznych, nieliczne, 
długowieczne osoby z kohort urodzeń tego wyżu znajdą 
się na samym szczycie piramidy, a gros ludzi w wieku 
emerytalnym będą stanowiły osoby z kohort kolejnego 
wyżu, które w 2002 r. miały 15- 25 lat. Jeszcze bardziej 
dramatyczne przemiany demograficzne pokazują pira-
midy wieku Japonii (Ryc. 2). Dramatyzm sytuacji tego 
kraju pogłębia prowadzona tam polityka antyimigra-
cyjna, wzmacniana nastawieniem społeczeństwa. Ale 
Japonia i podobnie Niemcy mogą złagodzić niedobory 
liczby pracowników automatyzacją i robotyzacją pro-
cesów produkcyjnych. Nadzieja, że w nadchodzących 

dekadach Polska będzie w stanie konkurować z nimi 
pod tym względem, jest myśleniem bardzo optymi-
stycznym. Ale nawet w najbardziej technologicznie 
rozwiniętych krajach olbrzymi sektor usług wymaga 
do ich wykonywania ludzi i wielu z nich nie da się 
niczym zastąpić. 

Stany Zjednoczone, w porównaniu z krajami UE, 
mają wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne. 
Wysoki przyrost naturalny wzmacniany legalną i nie-
legalną imigracją stwarza trwałą bazę siły roboczej, 
a rozbudowany system edukacyjny jest w stanie do-
starczyć tej gospodarce i nauce kadry na najwyższym 
poziomie, rekrutowane spośród krajowych i zagranicz-
nych kandydatów. Rycina 3 pokazuje kolejne zmiany 
piramidy wieku ludności USA od 1900 r. oraz prognozę 
na rok 2050. Podobnie jak w Polsce i innych krajach 
UE w Stanach Zjednoczonych występuje wzrost licz-
by osób w wieku poprodukcyjnym lecz jednocześnie 
pionowe „ściany” piramidy wieku wskazują na niemal 
kompletną zastępowalność kolejnych roczników osób 
w wieku produkcyjnym (1).

CZY DŁUGOŚĆ ŻYCIA WIĄŻE SIĘ 
Z DŁUGOŚCIĄ ŻYCIA W ZDROWIU?

Steven A. Schroeder w prestiżowym Shattuck 
Lecture (2), opierając się na dokonanej przez McGa-
nisa i Foege (3) analizie przyczyn zgonów w USA 
wyróżnił pięć podstawowych domen, które wpływają 
na czas przeżycia indywidualnych osób określając 
w ten sposób dziedziny, w których należy szukać 
możliwości działania na rzecz przedłużenia życia, 
w tym okresu życia aktywnego, wolnego od chorób 
i niepełnosprawności (compression of morbidity). 

Według Schroedera wpływ efektów zachowań: 
trybu życia, diety, używek itp. stanowi 40% przyczyn 
przedwczesnych zgonów i w tym samym procencie 
może decydować o naszej długowieczności. Genetyczne 
predyspozycje partycypują w 30%, okoliczności spo-
łeczne w 15%, a narażenia środowiskowe w 5%. Rola 
pomocy medycznej jest według Schroedera ograni-
czona do 10%. Mc Ginis i Foege oraz Schroeder mieli 
świadomość ograniczonych możliwości uogólnienia 
badań opartych na populacji USA na inne kraje, a tak-
że uproszczeń wynikających z wzajemnych interakcji 
czynników występujących w poszczególnych, wymie-
nionych wyżej domenach. Np. sytuacja ekonomiczna 
jest silnym modyfikatorem diety i trybu życia podobnie 
jak wykształcenie i otoczenie społeczne. Jednak żaden 
z tych modyfikatorów, jakkolwiek mocno wpływają 
one na zachowania prozdrowotne (czy antyzdrowot-
ne), nie determinuje tych zachowań i poza wyjątkowo 
skrajnymi sytuacjami pozostawia szerokie pole do ich 
modyfikacji, a zatem i do prozdrowotnych działań pro-
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mocyjnych. Z analizy wyżej wymienionych poglądów 
autorów wynika, iż w przedłużaniu średniego wieku 
przeżycia, stosunkowo niewielki udział ma medycyna 
naprawcza, choć warto zwrócić uwagę, że od czasu opu-
blikowania cytowanego wyżej raportu, przeżywalność 
osób leczonych z powodu wielu chorób, szczególnie 
wśród chorych na nowotwory oraz na choroby serca,  
zwiększyła się bardzo.  

Z wymienionych przez Schroedera pięciu domen 
porządkujących czynniki wpływające na długość życia 
ludzi, tylko jedna, predyspozycje genetyczne, pozostaje 
w zasadniczym zakresie poza kontrolą indywidualną 
i społeczną. Choć był czas, miejmy nadzieję że trwale 
miniony, gdy promotorzy eugeniki próbowali „ulepszyć 
ludzkość” również i na tej drodze. Inne domeny poddają 
się modyfikacjom i skutkiem tych modyfikacji jest już 
obecnie obserwowane wydłużenie średniego czasu 
trwania życia. Jest to również wyzwanie dla zdrowia 
publicznego, aby przez rozwijanie nawyków prozdro-
wotnych, nie tylko wydłużać życie, ale też zwiększać 
okres aktywnego życia w zdrowiu. Nie w każdym indy-
widualnym przypadku, ale w skali populacji okazuje się, 
że istnieje dość oczywisty związek między długością 
życia i długością życia w zdrowiu, dającego szanse na 
dłuższą aktywność zawodową i inne rodzaje aktywności 
życiowej. Porównanie kolejnych kohort urodzeń w po-
pulacji USA wskazuje na to, iż dłużej żyjące młodsze 
generacje mają też dłuższy okres aktywności życiowej 
(4). Należy jednak podkreślić, że przedłużenie obu 
okresów nie musi skracać różnicy między nimi, czyli 
okresu życia w niepełnosprawności wymagającej za-
leżności od innych osób. W różnych populacjach duże 
różnice w długości życia i długości życia aktywnego 
oraz w długości życia w niepełnosprawności występują 
pomiędzy płciami i są zależne od statusu społecznego 
(5,6). W Polsce odczuwamy dotkliwy niedostatek tego 
rodzaju opracowań.

KOSZTY STARZENIA SIĘ SĄ ZALEŻNE 
OD STANU ZDROWIA

Starzenie nie zaczyna się w momencie przejścia na 
emeryturę. Występujące, czasem już w piątej dekadzie 
życia, pogorszenie stanu zdrowia znajduje swe odbicie 
we wzroście wydatków na opiekę medyczną. Koszty po-
gorszenia zdrowia pracowników wychodzą daleko poza 
wydatki na poprawę zdrowia. W USA średnie roczne 
koszty opieki medycznej między 40. a 65. rokiem życia 
wzrastają czterokrotnie, a w ciągu następnych 20 lat nie 
ulegają już znaczącym zmianom. Wraz z pogarszaniem 
się stanu zdrowia występuje spadek wydajności pracy, 
częściowo tylko zależny od absencji chorobowej oraz 
silnie zarysowany problem dyskryminacji przy zatrud-
nieniu osób po 50. roku życia (7). Natomiast po 80. 

roku życia szybko wzrastają koszty pobytów i opieki 
w instytucjach opiekuńczych. Po 90. r.ż. zrównują się 
one z kosztami opieki szpitalnej (8-10). Wielkie i nara-
stające obciążenie finansowe związane z opieką pielę-
gnacyjną nad osobami w bardzo późnym wieku budzi 
słuszny niepokój i poszukiwanie tańszych rozwiązań, do 
jakich może należeć zorganizowana opieka w miejscach 
dotychczasowego zamieszkania osób starszych (11). 
Powrót na szeroką skalę do opieki społecznej dzielonej 
z rodzinami tych osób, mimo że byłby pożądany, jest 
mało realny ze względu na rozluźnienie więzi rodzin-
nych, nastawienie na własne przyjemności oraz zanik 
instynktów opiekuńczych w kolejnych pokoleniach.

Szczególną grupą schorzeń stanowiących wielkie 
obciążenie dla rodzin i społeczeństwa jest demencja 
starcza, najczęściej powodowana chorobą Alzheime-
ra. Jest to choroba, która pochłania wielkie wydatki 
obciążające zasoby chorych osób, ich rodzin i ubez-
pieczycieli. Wśród licznych słabszych i mocniejszych 
czynników ryzyka tej choroby na pierwszym miejscu 
występuje niewątpliwy związek z wiekiem (ryc. 4). Ale 
równie poważnym problemem jest trwający od wielu lat 
stały wzrost zapadalności na tę chorobę obserwowany 
we wszystkich grupach wieku niemal na całym świecie. 

NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU

Problem nierówności w zdrowiu dotyka ludzi 
w każdym wieku, ale w wieku starczym jest szczególnie 
dotkliwy. Polega on nie tylko na różnicach w dostępie 
do pomocy medycznej, ale również na różnicach w roz-
powszechnieniu chorób. Wiele chorób, w tym wymie-
niona wyżej choroba Alzheimera występuje częściej 
u osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych. 
Wskaźniki nierówności ekonomicznych społeczeństwa 
polskiego np. wskaźnik Gini, nie są  wysokie, ale war-
to pamiętać, że występują one w kraju o stosunkowo 
niskim DNB na głowę i są większe niż w krajach 
o znacznie wyższym dochodzie narodowym: w Szwecji, 
Holandii, Niemczech, we Francji i w Czechach. (Dane 
OECD za 2014). Przy rozważaniu nierówności w zdro-
wiu ważne jest uwzględnienie poziomu zamożności 
społeczeństwa, na jaki te nierówności się nakładają. 
W społeczeństwach ubogich ten sam stosunek docho-
dów jak w społeczeństwach zamożnych znacznie więk-
szą część społeczeństwa może pozostawiać w sferze 
ubóstwa niepozwalającego na swobodę wyboru diety 
oraz pozbawiającego ludzi możliwości dodatkowych 
wydatków na ochronę zdrowia. 

Nierówności w zdrowiu nie trzeba szukać w gru-
pach marginesu społecznego. Podstawową nierówno-
ścią jest różnica w średnim czasie przeżycia pracow-
ników fizycznych i umysłowych, a także w rozkładzie 
zachorowalności na różne choroby w poszczególnych 
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grupach społecznych. Jak podaje Austriacki Instytut 
Badań Ekonomicznych - Austrian Institute for Eco-
nomic Research - WIFO, 2008, w znacznie od Polski 
zamożniejszej Austrii, odsetek pracowników umy-
słowych osiągających wiek 70 lat wynosi 84,4%, zaś 
osób pracujących fizycznie 75,7%. Planowanie świad-
czeń socjalnych i medycznych, bez wcześniejszego 
rzetelnego zbadania rzeczywistej sytuacji zdrowotnej 
poszczególnych grup danego społeczeństwa pozbawia 
decyzje polityki społecznej istotnej bazy do oceny ich 
racjonalności. 

Równie ważny jest problem „krótkiej kołdry”. Ge-
neralny niedostatek środków powoduje, iż posunięcia 
reorganizacyjne nie są w stanie znacząco wyjść poza ru-
chy pozorne. Wśród 34 krajów OECD w 2014 r. Polska 
znalazła się na 5. miejscu pod względem umieralności 
na choroby serca, a na 4. pod względem umieralności 
z powodu nowotworów (12). Z drugiej strony nasze 
wydatki na głowę  na ochronę zdrowia plasują nas na 
31. miejscu, a pod względem liczby lekarzy na 1000 
mieszkańców zajęliśmy miejsce 30. Ludzi młodych 
dopiero czekają problemy z tym związane, starszych 
dotykają one bezpośrednio i często bardzo boleśnie. 

Starzenie się społeczeństwa stanowi w dobie obec-
nej jedno z najpoważniejszych wyzwań dla naszego 
kraju. Jeżeli nie zostaną zmobilizowane wszystkie 
możliwości wsparcia dla uzyskania wymienialności 
pokoleń, wysiłek dla zapewnienia opieki medycznej 
i godziwych warunków życia osobom w wieku po-
produkcyjnym będzie nieskuteczny z powodu braku 
środków.  W tym celu potrzebna jest mocna ponad-
partyjna polityka ludnościowa rozumiana nie jako 
konflikt ideologii i osobistych interesów, ale jako troska 
o dobro wspólne, o rozpowszechnienie wiedzy na temat 
rzeczywistej sytuacji demograficznej, o prospołeczne 
nastawienie ludzi i o staranne, codzienne działania 
z perspektywą na dekady, a nie tylko na najbliższe lata.  

Działania na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej 
osób w wieku poprodukcyjnym powinny być adreso-
wane nie tylko do osób, które już ten wiek osiągnęły. 
Starość jest okresem żniwa w dobrym i złym sensie 
tego słowa. Na zdrowie ludzi w późnych grupach wieku 
składają się wcześniej przebyte choroby, papierosy wy-
palone w młodości i w wieku dojrzałym, dieta i otyłość 
w różnych okresach wieku, praca z czynnikami szko-
dliwymi, czynniki środowiska poza miejscem pracy, 
ale i stosunki międzyludzkie w pracy i w domu oraz to, 
jakich mamy znajomych i przyjaciół i jaki prowadzi-
liśmy tryb życia. Samo określenie „zdrowe starzenie” 
dotyczyć może tylko osób, które dotrwały do starości 
w dobrym stanie zdrowia. W programie zdrowego 
starzenia powinno chodzić o to, aby takich osób było 
jak najwięcej. Ale cel ten nie zostanie osiągnięty, jeżeli 
o zdrowym starzeniu nie będziemy myśleć i działać na 
jego rzecz już w czasie zdrowej młodości. Pamiętajmy 

jednak, że chora starość ma  te same prawa do pomocy, 
opieki i szacunku. Nie śmiem o tym marzyć, ale chciał-
bym, aby czasem miała też prawo do miejsca siedzącego 
w kolejce WKD, gdy rozwaleni na fotelach jadą na 
swoje uczelnie młodzi wykształceni z wielkich miast.

NIE MA ZDROWIA BEZ BADAŃ 
W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

Jest to tytuł niedawno wydanej, ważnej książki 
pod redakcją D. Cianciary. Wskazuje on na kolejny 
kluczowy problem, którego w rozważaniach o sprawach 
zdrowotnych starzejącego się społeczeństwa nie można 
pominąć. W zdrowiu publicznym, jak w każdej innej 
dziedzinie, aby sprawnie działać, trzeba wiedzieć 
dokładnie. Niedobór wyników, dobrze zaplanowanych 
badań prowadzi do nieefektywnych i nieskutecznych 
działań, na które tracone są pieniądze bez uzyskania 
oczekiwanych efektów. Często nawet zdefiniowa-
nie tego, co ma być oczekiwanym efektem wymaga 
wiedzy opartej na wcześniejszym rozeznaniu pola 
możliwości, czyli na wynikach uzyskanych z wcze-
śniejszych badań. Niestety świadomość ta bardzo 
trudno toruje sobie drogę do osób, które decydują 
o polityce naukowej naszego Państwa. Mamy bowiem 
nie tylko do czynienia z ograniczeniem funduszy na 
badania naukowe. Wśród priorytetów nauk medycznych 
znajdują się przede wszystkim badania laboratoryjne, 
a szczególnie molekularne, co samo w sobie nie jest 
niczym złym, gdyby nie brak świadomości decydentów, 
że oznaczenie dobrze ugruntowanymi metodami 
wskaźników molekularnych nabiera sensu dopiero 
wtedy, gdy są poprawnie zakotwiczone w populacji jako 
narażenie lub efekt i przebadane w związkach z innymi 
zmiennymi w poprawnie przeprowadzonych badaniach 
epidemiologicznych. Należy również podkreślić, że 
podstawą racjonalności decyzji administracyjnych, 
dotyczących zdrowia społeczeństwa muszą być badania 
stosowane z dziedziny zdrowia publicznego, dające 
wiedzę o rozpowszechnieniu zagrożeń w określonej 
populacji, wykrywające czynniki ryzyka tych zagrożeń 
oraz w przypadku działań profilaktycznych określające 
ich skuteczność (13).
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OGNISKO ZACHOROWAŃ NA ODRĘ ZAREJESTROWANE W POWIATOWEJ 
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 W 2013 ROKU

¹Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
²Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 

Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu

STRESZCZENIE

WSTĘP. W Polsce od 2001 r. realizowany jest program eliminacji odry koordynowany przez Światową Organizację 
Zdrowia. Program zakłada utrzymanie odsetka osób szczepionych przeciw odrze na poziomie 95% i potwierdzanie 
laboratoryjne podejrzeń zachorowań na odrę. W 2013 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Częstochowie zgłoszono 14 przypadków odry, a w całym kraju w tym samym okresie 89 przypadków. 
CEL. Celem pracy była oceny sytuacji epidemiologicznej odry w Częstochowie ze szczególnym uwzględnieniem 
wzrostu zachorowań w II kwartale 2013 r. 
MATERIAŁ I METODY. Do analizy sytuacji epidemiologicznej odry wykorzystano dane epidemiologiczne 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz dane PSSE w Częstochowie z meldunków o zachoro-
waniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia (MZ-56) w latach 2000-2013. Analizę uodpornienia dzieci 
i młodzieży w wybranych rocznikach w latach 2009-2012 przeprowadzono na podstawie rocznych sprawozdań 
PSSE w Częstochowie (MZ-54). 
WYNIKI. Na obszarze działania PSSE w Częstochowie w latach 2000-2012 zanotowano trzy przypadki zacho-
rowań na odrę tj. 2 przypadki w 2003 r. oraz 1 przypadek w 2011 r. Liczba zachorowań i zapadalność na odrę 
wzrosła w 2013 r. Zarejestrowano 14 zachorowań, a zapadalność wyniosła 3,78 na 100 000. Zachorowały osoby 
dorosłe w wieku od 22 do 38 lat. Zachorowało 13 mężczyzn tj. 93% ogółu. Zachorowali: 8 pensjonariuszy Domu 
Dziennego Pobytu w Częstochowie, 2 osoby mieszkające w pobliżu tej placówki oraz 4 osoby niepowiązane 
epidemiologicznie z ogniskiem zachorowań. Hospitalizowano 12 osób tj. 86% wszystkich przypadków. Wśród 
14 pacjentów jedynie jedna osoba miała udokumentowane szczepienie przeciwko odrze. 
WNIOSKI. Odra jest nadal groźną chorobą zakaźną, szerzącą się w środowisku osób nieszczepionych.

Słowa kluczowe: odra, sytuacja epidemiologiczna, szczepienia

WSTĘP

Odra jest ostrą choroba zakaźną wywołaną przez 
wirus RNA, sklasyfikowany jako Morbillivirus, z ro-
dziny Paramyxoviridae. Choroba przebiega z wysoką 
gorączką, stanem zapalnym błon śluzowych i wysypką. 
Źródłem zakażenia jest chory na odrę w okresie zaraź-
liwości tj. od 5 dni przed wystąpieniem wysypki i do 3 
dni okresu wysypkowego. Choroba przenosi się drogą 
kropelkową, powietrzną lub przez bezpośredni kontakt 
z chorą osobą. Większość zachorowań występuje u dzie-
ci do 15 roku życia, ale podatny na zakażenie jest każdy 
człowiek niezależnie od wieku, który nie przechorował 

odry lub nie był zaszczepiony przeciwko odrze. Nie 
chorują dzieci do 6 miesiąca życia, o ile ich matki cho-
rowały na odrę lub były szczepione przeciwko odrze. 
Szacuje się, że 95% dzieci matek, które chorowały 
na odrę traci odporność bierną około 11-12 miesiąca 
życia, natomiast dzieci matek, które były szczepione 
przeciwko odrze około 8 miesiąca życia (1).

W przebiegu odry często występują powikłania. 
Do najczęstszych należą zapalenia płuc, oskrzeli, 
ucha środkowego, zapalenie krtani. Zapalenie płuc ma 
zwykle ciężki przebieg, wymaga leczenia szpitalnego 
i może stanowić zagrożenie życia szczególnie u osób 
wyniszczonych, z wrodzonymi wadami serca. Jako po-
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wikłanie w przebiegu odry występuje zapalenie mózgu. 
Powikłanie to zdarza się z częstością 1 do 4 przypadków 
na 1000 chorych. Ryzyko powikłań neurologicznych 
wzrasta z wiekiem, powyżej 10 roku życia jest 2-3 –
krotnie częstsze. Szczególnym powikłaniem odry jest 
podostre stwardniające zapalenie mózgu - SSPE, które 
występuje od kilku miesięcy do kilku lat po zachoro-
waniu na odrę, średnio 5-7 lat. Powikłania ze strony 
przewodu pokarmowego obejmują biegunkę, zapalenie 
wyrostka robaczkowego, zapalenie wątroby (1).

Laboratoryjnym kryterium potwierdzającym rozpo-
znanie odry jest wykrycie obecności przeciwciał odro-
wych w klasie IgM u osób nieszczepionych w ostatnim 
okresie czasu tj. co najmniej 8 tygodni przed wystąpie-
niem objawów, stwierdzenie co najmniej 4- krotnego 
wzrostu miana przeciwciał w klasie IgG lub wykrycie 
wirusa odry w materiale klinicznym (1). 

W różnicowaniu odry należy uwzględnić choroby 
przebiegające z wysypką, zwłaszcza różyczkę, płoni-
cę, gorączkę trzydniową, zakażenia enterowirusowe 
i adenowirusowe przebiegające z wysypką, wysypki 
alergiczne. 

Najważniejszą rolę w profilaktyce odry odgrywają 
szczepienia ochronne. W Polsce szczepienie przeciw-
ko odrze wprowadzono do programu szczepień obo-
wiązkowych w 1975 r. Stosowano pojedynczą dawkę 
szczepionki monowalentnej. W 1991 r., w związku  
z pojawiającymi się zachorowaniami w grupie wieko-
wej powyżej 5 lat, wprowadzono drugą dawkę szcze-
pionki przeciwko odrze, także preparatem monowalent-
nym, początkowo w 9 r.ż., następnie w 7 r.ż. Kolejnym 
krokiem w profilaktyce odry było umieszczenie w PSO 
w 1994 r. szczepionki zalecanej skojarzonej przeciwko 
odrze, śwince i różyczce, która do obowiązkowego 
programu szczepień została wprowadzona w 2004 
roku. Szczepionkę skojarzoną najpierw stosowano jako 
jedną dawkę podstawową w 13-15 miesiącu życia, a od 
2005 r. również jako dawkę przypominającą. Według 
obecnie obowiązującego PSO szczepionkę skojarzoną 
przeciwko odrze, śwince i różyczce stosuje się w 13-14 
miesiącu życia i w 10 roku  życia (4,6,7).

Odra jako choroba zakaźna posiada cechy choro-
by możliwej do eliminacji, a następnie eradykacji t.j. 
rezerwuarem wirusa odry jest jedynie człowiek, po 
przebytym zakażeniu nie stwierdza się nosicielstwa 
wirusa, środowisko nie jest skażone tym patogenem 
oraz istnieje skuteczny środek zapobiegawczy w postaci 
bezpiecznej szczepionki przeciwko odrze.

Światowa Organizacja Zdrowia w ramach strategii 
eliminacji odry zaleca rejestrowanie i zgłaszanie podej-
rzeń wszystkich przypadków odry oraz prowadzenie 
potwierdzeń laboratoryjnych każdego podejrzenia 
o zachorowanie na odrę. Badaniem potwierdzającym 
jest wykrycie w surowicy chorego swoistych dla 
wirusa odry przeciwciał w klasie IgM. Badania te są 

wykonywane w laboratoriach powołanych przez WHO. 
W Polsce Narodowe Laboratorium ds. Diagnostyki 
Odry i Różyczki znajduje się w Zakładzie Wirusologii 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH 
w Warszawie (2,3).

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej 
odry na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Częstochowie ze szczególnym 
uwzględnieniem wzrostu zachorowań w drugim kwar-
tale 2013 r. Oceniono liczbę zachorowań i zapadalność 
na odrę w Polsce i na obszarze działania PSSE w Czę-
stochowie w latach 2000-2013 oraz odsetek uodpornie-
nia populacji dzieci 0-13 r.ż. przeciwko odrze, śwince 
i różyczce w Częstochowie w latach 2009-2012.

MATERIAŁ I METODY

Do oceny sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce 
w latach 2000-2013 wykorzystano dane epidemiologicz-
ne pochodzące z rocznych sprawozdań o zachorowaniach 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH 
w Warszawie. Sytuację epidemiologiczną odry w PSSE  
w Częstochowie w tym samym okresie oceniono na 
podstawie meldunków o zachorowaniach na choroby 
zakaźne, zakażeniach i zatruciach (MZ-56). Analizę 
uodpornienia dzieci i młodzieży w wybranych roczni-
kach w latach 2009-2012 przeprowadzono na podstawie 
rocznych sprawozdań PSSE w Częstochowie ze szcze-
pień ochronnych (MZ-54).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W Polsce, przed wprowadzeniem szczepień ochron-
nych w latach 60-tych, zapadalność na odrę wynosiła 
300-400 na 100 000 mieszkańców. Po wprowadzeniu 
obowiązkowych szczepień zapadalność stopniowo 
zmniejszała się i w latach 2004-2005 roku wynosiła 
0,03 na 100 000 mieszkańców (5). Chorowały głównie 
osoby nieszczepione lub te, które otrzymały tylko jedną 
dawkę szczepionki.

W tabeli I zestawiono zachorowania i współczynnik 
zapadalności na odrę w Polsce i w PSSE w Częstocho-
wie w latach 2000-2013. Na obszarze działania PSSE 
w Częstochowie w latach 2000-2012 zarejestrowa-
no tylko 3 przypadki odry tj. 2 przypadki w 2003 r. 
i jeden przypadek w 2011 r. Znaczny wzrost liczby 
zachorowań na odrę zaobserwowano w II kwartale 
2013 r., kiedy do PSSE w Częstochowie zgłoszono 20 
podejrzeń zachorowań na odrę osób w wieku 11-38 
lat. We wszystkich przypadkach wykonano badanie 
serologiczne w kierunku odry. Uzyskano 14 wyników 
dodatnich potwierdzających zachorowanie na odrę i w 6 
przypadkach wyniki ujemne, wykluczające zachorowa-
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nie na odrę. Potwierdzone badaniem laboratoryjnym 
zachorowania dotyczyły osób dorosłych w wieku od 
22 do 38 lat. Chorowali przede wszystkim mężczyźni 
tj. 13 przypadków i tylko jedna kobieta. Wskaźnik za-
padalności na 100 000 mieszkańców 3,78. 

Pierwsze zachorowania wystąpiły na początku 
kwietnia wśród osób uczęszczających na zajęcia 
w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Upośledzonych 
Umysłowo w Częstochowie. W związku z informa-
cjami telefonicznymi od pracowników tej placówki 
oraz rodziców pensjonariuszy informujących o niety-
powych zachorowaniach przebiegających z wysypką 
oraz o hospitalizacji 2 osób w oddziale zakaźnym 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Często-
chowie, podjęto dochodzenie epidemiologiczne mające 
na celu weryfikację przyjętych zgłoszeń. W wyniku 
przeprowadzonych czynności ustalono, że w oddziale 
zakaźnym w dniu 10.04.2013 r. przebywało 5 osób 
uczęszczających na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu 
w Częstochowie. Pierwsza hospitalizacja miała miejsce 
w dniu 02.04.2013 r. (zgłoszono przypadek wysypki – 
kod wg ICD 10: R21). Kolejny przypadek hospitalizacji 
zgłoszono w dniu 5.04.2013 r. (podejrzenie różyczki). 
W dniu 6.04.2013 r. przyjęto do szpitala kolejne 2 
osoby, spośród których u jednej zgłoszono podejrzenie 
różyczki, a w drugim przypadku podejrzenie szkarla-
tyny. W związku z napływającymi zgłoszeniami, po 
przeprowadzeniu wstępnej analizy epidemiologicznej, 
w dniu 10.04.2013 r., Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Częstochowie przeprowadził rozmowę te-
lefoniczną z ordynatorem oddziału zakaźnego szpitala. 
Poinformowano ordynatora o występujących na terenie 
województwa śląskiego zachorowaniach na odrę i usta-
lono, że przysłane zostaną zgłoszenia z podejrzeniem 
zachorowań na odrę. Ponadto zapewniono, że w ramach 
nadzoru epidemiologicznego pobrana od chorych 
krew do badań laboratoryjnych zostanie nieodpłatnie 
przebadana w kierunku odry. W dniu 11.04.2013 r., do 
PSSE w Częstochowie wpłynęło 6 podejrzeń zacho-
rowań na odrę z Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie ul. PCK 
7. Od pacjentów pobrano krew do badań i przekazano 
do laboratorium WSSE w Katowicach, a następnie do 
Laboratorium ds. Diagnostyki Odry i Różyczki znaj-
dującego  się w Zakładzie Wirusologii Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie.

Objawy chorobowe u diagnozowanych pacjentów to 
gorączka powyżej 38 °C trwająca 5 dni i dłużej, kaszel, 
ból gardła, zapalenie spojówek, wysypka plamisto-
-grudkowa na całym ciele, a u jednego chorego poje-
dyncze pęcherzyki z płynem surowiczym. U czterech 
pacjentów jako powikłanie zdiagnozowano zapalenie 
płuc.

Z wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego 
z pracownikami Domu Dziennego Pobytu w Często-

chowie ustalono, że do ośrodka na mocy decyzji MOPS 
w Częstochowie uczęszcza 39 osób. Zalecono, aby 
personel placówki poinformował opiekunów o występu-
jących zachorowaniach i proponował czasową izolację 
w warunkach domowych oraz zgłaszanie się do lekarza 
w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Usta-
lono również, że 5 innych podopiecznych jest leczonych 
w warunkach ambulatoryjnych, a podejrzewano u nich 
rumień zakaźny, ospę wietrzną, szkarlatynę, uczulenie. 
Lekarze POZ nie podejrzewali u tych chorych zacho-
rowań na odrę.

Ogółem w Oddziale Zakaźnym Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie hospita-
lizowano 9 osób uczęszczających na zajęcia w Domu 
Dziennego Pobytu w Częstochowie. U pierwszego 
hospitalizowanego pacjenta objawy chorobowe wystą-
piły w dniu 29.03.2013 r., u ostatniego pacjenta w dniu 
14.04.2013 r. Badanie serologiczne w kierunku swo-
istych przeciwciał odrowych w klasie IgM wykonane 
w Laboratorium WSSE w Katowicach oraz w Zakładzie 
Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego - PZH w Warszawie potwierdziło odrę u 8 osób. 
Chorzy na odrę hospitalizowani byli od 8 do 16 dni. 
U sześciu osób jako powikłanie zdiagnozowano zapale-
nie płuc. Wszyscy chorzy nie byli szczepieni przeciwko 
odrze z powodu przeciwwskazań neurologicznych 
(wrodzone wady neurologiczne, zespół Downa).

Oprócz zanotowanego ogniska epidemicznego 
wystąpiły również rozproszone zachorowania na odrę 
u 6 osób, z czego u dwóch osób zachorowania były 
powiązane epidemiologicznie (mężczyzna i mieszka-
jąca z nim partnerka, którzy mieszkali na ulicy Focha, 
w pobliżu Domu Dziennego Pobytu w Częstochowie). 
Zachorowania u tych osób wystąpiły w okresie od 
13.04.2013 r. do 26.05.2013 r. Wszyscy chorzy mieli 
rozpoznanie potwierdzone badaniem laboratoryjnym 
tj. 5 osób badaniem serologicznym stwierdzającym 
obecność swoistych przeciwciał odrowych w klasie IgM 
i w przypadku 1 osoby wykonano badanie wirusologicz-
ne potwierdzające obecność cząstek zakaźnych wirusa 
odry w materiale klinicznym pobranym od chorego 
(mocz). Cztery osoby były hospitalizowane od 5 do 
8 dni, u wszystkich jako powikłanie zdiagnozowano 
zapalenie płuc. Tylko jedna osoba była zaszczepiona 
przeciwko odrze, otrzymała jedną dawkę szczepionki 
monowalentnej (wiek w chwili zachorowania 24 lata). 
U 4 osób w wieku od 28 do 38 lat brak jest dokumentacji 
dotyczącej szczepień. Jedna osoba w wieku 29 lat w do-
kumentacji szczepień ma odnotowane przeciwwskaza-
nie do szczepień z powodu przechorowania odry w 3 
miesiącu życia (1984 r.). Informacje uzyskane w wyniku 
przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego 
zestawiono w tabeli II.

Na podstawie uzyskanych danych nie udało się 
ustalić źródła zakażenia zanotowanego ogniska epide-
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micznego. Należy rozważyć czy rzadko występujące 
choroby zakaźne wzbudzają należytą czujność epide-
miologiczną i diagnostyczną wśród lekarzy. Doświad-
czenia PSSE w Częstochowie w wyniku opracowania 
ogniska zachorowań na odrę w 2013 r. wskazują, że 
dopiero wystąpienie większej liczby przypadków oraz 
weryfikacja zgłoszeń doprowadziły do poszerzenia dia-
gnostyki w kierunku wirusa odry i obiektywnej oceny 
sytuacji epidemiologicznej. 

Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko 
odrze, śwince i różyczce, w latach 2009-2012, na obsza-
rze działania PSSE w Częstochowie realizowane były 
u wysokiego odsetka dzieci (Tab. III). Na podstawie 
sprawozdania Mz-54 ze szczepień ochronnych za rok 
2012 zaszczepienie dzieci w rocznikach 2010-2004 
wyniosło od 97,48% do 99,46%, zaszczepiono 79,5% 
dzieci w drugim roku życia. Szczepienie przypominają-
ce w rocznikach 2000-2003 zrealizowano na poziomie 
od 40,11% do 77,7%.

Analiza sytuacji epidemiologicznej odry na tere-
nie działania PSSE w Częstochowie ze szczególnym 
uwzględnieniem ogniska epidemicznego w II kwartale 
2013 roku wskazuje na możliwość szerzenia się odry 
w środowisku osób nieszczepionych. Celowe byłoby 
prowadzenie szczepień doraźnych w środowiskach osób 
nieszczepionych przebywających w takich ośrodkach,  
jak to miało miejsce w Częstochowie.

Ponadto stwierdzić należy, że czułość systemu 
nadzoru nad odrą jest niewystarczająca. Pomimo bieżą-
cych informacji o aktualnej sytuacji epidemiologicznej 
odry, przekazywanych w formie pisemnej do podmio-

tów leczniczych oraz informacji o programie WHO 
eliminacji odry (9) uwzględniającym konieczność 
laboratoryjnego potwierdzania wszystkich przypadków 
podejrzeń/zachorowań, jest to choroba zakaźna, którą 
lekarze rzadko podejrzewają u pacjentów z gorączką 
i wysypką. Świadczą o tym podejrzenia, z jakimi byli 
przyjmowani do oddziału zakaźnego chorzy, u których 
w rezultacie badań laboratoryjnych potwierdzono odrę. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Odra jest nadal groźną chorobą zakaźną, szerzącą 
się w środowisku osób nieszczepionych.

2. W PSSE w Częstochowie znaczny wzrost liczby 
zachorowań na odrę zanotowano w 2013 r.

3. Odsetek uodpornienia dzieci przeciwko odrze, 
śwince i różyczce, w latach 2009-2012, na obszarze 
działania PSSE w Częstochowie utrzymywał się na 
wysokim poziomie.
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Pomimo wysokiego odsetka osób zaszczepionych przeciwko odrze, w Polsce występują sporadyczne 
ogniska zachorowań na odrę. W latach 2006-2009 odnotowano nieznaczny wzrost liczby zachorowań, a najlicz-
niejszą grupę chorych stanowiły osoby, urodzone w latach 1976-1989. 
CEL. Ocena stanu uodpornienia przeciwko odrze osób w tej grupie wieku .
MATERIAŁ I METODY. Do badania wyselekcjonowano próbki surowicy z banku surowic populacji ogólnej 
5 województw w Polsce, zebrane od pacjentów hospitalizowanych ze wskazań ostrych w latach 2010-2011. 
W każdej surowicy oznaczono poziom przeciwciał przeciwko odrze testem ELISA (Genzyme Virotech). Poziom 
przeciwciał porównywano stosując modele normalnej regresji liniowej dla logarytmu poziomu przeciwciał.
WYNIKI. Zbadano próbki surowicy 483 osób, w tym 111 kobiet i 372 mężczyzn. We wszystkich próbkach 
badanych poziom przeciwciał był powyżej 0,5 IU/ml. Poziom przeciwciał był istotnie statystycznie związany 
z odsetkiem osób zaszczepionych w danym roczniku w województwie.
WNIOSKI. Uzyskane wyniki wskazują na dobre uodpornienie populacji. Stwierdzone pomiędzy wylosowanymi 
województwami różnice wskazywały na związek z odsetkiem osób zaszczepionych w tych województwach 
oraz z obserwowanymi w ostatnim okresie różnicami pomiędzy tymi województwami w zapadalności na odrę.

Słowa kluczowe: odra, poziom przeciwciał, populacja polska

WSTĘP

Odra jest chorobą zakaźną, w przebiegu której 
obserwuje się m. in. wysoką temperaturę oraz pla-
misto-grudkową wysypkę. Odrze towarzyszą często 
powikłania takie jak zapalenie ucha środkowego, nie-
żyt żołądkowo-jelitowy, zapalenie płuc. Szczególnie 
ciężkie są powikłania neurologiczne, do których należy 
podostre stwardniejące zapalenie mózgu (SSPE - suba-
cute sclerosing panencephalitis), występujące wiele lat 
po zakażeniu wirusem odry. 

Przed wprowadzeniem w 1974 roku szczepień prze-
ciw odrze w Polsce rejestrowano około 200 tys. zacho-
rowań na odrę rocznie. Wprowadzenie w 1991 roku do 
kalendarza szczepień zalecenia stosowania drugiej dawki 
szczepionki  zwiększyło odsetek osób uodpornionych, 
co pozwoliło ustabilizować sytuację epidemiologiczną 
odry. Efektem był szybki spadek zapadalności z 300-400 
na 100 tys. w latach przed wprowadzeniem szczepień do 

0,3 na 100 tys. w 2001 roku. Ponadto, okresy oddzie-
lające epidemie wyrównawcze zaczęły się wydłużać: 
z 2-3 lat przed wprowadzeniem szczepień do 5-7 lat 
po wprowadzeniu szczepień przeciwko odrze. Sytuacja 
epidemiologiczna w Polsce zaczęła się zbliżać do kryte-
riów wymaganych  dla kraju bliskiego eliminacji odry. 
Pomimo tych sukcesów nadal zdarzają się pojedyncze 
ogniska odry, obejmujące coraz mniejsze liczby przy-
padków, o lokalnym zasięgu. Jednocześnie występują 
coraz dłuższe okresy między okresowym wzrostem 
zachorowań. W ostatnich latach „duże” epidemie miały 
miejsce w 1990 i 1998 roku (odpowiednio 56 471 i 2 419 
przypadków zachorowań) (1). W 2002 roku zarejestro-
wano zaledwie 34 zachorowania na odrę. W ostatnich 
latach w Polsce odnotowano nieznaczny wzrost liczby 
zachorowań na odrę: w 2006 r. zarejestrowano 120 
przypadków, w 2007 r. - 37, w 2008 r. - 97 przypadków, 
w 2009 r. - 115 przypadków (2, 3, 4, 5). Zachorowania 
te dotyczyły głównie (38 %) osób w wieku  20-30 lat.
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Program eliminacji odry na świecie jest realizo-
wany przez WHO od wielu lat. Jednym z kryteriów 
tego programu jest osiągnięcie wysokiego odsetka za-
szczepionych osób w danej populacji w celu uzyskania 
odporności zbiorowiskowej. Wraz ze wzrostem liczby 
osób uodpornionych, zmniejsza się ryzyko zachorowa-
nia na daną chorobę. WHO zaleca, aby odsetek dzieci 
zaszczepionych jedną lub dwiema dawkami przeciwko 
odrze wynosił co najmniej 95% w każdym kraju oraz 
nie mniej niż 90% w danej jednostce terytorialnej (6). 
W sytuacji osiągniętej odporności zbiorowiskowej 
większość osób w populacji jest odporna na zacho-
rowanie. W związku z tym możliwe jest przerwanie 
transmisji wirusa odry oraz wyeliminowanie choroby 
(7). Innym warunkiem osiągnięcia eliminacji odry jest 
ciągła ocena odsetka osób wrażliwych na zakażenie 
w określonej populacji, co umożliwia oszacowanie 
ryzyka wystąpienia choroby. W sytuacji zwiększonej 
wrażliwości na zakażenia wirusem odry w danych gru-
pach zamieszkujących określony obszar kraju, ważne 
jest przeprowadzenie szczepień uzupełniających (8). 
Wykonanie przeglądu serologicznego umożliwia ocenę 
skuteczności kampanii szczepień, a także oszacowanie 
stopnia wrażliwości populacji (9). 

Ocena wrażliwości populacji Polski na zachoro-
wanie na odrę była uzupełnieniem badań molekular-
nych, dotyczących genotypowania i ustalenia stopnia 
pokrewieństwa pomiędzy dzikimi szczepami wirusa 
odry, krążących w Polsce w latach 2006-2009 (projekt 
badawczy: NN 404 11 39 39).

MATERIAŁ I METODY

Próbki surowic. Materiał do badań stanowiły 483 
surowice pobrane od osób zdrowych, które w latach 
2006-2009 były w wieku od 20 do 30 lat. Były to 
roczniki od 1976 do 1989. Próbki otrzymano z banku 
surowic, utworzonego w ramach projektu badawczego 
„Rozpowszechnienie występowania zakażenia wirusem 
zapalenia wątroby typu C z analizą użyteczności badań 
przesiewowych” (numer projektu: NN 404 19 16 36). 
W latach 2010–2011 zebrano próbki surowic od osób 
hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych: traumato-
logiczno – ortopedycznych i chirurgii ogólnej w woje-
wództwach lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, 
warmińsko–mazurskim i wielkopolskim oraz oddziale 
laryngologicznym w województwie mazowieckim. 
Wyboru jednostek szpitalnych dokonano losowo z „Re-
jestru Zakładów Opieki Zdrowotnej”. 

Udział w badaniach proponowano pacjentom speł-
niającym następujące kryteria:
a) Osoby pełnoletnie obu płci przyjęte do oddziałów ze 

wskazań nagłych (wypadki, urazy) oraz hospitalizo-
wani z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego,  

przepukliny lub zapalenia pęcherzyka żółciowego.
b) Osoby z zachowaną świadomością w dniu badania.
c) Wyrażające pisemną zgodę na udział w badaniu.

Dobór odbył się metodą próbkowania gronowego 
(ang. cluster sampling), z wylosowaniem  21 oddziałów 
szpitalnych, na terenie 5 wymienionych województw.

Jako materiał referencyjny wykorzystano Drugą Mię-
dzynarodową Standardową Surowicę Przeciw Odrze, kod 
66/202, uznaną przez National Institute for Biological 
Standards and Control w Wielkiej Brytanii, o mianie 10 
jednostek międzynarodowych (IU) w 1 ml (10). 

Oznaczane poziomu przeciwciał w klasie IgG. 
Poziom przeciwciał dla wirusa odry w klasie IgG w su-
rowicy oznaczono metodą ELISA, wykonywaną zgod-
nie z instrukcją producenta testów Genzyme Virotech 
GmbH. Wyniki oznaczeń testu ELISA przedstawiono 
w jednostkach IU/ml, w oparciu o wynik oznaczeń 
Drugiej Międzynarodowej Standardowej Surowicy 
Przeciw Odrze.

Dane na temat zaszczepienia ogólnej populacji 
Polski. Informacje na temat liczby i odsetka osób z po-
pulacji ogólnej Polski, zaszczepionych przeciwko odrze 
w latach 1976-1985 w województwach wymienionych 
w tabeli przedstawione są w “Sprawozdaniu ze stanu 
zaszczepienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych” (for-
mularz MZ/E II-8), zebrane przez Ministerstwo Zdro-
wia. Informacje dotyczące osób urodzonych w latach 
1985-1989 zostały opublikowane przez PZH w postaci 
biuletynów rocznych “Szczepienia ochronne w Polsce” 
(formularz MZ 54). 

Analiza danych epidemiologicznych. Do opi-
su zmiennych numerycznych posłużono się średnią 
arytmetyczną, odchyleniem standardowym oraz me-
dianą i przedziałem międzykwartylowym. Do badania 
związku analizę korelacji rang (Spearman). Porównanie 
zmiennych numerycznych w dwóch lub więcej grupach 
obejmowało porównanie średnich arytmetycznych 
(tylko dla zmiennych o rozkładzie normalnym) testem 
t-studenta lub testem ANOVA. W przypadku danych, 
dla których rozkład odbiegał od normalnego, porów-
nano rozkłady za pomocą testu Mann-Whitney’a –Wil-
coxon’a i testu Kolmogorova-Smirnova. Do badania 
wpływu zaszczepienia (na poziomie województwa, wg 
rocznika urodzenia) na średnie obserwowane poziomy 
przeciwciał, przeciwko odrze metodę normalnej re-
gresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi. 
Ze względu na charakter danych do analizy poziomu 
przeciwciał jako zmienną objaśnianą badano wartości 
transformowane do postaci logarytmu wyniku. Z uwagi 
na przyjęcie przez większość autorów wyniku 0,5 IU/
ml, jako wartości progowej dla ochrony przed zachoro-
waniem na odrę, analizowano proporcje osób z niskim 
mianem ochronnych (0.5 IU/ml – 1IU/ml) oraz bardzo 
wysokim mianem, 10-krotnie przewyższającym poziom 
ochronny (>5IU/ml).
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WYNIKI

Charakterystyka wyników badania poziomu 
przeciwciał przeciwko wirusowi odry w analizowa-
nej populacji. Zbadana populacja obejmowała 483 
osoby, w tym  111 kobiet i 372 mężczyzn. Dla wszyst-
kich uzyskano wyniki poziomu przeciwciał przeciwko 
wirusowi odry. Średnia wartość poziomu przeciwciał 
wyniosła: 1,77+/-0,90 IU/ml, mediana: 1,532 IU/ml, 
odstęp międzykwartylowy: 1,053, zakres: 5,067. Wy-
niki przedstawiono w tabeli I. Odchylenie standardowe 
wynoszące powyżej 50% wartości średniej wskazuje 
na skośny charakter rozkładu i jako nieistotne zostało 
pominięte w pozostałych elementach tabeli I.

Istotna statystyczne różnica występowała pomiędzy 
wynikami z województwa lubelskiego  i województwa 
świętokrzyskiego. Wyższe wartości wystąpiły w naj-
młodszej grupie wieku (roczniki 1988 – 1989).

Określenie wpływu liczby zachorowań na odrę 
oraz stanu zaszczepienia populacji na poziom prze-
ciwciał przeciwko wirusowi odry. W przyjętym mo-
delu regresji liniowej zmienną objaśnianą był logarytm 
poziomu przeciwciał, a zmiennymi objaśniającymi: 
zmienna kategoryczna: województwo zamieszkania, 
oraz zmienne ciągłe: rok urodzenia, odsetek osób za-
szczepionych 1 dawką w danym roczniku na terenie 
danego województwa, odsetek osób zaszczepionych 
dwoma dawkami w danym roczniki na terenie danego 
województwa oraz odsetek osób nie zaszczepionych 
(Tab. II).

Na podstawie przeprowadzonego badania stwier-
dzono, że wszystkie analizowane parametry miały 
wpływ na poziom przeciwciał w populacji. Największy 
wpływ miał odsetek osób niezaszczepionych, natomiast 
podobny do siebie wpływ miał odsetek osób zaszczepio-
nych jedną oraz dwiema dawkami szczepionki. Ponadto 
stwierdzono, że im wcześniejszy jest rok urodzenia 
osób objętych analizą, tym odpowiedź humoralna jest 
słabsza. Stwierdzono również różnice w odsetkach 
osób uodpornionych na odrę w poszczególnych woje-
wództwach. W województwie lubelskim zaobserwo-
wano najwyższy poziom przeciwciał przeciwodrowych 
w klasie IgG. 

Omawiany model objaśnia ponad 80% zmienności 
wyników w badaniu serologicznym (R2=80,3167%).  

Ocena poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi 
odry w poszczególnych grupach wiekowych i w wy-
branych województwach. W badanej grupie u 87 osób 
(18%) stwierdzono bardzo niski poziom przeciwciał 
ochronnych (0,5IU/ml – 1 IU/ml) a u 2 osób (1%) wy-
soki poziom (>5IU/ml). Rozkład według województwa 
i roku urodzenia pokazują ryciny 1i 2. 

Najniższą liczbę osób z bardzo niskim poziomem 
przeciwciał w klasie IgG stwierdzono w wojewódz-

twie lubelskim, natomiast najwyższą w województwie 
świętokrzyskim. Ponadto, w województwie lubelskim 
odnotowano osoby wykazujące najwyższy stopień 
uodpornienia: od 5 do 6 IU/ml. 

Podobną analizę przeprowadzono dzieląc badaną 
populację według roku urodzenia badanych osób. 

Stwierdzono, że najwyższe odsetki osób o wysokim 
stopniu uodpornienia (co najmniej dwukrotnie przekra-
czającym poziom ochronny), występują we wczesnych 
rocznikach (1976 do 1983), jednocześnie w tej grupie 
wykazano stosunkowo dużo wyników o najniższym 
poziomie przeciwciał. Stwierdzono, że począwszy od 
rocznika 1984 najniższy poziom przeciwciał (0,5-1 IU/
ml) występuje rzadziej niż u osób wcześniej urodzo-
nych. W rocznikach późniejszych rozkład wyników 
jest bardziej zrównoważony (Fig. 2).

Poziom przeciwciał w poszczególnych rocznikach 
wykazuje istotne statystycznie różnice (P0 = 0,0041) 
pomiędzy poszczególnymi województwami (Fig. 3). 
Najniższy poziom przeciwciał przeciw wirusowi odry 
zaobserwowano w województwie warmińsko-mazur-
skim w populacji osób urodzonych po 1982 roku.

DYSKUSJA

Prezentowana praca przedstawia wyniki przeglądu 
serologicznego w kierunku odry u osób zdrowych, które 
w latach 2006-2009 były w wieku od 20 do 30 lat, czyli 
urodzonych pomiędzy 1976 a 1989 rokiem. Badania 
dotyczyły pacjentów zamieszkałych w województwach: 
świętokrzyskim, wielkopolskim, warmińsko-mazur-
skim, mazowieckim i lubelskim. Wyniki przeglądu 
serologicznego wskazują, że wysoki odsetek osób 
w Polsce posiada poziom przeciwciał wystarczający 
do ochrony przed zachorowaniem na odrę

W Polsce badania poziomów przeciwciał dla wirusa 
odry wykonywano już kilkakrotnie w latach 90. i doty-
czyły one roczników: 1984-1989 oraz 1997. Obserwo-
wano znacznie niższy poziom uodpornienia populacji. 
Taka rozbieżność najprawdopodobniej wynikała z innej 
niż w obecnej pracy metody badawczej. W poprzednich 
latach autorzy stosowali metodę zahamowania hema-
glutynacji krwinek małpich przez antygen wirusa i za 
dodatnie uznawano surowice o mianie ≥1:8 (11). O ile 
przeciwciała wykrywane testem OZHA wiążą się z ob-
szarami wirusa istotnymi dla procesu rozpoznawania 
receptorów na komórkach, to metody ELISA wykrywają 
przeciwciała dla wszystkich antygenów wirusa, z do-
minującymi epitopami nukleoproteiny. Z tego powodu 
przeciwciała wykrywane w OZHA skorelowane są 
z neutralizacją wirusa, natomiast przeciwciała wykry-
wane testem ELISA nie wykazują takiego związku. Są 
tylko potwierdzeniem kontaktu z antygenami wirusa 
odry lub wirusów spokrewnionych. Przykładowo, su-
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rowice dla których antygenem stymulującym był wirus 
nosówki, dają wyniki dodatnie z antygenami wirusa 
odry w teście ELISA a ujemne w OZHA. Największy 
stopień krzyżowych reakcji obserwuje się dla nukle-
okapsydu wszystkich morbiliwirusów (12). 

W prezentowanej pracy, na podstawie wyników 
badań innych autorów, przyjęto za dodatnie próbki 
surowic zawierające przeciwciała przeciwko wirusowi 
odry o poziomie powyżej 0,5 IU/ml. Badanie wykonane 
przez Janaszek i wsp. wykazały, że miano przeciwciał 
poniżej tej wartości może być niewystarczające do 
ochrony przeciwko odrze (13). Stężenie przeciwciał 
równe 0,5 IU/ml określone metodą ELISA odpowiada 
mianu między 1:8 i 1:16 w teście zahamowania he-
maglutynacji (14). Na podstawie przeliczeń wyników 
badań serologicznych z jednostek producenta testu 
ELISA na jednostki międzynarodowe (IU/ml) wynika, 
że w żadnej wśród badanych surowic nie stwierdzono 
miana przeciwciał swoistych dla wirusa odry poniżej 
wartości 0,5 IU/ml. 

W badanej grupie nie było więc osób wrażliwych na 
zakażenie wirusem odry. Taka obserwacja odpowiada 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w której obser-
wuje się stosunkowo nieliczne zachorowania na odrę 
(zapadalność od 0,44 na 100 tys. w 2007 r. do 2,02 na 
100 tys. w 2009 r.).

Niska liczba zachorowań na odrę, jak i niewielki od-
setek osób o niskim poziomie przeciwciał mierzonych 
w jednostkach międzynarodowych (brak mian poniżej 
0,5 IU/ml) wskazują, że szczepienia są wysoce skutecz-
ne, a odsetek nieuodpornioncyh osób stosunkowo niski 
(poniżej progu wykrywalności, przy liczebnościach 
badanych osób w opisywanym w tej pracy przeglądzie 
serologicznym). Mimo to wysoka zaraźliwość wirusa 
odry powoduje, że w przypadku istnienia nawet nielicz-
nych grup osób wrażliwych na zakażenie, odra może 
utrzymywać się w Polsce. 

Poziom przeciwciał przeciw wirusowi odry w ba-
danej grupie wykazywał związek zarówno z odsetkiem 
niezaszczepionych osób, jak i z poziomem uodpornie-
nia w danym województwie oraz rokiem urodzenia. 
W starszych rocznikach obserwowano występowanie 
niższych mian przeciwciał (P0= 0,0005), podczas gdy 
wyższy odsetek zaszczepienia wiązał się z wyższym 
poziomem przeciwciał. Interesujący jest fakt, że od-
setek osób nieszczepionych przeciwko odrze również 
wpływał dodatnio na poziom przeciwciał w populacji 
ogólnej. Osoby te, po przebyciu odry, posiadają wyż-
szy poziom odpowiedzi humoralnej, niż uzyskiwany 
w wyniku szczepienia (15). 

Analiza odpowiedzi serologicznej w większości wo-
jewództw nie wykazała różnic istotnych statystycznie. 
Wyjątkiem było województwo lubelskie, w którym wy-
stępowała najmniejsza liczba osób z niskim poziomem 
przeciwciał oraz największa liczba osób o najwyższym 

poziomie przeciwciał przeciwko wirusowi odry. Spo-
śród wszystkich województw, z terenu których zgroma-
dzono surowice wykorzystane do wykonania przeglądu 
serologicznego, było to jedyne województwo, w którym 
wystąpiła większa liczba  zachorowań na odrę, zwłasz-
cza w populacji romskiej (16). Może to wskazywać na 
to, jaką rolę naturalne zakażenia poprzez oddziaływa-
nie na otaczającą populację odgrywają w utrzymaniu 
wysokiego poziomu przeciwciał (tzw. efekt booster).

W województwie warmińsko mazurskim, w którym 
zaobserwowano najniższy poziom przeciwciał przeciw 
wirusowi odry, w latach 2006-2009 nie zaobserwowano 
zachorowań na odrę.

W przedstawionej pracy wykazano, że wzrostowi 
wieku badanych osób towarzyszy spadek miana prze-
ciwciał przeciw odrowych. Jest to zgodne z obserwacja-
mi innych autorów, według których poziom przeciwciał 
w ciągu 15 lat od zaszczepienia może spaść do niewy-
krywalnego poziomu (15). Zaobserwowano również, 
że u dzieci, u których po 1-5 latach od zaszczepienia 
przeciwciała nie są wykrywalne w teście zahamowania 
hemaglutynacji, nadal obserwuje się występowanie 
przeciwciał neutralizujących (17). Według niektórych 
autorów miano przeciwciał przeciwko wirusowi odry 
obniża się średnio o 6,5% rocznie, co sugeruje, że ich 
okres półtrwania wynosi ok. 12 lat (18). Przypuszcza 
się, że czas utrzymywania się w organizmie przeciw-
ciał indukowanych szczepieniem zależy od czynników 
genetycznych i środowiskowych, a także od warunków 
demograficznych (19).

Zjawisko zanikania przeciwciał nie musi jednak 
oznaczać braku odporności na odrę, ze względu na 
funkcjonujące limfocyty B pamięci, produkujące prze-
ciwciała po kolejnym kontakcie z antygenem wirusa 
(20, 21). Powtórne kontakty z krążącym w środowisku 
wirusem powodują pobudzenie układu immunologicz-
nego do ponownej odpowiedzi humoralnej i mają miej-
sce w czasie bezobjawowego zakażenia patogenem lub 
patogenami spokrewnionymi (20). Należy podkreślić, 
że decydującą rolę w zachorowaniach na odrę odgrywa 
odporność komórkowa, a przeciwciała pełnią funkcję 
dowodu stymulacji antygenowej przez wirusa.

WNIOSKI

Wyniki przeglądu serologicznego wskazują, że 
wysoki odsetek osób urodzonych w latach 1976-1989 
w Polsce posiada poziom przeciwciał wystarczający 
do ochrony przed zachorowaniem na odrę. Na wysoki 
poziom odporności mają wpływ zarówno system szcze-
pień, jak i liczba zachorowań na odrę. 

Wyniki badań w przedstawionej pracy zostały 
częściowo sfinansowane z projektu  Komitetu Badań 
Naukowych nr: NN 404 11 39 39.
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ZNACZENIE EPIDEMIOLOGICZNE BADANIA POZIOMU PRZECIWCIAŁ 
ODROWYCH OZNACZANYCH METODĄ IMMUNOENZYMATYCZNĄ (EIA)

 I TESTEM NEUTRALIZACJI (PRNT)

Zakład Wirusologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

STRESZCZENIE

W pracy omówiono rolę przeciwciał odrowych w kształtowaniu odporności oraz znaczenie epidemiologicz-
ne oznaczania ich różnymi metodami serologicznymi. Dokonano porównania poziomu przeciwciał przeciwko 
wirusowi odry oznaczanych metodą immunoenzymatyczną (EIA) i testem neutralizacji (PRNT). Stwierdzono, 
że poziom przeciwciał wynoszący 200 mIU/ml oznaczanych testem neutralizacji PRNT uznawany za poziom 
chroniący przed kliniczną postacią odry odpowiada 636 mIU/ml przeciwciał wykrywanych metodą EIA, testem 
Enzygnost®Anti-Measles Virus/IgG. 

Słowa kluczowe: Program Eliminacji Odry, jednostki międzynarodowe, anty-MeV Abs

WSTĘP

Strategiczny plan Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) dla Regionu Europejskiego zakłada eliminację 
odry i różyczki wrodzonej do roku 2020 (1). Powo-
dzenie tego planu zależy od osiągnięcia i utrzymania 
wysokiego poziomu odporności w populacji. Badania 
serologiczne są ważnym narzędziem do jej oceny, 
przy czym, wobec złożoności odpowiedzi immunolo-
gicznej na zakażenie wirusem odry, istotne znaczenie 
ma poprawna interpretacja wyników oznaczeń serolo-
gicznych.

Chociaż poziom przeciwciał przeciwko wirusowi 
odry (anty-MeV Abs) zapewniający ochronę przed za-
każeniem lub chorobą jest nadal przedmiotem dyskusji, 
to w oparciu o obserwacje dokonane podczas epidemii 
odry wykazano, że obecność przeciwciał oznaczanych 
testem neutralizacji PRNT (Plaque Reduction Neutrali-
zation Test) o mianie niższym od 120 (co odpowiada 200 
mlU/ml) nie chroniła przed zachorowaniem, obecność 
przeciwciał o mianie wyższym niż 120 ale niższym od 
1 052 stanowiła ochronę przed wystąpieniem pełno-
objawowej postaci odry, ale nie chroniła przed chorobą 
o łagodnym przebiegu klinicznym, natomiast poziom 
przeciwciał o mianie wyższym niż 1 052 (co odpowiada 
1 841 mlU/ml) wskazywał na pełną ochronę (2,3,4). 
Jakkolwiek klasyczny test neutralizacji PRNT jest po-

wszechnie uznawany za „złoty standard” w badaniach 
serologicznych dotyczących zakażenia wirusem odry, 
to z uwagi na to, że jest to metoda pracochłonna, cza-
sochłonna i wymagająca specjalistycznego zaplecza 
laboratoryjnego, jej zastosowanie jest ograniczone. 
Podejmowane są wysiłki mające na celu ulepszenie testu 
PRNT. Jedna z takich modyfikacji (Plaque Reduction 
Microneutralization assay – PRMN) polega na wyko-
rzystaniu do reakcji neutralizacji rekombinowanego 
wirusa odry z ekspresją białka EGFP (Enhanced Green 
Fluorescent Protein) i pomiarze fluorescencji pod mi-
kroskopem lub w wersji automatycznej - w czytniku (5). 
Inna modyfikacja to immunoenzymatyczny test neutra-
lizacji (Nt-EIA) w którym do pomiaru zahamowania 
replikacji wirusa odry w komórkach Vero w obecności 
przeciwciał mających zdolności do neutralizacji (Nt) 
zakaźnych właściwości wirusa, wykorzystywany jest 
standardowy test immunoenzymatyczny (EIA) (6). 
Pomimo tego, że dzięki modyfikacjom oznaczanie 
przeciwciał neutralizujących nie jest tak czasochłonne, 
jak w przypadku klasycznego testu PRNT, nie zmienia 
to faktu, że najczęściej stosowaną techniką w badaniach 
serologicznych, zarówno rutynowych, diagnostycznych 
jak i tych do celów epidemiologicznych, pozostaje 
metoda immunoenzymatyczna (EIA). Przy stosowaniu 
EIA do oceny odporności należy jednak mieć na uwadze 
różnice między metodą immunoenymatyczną a testem 
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neutralizacji dotyczące rodzaju wykrywanych przeciw-
ciał (zależność między różnymi typami anty-MeV Abs 
przedstawiono graficznie na rycinie 1): a) podczas gdy 
PRNT wykrywa przeciwciała neutralizujące zakaźne 
właściwości wirusa (Nt-Abs), które są produkowane dla 
białek powierzchniowych wirusa czyli dla hemagluty-
niny (H) i białka fuzyjnego (F), to test EIA wykrywa 
przeciwciała dla wszystkich białek wirusowych; b) EIA 
wykrywa przeciwciała określonej klasy (IgG lub IgM 
lub IgA), podczas gdy PRNT wykrywa przeciwciała 
neutralizujące (Nt-Abs) reprezentujące różne klasy 
przeciwciał; c) najliczniej produkowanymi przeciw-
ciałami w odpowiedzi na zakażenie wirusem odry lub 
szczepienie są przeciwciała dla nukleokapsydu wirusa 
(N), które nie mają właściwości neutralizujących, 
a w konsekwencji ochronnych. Białko N jest również 
najobficiej syntetyzowane w czasie replikacji i stąd 
też jest głównym antygenem wiążącym przeciwciała 
w EIA, ponieważ dołki płytek opłaszczane są lizatem 
zakażonych komórek.

Celem pracy było porównanie wyników oznaczania 
w standaryzowanych próbkach obecności przeciwciał 
odrowych metodą immunoenzymatyczną (EIA) i te-
stem neutralizacji (PRNT) oraz wyznaczenie poziomu 
ochronnego anty-MeV Abs dla oznaczeń prowadzonych 
metodą EIA przy użyciu komercyjnego zestawu używa-
nego w Laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. 

MATERIAŁ I METODY
W badaniach wykorzystano test Enzygnost®Anti-

-Measles Virus/IgG (Simens, dawniej DadeBehring, 
Niemcy), rutynowo stosowany w Laboratorium Zakładu 
Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH). 
Badania przeprowadzono na zestawach pochodzących 
z dwóch cyklów produkcji o numerach serii: 41961 
i 42196.

Oznaczenia wykonywano zgodnie z procedurą 
podaną przez producenta. Procedura ta umożliwia okre-
ślenie poziomu przeciwciał (badanie ilościowe) poprzez 
zmierzenie gęstości optycznej (OD) pojedynczego roz-
cieńczenia surowicy w dołku testowym (opłaszczonym 
lizatem komórek zakażonych wirusem odry) i dołku 
referencyjnym (opłaszczonym lizatem niezakażonych 
komórek). Różnica pomiędzy zmierzonymi wartościami 
OD (ΔOD) pomnożona przez współczynnik korekcji 
(iloraz średniej wartości ΔOD dla kontroli pozytywnej 
i wartości nominalnej określanej przez producenta) 
stanowi podstawę do jakościowej oceny wyniku we-
dług następujących wartości odcięcia: dla ΔOD <0,100 
wynik negatywny, dla ΔOD w zakresie 0,100 - 0,200 
wynik wątpliwy, dla ΔOD >0,200 wynik pozytywny. 
Poziom przeciwciał anty-MeV IgG (badanie ilościowe) 
obliczano ze wzoru:  log10 mlU/ml = α * ΔODβ, gdzie α 
i β są stałymi zależnymi od serii zestawu określanymi 

przez producenta. Wyniki oznaczeń ilościowych wy-
rażono w mlU/ml.

Badania kalibracyjne wykonano przy użyciu trze-
ciego międzynarodowego standardu (3rd WHO Inter-
national Standard for Anti-Measles, NIBSC 97/648) (7) 
zawierającego 3 000 mIU/ml przeciwciał przeciwko 
wirusowi mierzonych testem neutralizacji (PRNT). 
Ze standardem postępowano zgodnie z dołączoną in-
strukcją. Liofilizat rozpuszczono w 1 ml destylowanej 
wody, rozporcjowano i przechowywano w tempera-
turze -70oC. Sporządzano szereg pięciu dwukrotnych 
rozcieńczeń standardu i oznaczano poziom anty-MeV 
IgG testem EIA Enzygnost®Anti-Measles Virus/IgG. 
W oparciu o wyniki uzyskane w czterech niezależnych 
eksperymentach, w których serie rozcieńczeń standardu 
były badane w trzech powtórzeniach otrzymano krzywą 
kalibracyjną (mIU-EIA versus mIU-PRNT).

WYNIKI

W wyniku sporządzenia serii dwukrotnych rozcień-
czeń standardu otrzymano pięć próbek o następującym 
stężeniu przeciwciał anty-MeV mierzonym testem 
neutralizacji PRNT: 3 000, 1 500, 750, 375 i 187,5 
mIU/ml. Cztery próbki o najwyższym stężeniu były 
dodatnie w teście EIA. Wartość ΔOD dla tych próbek 
(średnia i odchylenie standardowe dla 12 oznaczeń) 
wyniosła 0,955 ± 0,28; 0,728 ± 0,35; 0,568 ± 0,21; 
0,406 ± 0,20, odpowiednio. Dla próbki o najniższym 
stężeniu przeciwciał anty-MeV (187,5 mlU/ml) w te-
ście EIA uzyskano wynik wątpliwy o wartości ΔOD 
0,198 ± 0,11. Zależność pomiędzy poziomem (mIU/ml) 
przeciwciał anty-MeV oznaczonych metodą EIA i te-
stem neutralizacji PRNT przedstawiono na rycinie 2. 
Stworzoną w modelu regresji liniowej krzywą kalibra-
cyjną przedstawiono na rycinie 3. Zależność między 
badanymi wartościami opisuje wzór funkcji liniowej: 
mIU/ml-EIA = 332,7 + 1,5 * mIU/ml-PRNT (r2 = 60,9%, 
R = 0,78, p = 0,000).

DYSKUSJA

Ze względu na takie zalety jak niska praco- i czaso-
chłonność, niskie koszty oraz brak wysokich wymagań 
technicznych, metoda immunoenzymatyczna (EIA) 
jest najczęściej stosowaną techniką laboratoryjną 
w badaniach serologicznych. W prezentowanej pracy 
dokonano porównania poziomu przeciwciał dla wiru-
sa odry oznaczanych testem Enzygnost z poziomem 
uzyskanym w teście neutralizacji. Otrzymane wyniki 
potwierdzają obserwacje innych autorów (5,8), że 
poziom ten w EIA jest wyższy w porównaniu z PRNT. 
W przeprowadzonym przez nas doświadczeniu 200 
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mIU/ml anty-MeV Abs oznaczanych testem neutraliza-
cji PRNT odpowiadał 636 mIU/ml przeciwciał w EIA, 
czego przyczyną są różnice między metodami dotyczące 
rodzaju wykrywanych przeciwciał. 

Chociaż pytanie o ochronny poziom przeciwciał 
przeciwko wirusowi odry nadal pozostaje otwarte, to 
przyjmuje się, że 200 mIU/ml przeciwciał neutralizu-
jących chroni przed wystąpieniem pełnoobjawowej 
postaci choroby (3). Poziom ten oznaczany metodą 
EIA będzie wyższy i jak wykazano w badaniu ESEN 
(European Sero-Epidemiology Network), różny w za-
leżności od użytego testu (10). W związku z tym, że 
dostępnych jest wiele różnych komercyjnych zesta-
wów EIA, przeprowadzenie badań kalibracyjnych jest 
w wysokiej mierze uzasadnione. Spośród dostępnych na 
rynku zestawów, Enzygnost (produkcji Simens, dawniej 
DadeBehring) charakteryzuje się najlepszymi parame-
trami (9) i z tego też powodu jest używany w Krajowych 
Laboratoriach Referencyjnych WHO wielu państw (10). 
Wyniki prezentowanej pracy potwierdzają obserwacje 
opisane przez Janaszek i wspł (11), którzy za poziom 
ochronny przyjęli wartość 500 mIU/ml oznaczanych 
testem ELISA-BehringwerkeTM, dawniej DadeBehring, 
a obecnie Simens, który to poziom jest nieznacznie 
niższy niż ten, określony w tej pracy na 636 mIU/ml.

Ograniczeniem tej pracy może być zastosowanie 
do badań kalibracyjnych trzeciego międzynarodowego 
standardu, który nie jest rekomendowany przez WHO 
w odniesieniu do testów ELISA (12). Należy jednak 
zauważyć, że wspomniana rekomendacja dotyczy sto-
sowania wartości tworzącej jednostkę w tym systemie 
pomiaru (ang. unitage), która to wartość jest prawdziwa 
w odniesieniu do testu neutralizacji, ale nie testu ELISA. 

Tak więc nie o użycie standardu jako takiego, a o użycie 
jego jednostek chodzi, i w tym rozumieniu przeprowa-
dzone i opisane w przedłożonej pracy doświadczenie 
w niczym nie narusza rekomendacji WHO, a co więcej, 
potwierdza jej zasadność, wskazując na rozbieżności 
w wynikach uzyskanych różnymi metodami.

Chociaż przeciwciała stanowią ważny element 
ochrony przed odrą, a ich pomiar pozwala wnioskować 
na temat odporności, to należy podkreślić, że mecha-
nizmy odpowiedzialne za wytworzenie tej odporności 
są dużo bardziej złożone i nie podlegają prostej zasa-
dzie „wszystko albo nic„ (all-or-none phenomenon) 
(2). Potwierdzają to wyniki najnowszych badań, które 
wskazują na niezależność pomiędzy wirusowo-swoistą 
odpowiedzią humoralną i komórkową na zakażenie 
wirusem odry (13,14). 

WNIOSKI

Poziom przeciwciał wynoszący 200 mIU/ml 
oznaczanych testem neutralizacji PRNT uznawany za 
poziom chroniący przed kliniczną postacią odry (3) 
odpowiada 636 mIU/ml przeciwciał wykrywanych me-
todą EIA, testem Enzygnost®Anti-Measles Virus/IgG.
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STRESZCZENIE

Tularemia jest antropozoonozą wywołaną przez Gram-ujemną pałeczkę Francisella tularensis. Większość przy-
padków tej choroby rejestruje się w miesiącach letnich, często w wyniku ukąszenia przez owady lub kleszcze. 
W pracy przedstawiono przypadek tularemii wrzodziejąco- węzłowej powikłanej zapaleniem płuc u 11-letniego 
chłopca. 
WNIOSKI. w diagnostyce różnicowej stanów gorączkowych i limfadenopatii u dzieci w miesiącach letnich 
i wczesną jesienią należy rozważyć tularemię, zwłaszcza jeżeli w wywiadzie występuje ukłucie przez owada 
lub kleszcza.

Słowa kluczowe: tularemia, stany gorączkowe, ukąszenie przez owada lub kleszcza

WSTĘP

Tularemia jest antropozoonozą wywołaną przez 
Gram- ujemną pałeczkę tlenową Francisella tularensis. 
Bakterię po raz pierwszy wyizolowano w Kalifornii 
w 1911 roku, a jej nazwa pochodzi od nazwiska badacza 
–doktora Edwarda Francisa. Bakterię cechuje łatwość 
rozprzestrzeniania się oraz wysoka zaraźliwość i pato-
genność. Już 10 jednostek mikrobiologicznych (CFU) 
stanowi dawkę zakaźną dla człowieka (1). Dlatego 
F. tularensis jest wymieniana na trzecim miejscu po 
laseczce wąglika i jadu kiełbasianego jako potencjalna 
broń bioterrorystów (2).

Zakażenie człowieka następuje najczęściej przez 
kontakt z chorym zwierzęciem lub skażonymi produkta-
mi zwierzęcym oraz przez ukłucie owada lub kleszcza. 
Wektorami zakażenia są kleszcze i owady ssące krew, 
a rezerwuarem dzikie gryzonie leśne i polne oraz dzikie 
ptactwo. Możliwe jest także zakażenie drogą kropelko-
wą, pokarmową lub przez spojówki.

Zachorowania na tularemię występują pojedynczo 
lub epidemicznie, najczęściej w okresie lata, co należy 
wiązać z aktywnością owadów i kleszczy. Dotyczą zwy-
kle krajów półkuli północnej tj. Skandynawii, Północnej 
Ameryki, Japonii i Rosji (3-7). 

Największe nasilenie zachorowań na tularemię 
notowano na świecie w latach 1930-1950, a epidemie 
powodowało picie zakażonej wody. W Polsce w la-
tach 1946-2009 na tularemię zachorowało 614 osób, 
a w 1983 roku zarejestrowano jeden przypadek śmier-
telny (8). Obecnie w Polsce rejestruje się pojedyncze 
przypadki tej choroby: w 2010 zgłoszono 4, w 2011 roku 
6 zachorowań, a w większości przypadków (98%) źró-
dłem zakażenia ludzi były zające (9,10). Dane o liczbie 
przypadków mogą być jednak zaniżone z powodu braku 
typowych objawów klinicznych w zachorowaniach 
przebiegających łagodnie lub bezobjawowo oraz z po-
wodu niedostatecznej diagnostyki laboratoryjnej (11).

Początek choroby jest najczęściej nagły, często 
z wysoką gorączką, dreszczami, bólem głowy oraz 
mięśni i stawów. Okres wylęgania wynosi od 2 dni do 3 
tygodni. W miejscu ekspozycji na ukąszenie owada lub 
kleszcza tworzy się owrzodzenie z odczynem zapalnym, 
a w późniejszym okresie zmiany ropno-ziarniniakowe, 
które mogą przypominać zmiany gruźlicze. U osób 
nieleczonych gorączka ma charakter nawrotowy.

Zależnie od wrót zakażenia, wirulencji i dawki 
zakażającej wyróżnia się kilka postaci klinicznych 
tularemii. Tularemia wrzodziejąco-węzłowa i węzłowa 
stanowią około 85% wszystkich przypadków, pozostałe 
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zachorowania przebiegają jako postać anginowa, żołąd-
kowo-jelitowa, płucna, oczno-węzłowa i durowa (11). 
Nie ma konieczności izolowania chorych, ponieważ 
zakażenie nie przenosi się bezpośrednio z człowieka 
na człowieka.

W leczeniu tularemii według Working Group on 
Civilian Biodefense lekami z wyboru są streptomycyna 
i gentamycyna stosowane przez 10 dni oraz alterna-
tywnie doksycyklina i chloramfenikol podawane przez 
14-21 dni lub ciprofloksacyna przez 10 dni, a według 
Sanforda także trimetoprim-sulfametoksazol (12,13).

Poniżej omówiono przebieg kliniczny zachorowa-
nia u 11-letniego chłopca, u którego rozpoznano postać 
wrzodziejąco-węzłową tularemii powikłaną zapaleniem 
płuc.

OPIS PRZYPADKU

11-letni chłopiec (M.K. nr hist. chor. 5094/1166/12, 
wzrost 151 cm, masa ciała 54 kg) zamieszkały na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, w gminie Sośno 
zagorączkował powyżej 390C w pierwszych dniach 
września 2012 roku. Pacjent nie zgłaszał żadnych do-
legliwości i poza gorączką nie obserwowano innych 
objawów chorobowych. Po 11 dniach od zachorowania 
i ambulatoryjnej terapii cefalosporyną II generacji, 
z powodu  utrzymywania się stanów gorączkowych 
do 400C został skierowany do szpitala powiatowego. 
Przy przyjęciu na oddział chłopiec dyskretnie utykał 
na lewą nogę i  pokasływał. W badaniu przedmioto-
wym stwierdzano grudkę na lewym podudziu, w lewej 
pachwinie dwa powiększone i bolesne węzły chłonne 
oraz zmiany osłuchowe nad płucami o charakterze 
rzężeń średniobańkowych. Z wywiadu wynikało, że 
zmianę na lewym podudziu obserwowano od 3 tygodni 
i pojawiła się ona po ukąszeniu przez gza. Leczenie 
kontynuowano przez kolejnych 11 dni stosując kla-
rytromycynę, cefotaksym i klindamycynę. Przez cały 
okres pobytu w szpitalu chłopiec gorączkował do 
390C, obserwowano pokasływanie, pomimo ustąpie-
nia zmian osłuchowych nad płucami i prawidłowym 
badaniu radiologicznym płuc. Utrzymywał się odczyn 
zapalny ze strony węzłów chłonnych lewej pachwiny, 
a na podudziu powstało owrzodzenie w miejscu grudki. 
W badaniach dodatkowych wykładniki ostrego procesu 
zapalnego uległy obniżeniu: leukocytoza z 19,21 K/ul 
do 14,6 K/ul, a CRP z 106 mg/l do wartości 40 mg/l, 
badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz ekg 
były prawidłowe, a wymaz z gardła i posiew moczu 
negatywne.

Wobec braku poprawy klinicznej pacjenta prze-
kazano do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-
-Zakaźnego w Bydgoszczy, celem diagnostyki stanów 
gorączkowych.

Przy przyjęciu na oddział szpitala wojewódzkiego 
chłopiec gorączkował od 3 tygodni, utykał z powodu 
dolegliwości bólowych lewej kończyny dolnej i poka-
sływał przy braku zmian osłuchowych nad płucami. 
W badaniu przedmiotowym stwierdzano owrzodze-
nie o średnicy 15 mm na tylnej powierzchni lewego 
podudzia, dwa węzły chłonne powiększone do 15 mm 
w lewej pachwinie oraz bolesny naciek (50x60 mm) 
na przednio-przyśrodkowej powierzchni lewego uda, 
poniżej więzadła pachwinowego. W badaniu ultraso-
nograficznym powiększone węzły chłonne opisano 
jako hypoechogeniczne, a naciek na udzie jako nie-
otorebkowany zbiornik płynu o charakterze ropnia. 
W badaniach laboratoryjnych z nieprawidłowości 
stwierdzano leukocytozę 15,8x103uL i podwyższone 
CRP do wartości 60,2 mg/l.

W oparciu o wywiad, badanie przedmiotowe i ba-
dania dodatkowe rozpoznano wstępnie ostre zapalenie 
węzłów chłonnych w przebiegu zakażenia bakteryjnego, 
powikłane ropniem lewego uda. Wykluczono zakażenie 
EBV, CMV, HBV, HCV, HIV, Mycoplasma pneumoniae, 
Bordetella pertussis, Treponema pallidum, Bartonella 
henselae i Toksoplasma gondii.  Test wydzielania IFN-
-gamma T-SPOT i próba RT 23 oraz wynik badania 
bakteriologicznego wymazu pobranego z owrzodzenia 
na lewym podudziu były ujemne. 

Uwzględniając dane z wywiadu, że owrzodzenie  
powstało w miejscu ukąszenia przez gza, pobrano ba-
dania w kierunku tularemii. 

W 9-tej dobie antybiotykoterapii uzyskano obniże-
nie wykładników ostrego procesu zapalnego (CRP do 
24,9 mg/l, leukocytozy do wartości 12,43x103uL) i za-
goiło się owrzodzenie na podudziu, ale bolesny naciek 
lewego uda uległ powiększeniu. Chirurgicznie usunięto 
wielokomorowy ropień, z którego ewakuowano 30 ml 
jałowego płynu, a z lewej pachwiny pobrano węzeł 
chłonny i tkanki podskórne do oceny histopatologicznej. 
Opisano zmiany o charakterze przewlekłego ziarninują-
cego procesu zapalnego z ogniskami martwicy w tkance 
podskórnej, a w węźle chłonnym zmiany ziarniniakowe 
z martwicą gruźliczopodobną. 

W tomografii komputerowej płuc stwierdzono po-
większone węzły chłonne śródpiersia: przytchawiczo 
po stronie prawej o wielkości 8 mm i obustronnie we 
wnękach węzły chłonne do 9 mm, przetokę przełykowo-
-tchawiczą szerokości 2 mm na pograniczu szyi i klatki 
piersiowej oraz zmiany śródmiąższowe w dolnych 
płatach płuc o charakterze matowej szyby i zagęszczeń 
siateczkowych, sugerujące zmiany zapalne w trakcie 
ewolucji, a także powiększone węzły chłonne pachowe 
po stronie prawej i lewej do 12 mm. 

Celem pobrania popłuczyn żołądka na obecność 
DNA Mycobacterium tuberculosis wykonano ezofa-
gogastroduodenoskopię (EGD). Podczas badania po-
twierdzono obecność przetoki przełykowo-tchawiczej 
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na ścianie przedniej przełyku, tuż poniżej pierwszego 
zwężenia fizjologicznego (zdjęcie 1). Uzyskano ne-
gatywne wyniki badań na obecność materiału gene-
tycznego Mycobacterium tuberculosis oraz prątków 
kwasoopornych (rozmaz AFB) w soku żołądkowym 
i w płynie pobranym z ropnia i z okolicznych tkanek.

Otrzymano dodatnie wyniki badań przeciwciał dla 
antygenów pałeczek F.tularensis, w klasie IgA, IgM 
i IgG oznaczonych w surowicy odczynem immunoenzy-
matycznym ELISA (surowica była pobrana dwukrotnie 
w 4.  i 7.  tygodniu od zachorowania). Badania przepro-
wadzono w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicz-
nego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.

W leczeniu zastosowano skojarzoną antybiotykote-
rapię: początkowo gentamycynę w dawce 5 mg/kg mc/
dobę, co 12 godzin dożylnie oraz amoksycylinę z kwa-
sem klawulanowym 1,2 g co 8 godzin dożylnie przez 
7 dni, następnie ceftriakson 1x2,0g/ dobę przez 6 dni 
i trimetoprim z sulfametoksazolem 2x 960 mg doustnie 
przez 10 dni. Podczas pobytu w szpitalu wojewódzkim 
chłopiec nie gorączkował od drugiej doby leczenia i nie 
zgłaszał dolegliwości bólowych , nadal sucho pokasły-
wał, a CRP i liczba leukocytów znormalizowały się po 
zakończeniu terapii.

Dalszą diagnostykę i leczenie przetoki  uzgodniono 
w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce. W wyko-
nanej tam bronchofiberoskopii opisano przetokę tcha-
wiczo-przełykową, której średnica zewnętrzna wynosiła 
4,9 mm, a ujście znajdowało się w odległości 7-8 cm 
od szpary głośni. Chłopca zakwalifikowano do zabiegu 
torakotomii prawostronnej celem zamknięcia przetoki.

Pacjenta konsultowano ponownie w naszym ośrodku 
po kilku tygodniach od zabiegu torakochirurgicznego. 
Chłopiec nie zgłaszał żadnych dolegliwości i nie kaszlał.

OMÓWIENIE

Postać węzłowa tularemii u dzieci przebiega zwykle 
jako limfadenopatia węzłów chłonnych szyjnych i za-
usznych, co wiąże się z ekspozycją na ukłucia kleszczy 
i owadów w okolicę głowy i szyi, a u osób dorosłych 
jako limfadenopatia pachwinowo -udowa będąca wyni-
kiem ekspozycji kończyn dolnych. W miejscu ukłucia 
powstaje początkowo swędząca grudka, która po kilku 
dniach przekształca się w owrzodzenie, a regionalne 
węzły chłonne ulegają odczynowemu powiększeniu. 
U około 25% pacjentów dochodzi do zropienia węzłów 
chłonnych, a w badaniu materiału pobranego ze zmie-
nionego węzła stwierdza się jałową tkankę martwiczą 
(14). Podobnie w badaniu histopatologicznym fragmen-
tu tkanki uda u opisanego pacjenta stwierdzono obok 
nacieków zapalnych rozległe pola martwicy. Zmiany 
oceniono jako mało typowe dla gruźlicy i zalecono 
różnicowanie z mykobakteriozą.

Diagnostyka tularemii jest trudna i możliwa je-
dynie w laboratoriach spełniających warunki 2 klasy 
bezpieczeństwa (BSL-2), albowiem próbki należy 
traktować jako materiał wysoce zakaźny. Do badań la-
boratoryjnych pobiera się krew, mocz, bioptaty węzłów 
chłonnych lub zmian chorobowych, wymazy z gardła, 
płyn opłucnowy oraz próbki zanieczyszczonej żywności 
i wody. Można wykonać preparaty mikroskopowe i hi-
stologiczne, badania serologiczne i próby biologiczne 
oraz hodowlę i badania genetyczne, ale ich rutynowe 
stosowanie wiąże się z wieloma ograniczeniami. Więk-
szość zachorowań na tularemię jest diagnozowana 
w oparciu o obraz kliniczny i badania serologiczne. 
U przedstawionego pacjenta wykryto testem ELISA 
obecność przeciwciał przeciw F.tularensis klasy IgA, 
IgM i IgG, a obraz kliniczny był charakterystyczny dla 
postaci wrzodziejąco-węzłowej. 

Należy pamiętać, że badania serologiczne mogą 
pozostawać ujemne przez pierwsze 7-14 dni choroby 
i wówczas rozpoznanie oraz sukces terapeutyczny 
zależy od prawidłowo przeprowadzonego badania pod-
miotowego i przedmiotowego. Trudności diagnostyczne 
stwarzają zachorowania o łagodnych i niepełnoobja-
wowych przebiegach, a część przypadków owrzodzeń 
zlokalizowanych w okolicy pachwin lub szyi może być 
przeoczona przez rodziców.

Obecność zmiany skórnej z towarzyszącą regio-
nalną limfadenopatią należy także różnicować z zaka-
żeniem o etiologii bakteryjnej (S.aureus, S.pyogenes), 
chorobą kociego pazura, gruźlicą, zakażeniem prątkami 
niegruźliczymi, kiłą, toksoplazmozą i wąglikiem.

Postać płucna tularemii występuje w niespełna 5% 
przypadków u dorosłych i dzieci. Do zachorowania 
dochodzi w wyniku inhalacji drobnoustrojów lub na 
drodze krwiopochodnej w 10-15% przypadków tulare-
mii wrzodziejąco- węzłowej. Objawy kliniczne postaci 
płucnej tularemii nie są swoiste, dlatego trudno je od-
różnić klinicznie i radiologicznie od innych atypowych 
zapaleń płuc. 

U omawianego pacjenta w początkowym okresie 
choroby stwierdzano zmiany osłuchowe o charakterze 
rzężeń średniobańkowych, a przez kilka następnych 
tygodni chłopiec sucho pokasływał. Utrzymujący się 
kaszel mógł być wynikiem zarówno przetoki przeły-
kowo-tchawiczej, jak również przebytego zapalenia 
płuc. Rozpoznanie tularemii wrzodziejąco-węzłowej 
powikłanej zapaleniem płuc uzasadnia przebieg kli-
niczny choroby, zmiany śródmiąższowe w płucach 
z odczynowym powiększeniem węzłów chłonnych 
śródpiersia oraz wykluczenie innej atypowej etiologii 
zapalenia płuc.

W leczeniu zakażeń F. tularensis zalecane są amino-
glikozydy, u dzieci gentamycyna jest stosowana przez 
okres od 7 do 10 dni. Skuteczne leczenie powoduje 
ustąpienie gorączki w ciągu dwóch dni, co potwierdzają 
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również obserwacje własne. Wdrożenie tej terapii w cią-
gu pierwszych trzech tygodni od zachorowania zapobie-
ga powikłaniom w postaci zropienia węzłów chłonnych 
(15). W omawianym przypadku empiryczne 7-dniowe 
leczenie gentamycyną rozpoczęto w 23 dniu choroby 
i w drugiej dobie zgodnie z oczekiwaniami uzyskano 
obniżenie temperatury poniżej 370C. Nie stwierdzono 
zropienia węzłów chłonnych w lewej pachwinie, jednak 
leczenie przyczynowe rozpoczęte w 4-tym tygodniu 
choroby nie zapobiegło utworzeniu się nacieku zapal-
nego uda o cechach wielokomorowego ropnia.

Trudności w podjęciu przez klinicystów podejrzenia 
o zachorowaniu na tularemię mogą wynikać z prze-
świadczenia, że jest to choroba rzadko występująca. 
Należy jednak przypuszczać, że zakażenia pałeczkami 
F. tularensis występują w populacji znacznie częściej, 
niż statystycznie zgłoszone zachorowania.

Historia choroby opisanego pacjenta dowodzi, że 
w diagnostyce stanów gorączkowych przebiegających 
z powiększeniem węzłów chłonnych u dzieci, zwłasz-
cza w miesiącach letnich i wczesno- jesiennych należy 
uwzględniać tularemię, szczególnie w przypadkach 
z potwierdzonym wektorem zwierzęcym w wywia-
dzie. Wczesna diagnostyka i zastosowanie celowanej 
antybiotykoterapii są podstawą skutecznego leczenia.
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STRESZCZENIE

CEL Borelioza z Lyme (LB) stosunkowo często powoduje zapalenie stawów, zwłaszcza u chorych z terenu 
endemicznego. Celem pracy była ocena częstości występowania LB u dzieci z wysiękiem w stawie biodrowym 
i kolanowym w regionie północno-wschodniej Polski. Wnioski z podjętego badania mają uzasadnić konieczność 
uwzględniania LB w procesie diagnostycznym wysięku w stawie biodrowym, lub kolanowym u dzieci.
MATERIAŁ I METODY Analizowano dokumentację medyczną 321 dzieci, w wieku 2-18 lat, z zapaleniem błony 
maziowej stawu biodrowego lub kolanowego.
WYNIKI Spośród 273 dzieci z wysiękiem w stawie biodrowym u 32 (11,72%) rozpoznano LB, u 233 (85,74%) 
chorych rozpoznano przemijające zapalenie stawów, u 6 (2,19%)  ropne zapalenie stawów, a u 2 (0,73%) mło-
dzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. 
Wśród 48 dzieci z wysiękiem w stawie kolanowym u 12 (25%) osób rozpoznano LB, u 24 (50%) przemijające 
zapalenie stawów, u 5 (10,42%) reaktywne zapalenie stawów, u 4 (8,33%) młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów,  a u 3 (6,25%) ropne zapalenie stawów.
WNIOSKI Wysoka częstość LB u dzieci z wysiękiem w stawie biodrowym lub kolanowym, mieszkających na 
obszarach endemicznych wskazuje na konieczność prowadzenia badań diagnostycznych również w kierunku 
boreliozy wśród wszystkich pacjentów z ostrym zapaleniem stawów. Antybiotykoterapia jest skuteczna. 

Słowa kluczowe: boreliozowe zapalenie stawów, wysięk w stawie biodrowym, wysięk w stawie kolanowym, 
regiony endemiczne

WSTĘP

Zapadalność na boreliozę z Lyme (LB), wywoływa-
ną przez krętki Borrelia burgdorferi, przenoszone przez 
kleszcze Ixodes, ma w Stanach Zjednoczonych i wielu 
krajach Europy tendencję wzrostową (1). W Polsce 
główne obszary endemicznego występowania Borrelia 
burgdorferi to województwa podlaskie i warmińsko-
-mazurskie (2,3).

Wyróżniamy 3 postaci LB: wczesna zlokalizowana, 
wczesna rozsiana i późna.  Postać wczesna charakte-
ryzuje się występowaniem zmiany skórnej, rumienia 
wędrującego (EM) z lub bez towarzyszących objawów 
ogólnych. Wczesna rozsiana postać choroby charak-
teryzuje się mnogimi EM, objawami neurologiczny-
mi, zapaleniem stawów i zaburzeniami rytmu serca. 

Późna postać LB przebiega najczęściej jako zapalenie 
stawów – Lyme arthritis (LA) z zajęciem jednego lub 
kilku dużych stawów, zwłaszcza kolanowych, jako 
neuroborelioza  lub przewlekłe zanikowe zapalenie 
skóry (4). U dzieci i dorosłych, późna postać LB zwy-
kle ma podobny przebieg. Jednak u dzieci, przewlekłe 
zanikowe zapalenie skóry i neuroborelioza występują 
rzadko. Głównym objawem LB może być zapalenie 
stawów (5). Stawy zazwyczaj są obrzęknięte, bolesne. 
Pomimo pewnych ograniczeń w zakresie narządu ruchu 
większość dzieci z LA porusza się bez trudności. Cha-
rakterystyczną cechą LA u dzieci jest liczba komórek 
w płynie maziowym sięgająca od 20 000 do 60 000 
komórek/µL (6).

W Stanach Zjednoczonych, Milewski i wsp. na 
podstawie analizy płynu stawowego, zdiagnozowali 
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LA u 31 % z 391 dzieci z obrzękiem różnych stawów 
i 45% z obrzękiem stawów kolanowych (7). Thompson 
i wsp. zalecają diagnostykę w kierunku LA u wszystkich 
pacjentów z ostrym zapaleniem stawów, szczególnie 
na terenach endemicznego występowania Borrelia 
burgdorferi (8). Wydaje się, że częstość występowania 
LA jest wysoka w województwie podlaskim, które jest 
uważane za endemiczne dla chorób przenoszonych 
przez kleszcze.

Celem pracy była ocena częstości występowania 
i skuteczności leczenia LA u dzieci z województwa 
podlaskiego jako uzasadnienie konieczności uwzględ-
niania LA w procesie diagnostycznym wysięku w stawie 
biodrowym lub kolanowym.

MATERIAŁ I METODY

Do badania włączono 273 pacjentów z zapaleniem 
błony maziowej stawu biodrowego (145 dziewcząt i 128 
chłopców), w wieku 2-18 lat i 48 pacjentów z zapale-
niem błony maziowej stawu kolanowego (23 dziewcząt 
i 25 chłopców) w wieku 2-17 lat, hospitalizowanych 
w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku w latach 2004-2010. U żadne-
go z pacjentów nie występowały objawy neurologiczne 
lub dermatologiczne odpowiadające LB. 

Wykonano porównawcze RTG i USG (w czasie 
rzeczywistym, liniowe, wysokiej częstotliwości 5 MHz 
przetwornik z Siemens SONOLINE LM.) u wszystkich 
chorych w dniu przyjęcia, w trakcie leczenia i po wy-
pisie ze szpitala.

Każdy pacjent miał wykonane następujące bada-
nia: morfologia krwi, OB, CRP, RF oraz ocenę płynu 
stawowego. U wszystkich pacjentów przeprowadzono 
diagnostykę w kierunku LB metodą immunoenzyma-
tyczną ELISA (BioMedica; Austria) oraz potwierdzenie 
techniką Western blot (Milenia Western Blot DPC Bier-
man; Niemcy). Tylko u chorych z  dodatnimi wynikami 
obu testów rozpoznano LB zgodnie z kryteriami CDC 
i EUCALB.

U 48 pacjentów z wysiękiem w stawie kolanowym 
i u 3 z wysiękiem w biodrowym wykonano artrocen-
tezę. Zabieg na stawach biodrowych przeprowadzono 
w znieczuleniu ogólnym, a kolanowych w znieczuleniu 
miejscowym.

Na badanie wyraziła zgodę komisja bioetyczna. 
Wszyscy pacjenci lub rodzice dzieci podpisali formu-
larze świadomej zgody.

WYNIKI

Wśród dzieci przyjmowanych do Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku z wysiękiem w stawie biodrowym u 32 (11,72%) 

rozpoznano LB. Natomiast u 12 (25%) dzieci z wy-
siękiem w stawie kolanowym rozpoznano LB (tab. I). 

Spośród 273 dzieci z wysiękiem w stawie biodro-
wym u 233 (85,74%) chorych rozpoznano przemijające 
zapalenie stawów, u 6 (2,19%) ropne zapalenie stawów, 
a u 2 (0,73%) młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów. 

Wśród 48 dzieci z wysiękiem w stawie kolanowym 
u 24 (50%) osób rozpoznano przemijające zapalenie 
stawów, u 5 (10,42%) reaktywne zapalenie stawów, u 4 
(8,33%) młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, 
a u 3 (6,25 %) ropne zapalenie stawów (tab. I).

Wszyscy pacjenci byli leczeni antybiotyka-
mi. Dzieciom do lat 12 podawano amoksycylinę  
(50 mg/kg/dobę) w trzech dawkach lub cefuroksym  
(30 mg/kg/dobę) w dwóch dawkach podzielonych przez 
28 dni. U dzieci powyżej 12 lat stosowano doksycy-
klinę (4 mg/kg/dobę) przez 28 dni. Jeden z pacjentów, 
15 - letni chłopiec z LA, nie odpowiadał na leczenie 
antybiotykami, a wysięk w stawie kolanowym utrzy-
mywał się przez ponad rok. Przeprowadzono zabieg 
artroskopowej synowektomii. 

DYSKUSJA I OMÓWIENIE WYNIKÓW

Zapalenie stawów u dzieci są częstym problemem 
klinicznym w ortopedii. Najczęściej są to: przejściowe 
zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów, reaktywne zapalenie stawów, ropne zapalenie 
stawów (9). Jednną z najczęściej pomijanych chorób 
w podstawowej diagnostyce zapaleń stawów jest 
LA. Zapalenie błony maziowej z lub bez erozji może 
być obecne we wszystkich chorobach wymienionych 
powyżej. W przypadku LA u dzieci najczęściej obser-
wuje się dwa przebiegi kliniczne: epizodyczny i na-
wracający. Klasyczny przebieg LB może być mylony 
z ogólnym stanem zapalnym, natomiast nawracający 
z bakteryjnym zapaleniem stawów (10). Willis i wsp. 
opisali 10 przypadków LA, które zostały zdiagnozo-
wane początkowo jako bakteryjne septyczne zapalenie 
stawów (11). Zapalenie błony maziowej stawów w LB 
jest zazwyczaj nieerozyjne, ale może przebiegać ze 
zniszczeniem chrząstki i stawów, zwłaszcza podczas 
przewlekłego, przetrwałego zapalenia stawów opornego 
na antybiotyki (12).

W diagnostyce w kontrowersyjnych przypadkach, 
należy stosować różne metody  diagnostyczne: badania 
serologiczne i obrazowe. Parametrem, przydatnym 
w diagnostyce różnicowej LA jest współczynnik  aktyw-
ności egzoglikozydaz w płynie maziowym w stosunku 
do surowicy (13).

W badanej grupie dzieci LA występowało u 11,72% 
dzieci z wysiękiem w stawie biodrowym i u 25% z wy-
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siękiem w stawie  kolanowym, co zostało potwierdzone 
badaniami serologicznymi.

Najczęstszym obrazem klinicznym LB obserwo-
wanym w ortopedii jest zapalenie stawu kolanowego 
z wysiękiem, a w naszym materiale u co czwartego 
dziecka przyjętego do Kliniki zdiagnozowano LB. 
Podobne wyniki uzyskali także inni badacze (14, 15).

Amoksycylina lub doksycyklina są zalecane w le-
czeniu LA (16). Dla dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca 
się leczenie amoksycyliną (50mg/kg/dobę w 3 dawkach 
z maksymalną 500 mg na dawkę) lub cefuroksym  
(30 mg/ kg /dobę w 2 dawkach, maksymalnie 500 mg 
na dawkę) przez 28 dni. U dzieci w wieku powyżej 
12 lat, może być stosowana doksycyklina (w dawce  
4mg/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych, maksymalnie 
100 mg na dawkę) przez 28 dni. Nieleczona LA zwykle 
trwa kilka tygodni, grozi nawrotem, często w innej 
lokalizacji (17) .

Wszyscy nasi pacjenci z LA byli leczeni antybio-
tykami: amoksycyliną lub cefuroksymem, które zo-
stały podane u dzieci poniżej dwunastego roku życia, 
a doksycykliną dzieci starsze. Wszyscy, z wyjątkiem 
jednego dziecka, odpowiedzieli na antybiotykoterapię. 
Zazwyczaj po 4 tygodniach terapii antybiotykowej ob-
jawy ustąpiły. Huppertz i wsp. odnotowali ustąpienie 
dolegliwości u 77 % pacjentów leczonych jednym lub 
dwoma cyklami różnych antybiotyków (18). W naszym 
badaniu odsetek pozytywnych odpowiedzi na leczenie 
wynosił 97%.

U jednego pacjenta, który nie zareagował na lecze-
nie antybiotykami, wykonano zabieg artroskopowej 
synowektomii. To potwierdza opinię, że synowektomia  

jest rozsądnym rozwiązaniem dla pacjentów z opornym 
na antybiotyki LA. Mc Laughlin i wsp. jako pierwsi 
opisali dwóch chorych (30-letni mężczyzna i 12-letni 
chłopiec), którzy byli leczeni artroskopową synowekto-
mią (19). Również Schoen i wsp. oceniali skuteczność  
artroskopowej synowektomii u 20 chorych z nawraca-
jącym LA. U 16 (80%) z nich obserwowano ustąpienie 
cech zapalenia stawów w ciągu pierwszego miesiąca 
po zabiegu (20).

Leczony przez nas 15-letni chłopiec miał utrzymu-
jący się proces zapalny stawu kolanowego, prowadzący 
do przerostu błony maziowej. Podczas artroskopii 
stwierdzono konglomeraty włóknika – obraz charak-
terystyczny dla LB. Przeprowadzony zabieg synowek-
tomii dał dobry wynik. Sześciomiesięczna obserwacja 
chorego nie wykazała nawrotu zapalenia stawu.

WNIOSKI

Wysoka częstotliwość LB z wysiękiem w stawie 
biodrowym lub kolanowym u dzieci, mieszkających 
na obszarach endemicznych, wskazuje na konieczność 
uwzględniania LB w procesie diagnostycznym zapaleń 
stawów u dzieci. 
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STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem pracy jest ocena skuteczności wstępnej dawki rybawiryny poprzedzającej 48-tygodniowe 
leczenie pegylowanym interferonem i  rybawiryną u chorych wcześniej nieleczonych oraz po niepowodzeniu 
wcześniejszego leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C (PZW C).
MATERIAŁ I METODY. Do badania włączono 103 chorych na PZW C, zakażonych genotypem 1 HCV. Chorzy 
byli przydzieleni losowo do 2 grup: A- 4 tygodnie RBV poprzedzające 48 tygodniowe leczenie PegIFN +RBV 
( n=73) lub B- 48 tygodniowe leczenie PegIFN + RBV (n=30).
WYNIKI. Trwałą odpowiedź wirusologiczną (SVR 24) stwierdzono u 44% chorych z grupy A i u 40% chorych 
z grupy B (p>0,05). Porównanie podgrup chorych wcześniej nieleczonych przeciwwirusowo wykazało, że u cho-
rych w grupie A częściej stwierdzano SVR 24  (57% vs 47%, p>0,05). Podobnie u chorych nieodpowiadających 
na wcześniejsze leczenie, SVR 24 częściej uzyskano w grupie A niż B (39% vs 16%), aczkolwiek różnice nie 
były istotne statystycznie (p>0,05).
WNIOSKI. Nie stwierdzono potwierdzonej statystycznie przewagi leczenia z wstępną dawką RBV nad terapią 
standardową PegIFN + RBV, aczkolwiek badana metoda wydaje się warta rozważenia u chorych nieodpowia-
dających na standardowe leczenie, przy braku dostępności innych opcji leczniczych.

Słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie wątroby typu C, leczenie, rybawiryna, wstępna dawka
 

WSTĘP

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C (PZW C) jest 
jednym z podstawowych problemów hepatologii na 
świecie, a także w Polsce. Szacunkowo, około 250 mln 
ludzi na świecie i 700 tysięcy w Polsce cierpi z powodu 
tego zakażenia (1-2). W ostatnich latach obserwujemy 
gwałtowny rozwój nowych metod leczenia PZW C. 
O ile standardowe leczenie pegylowanym interferonem 
i rybawiryną pozwalało na wyleczenie 45-50% cho-
rych zakażonych genotypem 1 HCV (3,4), o tyle nowe 
metody leczenia z zastosowaniem leków bezpośrednio 
działających na wirusa (DAA) umożliwiają osiągnięcie 
trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) nawet u 80%  
tych chorych (5,6). Niestety pomimo tak spektakular-
nych efektów nowych metod terapeutycznych cena 

tych leków nie pozwala na ich szerokie zastosowanie 
w wielu krajach, także w Polsce.  Tak więc w wielu 
rejonach świata leczenie zakażeń HCV z zastosowa-
niem DAA, będzie możliwe tylko z ograniczonych 
wskazań (reterapia, genotyp TT dla IL-28B), natomiast 
w większości przypadków w terapii chorych nieleczo-
nych pegylowany interefron z rybawiryną będzie nadal 
standardem leczenia.

Wobec powyższego uzasadnione są ciągłe po-
szukiwania zwiększenia skuteczności standardowego 
leczenia, jak choćby poprzez uzupełnianie niedoboru 
witaminy D3 (7), czy też jednoczesne stosowanie statyn 
(8). Jedną z metod modyfikacji obecnego standardu 
leczenia jest wstępne, 4-tygodniowe leczenie rybawi-
ryną, przed rozpoczęciem pełnej terapii pegylowanym 
interferonem i rybawiryną (9). Zwrócono bowiem 
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uwagę, że takie postępowanie może zwiększać istotnie 
odsetek SVR u chorych na PZW C w przebiegu reterapii 
zakażenia (9,10), a także prawdopodobnie u chorych 
po przeszczepieniu wątroby (11). Skuteczność takiego 
postępowania, opisana na małych grupach chorych, 
przypisywano immunomodulującemu efektowi ryba-
wiryny, która w monoterapii nie wykazuje efektu prze-
ciwwirusowego, jednak w skojarzeniu z pegylowanym 
interferonem istotnie ten efekt nasila (12,13).

Celem prezentowanej pracy jest ocena skuteczności 
zastosowania wstępnej dawki rybawiryny przed 48-ty-
godniowym leczeniem pegylowanym interferonem 
i rybawiryną u chorych nieleczonych wcześniej oraz 
chorych po wcześniejszym niepowodzeniu leczenia 
PZW C.

MATERIAŁ I METODY

Charakterystyka objętych badaniem chorych.
Do badania zakwalifikowano 103 chorych, z prze-

wlekłym zapaleniem wątroby typu C, zakażonych 
genotypem 1, leczonych w naszym ośrodku w latach 
2010-2012. U wszystkich chorych potwierdzono prze-
wlekłe zakażenie HCV w okresie skompensowanej cho-
roby wątroby. Do badania byli kwalifikowani zarówno 
chorzy leczeni po raz pierwszy z powodu PZW C, jak 
i chorzy, którzy byli doświadczeni wcześniej leczeniem 
za pomocą pegylowanego interefronu i rybawiryny, 
jednak leczenie zakończyło się niepowodzeniem. Wśród 
chorych, którzy byli wcześniej leczeni przeciwwiru-
sowo, wyróżniono 2 grupy chorych: non-responders 
(NR), u których nie stwierdzono spadku HCV-RNA > 
2 log10 w 12 tygodniu poprzedniej terapii oraz grupę 
partial-responders ((PRR) i relapsers (R), u których 
stwierdzano spadek HCV RNA <2 log10 w 12 tygodniu 
poprzedniego leczenia, jednak nie osiągnęli trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej (SVR24).

Chorych włączono do badania w oparciu o nastę-
pujące kryteria:(1) wiek 8-70 lat, (2) genotyp 1 HCV, 
(3) obecność przeciwciała anty-HCV w wywiadzie 
i wykrywalny HCV RNA w surowicy 6 miesięcy przed 
włączeniem do badania, (4) biopsja wątroby potwierdza-
jąca PZW C lub Fibroscan < 20 kPa wykonane w ciągu 
roku przed rozpoczęciem badania, (5) liczba płytek 
krwi ≥90 000/mm, liczba neutrofili  ≥1200/mm, steże-
nie hemoglobiny  ≥12.0 g/dL dla kobiet  i ≥13.0 g/dL 
dla mężczyzn, klirens kreatyniny >70 mL/min; (6) u cho-
rych na cukrzycę poziom A1c ≤8.5%, (7) prawidłowy 
poziom TSH, (8) prawidłowy poziom AFP lub wyklucze-
nie HCC wciągu ostatnich 6 miesięcy przed włączeniem, 
(9) zachowanie antykoncepcji w wymaganym okresie.

Chorych wyłączono z badania w przypadku obecno-
ści anty-HIV, HbsAg, objawów niewydolności wątroby 

w chwili kwalifikacji lub w wywiadzie. Kwalifikację 
wykluczało także: stosowanie innych leków prze-
ciwwirusowych, ciężka choroba psychiczna, choroba 
niedokrwienna serca niestabilna, poważne choroby 
metaboliczne, hematologiczne, układu oddechowego, 
endokrynologiczne, okulistyczne, autoimmunolo-
giczne, przeszczepienie organów lub szpiku kostnego 
w wywiadzie, przewlekłe stosowanie leków immuno-
supresyjnych (> 30 dni), uzależnienie od alkoholu lub 
narkotyków, choroba nowotworowa w ciągu ostatnich 
5 lat, karmienie piersią lub ciąża.

Każdy chory podpisał świadomą zgodę przed włą-
czeniem do badania. Badanie zostało zaakceptowane 
przez Komisję Bioetyczną UM w Łodzi.

Plan badania. Chorzy kwalifikowani do badania 
byli losowo przedzieleni do 2 grup otrzymujących:

(1) rybawirynę- RBV (Roche, Switzerland) 1000-
1200 mg na dobę, doustnie przez 4 tygodnie poprzedza-
jące 48-tygodniowe  leczenie skojarzone  RBV 1000-
1200 mg z  PIFN alfa-2a (Pegasys, Roche, Switzerland) 
180 μg/ tydzień podskórnie (grupa A, n = 73)

lub (2)-48 tygodniowe  leczenie skojarzone RBV 
1000-1200 mg z  PIFN alfa-2a (Pegasys, Roche, Swit-
zerland) 180 μg/ tydzień podskórnie  (grupa B, n = 30). 
Chorzy z obu grup byłi obserwowani przez kolejne 24 
tygodnie po zakończeniu leczenia celem oceny trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej (SVR 24).

Dane demograficzne i charakterystyka grup bada-
nych zostały przedstawione w tabeli I. 

U wszystkich chorych przeprowadzono badanie 
lekarskie złożone z wywiadu oraz badania fizykal-
nego, a ponadto przeprowadzono dodatkowe badania 
hematologiczne i biochemiczne  według następujacego 
harmonogramu: w grupie A: dzień 1 leczenia RBV, 
dzień 1 leczenia skojarzonego, a następnie co 4 tygodnie 
w trakcie całej terapii; w grupie B: dzień  1 leczenia 
skojarzonego, a następnie co 4 tygodnie w trakcie całej 
terapii. Ocenę ilościową HCV RNA w surowicy wyko-
nano testem NGI SuperQuant (National Genetics Insti-
tute, Los Angeles, CA, USA) z progiem wrażliwości 
43 IU/mL i oceniano w dniu 1. leczenia oraz w tygodniu 
12,24,48 leczenia i po 24 tygodniach po zakończeniu 
leczenia. Wszystkie wymienione badania laboratoryjne 
wykonano w Laboratorium Diagnostycznym WSSz im. 
Biegańskiego w Łodzi.

Analiza statystyczna. Celem porównania zmien-
nych ciagłych użyto metod statystyki opisowej. 

WYNIKI

Spełniło kreteria włączenia do leczenia 103 cho-
rych, z których,  do grupy A, leczonej wstępną dawką 
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rybawiryny wlączono 73 chorych,  a do grupy B, leczo-
nej w sposób standardowy- 30 chorych. 

Grupa A składała się z 48 (65,7%) mężczyzn i 25 
kobiet, w wieku od 18 do 59 lat (średnio 42,6 roku). 
Do grupy A zakwalifikowano 35 (48%) chorych 
nieleczonych wcześniej przeciwwirusowo. Spośród 
pozostałych 38 chorych w grupie A, uprzednio leczo-
nych, u 18 stwierdzono całkowity brak odpowiedzi na 
leczenie, a u 20 odpowiedź częściową lub nawrót po 
zakończeniu leczenia. U 25 (34%) chorych z grupy A, 
stwierdzono zaawansowane włóknienie lub marskość 
wątroby. U 69/73 (94%) chorych tej grupy oceniono 
polimorfizm genu dla IL-28B, uzyskując proporcje CC/
CT/TT -15/37/17 (Tab.I).

Grupa B składała się z 18 (60%) mężczyzn i 12 
kobiet, w wieku od 19 do 56 lat (średnio 41,5 roku). 
Do grupy B zakwalifikowano 17 (56%) chorych 
nieleczonych wcześniej przeciwwirusowo. Spośród 
pozostałych 13 chorych w grupie B, uprzednio leczo-
nych, u 6 stwierdzono całkowity brak odpowiedzi na 
leczenie a u 7 odpowiedź częściową lub nawrót po 
zakończeniu leczenia. U 10 (33%) chorych z grupy B, 
stwierdzono zaawansowane włóknienie lub marskość 
wątroby. U 28/30 (93%) chorych tej grupy oceniono 
polimorfizm genu dla IL-28B, uzyskując proporcje CC/
CT/TT -6/16/8 (tab. I).

Skuteczność leczenia. Trwałą odpowiedź wirusolo-
giczną (SVR 24) stwierdzano częściej w grupie A (44%) 
niż w grupie B (40%), jednak różnice nie były istotne 
statystycznie (P >0, 05). Porównując podgrupy chorych 
wcześniej nieleczonych stwierdzono  wyższy odsetek 
SVR 24 w grupie A niż B (57% vs 47% , p>0,05), jednak 
różnica nie była istotna statystycznie. Porównując obie 
podgrupy poddane reterapii nie stwierdzono  istotnych  
różnic pomiędzy grupami A i B (32% vs 30%, p>0,05).  
W podgrupach  poddanych  reterapii, stwierdzono 
większy odsetek odpowiedzi wśród chorych nieodpo-
wiadających na wcześniejsze leczenie w grupie A niż 
w grupie B (39% vs.16%, p>0,05), jednak zarówno 
w teście chi2 jak i dokładnym teście Fischera nie stwier-
dzono różnicy istotnej statystycznie. W podgrupach 
chorych, u których wcześniej obserwowano częściową 
odpowiedź na leczenie lub nawrót po leczeniu, częstszą 
odpowiedź na leczenie stwierdzono w grupie B (25% 
vs.43%, p>0,05), jednak również różnica nie była sta-
tystycznie istotna (Tab. II).

Bezpieczeństwo leczenia. Obserwowano podobny 
odsetek działań niepożądanych w badanych grupach A 
i B (10,2% vs. 10,5% ). Nie stwierdzono ponadto istot-
nych różnic w spadku poziomu hemoglobiny  <10 mg/d 
pomiędzy grupami badanymi (5,0%  vs. 5,3%). Ponadto 
nie obserwowano istotnych różnic w częstości innych 
działań niepożądanych związanych z badanymi lekami. 
Nie odnotowano także przerwania leczenia z powodu 
działań niepożądanych w badanych grupach chorych. 

DYSKUSJA

W prezentowanej pracy nie stwierdzono statystycz-
nie istotnie częstszej trwałej odpowiedzi wirusologicz-
nej (SVR) w grupie chorych leczonych z zastosowaniem 
wstępnej 4-tygodniowej dawki rybawiryny poprzedza-
jącej 48-tygodniowe leczenie pegylowanym interfero-
nem i rybawiryną w stosunku do chorych poddanych 
standardowemu leczeniu.

Istotnych różnic nie stwierdzono także w podgru-
pach chorych poddanych leczeniu po raz pierwszy oraz 
poddanych reterapii. Zwraca jednak uwagę wyższy 
odsetek chorych z całkowitym brakiem odpowiedzi 
wirusologicznej w poprzednim leczeniu (non-respon-
ders) osiągających SVR w grupie poddanej leczeniu 
z zastosowaniem wstępnej dawki rybawiryny (39% vs 
16%). Po zastosowaniu metod statystycznych, różnice 
nie okazały się istotne, prawdopodobnie z powodu zbyt 
małej liczby chorych w grupie B.

Uzasadnieniem podjęcia tematu wstępnej dawki 
rybawiryny, były prace Ogawy i wsp. i Furusyo i wsp. 
(14,15). Obie grupy badaczy wykazały bowiem korzyst-
ny immunomodulacyjny efekt zastosowania tej metody 
w leczeniu zakażenia HCV.

Ogawa i wsp. opisali  w grupie 17 chorych zna-
mienny wzrost proporcji limfocytów Th1/Th2 po 
zastosowaniu wstępnej dawki rybawiryny u chorych 
z szybką odpowiedzią wirusologiczną (RVR): przed le-
czeniem 13.9 +/-5.1, a po leczeniu 16.7 +/-6.2; P<0.05); 
podobnego efektu nie stwierdzono w grupie chorych 
nieosiągających RVR (14).  

Stężenie takich cytokin jak interleukin-10 i roz-
puszczalna cząstka CD30 znamiennie spadała po za-
stosowaniu dawki wstępnej rybawiryny, szczególnie 
w grupie chorych osiągających RVR. Średni odsetek 
mutacji w regionie determinującym wrażliwość na 
interferon (interferon sensitivity-determining region 
-ISDR)  wzrastał  w grupie  osiągającej RVR, natomiast 
nie uległ zmianie w grupie bez RVR, w której ponadto 
nie obserwowano trwałej odpowiedzi wirusologicznej. 
Autorzy omawianej pracy doszli do wniosku, że za-
stosowanie rybawiryny może zwiększyć skuteczność 
terapii interferonem u chorych na PZW C poprzez sty-
mulację odpowiedzi immunologicznej gospodarza oraz 
promowanie mutacji genowych HCV, wpływających 
niekorzystnie na proces replikacji.

Najszerszym opublikowanym dotychczas doniesie-
niem na temat zastosowania wstępnej dawki rybawiryny 
jest praca Furusyo i wsp (15). Autorzy zastosowali 
opisywaną metodę u 40 chorych zakażonych genoty-
pem 1b HCV i porównali jej skuteczność z grupą 41 
chorych leczonych standardowo. Jednocześnie ocenili 
odpowiedź subpopulacji limfocytów Th1 i Th2 na 
zastosowanie wstępnej dawki rybawiryny. Autorzy 
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nie wykazali przewagi SVR w grupie leczonej metodą 
priming w stosunku do leczonej standardowo (22,9% 
vs. 19,4%), jednak wykazali, że średni stosunek  Th1/
Th2 znamiennie wzrastał od dnia rozpoczęcia leczenia 
dawką wstępną, czego nie obserwowano w grupie le-
czonej standardowo. W grupie leczonej dawką wstępną 
u 13 chorych, u których stwierdzono klirens HCV RNA 
w 4 tygodniu leczenia, obserwowano znamienny wzrost 
proporcji Th1/Th2 z 14 do 22,1 w pierwszym dniu le-
czenia, a następnie spadek z wartości 22,1 do 15,0 w 4 
tygodniu leczenia. W grupie chorych nieosiągających 
wczesnego klirensu HCV RNA, nie obserwowano po-
dobnych zmian relacji  Th1/Th2 (15).

Opisane wyniki potwierdzają immunomodulacyjne 
działanie monoterapiii rybawiryną w tej grupie chorych, 
jednak wydaje się ono zbyt słabe, aby ujawnił się  efekt 
w postaci statystycznie częstszego SVR.

Brillanti i wsp. (Hepatology 2009, supl) opisali 
zwiększenie skuteczności leczenia z zastosowaniem 
dawki wstępnej (priming) u chorych nieodpowiada-
jących na wcześniejsze leczenie standardowe pegylo-
wanym interferonem i rybawiryną (16). W grupie 10 
chorych non-responders, leczonych metoda priming, 
SVR 24 uzyskano u 5 osób (50%), co wydaje się znacz-
ną poprawą skuteczności w porównaniu z oczekiwaną 
skutecznością reterapii standardowej (od 5% do 17%) 
(16).

Tox i wsp. uzyskali SVR u 100% chorych leczo-
nych omawianą metodą, jednak należy zauważyć, że 
byli to chorzy z genotypem 2/3 i było ich tylko trzech. 
Być może zastosowanie primingu w grupie chorych 
z genotypem 2 i 3 przyniosłoby istotną poprawę SVR 
(9). Natomiast u 17 chorych zakażonych genotypem 1 
HCV, uzyskano 41% SVR , co jest odsetkiem typowym 
dla leczenia standardowego (9).

Merli i wsp. opisali grupę 13 chorych, u których 
przeszczepiono wątrobę  z powodu marskości wątroby 
typu C i zostali poddani leczeniu metodą priming z 8 
tygodniowym wstępnym leczeniem rybawiryną. SVR 
uzyskano u 6 z 13 chorych (46%), z czego czterech było 
zakażonych genotypem 2 lub 3 HCV (11). Uzyskane 
wyniki  były prawdopodobnie nieco lepsze niż u cho-
rych po przeszczepieniu wątroby, poddanych terapii 
standardowej. Jednak ze względu na małą grupę badaną 
autorzy nie dokonali żadnych porównań statystycznych.

Nieco innym opracowaniem dotyczącym leczenia 
metodą priming, jakie się dotychczas ukazało, jest 
badanie Palmera i wsp. opisujące zastosowanie dawki 
wstępnej taribawiryny (proleku rybawiryny) w leczeniu 
23 chorych zakażonych HCV w porównaniu z grupą 
18 chorych leczonych standardowo (17). W opisanym 

badaniu autorzy stwierdzili nieco częstszą (32% vs. 
22%) redukcję wiremii HCV w 24 tygodniu leczenia  
(nie opisano wyników SVR), jednak uzyskane wartości 
nie osiągnęły różnicy istotnej statystycznie (17).

PODSUMOWANIE

W przedstawionej pracy poddano leczeniu stosun-
kowo dużą grupę chorych – 103 pacjentów z PZW C, 
w tym 73 poddanych leczeniu z wstępną dawką rybawi-
ryny. W publikowanych dotychczas pracach nie było tak 
znacznej grupy chorych poddanych takiemu leczeniu: 
Furusyo i wsp.– 40, Palmer i wsp. – 23 chorych w gru-
pie priming, Merli i wsp. – 13, Tox i wsp. – 20. Autorzy 
powyższych prac obserwowali poprawę częstości SVR 
u chorych z zastosowaniem wstępnych dawek rybawi-
ryny, jednak ze względu ma małe grupy chorych nie 
dokonywano porównań statystycznych lub wypadały 
one nieistotnie. Autorzy sugerowali zatem rozszerzenie 
grup badanych. Prezentowana praca  nie tylko obejmuje 
największą badaną grupę chorych leczonych metodą 
priming, ale także porównuje leczenie z dawką wstęp-
ną rybawiryny z leczeniem standardowym, a ponadto 
także porównuje efekty obu metod leczenia w grupach 
chorych leczonych po raz pierwszy oraz tych, u których 
wcześniejsze leczenie zakończyło się niepowodzeniem. 
Pomimo większego odsetka chorych osiągających SVR, 
u których zastosowano priming, zarówno w całej grupie 
A vs. B (44% vs. 40%), jak i w grupie wcześniej niele-
czonych (57% vs. 47%), a także nieodpowiadających 
na poprzednie leczenie (39% vs 16%), nie wykazano 
istotnej statystycznie przewagi metody priming nad 
postępowaniem standardowym. Dlatego rekomendowa-
nie tej metody leczenia wydaje się wątpliwe, choć przy 
braku innych opcji terapeutycznych (direct antiviral 
agent- DAA) można ją zastosować u chorych z całko-
witym brakiem odpowiedzi na leczenie pegylowanym 
interferonem i rybawiryną.
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STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy była ocena skali i struktury antybiotyków stosowanych w lecznictwie ambulatoryjnym 
w Polsce w latach 2004-2008, określenie dynamiki zmian w konsumpcji antybiotyków w tych latach oraz ocena 
stosowania antybiotyków podawanych doustnie i parenteralnie.
MATERIAŁY I METODY. Dane dotyczące zużycia antybiotyków w latach 2004-2008 uzyskano z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Zużycie antybiotyków wyrażono liczbą Zdefiniowanych Dawek Dziennych (Daily Defined 
Dose-DDD) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na dzień (Daily Defined Doses per 1,000 inhabitants per 
day – DID) zgodnie z systemem międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej leków 
(Anatomical Therapeutic Chemical ATC classification system) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
WYNIKI. Całkowite spożycie antybiotyków w lecznictwie ambulatoryjnym w Polsce w analizowanym okresie 
czasu kształtowało się od 17,88 DID w 2004 roku do 21,39 DID w 2007 roku. Najczęściej przepisywaną grupą 
antybiotyków w 2008 były penicyliny (J01 C), które stanowiły ponad 50% wszystkich stosowanych antybiotyków. 
Kolejnymi pod względem częstości stosowania grupami antybiotyków były tetracykliny (J01 A) oraz makrolidy 
i linkozamidy (J01 F). Na czwartym miejscu pod względem częstości stosowania plasowały się, cefalospory-
ny (J01 D), a na piątym fluorochinolony (J01 M). Parenelane stosowanie antybiotyków nie przekraczało 1% 
wszystkich stosowanych ambulatoryjnie antybiotyków, a najczęściej stosowanym antybiotykiem w tej grupie 
był cefuroksym. 
WNIOSKI. Ambulatoryjna konsumpcja antybiotyków w Polsce w latach 2004-2008 kształtowała się na średnim 
poziomie europejskim. Całkowite zużycie antybiotyków w Polsce nieznacznie wzrastało do 2007 roku, a w 2008 
roku obniżyło się. Najczęściej wypisywaną grupą antybiotyków były penicyliny głównie amoksycylina i amok-
sycylina w połączeniu z kwasem klawulanowym. W analizowanym okresie zużycie starszych antybiotyków 
o wąskim spektrum działania zmniejszyło się na korzyść nowszej generacji antybiotyków o szerokim spektrum. 
Uzyskane wyniki sugerują istnienie rozbieżności między krajowymi rekomendacjami a wyborem antybiotyków 
przez lekarzy pracujących w opiece ambulatoryjnej.

Słowa kluczowe: zużycie antybiotyków, opieka ambulatoryjna, definiowana dawka dobowa

WSTĘP

  Antybiotykooporność jest jednym z najważniejszych 
problemów zdrowia publicznego (1), która to w dużej 
mierze jest wynikiem nadmiernego stosowania anty-
biotyków (2). W Polsce, tak jak i w innych krajach, 
oporność bakterii na antybiotyki stale wzrasta (3,4), 
a proces ten jest ściśle związany z nadmiernym i często 
niepotrzebnym stosowaniem antybiotyków (5). Dlatego 

też w ostatnich latach podjęto w Polsce szereg działań 
mających na celu promowanie racjonalnej antybioty-
koterapii. W 2004 roku powołano Narodowy Program 
Ochrony Antybiotyków (6), na stronach internetowych 
opublikowano rekomendacje postępowania w pozasz-
pitalnych zakażeniach układu oddechowego (7). Od 
2008 roku obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy 
o Antybiotykach, który ma na celu szerzenie wiedzy 
na temat nadmiernego stosowania antybiotyków i jest 
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skierowany nie tylko do środowiska lekarskiego, ale do 
całego społeczeństwa (8).

Niezbędne jest minitorowanie konsumpcji leków, 
a wnikliwa analiza spożycia umożliwia identyfikację 
problemów z tym związanych oraz planowanie działań 
mających na celu poprawę racjonalnej antybiotykotera-
pii (9). Nadmierne i nieprawidłowe stosowanie antybio-
tyków  powoduje straty nie tylko w sferze medycznej, 
ale i ekonomicznej, dlatego też  powinny być podjęte 
różnorodne działania mające na celu ocenę zasadności 
stosowania antybiotyków (10,11).

W pracy tej prezentujemy zużycie antybiotyków 
oraz tendencje w konsumpcji antybiotyków stosowa-
nych w lecznictwie ambulatoryjnym w Polsce w latach 
2004-2008.

MATERIAŁ I METODY

Dane ogóle. W Polsce antybiotyki są dostępne 
tylko na receptę wydaną przez lekarza, którą można 
zrealizować jedynie w aptece. Każda operacja sprze-
daży antybiotyku była rejestrowana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ), dlatego też dane dotyczące 
zużycia antybiotyków w latach 2004-2008 uzyskano 
z NFZ. Analizę rozpoczęto od 2004 roku, ponieważ 
pełne dane w postaci elektronicznej dostępne były 
do tego roku. Zużycie antybiotyków wyrażono liczbą 
Zdefiniowanych Dawek Dobowych (Daily Defined 
Dose-DDD) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na 
dzień (Daily Defined Doses per 1,000 inhabitants per 
day – DID) zgodnie z systemem międzynarodowej kla-
syfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej leków 
(Anatomical Therapeutic Chemical ATC classification 
system) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, wersja 
2009)(12) oraz jako procent całkowitej konsumpcji an-
tybiotyków (%DDD). Dane demograficzne dotyczące 
liczby mieszkańców w poszczególnych województwach 
uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego, GUS 
(13). 

Klasyfikacja ATC/DDD. Definiowana Dawka 
Dobowa (Daily Defined Dose-DDD) jest jednostką 
umożliwiającą oszacowanie zużycia leków zdefiniowa-
ną przez Światową Organizację Zdrowia (World Health 
Organizacion, WHO)  jako przypuszczalną średnią 
podtrzymującą dawkę leku podawaną osobie dorosłej 
w terapii podstawowego wskazania (12,14). DDD 
opracowano jako techniczną jednostkę miary w celu 
umożliwienia porównania zużycia leków, która byłaby 
niezależna do ceny czy wielkości opakowania danego 
leku. Dane dotyczące zużycia leków prezentowane za 
pomocą  DDD zapewniają  przybliżone szacunki kon-
sumpcji (9). Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-
-chemiczna (Anatomical Therapeutic Chemical – ATC 
classification system) jest systemem porządkującym 

leki oraz inne produkty wykorzystywane w medycynie, 
który dzieli leki na 14 głównych grup anatomicznych, 
określających miejsce działania (poziom pierwszy). 
Kolejne podgrupy precyzują lek na drodze funkcji te-
rapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności 
do określonej grupy chemicznej (poziom drugi, trzeci 
i czwarty). Piąta grupa wskazuje na konkretną substan-
cję chemiczną. Każdy poziom jest podany w kodzie 
ATC. Większość antybiotyków jest klasyfikowanych 
jako leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie  (poziom 
drugi) oraz posiada kod J01 wg ATC (9,12,14).

WYNIKI

Całkowita konsumpcja antybiotyków w lecznic-
twie ambulatoryjnym w Polsce kształtowała się od 
17.88DID w 2004 roku do 21.39DID w 2007 roku. 
W tabeli I przedstawiono całkowite spożycie antybioty-
ków w Polsce oraz w poszczególnych województwach 
w latach 2004-2008. Całkowite spożycie antybiotyków 
nieznacznie wzrastało w latach 2004-2007, a w 2008 
roku obserwowano zmniejszenie ich zużycia. Tenden-
cja całkowitego stosowania antybiotyków prawie we 
wszystkich województwach kształtowała się podobnie 
do całkowitego zużycia antybiotyków w Polsce, poza 
województwem opolskim, gdzie zaobserwowano 
znaczny wzrost konsumpcji antybiotyków w 2006 
roku (24.94DID), a następnie istotne obniżenie w 2007 
(19.61DID) i 2008 roku (19.41DID).

Całkowite zużycie ambulatoryjne antybiotyków 
podzielono na osiem głównych grup według klasyfikacji 
ATC : antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny (J01 C), 
cefalosporyny i inne antybiotyki beta-laktamowe (J01 
D), makrolidy i linkozamidy (J01 F), tetracykliny (J01 
A), chinolony (J01 M), sulfonamidy i trimetoprim (J01 
E), aminoglikozydy (J01 G) i inne leki przeciwbakteryj-
ne (J01X).  W tabeli II przedstawiono zużycie głównych 
grup antybiotyków w poszczególnych latach oraz ich 
procentowy udział w poszczególnych latach. 

Najczęściej wypisywaną grupą antybiotyków w Pol-
sce były penicyliny (J01 C), które stanowiły ponad 50% 
wszystkich stosowanych antybiotyków. Kolejnymi pod 
względem częstości stosowania grupami antybiotyków 
były tetracykliny (J01 A) oraz makrolidy i linkozamidy 
(J01 F). Na czwartym miejscu pod względem częstości 
stosowania plasowały się cefalosporyny (J01 D), a na 
piątym fluorochinolony (J01 M). W analizowanych 
latach zmniejszył się procentowy udział penicy-
lin (J01 C), tetracyklin (J01 A) oraz sulfonamidów 
z trimetoprimem (J01 E), a wzrósł udział cefalosporyn 
(J01 D), makrolidów (J01 F) w stosunku do całkowi-
tego stosowania tej grupy leków. Zużycie chinolonów 
(J01 M) w analizowanym okresie pozostawało na stałym 
poziomie (rycina 1). 
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Penicyliny (J01C) były najczęściej wypisywaną 
grupą antybiotyków w Polsce, których zużycie kształ-
towało się od 9,40 DID w 2004 do 10,73 DID w 2007 
roku. Procentowy udział penicylin w stosunku do cał-
kowitego zużycia antybiotyków zmniejszył się z 52,6% 
w 2004 do 50,2% w 2008 roku. Analizowano również 
zużycie penicylin w poszczególnych podrupach: peni-
cyliny o szerokim spektrum działania (J01 CA), penicy-
liny wrażliwe na beta-laktamazy (J01 CE), penicyliny 
oporne na beta-laktamazy (J01 CF), preparaty złożone 
zawierające penicyliny, w tym zawierające inhibitory 
beta-laktamaz (J01 CR). Najczęściej przepisywanymi 
podgrupami penicylin (J01C) były penicyliny o sze-
rokim spektrum działania (J01 CA) oraz preparaty 
złożone zawierające penicyliny, w tym zawierające 
inhibitory beta-laktamaz (J01 CR). Stosowanie pe-
nicyliny o szerokim spektrum działania (J01 CA) 
zmniejszyło się z 6,51DID w 2004 roku do 5,71DID 
w 2008 roku, a zużycie preparatów złożonych zawie-
rających penicyliny, w tym inhibitory beta-laktamaz 
(J01 CR) wzrosło z 2,72DID do 4,45DID. Natomiast 
zużycie penicyliny wrażliwych na beta-laktamazy (J01 
CE) i penicylin opornych na beta-laktamazy (J01 CF) 
utrzymywało się przez cały okres analizy na bardzo 
niskim poziomie, odpowiednio 0,16DID i 0,01DID. 
Najczęściej stosowanymi substancjami z tej grupy były: 
amoksycylina (J01 CA04) i amoksycylina w połączeniu 
z kwasem klawulanowym (J01CR02). W analizowa-
nym okresie (2004-2008) procentowy udział zużycia 
amoksycyliny (J01 CA04) obniżył się z 36%DDD (6,50 
DID) do 28%DDD (5,71DID), natomiast procentowy 
udział zużycia amoksycyliny w połączeniu z kwasem 
klawulanowym (J01CR02) wzrósł z 15%DDD (2,72 
DID) do 22%DDD (4,45 DID). Konsumpcja penicyli-
ny fenoksymetylowej (J01 CE02) utrzymywała się na 
bardzo niskim poziomie 0,03-0,17DID (0,2-1%DDD). 
Wymienione trzy antybiotyki (amoksycylina, amok-
sycylina w połączeniu z kwasem klawulanowym oraz 
penicylina fenoksymetylowa) stanowiły prawie 100% 
całkowitego zużycia penicylin w Polsce. 

Całkowite ambulatoryjne zużycie cefalosporyn i in-
nych antybiotyków beta-laktamowych (J01D) w latach 
2004-2008 miało stałą tendencję wzrostową - z 1,58 
DID (8,8%DDD) do 2,45 DID (11,9%DDD). W tej 
grupie leków prawie wyłącznie stosowano cefalospo-
ryny, a w śród nich były stosowane prawie w 100% 
tylko cztery substancje. Cefuroksym (J01DC02- druga 
generacja) był najczęściej wypisywanym antybioty-
kiem z tej grupy, a jego konsumpcja wzrosła z 0,91 
DID (5%DDD) w 2004roku do 2,12 DID (10%DDD) 
w 2008 roku. Pozostałe antybiotyki to: cefadroksyl 
(J01DB05 - pierwsza generacja), którego zużycie w ana-
lizowanym okresie zmalało z 0,33DID (1,9%DDD) 
do 0,13DID (0,6%DDD), cefaklor (J01DC04- druga 
generacja), którego zużycie zmniejszyło się z 0,29 DID 

(1,6%DDD) w 2004 roku do 0,18 DID (0,9%DDD) 
w 2008 roku oraz cefaleksyna (J01DC01 - pierwsza 
generacja), której zastosowanie również zmniejszyło 
się z 0,05 DID (0,3%DDD) w 2004 roku do 0,04 DID 
(0,2%DDD) w 2008 roku.

Całkowite stosowanie tetracyklin (J01A) w lecznic-
twie ambulatoryjnym  wykazywało tendencję malejącą 
z 16,1%DDD (2,87 DID) do 12,2%DDD (2,52 DID). 
W analizowanym okresie tetracykliny zmieniły swoją 
pozycję z drugiej na trzecią pod względem częstości 
stosowania leków przeciwbakterjnych w lecznictwie 
ambulatoryjnym w Polsce. Doksycyklina (J01AA02) 
była najczęściej stosowanym antybiotykiem z tej 
grupy i stanowiła prawie 100% całkowitego zużycia 
tetracyklin. 

Całkowita konsumpcja makrolidów, linkozamidów 
i streptogramin (J01 F) wzrosła z 12,8%DDD (2,29 
DID) w 2004 roku do18,0%DDD (3,85 DID) w 2007 
roku, a w 2008 roku obniżyła się do 17,3%DDD 
(3,56DID). W analizowanym okresie makrolidy, linko-
zamidy i streptograminy zmieniły swoją pozycję z trze-
ciej na drugą pod względem częstości stosowania leków 
przeciwbakterjnych w lecznictwie ambulatoryjnym. 
Najczęściej stosowaną podgrupą były makrolidy (J01 
FA), a wśród nich porównywano zużycie antybiotyków 
starszej generacji (spiramycyna, erytromycyna) 
i nowszej generacji (roksytromycyna, klarytromycyna, 
azytromycyna). Wymienione antybiotyki stanowiły 
prawie 100% wszystkich makrolidów stosowanych 
w Polsce. Najczęściej przepisywanymi substancja-
mi były klarytromycyna (J01FA09) i azytromycyna 
(J01FA10). W analizowanym czasie zyżycie klary-
tromycyny (J01FA09) wzrosło z 5%DDD (0,90DID) 
w 2004 roku do 8,5%DDD (1,82DID) w 2007roku, 
a w 2008 roku zmalało do 7,4%DDD (1,53DID), na-
tomiast stosowanie azytromycyny (J01FA10) wzrosło 
z 1,7%DDD (0,31DID) w 2004 roku do 4,2%DDD 
(0,87DID) w 2008 roku. Zużycie pozostałych ma-
krolidów było bardzo małe: stosowanie spiramycyny 
(J01FA02) utrzymywało się w granicach od 0,27DID 
do 0,31DID, erytromycyny (J01FA01) od 0,03DID do 
0,02DID, a roksytromycyny (J01FA06) na poziomie 
0,25-0,35DID. Najczęściej stosowanym lekiem w pod-
grupie linkozamidów była klindamycyna (J01FF01). 
Streptograminy nie były w Polsce stosowane.

Całkowite zużycie chinolonów (J01M) było sta-
bilne przez cały okres analizy, wahało się nieznacznie 
w granicach od 5,2%DDD (1,12 DID) w 2007 roku  do 
6,3%DDD (1,25 DID) w 2006 roku. Fluorochinolony 
(J01MA)  stanowiły prawie całkowite zużycie tej gru-
py leków. Najczęściej przepisywanymi substancjami 
były cyprofloksacyna (J01MA02) i norfloksacyna (J01 
MA06).  Cyprofloksacyna (druga generacja) stanowiła 
ponad 50% całkowitego zużycia chinolonów, a miano-
wicie 55,1% (0,54DID) w 2004 roku, 57,6% (0,68DID) 
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w 2008 roku. Norfloksacyna (pierwsza generacja) była 
drugim pod względem częstości stosowania chemiotera-
peutykiem z tej grupy. Jej konsumpcja stanowiła 40,8% 
(0,40DID) wszystkich stosowanych ambulatoryjnie chi-
nolonów w 2004 roku i 39,8% (0,47DID) w 2008 roku. 
Trzecim chemioterapeutykiem pod względem częstości 
stosowania w tej grupie była ofloksacyna (J01MA01, 
druga generacja), której zużycie utrzymywało się na 
poziomie 0,03-0,05DID. Te trzy wyżej wymienione leki 
przeciwbakteryjne reprezentowały praktycznie w 100% 
zużycie ambulatoryjne chinolonów w Polsce. 

Całkowite ambulatoryjne zużycie sulfonami-
dów i trimetoprimu (J01 E) nieznacznie zmniejszyło 
z 3,2%DDD (0,58 DID) w 2004 roku do 2,3%DDD 
(0,47 DID) w 2008 roku. Niemalże prawie całkowite 
zużycie w tej grupie stanowił sulfametoksazol z trime-
toprimem (J01EE01).

Zużycie aminoglikozydów (J01 G) było bardzo 
małe i stanowiło około 0,1-0,2%DDD (0,01-0,05DID).

Skład innych leków z grupy J01 stanowiły amfe-
nikole (J01 B), preparaty złożone (J01R) i inne leki 
przeciwbakteryjnych (J01X). Stosowanie antybiotyków 
z tych grup było niewielkie i mieściło się w granicach  
od 0,9%DDD (0,17DID) w 2004 roku do 0,1%DDD 
(0,02DID) w 2008 roku. Najczęściej stosowaną pod-
grupą były inne leki przeciwbakteryjnych (J01X).

Parenteralne stosowanie antybiotyków nie przekra-
czało 1% wszystkich przepisywanych antybiotyków  
w lecznictwie ambulatoryjnym w Polsce w okresie 
objętym analizą (2004-2008). Najczęściej przepisy-
wanym lekiem był cefuroksym (J01DC02) i stanowił 
72,2% wszystkich zużytych  antybiotyków z tej grupy 
w 2008 roku. 

DYSKUSJA

Przedstawiona praca jest jedną z nielicznych ana-
liz zużycia antybiotyków przeprowadzoną w Posce. 
Wyniki uzyskane w tej analizie różnią się nieznacznie 
od wyników przedstawionych przez Europejską Sieć 
Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków  ESAC 
(European Surveillance of Antimicrobial Consumption ) 
(15), która jest międzynarodową instytucją gromadzącą 
dane dotyczące zużycia antybiotyków w Europie. 
Polska brała udział w projektach prowadzonych przez 
ESAC. Od 2001 roku dane dotyczące zużycia antybio-
tyków  stosowanych w lecznictwie ambulatoryjnym,  
jak i w lecznictwie szpitalnym w Polsce dostarczał Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Informacje te pozyskiwano 
z 200-400 hurtowni farmaceutycznych, które stanowiły 
60% wszystkich hurtowni, a następnie ekstrapolowano 
na całą populację (16). W prezentowanej pracy dane do-
tyczące stosowania antybiotyków w latach 2004-2008 
uzyskano również z Narodowego Funduszu Zdrowia, 

ale zawierały one pełne informacje ze wszystkich 
województw oraz dotyczyły jedynie  lecznictwia am-
bulatoryjnego, co mogło być przyczyną rozbieżności 
między badaniami.

W Europie poziom zużycia ambulatoryjnego anty-
biotyków  charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 
w poszczególnych krajach i kształtuje się od  9,03DID 
w Szwajcarii do 33,01DID w Grecji w 2004 roku oraz  
od 9,96 DID w Rosji i 10,95 DID na Litwie do 45,21 
DID w Grecji i 32,78 DID na Cyprze w 2008 roku (15). 
Średnie ambulatoryjne zużycie antybiotyków w Eu-
ropie wynosiło 17,92DID w 2004 roku i  20,41 DID 
w 2008 roku (15). Według naszego badania zużycie 
antybiotyków w lecznictwie ambulatoryjnym w Polsce 
kształtuje się na średnim europejskim poziomie. 

W lecznictwie pozaszpitalnym antybioryki najczę-
ściej przepisywane są w podstawowej opiece zdrowot-
nej. W Anglii stanowi to 80% wszystkich stosowanych 
antybiotyków  (17,18), a powodem zastosowania leków 
z tej grupy najczęściej są infekcje układu oddechowego 
(17,19,20). Infekcje tego układu są najczęstszą przy-
czyną nadużywania antybiotyków  w całej Europie, 
ale obserwuje się znaczne różnice między krajami 
(21). W Polsce, w około 60-82% przypadków infekcji 
górnych dróg oddechowych stosowane są antybiotyki 
(22-24). W wielu krajach opracowano  zalecenia mające 
na celu ujednolicenia wskazań do stosowania antybio-
tyków , aby tym samym zmniejszyć zużycie. W Polsce 
od 1997 roku  dostępne są rekomendacje postępowania 
w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 
a ostatnia zaktualizaowana wersja dostępna jest w wersji 
papierowej i elektronicznej (7).  Narodowy Program 
Ochrony Antybiotyków finansuje programy edukacyjne 
skierowane do  profesjonalistów, jak i do całej populacji, 
programy badawcze oceniające zużycie antybiotyków 
oraz  występowanie bakterii opornych na antybiotyki, 
a także jednostki chorobowe powodujące to zjawisko. 
Prezentowane badanie jest  pierwszą analizą zużycia 
antybiotyków na terenie całego kraju  przeprowadzoną 
w Polsce.

Wyniki badania wskazują, że całkowita pozasz-
pitalna konsumpcja antybiotyków w Polsce w latach 
2004-2008 pozostawała stabilna i kształtowała się 
na średnim poziomie europejskim. Uzyskane wyniki 
sugerują istnienie rozbieżności między krajowymi 
rekomendacjami, a wyborem antybiotyków przez le-
karzy pracujących w opiece ambulatoryjnej. Zgodnie 
z polskimi rekomeddacjami leczeniem początkowym 
ostrego zapalenia migdałków lub gardła powinny być 
penicyliny wrażliwe na beta-laktamazy (fenoksypenicy-
lina, benzylpenicylina benzatynowa (25), a przeprowa-
dzona analiza wykazuje niewielki poziom konsumpcji 
tej grupy leków. Lekiem z wyboru w ostrym zapaleniu 
ucha środkowego, ostrym zapaleniu zatok obocznych 
i pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dzieci między 3 
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miesiącem  a 5 rokiem życia oraz u dorosłych jest amok-
sycylina. Mimo zaleceń zaobserwowano zmniejszanie 
konsumpcji amoksycyliny w Polsce, natomiast zanoto-
wano wzrost zużycia amoksycyliny z kwasem klawula-
nowym, cefuroksymu, klarytromycyny i azytromycyny. 
Wcześniejsze badania przeprowadzane w Polsce po-
twierdzają tę tendencję, a mianowicie w przypadku du-
żego prawdopodobieństwa paciorkowcowego zapalenia 
gardła najczęściej proponowanym antybiotykiem przez 
lekarzy była amoksycylina z kwasem klawulanowym 
(25,26). Inne badania wykazują, iż w 80% przypadków 
infekcji górnych dróg oddechowych zastosowano em-
piryczną antybiotykoterapię, a najczęściej stosowanymi 
lekami były amoksycylina, amoksycylina z kwasem 
klawulanowym, makrolidy i doksycyklina (24). 

W całej Europie opracowano i wdrożono liczne 
programy poprawy jakości  oraz przeprowadzano kam-
panie publiczne mające na celu poprawę stosowania an-
tybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej (27,28). 
Jednym z takich programów był pilotażowy program 
w województwie opolskim przeprowadzony przez 
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce 
w latach 2007-2008. Polegał on na szkoleniu lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej na temat  racjonalnej 
antybiotykoterapii  w połączeniu informacją zwrotną do 
poszczególnych lekarzy na temat zastosowanego anty-
biotyku, dystrybucji bezpłatnych szybkich Strep testów 
oraz kampanii publicznych. Efektem tego programu 
było zmniejszenie wypisywanych recept na antybiotyki 
średnio o 10-15% (6), co zaobserwowano w przeprowa-
dzonej analizie. Prawie we wszystkich województwach 
w Polsce trendy zużycia antybiotyków były podobne 
do całkowitego zużycia antybiotyków w Polsce, poza 
województwem opolskim, gdzie obserwowano znaczny 
wzrost konsumpcji antybiotyków w 2006 roku, a na-
stępnie istotne obniżenie w 2007 i 2008 roku. Zmiany 
te wiążemy z przeprowadzoną kampanią edukacyjną. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zużycie antybiotyków w lecznictwie ambulato-
ryjnym w Polsce w latach 2004-2008 kształtowało 
się na średnim poziomie europejskim. Najczęściej 
wypisywaną grupą antybiotyków były penicyliny, 
głównie amoksycylina i amoksycylina w połączeniu 
z kwasem klawulanowym. W analizowanym okresie 
zużycie starszych antybiotyków o wąskim spektrum 
działania zmniejszyło się na korzyść nowszej generacji 

antybiotyków o szerokim spektrum. Uzyskane wyniki 
sugerują istnienie rozbieżności między krajowymi 
rekomendacjami a wyborem antybiotyków przez le-
karzy pracujących w opiece ambulatoryjnej. Niektóre 
z rekomendacji odzwierciedlają zmiany w stosowaniu 
antybiotyków (tak jak zmniejszone stosowanie sulfame-
toksazolu z trimetoprimem i doksycykliny w leczeniu 
empirycznym infekcji dróg oddechowych z powodu 
wzrostu oporności Streptococcus pneumoniae). Pozo-
stałe zalecenia, dotyczące stosowania penicylin wrażli-
wych na beta-laktamazy w przypadku ostrego zapalenia 
gardła oraz restrykcyjnego stosowania makrolidów 
i cefalosporyn w przypadku infekcji dróg oddechowych, 
nie zostały zmienione.  

Prawdopodobnie najważniejszym celem zdrowia 
publicznego dotyczącego stosowania antybiotyków jest 
stabilizacja (lub najkorzystniej zmniejszenie) całkowitej 
konsumpcji tej grupy leków. W tym badaniu całkowite 
zużycie antybiotyków wzrosło w 2005 roku, a następnie 
pozostawało na tym samym poziomie. W ostatnim roku 
analizy (2008r.) odnotowano niewielkie zmniejszenie 
zużycia leków przeciwbakteryjnych. Stwierdzenie, czy 
jest to początek dłuższej tendencji odzwierciedlającej 
efekty kampanii edukacyjnych skierowanych zarówno 
do pracowników służby zdrowia jak i całej populacji, 
będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy w kolej-
nych latach. 

Podziękowania
Dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom Naro-
dowego Funduszu Zdrowia za udostępnienie danych 
dotyczących zużycia antybiotyków w Polsce. Badanie 
uzyskało zgodę  Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. 
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Podmioty lecznicze podejmują działania nadzorcze w kierunku kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie 
opracowywania procedur, wykrywania drobnoustrojów alarmowych oraz analizy ich przypadków. Analizą objęto 
częstość występowania patogenów alarmowych na oddziałach szpitalnych w latach 2010–2012.
MATERIAŁ I METODY. Obowiązujące od kilku lat akty prawne wprowadzają zasady działania systemu 
kontroli nad zakażeniami oraz sposobem ich dokumentacji. Analizę przeprowadzono w oparciu o roczne raporty 
o drobnoustrojach alarmowych dostarczone przez 19 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu 
Małopolski. Dane te obejmują dodatnie wyniki badań przeprowadzonych w kierunku drobnoustrojów alarmo-
wych u pacjentów hospitalizowanych w szpitalach będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
WYNIKI. W roku 2012, w porównaniu do lat 2010–2011 liczba przeprowadzonych badań mikrobiologicznych na 
łóżko była mniejsza i wyniosła 24 (2010 – 33, 2011 – 34). Najwięcej badań wykonano na oddziałach: transplan-
tologii (2010 – 339, 2011 – 354, 2012 – 330), oparzeniowych (2010 – 354, 2011 – 148, 2012 – 113) oraz oddziale 
OIT dla dorosłych (2010 – 155, 2011 – 157, 2012 – 140). W latach 2010–2012 odnotowano zwiększenie liczby 
dodatnich wyników badań u hospitalizowanych pacjentów w kierunku pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae 
zdolnych do syntezy beta laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL+) i Clostridium difficile oraz 
zaobserwowano nieznaczny spadek liczby dodatnich wyników w kierunku pozostałych czynników alarmowych. 
Największą liczbę drobnoustrojów u pacjentów hospitalizowanych wykryto na oddziałach patologii noworodków 
i noworodka (Enterobacteriaceae ESBL+), pediatrii i zakaźnych (Rotavirus), zakaźnych (Rotavirus, C. difficile), 
oparzeniowych (Acinetobacter baumanii, Pseudomonas sp.) oraz na oddziałach okulistyki i hemodializy (MRSA).
WNIOSKI. Pomimo zmniejszenia się liczby badań na łóżko w roku 2012 u hospitalizowanych pacjentów, 
odnotowano dużą liczbę dodatnich wyników badań w kierunku drobnoustrojów alarmowych. Wskazuje to na 
potrzebę szerszego wykorzystania raportowanych danych w celu poprawy działań z zakresu monitorowania 
pojawiających się przypadków zakażeń i redukcji związanych z nimi zagrożeń.
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WSTĘP

Jednym z ważniejszych problemów współczesnej 
medycyny są zakażenia szpitalne i związana z nimi an-
tybiotykoterapia. Ich występowanie jest nierozerwalnie 
związane z procesem leczenia pacjentów w warunkach 
szpitalnych, dlatego ich całkowita eliminacja nie jest 
możliwa.

Celem działań podejmowanych w ramach nadzoru 
jest ograniczenie częstości ich występowania po-

przez wzmocnienie instytucji nadzoru i skuteczności 
stosowanych procedur. Nadzór nad zakażeniami to 
stały, uporządkowany proces zbierania, analizowania 
i interpretacji danych, oparty na standardowych meto-
dach badawczych, w tym ujednoliconych definicjach 
zakażeń. Podstawowym celem nadzoru jest identyfi-
kacja etiologicznych czynników zakażeń szpitalnych, 
co umożliwia wskazanie najczęściej występujących 
drobnoustrojów, stanowiących zagrożenie nie tyl-
ko dla pacjenta, ale również dla całego środowiska 
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szpitalnego (1). Obowiązek rejestrowania zakażeń 
szpitalnych umożliwia wczesne wykrycie epidemii  
i wyłonienie pojedynczych przypadków u osób znajdu-
jących się w grupie wysokiego ryzyka (2).

Obowiązujące akty wykonawcze Ministra Zdrowia 
regulujące zasady kontroli zakażeń szpitalnych nałoży-
ły obowiązek prowadzenia kompleksowego nadzoru 
epidemiologicznego w stacjonarnych podmiotach 
leczniczych, w tym stosowania procedur prewencyj-
nych opartych na aktualnej wiedzy medycznej oraz 
monitorowania zakażeń szpitalnych, związanych ze 
świadczeniem usług medycznych. Ustawa z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi (3) oraz obowiązujące 
akty wykonawcze (4-7) wprowadzają zasady działania 
podstawowych elementów systemu kontroli nad zakaże-
niami szpitalnymi. Określają one skład zespołu kontroli 
zakażeń szpitalnych, zakres kontroli wewnętrznej nad 
realizacją wytyczonych działań, sposób ich dokumen-
towania oraz zakres raportowania w przypadku podej-
rzenia lub pojawienia się zakażenia, w ramach bieżącej 
oceny sytuacji epidemiologicznej szpitala.

System gromadzenia informacji przy wykorzystaniu 
kart rejestracji zakażeń szpitalnych opiera się na ujed-
noliconych definicjach stanowiąc rzetelne narzędzie 
statystyczne i umożliwia jednoczesne wykonywanie 
złożonych analiz. Wykorzystywane w Polsce metody 
obejmują bierny i czynny system rejestracji. W przypad-
ku systemu biernego, obowiązek zgłaszania przypad-
ków oraz ich dokumentowania spoczywa na personelu 
medycznym oddziału. Informacje analizowane są zwy-
kle w sposób retrospektywny przy użyciu dokumentacji 
szpitalnej oraz kart rejestracji zakażeń. Jest to metoda 
mało efektywna i wykrywa ok. 25% wszystkich zakażeń 
pojawiających się w szpitalu. Natomiast system czynny 
znajduje swe podstawy w codziennej, z góry ujednoli-
conej kwalifikacji zakażeń poprzez członków zespołu 
kontroli zakażeń, z czułością wykrywania zakażeń 
do 95%, dzięki czemu prowadzi on do ciągłej oceny 
zapadalności wśród wybranej populacji pacjentów. 
Niezależnie od prowadzonego systemu, otrzymywane 
dane są podstawą do tworzenia zaleceń i wprowadzania 
proceduralnych zmian postępowania w podmiotach 
leczniczych w celu ulepszania nadzoru nad kolonizacją 
pacjentów (8, 9).

Dotychczas z terenu województwa małopolskiego 
nie opublikowano wyników zbiorczej analizy wystę-
powania drobnoustrojów alarmowych wykrytych u pa-
cjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych 
z uwzględnieniem czynników etiologicznych.

Celem pracy była analiza występowania drobno-
ustrojów alarmowych wykrytych u hospitalizowanych 
pacjentów w zależności od specyfiki oddziału szpital-
nego podmiotów leczniczych województwa małopol-
skiego. Pozwoliła ona określić, jakie drobnoustroje 

alarmowe występują najczęściej i zwrócić uwagę pra-
cowników szpitali na problem kolonizacji pacjentów.

MATERIAŁY I METODY

Analizowano raporty przesłane Małopolskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sani-
tarnemu przez 19 Państwowych Powiatowych Inspek-
torów Sanitarnych. Były to raporty roczne zawierające 
dane o liczbie dodatnich wyników w kierunku drobno-
ustrojów alarmowych, stwierdzonych u pacjentów ho-
spitalizowanych w szpitalach na terenie województwa 
małopolskiego w latach 2010–2012 r.

W 2012 r. były to 72 podmioty z liczbą łóżek 6797, 
w 2011 r. – 70 (6930), a w 2010r. – 69 (6838), zgodnie 
z rejestrem podmiotów leczniczych wojewody mało-
polskiego. Zmiana liczby podmiotów nadzorowanych 
wynikała ze zmian organizacyjnych, np. łączenia szpi-
tali, nowej działalności lub zakończenia działalności 
szpitali na danym terenie.

Zakażenie szpitalne zdefiniowano zgodnie z ustawą 
z 5 grudnia 2008 roku (3), która jest zbieżna z definicją 
zakażenia szpitalnego Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Jest to: „zakażenie, które pojawiło się w wyni-
ku leczenia w szpitalu lub w związku z pobytem w szpi-
talu, wtórne do stanu pacjenta sprzed hospitalizacji. 
Dotyczy zarówno pacjenta, jak i personelu. Zdarzenie, 
które rozwinęło się po upływie 48 godzin od przyjęcia 
pacjenta do szpitala, do 10 dni od jego wypisu, do 30 dni 
od zabiegu operacyjnego i do roku po wykonaniu trans-
plantacji” (10, 3). Listę drobnoustrojów alarmowych, 
monitorowanych w placówkach leczniczych określono 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
(7). Analizie podlegały drobnoustroje: Staphylococ-
cus aureus oporny na metycylinę (MRSA), pałeczki 
Enterobacteriaceae wytwarzające beta-laktamazy 
o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL+), 
Pseudomonas sp., Acinetobacter baumanii, Rotavirus 
oraz Clostridium difficile (C. difficile).

W analizie przedstawiono częstość wykonywania 
badań mikrobiologicznych w przeliczeniu na łóżko na 
rok, co pozwoliło ocenić sposób monitorowania czyn-
ników etiologicznych zakażeń szpitalnych.

WYNIKI

W szpitalach zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa małopolskiego średnia liczba badań mikro-
biologicznych w przeliczeniu na łóżko chorego w 2012 
roku wyniosła 24, w 2011 roku były to 34 badania, 
a w roku 2010 - 33. W tab. 1 przedstawiono liczbę badań 
w zależności od rodzaju oddziału szpitalnego.
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Na podstawie analizy udziału procentowego po-
szczególnych drobnoustrojów alarmowych w ogólnej 
liczbie dodatnich wyników badań otrzymanych u pa-
cjentów hospitalizowanych na terenie województwa 
małopolskiego stwierdzono, że najczęściej występują-
cymi czynnikami alarmowymi w 2012 r. były pałeczki 
Enterobacteriaceae ESBL+, Rotavirus i Acinetobacter 
baumanii (Fig. 1).

Największy odsetek drobnoustrojów alarmo-
wych w latach 2010–2012r. stwierdzono u pacjentów 
przebywających w oddziałach: intensywnej terapii/
intensywnej opieki medycznej (OIT/OIOM) dla doro-
słych, niezabiegowych, zabiegowych chirurgicznych 
i pediatrii (Fig. 2).

Przeprowadzono szczegółową analizę udziału po-
szczególnych patogenów alarmowych wykrytych u ho-
spitalizowanych pacjentów, w zależności od specyfiki 
oddziału w latach 2010–2012 (Tab. 2). W analizowa-
nych latach u tych pacjentów wykryto kolejno 8154, 
8191 i 8270 drobnoustrojów alarmowych.

Wśród czynników alarmowych wykrywanych na 
oddziałach patologii noworodka, noworodkowych 
oraz OIT dla noworodków i dzieci w latach 2010–2012 
najczęściej stwierdzano pałeczki Enterobacteriaceae 
ESBL+. Jak wykazano, drobnoustrojów tych nie od-
notowano na oddziałach okulistyki i transplantologii.

Z kolei największy udział wirusów rota w dodatnich 
wynikach badań pacjentów odnotowano na oddziałach, 
w których hospitalizowani są pacjenci małoletni (pe-
diatri i chirurgii dziecięcej), a także na oddziale zakaź-
nym. Drobnoustrojów tych raczej nie stwierdzano na 
oddziałach, na których hospitalizowano osoby dorosłe.

Natomiast największy udział Acinetobacter bau-
manii stwierdzono u pacjentów hospitalizowanych na 
oddziałach oparzeniowych oraz OIT dla dorosłych we 
wszystkich analizowanych latach. W roku 2012 nie 
odnotowano ich występowania na oddziałach hemo-
dializ, transplantologii, psychiatrii, pediatrii, patologii 
noworodków i anestezjologii oraz OIOM/OIT dla no-
worodków i dzieci.

Największy udział MRSA stwierdzono w 2012 r. na 
oddziałach hemodializy i okulistyki, z kolei w roku 2011 
u pacjentów hospitalizowanych na oddziale okulistyki 
wykryto 1 przypadek. W roku 2012 drobnoustrojów 
tych nie stwierdzono na oddziale transplantologii, 
psychiatrii i patologii noworodków.

Największy udział Pseudomonas sp. w roku 2010 
stwierdzono na oddziałach oparzeniowych. W roku 
2010 czynnik ten dominował na oddziale patologii 
noworodka, a w 2011 r. na OIT dla dorosłych. Drob-
noustrojów tych nie wykazano na oddziałach trans-
plantologii, okulistyki, psychiatrii oraz hemodializ, za 
wyjątkiem oddziału patologii noworodka, na którym 
wykazano ten drobnoustrój w roku 2010.

Największy udział C. difficile odnotowano na od-
działach okulistycznych, zakaźnych i niezabiegowych. 
Występowania tych drobnoustrojów nie stwierdzono 
na oddziałach hemodializ, transplantologii, oparzenio-
wych, patologii noworodków i noworodków.

W 2012 r., wśród czynników alarmowych domino-
wały pałeczki Enterobacteriaceae ESBL+, w dalszej ko-
lejności znalazł się Rotavirus (w 2010-2011 dominował 
wirus rota) i Acinetobacter baumanii. W porównaniu 
do lat ubiegłych wzrosła liczba zgłoszonych dodatnich 
wyników badań w kierunku C. difficile. Analogicznie do 
ubiegłych lat największa liczba patogenów alarmowych 
w 2012 r. występowała na oddziałach: pediatrycznych, 
niezabiegowych, OIOM/OIT dla dorosłych, a następnie 
na oddziałach zakaźnych i zabiegowych chirurgicznych 
dla dorosłych.

DYSKUSJA

W zależności od poziomu specjalistycznych świad-
czeń oraz populacji pacjentów, radykalnie zmienia się 
zarówno liczba zakażeń szpitalnych, jak i rodzaj wy-
stępujących drobnoustrojów alarmowych.

Brak jest publikacji, które przedstawiałyby częstość 
występowania drobnoustrojów alarmowych w pla-
cówkach lecznictwa zamkniętego w poszczególnych 
województwach. Pojedyncze informacje w tym zakresie 
można odnaleźć jedynie na stronach internetowych 
wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W Małopolsce w roku 2012 w porównaniu z latami 
2011 i 2010 stwierdzono zwiększenie udziału pro-
centowego pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae 
ESBL+ (Klebsiella sp., Escherichia coli, Enterobacter 
sp.; odpowiednio: 30%, 27% i 27%), Rotavirus (28%, 
26% i 35%) i C. difficile (9%, 8% i 5%). Podobna 
tendencja wzrostowa utrzymywała się w tych latach 
w województwie wielkopolskim w zakresie udziału 
procentowego pałeczek Enterobacteriaceae ESBL+ 
(odpowiednio 24,6%, 16,8% i 17,3%) i C. difficile 
(6,6%, 2,2% i 2,2%) (11). Jednym z powodów wzrostu 
liczby dodatnich wyników badań w kierunku pałeczek 
Enterobacteriaceae ESBL+ jest zmiana dokonana 
w 2012 r. w raporcie rocznym, gdzie dodatkowo na-
leżało podać liczbę szczepów wykrytych pałeczek 
Enterobacteriaceae ESBL+. W 2012 r., w porównaniu 
z latami 2011 i 2010, w Małopolsce liczba zakażeń Aci-
netobacter baumanii nieznacznie spadła (odpowiednio 
12%, 14% i 14%). Odsetek pacjentów z zakażeniem 
wywołanym szczepem MRSA w 2012 r. był podob-
ny w obu województwach (około 10%). Analizując 
zbiorcze surowe dane w 2010 i 2011 r. podobnie jak 
w roku 2009, najczęściej wykrywano Rotavirus, pa-
łeczki Enterobacteriaceae ESBL+ oraz Acinetobacter 
baumannii (praca niepublikowana Bandoła K. Analiza 
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raportów rocznych zakażeń szpitalnych i drobnoustro-
jów alarmowych za 2009 r. z placówek służby zdrowia 
z terenu województwa małopolskiego, Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 2010).

W opracowanym przez WHO przeglądzie syste-
matycznym dotyczącym występowania endemicznych 
zakażeń szpitalnych (12) wykazano na podstawie badań 
przeprowadzonych we Francji, Niemczech i Włoszech, 
że spośród 13 954 czynników alarmowych najczę-
ściej zgłaszanymi, spośród tych odpowiedzialnych 
za zakażenia szpitalne były MRSA (21,8%), pałeczki 
Enterobacteriaceae ESBL+ (20,2%), Pseudomonas 
sp. (17,2%), Enterococcus sp. (10,0%), E. coli, (9,1%) 
i Candida sp. (8,8%).

Z kolei w latach 2006-2007 w 621 amerykańskich 
szpitalach do najczęściej rozpoznawanych patogenów 
należały między innymi gronkowce koagulazoujemne, 
MRSA, Enterococcus sp., Candida sp. i E. coli (13).

Natomiast w badaniu punktowym przeprowadzo-
nym w 2012 r. w 62 niemieckich szpitalach najczęściej 
raportowanym drobnoustrojem był MRSA (1,53%) 
(14). Według dostępnych polskich danych, na terenie 
województwa zachodniopomorskiego dominowały 
wirusy rota na oddziałach pediatrycznych i zakaźnych 
(25,8%) (15). Dane te są zbliżone do uzyskanych 
w całej Małopolsce (28%) oraz w Szpitalu Św. Łu-
kasza w Tarnowie, gdzie w 2011 roku 29,3% zakażeń 
szpitalnych stanowiły zakażenia przewodu pokarmo-
wego, w większości wywołane przez Rotavirus (16). 
Według Kuchar i wsp. w oddziałach dziecięcych 
dokładna liczba zakażeń szpitalnych wywołanych ro-
tawirusami nie jest znana, jednak stanowią one istotny 
odsetek wszystkich biegunek wirusowych (17), a na 
podstawie metaanalizy 11 polskich badań stwierdzo-
no, że częstość zakażeń rotawirusami w populacji 
hospitalizowanych dzieci wyniosła 0,72%, a odsetek 
zakażeń przewodu pokarmowego spowodowanych 
przez te wirusy – 22,6% (18). Według Ołdak i wsp.  
w latach 2006–2009 udział zakażeń szpitalnych w za-
każeniach rotawirusowych sięgał 31,4% (19). Dane te 
są zbieżne z wynikami uzyskanymi w niniejszej pracy. 
Natomiast odmienne odsetki uzyskano w zakresie czę-
stości występowania Rotavirus w województwie wiel-
kopolskim (31,6% 2012 r., 41,13% w 2011 r. i 38,5% 
w 2010 r.) (5).

Częstość występowania zakażeń rotawirusami za-
leży od wielu czynników, takich jak m.in. liczba łóżek 
na oddziałach (obowiązuje zależność, że im więcej 
łóżek, tym większe zagrożenie wystąpienia zakażenia), 
przemieszczanie się pacjentów (pomiędzy oddziałami), 
długość pobytu w szpitalu, pory roku (wzrost zakażeń 
w okresie zimowym), a także stanu zdrowia personelu 
medycznego (20-22). Duże znaczenie ma również wiek 
pacjentów, gdyż najbardziej narażone na zakażenie 
są dzieci poniżej 24. miesiąca życia, co związane jest 

z brakiem lub jeszcze małą odpornością nabytą przez 
tych pacjentów. Zakażenia wirusami rota stanowią duży 
odsetek wśród zakażeń szpitalnych (od 23,8% do 43%) 
i ta tendencja utrzymuje się od wielu lat zarówno w Pol-
sce (21), jak i w innych krajach europejskich, takich 
jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania czy Wielka 
Brytania, szczególnie w populacji hospitalizowanych 
dzieci (22). Tym samym wykazane w niniejszej analizie 
rozbieżności częstości występowania zakażeń wirusami 
rota pomiędzy województwami mogą wynikać z profilu 
pacjentów hospitalizowanych (wieku, stanu zdrowia), 
długości pobytu oraz takich czynników jak organizacja 
pracy szpitali (liczba łóżek na oddziałach, przemiesz-
czanie pacjentów itp.).

Porównanie rodzaju drobnoustrojów wyhodowa-
nych na poszczególnych oddziałach w 2010–2012 r. 
daje odpowiedź na pytanie, który patogen występuje 
na danym oddziale najczęściej. Umożliwia również 
wskazanie patogenów, na które powinno się zwrócić 
szczególną uwagę. I tak, na przykład niepokojące jest 
stwierdzenie dużego udziału procentowego szczepów 
pałeczek Enterobacteriaceae ESBL+, występujących 
na oddziale patologii noworodków, a także zwiększenie 
liczby osób z dodatnim wynikiem badania w kierunku 
C. difficile (8,6% dodatnich wyników badań w kierunku 
drobnoustrojów alarmowych). Zwiększenie częstości 
izolacji C. difficile na oddziałach niezabiegowych 
i zakaźnych stwierdzono także w województwie za-
chodniopomorskim (w 2012 r. stanowiły 5,5%) (15).

Stwierdza się, iż rozprzestrzenianie epidemicznego, 
hiperwirulentnego szczepu należącego do genotypu 
NAP1/BI/PCR-rybotyp 027, rozpoznanego w Polsce 
po raz pierwszy w roku 2005, odpowiada za wzrost 
zapadalności na choroby związane z zakażeniami C. 
difficile (23, 24). Analizując dane pochodzące z USA 
i Europy szacować można, że na 30 tys. hospitalizacji 
rocznie stwierdza się od 30 do 260 przypadków zakażeń 
jelitowych spowodowanych C. difficile, a na 10 tys. 
hospitalizacji 10–90 przypadków (23). Odnosząc się 
do wyników europejskiego badania przeprowadzonego 
w kierunku zakażeń C. difficile w wybranych szpitalach, 
stwierdzono, iż w Polsce, częstotliwość występowa-
nia zakażeń wyniosła od 3,8 do 36,3, a średnio 12,5 
przypadków w przeliczeniu na 10 tys. osobodni oraz 
dotyczyła średnio 76 na 10 tys. przyjęć do szpitali 
ogółem (25).

Oddziałami największego ryzyka wystąpienia 
zakażeń są OIOM-y (lata 2004, 2005 i 2006: 3%, 
10,4% i 9,4% odpowiednio) oraz te, których działa-
nie jest ściśle związane z wykonywaniem inwazyjnej 
diagnostyki medycznej (biopsji, endoskopii, zabiegów 
operacyjnych, długotrwałej terapii dożylnej), np. od-
dział neurochirurgii (2,5%, 1,8% i 1,9% odpowiednio 
w latach 2004–2006) czy chirurgii ogólnej (1,2%, 1% 
i 1,5%) (26). Dane te dotyczą lat wcześniejszych niż 



Drobnoustroje alarmowe wykryte u pacjentów 553Nr 3

analizowane w naszym artykule, ale świadczą o od-
miennym rozkładzie zakażeń niż wynika to z częstości 
stwierdzanych dodatnich wyników badań w kierunku 
patogenów alarmowych – największej na oddziałach 
pediatrycznych, poprzez zabiegowe chirurgiczne doro-
słych i OIOM/OIT po niezabiegowe. Warty uwagi jest 
fakt, że na oddziały pediatryczne trafiają często dzieci 
już zakażone, na przykład z objawami biegunki rotawi-
rusowej, natomiast ze względu na inwazyjne techniki 
medyczne i grupę pacjentów z osłabionym układem 
immunologicznym oddziałami największego ryzyka 
zakażenia niewątpliwie są OIOM/OIT.

Badania mikrobiologiczne pełnią dwie podstawo-
we funkcje: po pierwsze pozwalają rozpoznać rodzaj 
zakażenia u danego pacjenta i wdrożyć odpowiednie 
leczenie, a po drugie umożliwiają kontrolę oraz za-
pobieganie występowaniu zakażeń szpitalnych (27). 
Analiza zebranych danych wskazuje, że utrzymuje się 
niekorzystne zjawisko zbyt małej liczby badań mikro-
biologicznych wykonywanych w szpitalach. Ponadto 
w 2012r., w porównaniu z latami 2011 i 2010, stwier-
dzono znaczny spadek tej liczby (24 badania na łóżko na 
rok w 2012 r. oraz 34 w 2011 r. i 33 w 2010 r.). Obecna 
liczba badań jest dwukrotnie mniejsza niż przewiduje 
norma europejska (50 badań). Tendencja spadkowa 
utrzymuje się również w województwie wielkopolskim 
(kolejno, 15, 19 i 19 badań/łóżko/rok) (15).

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest to, że 
w odniesieniu do oddziałów wymagających szczegól-
nego reżimu przestrzegania procedur sanitarnych liczba 
badań jest większa. Liczbę badań zbliżoną do norm 
europejskich w 2012 r. w województwie małopolskim 
wykonano na oddziale: patologii noworodków (75 ba-
dań). Więcej badań wykonano natomiast na oddziałach 
OIOM/OIT dla dorosłych (140 badań), OIOM/OIT dla 
dzieci i noworodków (180 badań), oparzeniowych (113 
badań) i transplantologii (330 badań). 

Ograniczenia prezentowanej pracy wynikają ze zmia-
ny w systemie raportowania liczby badań w przeliczeniu 
na łóżko na rok, obejmującym badania mikrobiologiczne  
z wyłączeniem badań serologicznych, co uniemożliwia 
pełną ocenę zjawiska zmiany liczby badań na łóżko 
na rok.

Obecnie dane o rodzajach wykrytych drobno-
ustrojów alarmowych oraz o zakażeniach szpital-
nych, uzyskiwane są w ramach rutynowej rejestracji. 
W literaturze fachowej można znaleźć jedynie dane 
epidemiologiczne pochodzące z programów Polskiego 
Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, które jednak oparte 
są na informacjach od kilkudziesięciu szpitali na ponad 
siedemset działających w Polsce. Opracowany przez 
Ministerstwo Zdrowia Narodowy Program Ochrony 
Antybiotyków Moduł „Monitorowanie zakażeń szpi-

talnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla 
celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilak-
tycznych” wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia 
standardów monitorowania patogenów alarmowych 
w oparciu o wytyczne i zalecenia zarówno WHO, jak 
i Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) 
oraz towarzystw naukowych, takich jak Europejskie 
Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaź-
nych (ESCMID). Ciągły system kontroli występowania 
drobnoustrojów alarmowych w szpitalach pozwoli na 
pełną ocenę, dokonywanie porównań między oddzia-
łami oraz szpitalami, a także wdrożenie skutecznych 
metod ich eliminacji (28). Można domniemywać, że 
sytuacja w zakresie monitorowania drobnoustrojów 
alarmowych i zakażeń szpitalnych w najbliższym czasie 
poprawi się dzięki Zarządzeniu Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z 2013 r. w sprawie określenia kry-
teriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
które jako kryterium oceny ofert przyjmuje m.in. ocenę 
kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii (29).

WNIOSKI

1.  Brak jest kompleksowych analiz i raportów dotyczą-
cych problematyki zakażeń szpitalnych wykrytych 
u pacjentów hospitalizowanych na terenie woje-
wództwa małopolskiego. Ich przygotowywanie po-
zwoliłoby na poprawę monitorowania oraz mogłoby 
przyczynić się do redukcji występowania zakażeń.

2.  Niezbędne jest prowadzenie dalszych analiz doty-
czących częstości występowania drobnoustrojów 
alarmowych w skali całego kraju, które mogą przy-
czynić się do poprawy standardów monitorowania 
i skutecznego zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
zakażeń szpitalnych.

3.  W województwie małopolskim, mimo stwierdzo-
nej zbyt małej liczby badań mikrobiologicznych 
w przeliczeniu na łóżko na rok, występuje pozy-
tywne zjawisko zwiększania w kolejnych latach 
liczby wykonywanych badań mikrobiologicznych 
w przypadku wyższej specjalizacji oddziału.
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STRESZCZENIE

WSTĘP. W państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, nadzór nad ostrymi zapaleniami żołądkowo-
-jelitowymi o etiologii zakaźnej polega na obowiązkowym zgłaszaniu przez lekarzy przypadków podejrzanych 
i potwierdzonych zarówno w opiece szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. 
CEL PRACY. Ustalenie czułości biernego nadzoru nad biegunkami u dzieci do lat 2 na terenie województwa 
małopolskiego w latach 2009-2012.
MATERIAŁ I METODY. W obecnej analizie wykorzystano dane z  badanej retrospektywnie kohorty, liczącej 
720 dzieci obserwowanych do lat 2. Dane o przypadkach biegunki wymagających hospitalizacji lub leczonych 
ambulatoryjnie obejmowały okres obserwacji od urodzenia do ukończenia 2 roku życia. Informacje pochodziły 
z dokumentacji medycznej pacjenta. Posiadając dokładne dane osobowe dzieci oraz daty wystąpienia biegu-
nek podczas obserwacji kohorty, wszystkie przypadki zostały sprawdzone w rejestrach Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w celu potwierdzenia czy został przez lekarza dopełniony obowiązek zgłoszenia choroby zakaźnej. 
WYNIKI. Czułość nadzoru nad biegunkami u dzieci do lat 2 wykazywała w analizowanym okresie tendencję 
wzrostową i sięgała od 14,3% w 2009 roku do 24,3% w roku 2012. W odniesieniu do przypadków hospitali-
zowanych czułość nadzoru była w tym czasie prawie dwukrotnie wyższa w porównaniu z zachorowaniami 
liczonymi ogółem. 
WNIOSKI. Czułość nadzoru epidemiologicznego nad biegunkami u dzieci do lat 2 na terenie województwa ma-
łopolskiego w ostatnich latach uległa znaczącej poprawie, jednak jest nadal zbyt niska, zwłaszcza w odniesieniu 
do przypadków leczonych ambulatoryjnie.

Słowa kluczowe: ostre biegunki, dzieci, czułość nadzoru epidemiologicznego

WPROWADZENIE

Ostre biegunki w okresie niemowlęcym i wczesno-
dziecięcym stanowią poważny problem epidemiologicz-
ny i terapeutyczny. W codziennej praktyce lekarskiej 
stanowią drugą co do częstości przyczynę zgłaszania 
się z dzieckiem do lekarza. Głównym czynnikiem 
etiologicznym zakaźnych biegunek u dzieci na świecie 
są obecnie zakażenia rotawirusowe. W Europie przed 
wprowadzeniem szczepień przeciwko rotawirusom licz-
bę wizyt ambulatoryjnych u najmłodszych dzieci z po-
wodu biegunki rotawirusowej szacowano na 700 000 
rocznie, z czego 50 000 przypadków wymagało hospi-
talizacji. Przytoczone dane dotyczące biegunki o naj-
częstszej etiologii, która obecnie wzbudza największe 

zainteresowanie, są jednak szacunkowe, wyliczone na 
podstawie badań epidemiologicznych (1). W państwach 
Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, nadzór nad 
zakażeniami żołądkowo-jelitowymi oraz zatruciami 
pokarmowymi o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej 
polega na obowiązkowym zgłaszaniu przez lekarzy 
przypadków podejrzanych i potwierdzonych zarówno 
w opiece szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. Ponadto istnie-
je dodatkowo obowiązek zgłaszania przez kierowników 
laboratoriów potwierdzonych zakaźnych czynników 
etiologicznych. W Polsce od wielu lat nadzorem epide-
miologicznym objęte są biegunki o etiologii infekcyjnej 
lub nieustalonej u dzieci do lat 2, niezależnie od tego, 
czy udało się potwierdzić czynnik etiologiczny zacho-
rowania (2,3). Mimo prawidłowych założeń, czułość 
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biernego nadzoru nad biegunkami u dzieci wydaje się 
być bardzo niska. Zakładając, iż głównym czynnikiem 
etiologicznym biegunek są rotawirusy, ustalenie często-
ści występowania biegunki u najmłodszych dzieci jest 
istotnym zagadnieniem wykorzystywanym w dyskusji 
nad ewentualnym wprowadzeniem masowych szcze-
pień przeciwko zakażeniom rotawirusowym (4).

Celem badania było:
1. Ustalenie czułości biernego nadzoru nad biegunkami 

u dzieci do lat 2 na terenie województwa małopol-
skiego w latach 2009-2012.

2.  Ustalenie średniej rocznej zapadalności na biegunki 
u najmłodszych dzieci  w oparciu o dane uzyskane 
z obserwacji  kohorty dzieci wybranej z populacji 
generalnej województwa małopolskiego.

3. Określenie szacunkowej zapadalności na biegunki 
u dzieci do lat 2 na terenie województwa małopol-
skiego (leczonych ambulatoryjnie oraz wymagają-
cych hospitalizacji), ustalonej na podstawie czułości 
nadzoru. 

MATERIAŁ I METODY

Do realizacji zakładanych celów wykorzystano epi-
demiologiczne badanie obserwacyjne – retrospektywne 
kohortowe. Podstawowym celem obserwacji kohorty 
było ustalenie efektywności szczepień przeciwko ro-
tawirusom. Szczegółowa metodyka badania została 
zamieszczona w opublikowanym wcześniej artykule 
(5). W obecnej analizie obejmującej lata 2008-2012 
wykorzystano dane z kohorty liczącej 720 dzieci do lat 
2 z terenu województwa małopolskiego. Dzieci repre-
zentują zdecydowaną większość powiatów w regionie, 
zarówno tych z mniejszymi oraz dużymi miastami 
powyżej 100 000 mieszkańców. Dane dotyczące przy-
padków biegunki u dzieci są w bieżącej analizie trak-
towane łącznie dla całej kohorty, niezależnie od historii 
szczepień przeciwko rotawirusom. Dane o przypadkach 
biegunki wymagających hospitalizacji lub leczonych 
ambulatoryjnie obejmowały okres obserwacji od 
urodzenia do ukończenia 2 roku życia. Informacje po-
chodziły głównie z dokumentacji medycznej pacjenta, 
znajdującej się w podstawowej opiece zdrowotnej. Dane 
o przypadkach hospitalizowanych z powodu infekcji 
jelitowych są zbierane w POZ, gdzie z reguły dostar-
czana jest przez rodziców karta informacyjna leczenia 
szpitalnego. Dodatkowo jednak sprawdzone zostały 
rejestry szpitalne, czy dzieci z badanej kohorty były 
hospitalizowane z powodu biegunki lub czy biegunka 
wystąpiła u nich jako zakażenie szpitalne.

Posiadając dokładne dane osobowe dzieci oraz daty 
wystąpienia biegunek podczas obserwacji kohorty, 
wszystkie przypadki zostały sprawdzone w rejestrach 
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych 

w celu potwierdzenia, czy został przez lekarza dopeł-
niony obowiązek zgłoszenia choroby zakaźnej. Do 
analizy porównawczej wyników uzyskanych z badania 
kohortowego z danymi z nadzoru wykorzystano liczbę 
zgłoszonych przypadków biegunki u dzieci do lat 2 
na podstawie druków sprawozdawczych MZ-56 dla 
województwa małopolskiego. Dane dotyczące liczby 
dzieci zamieszkałych na terenie całego województwa 
pochodziły z roczników statystycznych GUS. 

Analiza statystyczna
Do ustalenia czułości nadzoru obliczono odsetek 

zgłoszonych przypadków biegunki u dzieci z kohorty 
w porównaniu do wszystkich zachorowań, które wystą-
piły podczas jej obserwacji. Odsetek ten wyliczono dla 
przypadków ogółem i osobno dla przypadków hospitali-
zowanych. Uzyskane wyniki czułości nadzoru wykorzy-
stano do oszacowania średniej zapadalności na biegunki 
u dzieci do lat 2 dla całej populacji dzieci w tym wieku, 
zamieszkującej województwo małopolskie. Ponadto 
obliczono średnią zapadalność na biegunki w badanej 
kohorcie i porównano ze średnią wynikającą z nadzoru 
epidemiologicznego.  

WYNIKI

W badanej kohorcie liczącej 720 dzieci w ciągu 
czterech lat obserwacji wystąpiły 173 przypadki biegun-
ki do lat dwóch, w tym 68 przypadków hospitalizowa-
nych. Po sprawdzeniu zgłoszeń w rejestrach inspekcji 
sanitarnej okazało się, iż występują duże dysproporcje 
w odsetkach zgłoszonych zachorowań między poszcze-
gólnymi powiatami. W ostatecznej analizie obliczono 
średnią czułość nadzoru dla całej badanej kohorty jako 
reprezentatywnej dla województwa małopolskiego. 
Czułość nadzoru nad biegunkami u dzieci do lat 2 
wykazywała w analizowanym okresie tendencję wzro-
stową i sięgała od 14,3% w 2009 roku do 24,3% w roku 
2012 (Fig.1). W odniesieniu do przypadków hospitali-
zowanych czułość nadzoru była w tym czasie prawie 
dwukrotnie wyższa w porównaniu z zachorowaniami 
liczonymi ogółem (Fig. 1). Liczba przypadków biegunki 
u dzieci do lat 2, zarejestrowanych w województwie 
małopolskim również wykazywała tendencję wzrosto-
wą, obejmując  odpowiednio – 1960, 2193, 2410 i 2584 
zgłoszenia w kolejnych czterech latach. 

Średnia zapadalność na biegunkę u dzieci do lat 2, 
wyliczona na podstawie obserwacji badanej kohorty, 
wyniosła średnio w ciągu czterech lat 1642,7/10 000. 
Zapadalność ta była ponad pięciokrotnie wyższa od 
wyliczonej dla całego województwa na podstawie 
danych z nadzoru (prowadzonego przez inspekcję 
sanitarną) i tylko nieco wyższa w stosunku do zapa-
dalności oszacowanej na podstawie czułości nadzoru 
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ustalonej w badaniu. W odniesieniu do przypadków 
hospitalizowanych zapadalność w badanej kohorcie 
była 2,5 krotnie wyższa od wynikającej z nadzoru 
epidemiologicznego i porównywalna z oszacowaną na 
podstawie czułości nadzoru – Fig. 2.

DYSKUSJA

Przeprowadzone badanie potwierdza stosunkowo 
niską czułość  biernego nadzoru nad biegunkami u dzie-
ci do lat 2 na badanym terenie. Mimo iż ich zgłaszanie  
w Polsce obowiązuje od wielu lat, nadal większość 
przypadków nie jest przez lekarzy zgłaszana. Nie jest 
to problem występujący tylko w Polsce. W innych pań-
stwach również wykazano istotne rozbieżności między 
zapadalnością na infekcje jelitowe, wynikające z badań 
a danymi pochodzącymi z nadzoru biernego (6,7). Dla-
tego obecnie w literaturze dane epidemiologiczne doty-
czące infekcji jelitowych w różnych regionach świata, 
zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych są szacunkowe, 
wyliczane na podstawie dokładnych badań epidemiolo-
gicznych prowadzonych na mniejszych grupach osób, 
reprezentujących populację generalną. Dodatkowym 
problemem jest sporadyczne potwierdzanie czynnika 
etiologicznego biegunki, zwłaszcza u chorych leczo-
nych ambulatoryjnie (6,7,8). 

W analizowanym okresie czułość nadzoru epide-
miologicznego nad biegunkami u najmłodszych dzieci 
uległa na terenie województwa małopolskiego pewnej 
poprawie, przy czym dla ogólnej liczby przypadków 
tendencja ta ma jednolity charakter wzrastający, ale 
dla przypadków hospitalizowanych, po kilku latach 
wzrostu, w 2012 roku znowu wystąpił niewielki spadek. 
Mimo poprawiających się średnich wyników, nadal 
występują niepokojące różnice w tym zakresie między 
poszczególnymi powiatami województwa. Taka sytu-
acja nie daje możliwości prowadzenia wiarygodnych 
badań epidemiologicznych w oparciu o dane z nadzoru 
biernego. Należy mieć nadzieję, że tak niska czułość 
nadzoru dotycząca biegunek u najmłodszych dzieci nie 
dotyczy wszystkich chorób podlegających obowiązko-
wemu zgłaszaniu. Z reguły występuje zależność, czym 
poważniejszy przebieg choroby, tym wyższa czułość 
nadzoru. Biegunka  jest traktowana raczej w kategorii 
chorób o lekkim, samoograniczającym się przebiegu, co 
jest prawdopodobnie jedną z przyczyn niskiej czułości 
nadzoru (9). Potwierdza to istotnie lepsza zgłaszalność 
biegunek o cięższym przebiegu, wymagających ho-
spitalizacji, w porównaniu z przypadkami leczonymi 
ambulatoryjnie. Podobne różnice w czułości nadzoru 
zostały zaobserwowane w badaniach prowadzonych 
przez innych autorów (6,7). 

W ostatnich kilku latach rośnie zainteresowanie 
dokładniejszą oceną sytuacji epidemiologicznej in-

fekcji jelitowych u dzieci, zwłaszcza tych o etiologii 
rotawirusowej. Dotyczy to w szczególności państw, 
które wprowadziły już szczepienia przeciwko rota-
wirusom do narodowych programów szczepień. Przy 
dobrze prowadzonym nadzorze epidemiologicznym, po 
kilku latach realizacji szczepień niemowląt przeciwko 
rotawirusom, powinno się zaobserwować wyraźny 
spadek zapadalności na biegunkę o tej etiologii (zakła-
dając wysoką skuteczność szczepionek potwierdzoną 
we wcześniejszych badaniach) (10,11). W przypadku 
braku potwierdzeń etiologii zachorowań, zakładając, 
iż około 50% biegunek u dzieci do 5 roku życia (przed 
wprowadzeniem szczepień) powodowały rotawirusy, 
to efektywność masowych szczepień powinna mieć 
znaczący wpływ na zapadalność na biegunki u najmłod-
szych dzieci liczoną ogółem, niezależnie od tego, czy 
znany jest czynnik etiologiczny (9). 

W Polsce szczepienia przeciwko rotawirusom 
zostały wprowadzone jako zalecane w 2007 roku. 
W województwie małopolskim wskaźnik zaszcze-
pienia niemowląt przeciwko rotawirusom stopniowo 
wzrastał, osiągając najwyższy wynik 21% w 2011 
roku. W tym czasie, gdy narastał odsetek szczepionych 
niemowląt, poprawiała się również czułość nadzoru 
epidemiologicznego nad biegunkami u dzieci do lat 
2. Paradoksalnie – czym wyższy był odsetek szcze-
pionych niemowląt, tym więcej było rejestrowanych 
przypadków biegunki u najmłodszych dzieci. Fakt, iż 
poprawiła się czułość nadzoru na terenie województwa 
małopolskiego należy ocenić pozytywnie, jednak jest 
to przykład, jak ostrożnie należy podchodzić do takich 
danych w analizach epidemiologicznych. Opierając się 
na danych z nadzoru, wprowadzenie szczepień prze-
ciwko rotawirusom nie miałoby żadnego pozytywnego 
efektu na sytuację epidemiologiczną biegunek u dzieci.

Wyniki naszego badania, dotyczące czułości nad-
zoru, są danymi rzeczywistymi, odpowiadającymi sy-
tuacji zachodzącej w populacji generalnej, ponieważ na 
zgłaszalność przypadków nie ma wpływu szczepienie 
przeciwko rotawirusom. Natomiast zapadalność na 
biegunkę wyliczona na podstawie badanej kohorty jest 
obarczona błędem w porównaniu z populacją dzieci 
z całego województwa małopolskiego. Dzieci z badanej 
kohorty były w 50% szczepione przeciwko rotawiru-
som, a na terenie całego województwa wskaźnik ten 
w analizowanym okresie wynosił średnio kilkanaście 
procent. Dlatego zakładając około 40% efektywność 
szczepień przeciwko rotawirusom w zapobieganiu 
biegunki u dzieci, niezależnie od etiologii (wynika 
to z wcześniejszych badań), wyliczona szacunkowa 
zapadalność dla województwa małopolskiego, mimo 
iż jest pięciokrotnie wyższa od wynikającej z nadzoru, 
jest i tak wartością zaniżoną w stosunku do sytuacji 
rzeczywistej (12). 
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Faktyczna liczba przypadków biegunki u dzieci jest 
ważnym argumentem w dyskusji o celowości wprowa-
dzenia masowych szczepień przeciwko rotawirusom. 
Zaniżone dane z nadzoru epidemiologicznego mogą być 
mało przemawiające za wydawaniem, zwłaszcza pu-
blicznych środków na tego rodzaju szczepienia. Dlatego 
ważna jest świadomość, z jakimi ograniczeniami mamy 
do czynienia, korzystając z danych zgromadzonych na 
podstawie biernego nadzoru epidemiologicznego. 

PODSUMOWANIE

Czułość nadzoru epidemiologicznego nad biegun-
kami u dzieci do lat 2 na terenie województwa mało-
polskiego w ostatnich latach uległa znaczącej poprawie, 
jednak jest nadal zbyt niska, zwłaszcza w odniesieniu 
do przypadków leczonych ambulatoryjnie.
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STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce w latach 2011-2012 oraz w sezonach epi-
demicznych 2011/2012 i 2012/2013 w porównaniu z sytuacją w latach poprzednich.
MATERIAŁ I METODY. W analizie wykorzystano głównie trzy źródła danych: (1) biuletyny ”Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2012 roku” i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2012 roku” (NIZP-PZH, GIS. Warszawa 
2013) oraz analogiczne biuletyny z lat wcześniejszych, (2) „Sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach 
zachorowań na grypę”, przesyłane w 2013 r. oraz w latach wcześniejszych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH 
przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, (3) dane Zakładu Badania Wirusów Grypy Krajowego 
Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH – wyniki wirusologicznych badań diagnostycznych, wykonanych w sezonach 
2011/2012 oraz 2012/2013 w Krajowym Ośrodku ds. Grypy i/lub w laboratoriach wojewódzkich stacji sanitarno-
-epidemiologicznych (WSSE) w ramach systemu nadzoru nad grypą – Sentinel, oraz poza tym systemem. Dane 
o przypadkach zachorowań pochodzą ze zbiorczych zgłoszeń przesyłanych do stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych obowiązkowo przez wszystkie zakłady opieki zdrowotnej i praktyki lekarskie. Obowiązkowi zgłaszania 
podlegają zarówno przypadki grypy, jak i zachorowania grypopodobne oraz ostre zakażenia dróg oddechowych, 
tj. zachorowania spełniające kryteria zalecane w nadzorze nad grypą w ramach Unii Europejskiej.
WYNIKI. W latach 2011-2012 liczba zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w Polsce wzrastała w porów-
naniu z rokiem 2010 (odpowiednio) 2- i 2,5-krotnie. W roku 2011 zanotowano ogółem 1 156  357 zachorowań, 
a zapadalność wyniosła 3 001,5 na 100 000 ludności (w grupie wieku 0-4 lata 11 014,5). Do szpitali skierowano 
0,51% chorych. Według danych GUS, zgłoszono 95 zgonów z powodu grypy. Szczepienia przeciw grypie ob-
jęły 2,8% populacji. W roku 2012 zanotowano ogółem 1 460 037 zachorowań, a zapadalność wyniosła 3 789,0 
(w grupie wieku 0-4 lata 17 807,1). Do szpitali skierowano 0,33% chorych. Zgłoszono 4 zgony z powodu grypy. 
Szczepienia przeciw grypie objęły 2,3% populacji.
W sezonie 2011/12 zanotowano ogółem 1 085 471 zachorowań, a zapadalność wyniosła 2 816,6 na 100 000 
ludności (w grupie wieko 0-4 lata 12 792,3), natomiast w sezonie 2012/13 prawie 3-krotnie więcej, bo 3 025 258 
zachorowań, a zapadalność wyniosła 7 851,0 (w grupie wieku 0-4 lata 30 591,7). W obu sezonach wśród zakażeń 
wirusem grypy dominowały przypadki wywołane podtypem A/H1N1, a wśród innych wirusowych zakażeń układu 
oddechowego - wirusem RSV. Analiza antygenowa wyizolowanych szczepów grypy wykazała ich pokrewieństwo 
do szczepów szczepionkowych szczepionek rekomendowanych na te sezony.
PODSUMOWANIE. Na obserwowany w Polsce w ostatnich latach wzrost zgłaszanej liczby zachorowań na grypę 
i choroby grypopodobne znaczący wpływ ma proces postępującej poprawy jakości (przede wszystkim czułości) systemu 
nadzoru, zapoczątkowany w okresie pandemii w 2009 r. Nadzór ten nadal nie jest jednak należycie jednorodny i stabilny.
Niski odsetek ludności szczepionej przeciw grypie wskazuje na nieskuteczność prowadzonej dotychczas promocji 
szczepień. Zwiększenie tego odsetka do poziomu średniego w krajach UE powinno być jednym z priorytetów 
w działalności służb sanitarno-epidemiologicznych.

Słowa kluczowe: grypa, zachorowania grypopodobne, typy wirusów grypy, choroby zakaźne, epidemiologia, 
zdrowie publiczne, SENTINEL, Polska, rok 2011, rok 2012, sezon 2011/2012, sezon 2012/2013
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WPROWADZENIE

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej 
grypy w Polsce w latach 2011-2012 oraz w sezonach 
epidemicznych 2011/2012 i 2012/2013 w porównaniu 
z sytuacją w latach poprzednich.

MATERIAŁ I METODY

Analizę i ocenę sytuacji epidemiologicznej grypy 
przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące głównie 
z trzech źródeł: (1) z biuletynów rocznych ”Choroby za-
kaźne i zatrucia w Polsce w 2012 roku” oraz „Szczepie-
nia ochronne w Polsce w 2012 roku”, opublikowanych 
w 2013 r. wspólnie przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – PZH i Główny Inspektorat Sanitarny, 
oraz z analogicznych biuletynów z lat wcześniejszych, 
(2) ze „Sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach 
zachorowań na grypę” przesyłanych w 2013 r. oraz 
w latach wcześniejszych do Zakładu Epidemiologii 
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epide-
miologiczne, (3) z danych Zakładu Badania Wirusów 
Grypy Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH 
– wyniki wirusologicznych badań diagnostycznych 
dotyczących całej Polski, wykonanych w sezonach 
2011/2012 oraz 2012/2013 w Krajowym Ośrodku ds. 
Grypy i/lub w laboratoriach wojewódzkich stacji sani-
tarno-epidemiologicznych (WSSE) w ramach systemu 
nadzoru nad grypą – Sentinel, oraz poza tym systemem.

Dane o przypadkach zachorowań publikowane 
w biuletynie „Choroby zakaźne w Polsce” oraz wy-
kazywane w „Sprawozdaniach o zachorowaniach 
i podejrzeniach zachorowań na grypę” pochodzą ze 
zgłoszeń zachorowań przesyłanych do stacji sanitarno-
-epidemiologicznych obowiązkowo przez wszystkie 
zakłady opieki zdrowotnej i praktyki lekarskie. Zgło-
szenia te (w formie zbiorczej) przesyłane są cztery 
razy w miesiącu jako „Meldunki o zachorowaniach 
i podejrzeniach zachorowań na grypę” (form. MZ-55). 
Zgłaszaniu podlegają zarówno przypadki grypy (rozpo-
znanej klinicznie i/lub laboratoryjnie), jak i rozpoznane 
klinicznie zachorowania grypopodobne oraz ostre zaka-
żenia dróg oddechowych, tj. zachorowania spełniające 
kryteria zalecane w nadzorze nad grypą w ramach Unii 
Europejskiej.

Badania wirusologiczne w ramach systemu Senti-
nel wykonywane były na próbkach materiału klinicz-
nego pobranych przez lekarzy pierwszego kontaktu od 
pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem grypy. 
Badania miały na celu wykrycie materiału genetycznego 
wirusa grypy metodami biologii molekularnej lub anty-
genów wirusa grypy testem immunofluorescencyjnym 
(IF). Zgodnie z założeniami systemu SENTINEL, ba-

dania te wykonywały laboratoria WSSE w całej Polsce 
w zależności od posiadanego zaplecza sprzętowego, 
korzystając z jednej lub obu ww. metod. Badania IF 
niejednokrotnie były też wykonywane w kierunku 
antygenów innych wirusów wywołujących zakażenia 
układu oddechowego.

Do obliczenia współczynników zapadalności za-
mieszczonych w pracy wykorzystano dane o liczbie 
ludności Polski publikowane przez Główny Urząd 
Statystyczny według stanu w dniu 30 czerwca (zapa-
dalność w roku) oraz według stanu w dniu 31 grudnia 
(zapadalność w sezonie). 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W 2011 
ROKU. W roku 2011 zgłoszono w Polsce ogółem 
1 156 357 zachorowań i podejrzeń zachorowań na 
grypę (tj. zachorowań na grypę i choroby grypopo-
dobne), a zapadalność - w przeliczeniu na 100 000 
ludności - wyniosła 3 001,5. W porównaniu z 2010 r. 
zapadalność na grypę i choroby grypopodobne była 
w Polsce w 2011 r. 2-krotnie wyższa, a w porównaniu 
z medianą z lat 2005-2009 – wyższa ponad 3-krotnie. 
Należy jednak zauważyć, że była to zapadalność niż-
sza do mediany rocznych zapadalności na te choroby 
notowanych w Polsce po 1970 r. (Fig. 1 Grypa i zacho-
rowania grypopodobne w Polsce w latach 1970-2012. 
Zapadalność na 100 000 ludności).

Najwięcej zachorowań odnotowano w lutym 
(247 458 przypadków; 21,4% ogółu zachorowań zgło-
szonych w całym roku), w marcu (190 070; 16,4%) 
oraz w styczniu (183 229; 15,8%), czyli w miesiącach 
szczytu sezonu epidemicznego 2010/11.

Wzrost liczby zachorowań w porównaniu do 
2010 r., odnotowano na obszarze całego kraju, wszyst-
kich województw. Najmniejszy miał miejsce w woj. 
opolskim, gdzie zapadalność zwiększyła się tylko 
o ok. 20%, największy – w woj. świętokrzyskim, gdzie 
zapadalność wzrosła prawie 11-krotnie. (Tab. I. Grypa 
i zachorowania grypopodobne w Polsce w latach 2005-
2011. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 
ludności wg województw)

Najwyższą zapadalność w 2011 r. odnotowano 
w woj. wielkopolskim, gdzie wynosiła ona 5 928,2 na 
100 000 ludności i była wyższa od ogólnej zapadalności 
w całym kraju prawie 2-krotnie. Względnie wysoką 
zapadalność (w stosunku do ogólnokrajowej) odno-
towano też w woj. mazowieckim (4 899,7) i małopol-
skim (4 270,2). Najniższą zapadalność zarejestrowano 
w woj. świętokrzyskim (mimo największego wzrostu 
zapalności, tylko 412,5; 86,3% poniżej ogólnej w całym 
kraju) oraz lubuskim (569,5; 81,0%). Różnice pomiędzy 
województwami były więc w roku 2011 znaczne - sto-
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sunek najwyższej zapadalności w skali województw do 
zapadalności najniższej wynosił 14:1 (Tab. I).

Podobnie jak w latach wcześniejszych, najwyższą 
zapadalność odnotowano wśród najmłodszych dzieci, 
tj. w grupie wieku 0-4 lata (11 014,5 na 100 000 dzie-
ci w tym wieku). Zapadalność w starszych grupach, 
zwłaszcza zapadalność osób w wieku powyżej 14 lat, 
była zdecydowanie niższa (Tab. II. Grypa i zachorowa-
nia grypopodobne w Polsce w latach 2005-2011. Liczba 
zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział 
procentowy wg grup wieku).

Zachorowania dzieci i młodzieży do lat 15 stanowi-
ły w 2011 r. 43,2% ogółu zgłoszonych przypadków i był 
to procent porównywalny z odnotowanym w 2010 r. 
(44,0%). W poszczególnych województwach udział 
zachorowań w tej grupie wieku wahał się w granicach 
od 32,0% (w woj. świętokrzyskim) do 48,9% (w war-
mińsko-mazurskim). Zapadalność dzieci i młodzieży 
w wieku do lat 15 wyniosła w skali całego kraju 
8 566,6 i była prawie 3-krotnie wyższa od ogólnej 
zapadalności w całej populacji, przy czym we wszyst-
kich województwach była ona wyższa przynajmniej 
2-krotnie. Najwyższą zapadalność w grupie wieku 0-14 
lat odnotowano w woj. wielkopolskim (17 851,6) oraz 
mazowieckim (13 787,8), natomiast najniższą - w woj. 
świętokrzyskim (914,7) oraz lubuskim (1 214,6). (Tab. 
III. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce 
w latach 2005-2011. Liczba zachorowań i zapadalność 
dzieci w wieku 0-14 lat na 100 000 ludności w tym 
wieku wg województw)

W związku z zachorowaniami na grypę i choroby 
grypopodobne w 2011 r. do szpitali w Polsce skierowa-
no ogółem 5 949 osób, tj. 0,51% wszystkich chorych (od 
0,21% w woj. dolnośląskim do 3,86% w świętokrzy-
skim). Przyczyną skierowania były objawy ze strony 
układu oddechowego (88,6%), objawy ze strony układu 
krążenia (3,7%), bądź inne przyczyny (15,4%).*

Najczęściej do szpitali kierowano najmłodsze 
dzieci oraz osoby najstarsze. Zarówno w grupie wieku 
0-4 lata, jak i w grupie wieku 65 lat i więcej, odsetek 
skierowanych do szpitala wynosił 0,81%, podczas gdy 
w pozostałych grupach wieku (razem) – 0,40%. Przy-
czynami kierowania do szpitali dzieci w wieku 0-4 lata 
były objawy ze strony układu oddechowego (92,2% 
skierowań), objawy ze strony układu krążenia (0,3%) 
oraz inne przyczyny (13,7%); natomiast kierowania 
osób w wieku 65 i więcej lat - objawy ze strony układu 
oddechowego (90,1%), objawy ze strony układu krąże-
nia (9,3%) oraz inne przyczyny (10,7%).*)

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
w 2011 r. z powodu grypy (wskazanej jako tzw. wyjścio-
wa przyczyna zgonu) zmarło w Polsce 95 osób, w tym 

* Dane nie sumują się do 100%, ponieważ jedna osoba mogła 
być skierowana do szpitala z kilku przyczyn.

9 (9,5%) w wieku 0-19 lat, 71 (74,7%) w wieku 20-64 
lata i 15 (15,8%) w wieku powyżej 64 lat. Prawie 1/5 
wszystkich zgonów (17 przypadków) zostało zareje-
strowanych jako spowodowane niezidentyfikowanym 
wirusem grypy.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W 2012 
ROKU. W roku 2012 zgłoszono w Polsce ogółem 
1 460 037 zachorowań na grypę i choroby grypopodob-
ne, a zapadalność wyniosła 3 789,0 na 100 000 ludności. 
W porównaniu z rokiem poprzednim zapadalność na 
grypę i choroby grypopodobne była w Polsce w 2012 r. 
wyższa o 26,2%, a w porównaniu z medianą z lat 2006-
2010 – wyższa prawie 4-krotnie. Była to jednak zapa-
dalność tylko o 17,1% wyższa od mediany rocznych 
zapadalności notowanych w Polsce po 1970 r. (Fig. 1)

Najwięcej zachorowań odnotowano w grudniu 
(267 634 przypadki; 18,3% ogółu zachorowań zgło-
szonych w całym roku), a więc nie w szczycie sezonu 
2011/12 (marzec, 151 234 zachorowań, 10,4%), jak 
można było oczekiwać, a dopiero w okresie wznosze-
nia się fali zachorowań w ramach kolejnego sezonu 
- 2012/13.

Wzrost zapadalności w porównaniu do 2011 r. nie 
objął całego kraju - zapadalność w 2012 r. wzrosła tylko 
w ośmiu województwach, a w pozostałych ośmiu wy-
raźnie spadła. Najmniejszy wzrost odnotowano w woj. 
śląskim, gdzie zapadalność zwiększyła się tylko o ok. 
5%, największy – w woj. pomorskim, gdzie wzrosła 
ponad 5-krotnie. Największy spadek zapadalności 
wystąpił w woj. lubuskim, gdzie zapadalność zmniej-
szyła się o ponad 60%. (Tab. IV. Grypa i zachorowania 
grypopodobne w Polsce w latach 2006-2012. Liczba 
zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg 
województw)

Najwyższą zapadalność w 2012 r. odnotowano 
w woj. pomorskim, gdzie wynosiła ona 13 562,2 na 
100 000 ludności i była wyższa od ogólnej zapadalności 
w całym kraju ponad 2,5-krotnie. Względnie wysoką 
zapadalność (o ponad połowę wyższą od ogólnokrajo-
wej) odnotowano też w woj. wielkopolskim (6 845,9) 
i małopolskim (6 154,5). Najniższą zapadalność zareje-
strowano w woj. lubuskim, gdzie spadek zapadalności 
w 2012 r. był największy (225,7; 94,0% poniżej ogólnej 
w całym kraju) oraz świętokrzyskim (502,5; 86,7%). 
Różnice pomiędzy województwami były więc w roku 
2012 ogromne - stosunek najwyższej zapadalności 
w skali województw do zapadalności najniższej wynosił 
60:1 (Tab. IV). 

Zgodnie z wieloletnią tendencją, najwyższą zapa-
dalność odnotowano wśród najmłodszych dzieci, tj. 
w grupie wieku 0-4 lata (17 807,1 na 100 000 dzieci 
w tym wieku). Zapadalność w starszych grupach, 
zwłaszcza zapadalność osób w wieku powyżej 14 lat, 
była zdecydowanie niższa (Tab. V. Grypa i zachorowa-
nia grypopodobne w Polsce w latach 2006-2012. Liczba 
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zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział 
procentowy wg grup wieku).

Zachorowania dzieci i młodzieży do lat 15 stanowi-
ły w 2012 r. 48,1% ogółu zgłoszonych przypadków. Ich 
udział w ogólnej liczbie zachorowań był większy niż 
w 2011 r. o 4,9 pkt procentowego. W poszczególnych 
województwach udział ten wahał się od 18,8% (w woj. 
lubuskim) do 55,5% (w warmińsko-mazurskim). W ska-
li całego kraju zapadalność dzieci i młodzieży w wieku 
do lat 15 wyniosła 12 096,2 i była ponad 3-krotnie 
wyższa od ogólnej zapadalności w całej populacji. Zbli-
żone różnice wystąpiły we wszystkich województwach 
z wyjątkiem lubuskiego, gdzie zapadalność dzieci i mło-
dzieży do lat 15 była tylko o 23,1% wyższa od zapadal-
ności ogólnej. Najwyższą zapadalność w grupie wieku 
0-14 lat odnotowano w woj. pomorskim (42 303,9) 
oraz wielkopolskim (20 926,5), natomiast najniższą - 
w woj. lubuskim (277,8) oraz świętokrzyskim (1 596,7). 
W przypadku zapadalności dzieci i młodzieży do lat 15 
różnice pomiędzy województwami były więc jeszcze 
większe, niż w przypadku zapadalności ogólnej - stosu-
nek najwyższej zapadalności do zapadalności najniższej 
wynosił 152:1 (!). (Tab. VI. Grypa i zachorowania 
grypopodobne w Polsce w latach 2006-2012. Liczba 
zachorowań i zapadalność dzieci w wieku 0-14 lat na 
100 000 ludności w tym wieku wg województw)

Zachorowania na grypę i choroby grypopodobne 
w 2012 r. spowodowały, że do szpitali w Polsce skiero-
wano ogółem 4 887 osób, tj. 0,33% wszystkich chorych 
(od 0,03% w woj. łódzkim do 0,93% w warmińsko-ma-
zurskim). Przyczyną skierowania były przede wszyst-
kim objawy ze strony układu oddechowego (96,0%), 
ale także objawy ze strony układu krążenia (2,0%), bądź 
inne przyczyny (9,3%).*)

Najczęściej do szpitali w 2012 r. kierowano osoby 
najstarsze oraz najmłodsze dzieci. W grupie wieku 65 
lat i więcej odsetek skierowanych do szpitala wynosił 
(tak jak rok wcześniej) 0,81%, w grupie wieku 0-4 
lata – 0,68%; natomiast w pozostałych grupach wieku 
(razem) – 0,15%. Przyczynami, z powodu których 
kierowano do szpitali osoby w wieku 65 i więcej lat, 
były objawy ze strony układu oddechowego (96,5% 
skierowań), objawy ze strony układu krążenia (4,5%) 
oraz inne przyczyny (5,3%); natomiast przyczynami 
kierowania dzieci w wieku 0-4 lata były objawy ze 
strony układu oddechowego (96,5%), objawy ze strony 
układu krążenia (0,4%) oraz inne przyczyny (11,5%).*)

Według danych GUS, w 2012 r. z powodu grypy 
(wskazanej jako przyczyna wyjściowa) zmarły w Polsce 
4 osoby, wszystkie w wieku powyżej 64 lat. Dwa zgony 
zgłoszono jako spowodowane niezidentyfikowanym 
wirusem grypy.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W LA-
TACH 2011-2012. W programie szczepień ochronnych 
(PSO) na 2011 i 2012 r. szczepienie przeciw grypie – tak 

jak w latach wcześniejszych – ze wskazań klinicznych 
zaleca się osobom przewlekle chorym, w stanach ob-
niżonej odporności; oraz w wieku powyżej 55 lat; a ze 
wskazań epidemiologicznych - osobom narażonym na 
kontakt z dużą liczbą ludzi (np. pracownicy ochrony 
zdrowia, szkół, handlu, transportu) oraz dzieciom 
i młodzieży od 6 miesiąca życia do 18 roku życia. 
Szczepienie jest ważne jeden rok (sezon) i należy je 
wykonać szczepionką, której skład na dany sezon zaleca 
Światowa Organizacja Zdrowia.

Według danych zebranych przez stacje sanitarno-
-epidemiologiczne, w całej Polsce zaszczepiono prze-
ciw grypie 1 061 111 osób w 2011 r. i 903 178 osób 
w 2012 r. Stanowiło to zaledwie (odpowiednio) 2,8% 
i 2,3% populacji. W poszczególnych województwach 
odsetek zaszczepionych wahał się w 2011 r. od 3,6% 
w woj. zachodniopomorskim do 1,8% w pomorskim, 
a w roku 2012 – od 3,0% w woj. mazowieckim do 1,6% 
w pomorskim. Tak więc, pomimo szerokiej kampanii 
propagującej szczepienie jako najskuteczniejszą metodę 
w profilaktyce grypy, nie powstrzymano spadkowego 
trendu liczby osób szczepionych rocznie, który wystąpił 
w Polsce po pandemicznym roku 2009. W latach 2010-
2012 ogólna liczba zaszczepionych przeciwko grypie 
zmniejszała się kolejno o 25,9%, 9,2% i 14,9%. Naj-
częściej szczepione były osoby w wieku powyżej 64 lat. 
W 2011 r. zaszczepiono przeciw grypie 8,7% populacji 
w tym wieku (od 13,1 w woj. zachodniopomorskim 
do 5,7% w podkarpackim i pomorskim), a w 2012 r. 
– 7,8% (od 11,9% w woj. zachodniopomorskim do 
6,6% w podkarpackim). Najrzadziej szczepiono dzieci 
w wieku 0-4 lata, a więc grupę, w której występuje 
najwyższa zapadalność na grypę – w 2011 r. zaszcze-
piono 0,9% dzieci w tym wieku, a w 2012 r. 0,6%. Na 
wyższe odsetki zaszczepionych wśród ludności w wieku 
powyżej 64 lat niewątpliwie wpływa fakt finansowania 
tych szczepień przez lokalne samorządy i bezpłatnego 
oferowania osobom w tym wieku.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W SEZO-
NIE 2011/12. W sezonie epidemicznym grypy 2011/12, 
tj. w okresie od 1.09.2011 r. do 31.08.2012 r. zgłoszono 
w Polsce ogółem 1 085 471 zachorowań na grypę i cho-
roby grypopodobne, a zapadalność - w przeliczeniu na 
100 000 ludności - wyniosła 2 816,6. Były to wartości 
zbliżone do odnotowanych w sezonie 2010/11 (różnica 
nie przekraczała 1%), ale jednocześnie 3-krotnie wyższe 
od median z pięciu wcześniejszych sezonów.

Sezonowy szczyt zachorowań wystąpił w marcu 
2012 r., kiedy w ciągu miesiąca odnotowano 151 234 
zachorowania – 13,9% ogółu przypadków zgłoszonych 
w całym sezonie. (ryc. 2. Grypa i zachorowania grypo-
podobne w Polsce w sezonach 2005/06-2012/13. Liczba 
zachorowań wg miesięcy zgłoszenia).

Najwyższą zapadalność w sezonie odnotowano 
w woj. wielkopolskim, gdzie wyniosła ona 6 274,2 na 
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100 000 ludności i była wyższa od ogólnej zapadalności 
w całym kraju ponad 2-krotnie. Stosunkowo wysoką 
zapadalność (w porównaniu z ogólnokrajową) odnoto-
wano też w woj. małopolskim (4 702,7), mazowieckim 
(4 633,9) i pomorskim (4 325,6). Dwa najniższe współ-
czynniki zapadalności odnotowane w województwach 
(13,5 w świętokrzyskim i 59,7 w lubuskim) tak dalece 
odbiegały od pozostałych, że należy je potraktować ra-
czej jako skutek niedostatecznej jakości prowadzonego 
tam nadzoru epidemiologicznego, niż jako wskaźniki 
sytuacji epidemiologicznej grypy i grypopodobnych. 
(tab. VII. Grypa i zachorowania grypopodobne w Polsce 
w sezonach epidemicznych 2005/06-2011/12. Liczba 
zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg 
województw).

Prawie połowę (47,7%) wszystkich zachorowań 
w sezonie 2011/12 stanowiły zachorowania dzieci 
i młodzieży do lat 15. Zapadalność w tej grupie wieku 
wynosiła 8 893,8 na 100 000 dzieci w tym wieku i była 
wyższa ponad 3-krotnie od ogólnej zapadalności w ca-
łej populacji. Co czwarte zachorowanie odnotowane 
w sezonie był to przypadek dziecka w wieku 0-4 lata, 
wśród których zapadalność była najwyższa i wynosiła 
12 792,3. Zapadalność w grupie wieku 5-14 lat była 
prawie 2-krotnie niższa (6 736,8), a zapadalność w star-
szych grupach jeszcze niższa (15-64 lata – 1 763,9; 
powyżej 64 lat – 1 591,0).

W związku z zachorowaniami na grypę i choroby 
grypopodobne w sezonie 2011/12 do szpitali skiero-
wano ogółem 3 431 osób, tj. 0,32% wszystkich cho-
rych, przy czym odsetki kierowanych do szpitali były 
najwyższe w grupie osób najstarszych i najmłodszych. 
W przypadku osób w wieku 65 lat i więcej do szpi-
tali skierowano 0,76% chorych, w przypadku dzieci 
w wieku 0-4 lata – 0,68%, a przypadku wszystkich 
pozostałych osób – 0,13%. Powodami kierowania do 
szpitala w 95,8% przypadków były objawy ze strony 
układu oddechowego, w 1,9% - objawy ze strony układu 
krążenia (5,0% w grupie wieku 65+), a w 7,8% - inne 
przyczyny.*)

W całym sezonie, tj. od września 2011 r. do sierp-
nia 2012 r. Główny Urząd Statystyczny zarejestrował 
5 zgonów z powodu grypy - 3 w 2011 r. i 2 w 2012 r.

Czynnik etiologiczny. W sezonie epidemicznym 
2011/12, w okresie od 36 tygodnia 2011 r. do 35 tygo-
dnia 2012 r., w ramach systemu Sentinel przebadano 
476 próbek pobranych w 14 województwach (bez woj. 
dolnośląskiego i śląskiego) od pacjentów z podejrze-
niem zakażenia wirusem grypy. Dodatni wynik badania 
w kierunku grypy uzyskano w 26 próbkach (5,5%). 
W 19 przypadkach (73,1% wszystkich wykrytych za-
każeń wirusem grypy) stwierdzono zakażenie wirusem 
typu A, natomiast w 7 (26,9%) - wirusem typu B. W 18 
przypadkach wirus typu A nie był subtypowany, w 1 
przypadku stwierdzono podtyp A/H3N2/.

Biorąc dodatkowo pod uwagę wyniki badań próbek 
pobranych w całym kraju w placówkach poza Sentine-
lem (1 590 próbek, w tym próbki ze szpitali), dodatni 
wynik badania w kierunku grypy uzyskano ogółem w 66 
próbkach (3,1%). W 55 przypadkach (83,3% wszystkich 
zakażeń wirusem) stwierdzono zakażenie wirusem typu 
A, natomiast w 11 (16,7%) - wirusem typu B. W 51 
przypadkach wirus typu A nie był subtypowany, w 4 
przypadkach stwierdzono podtyp A/H3N2/.

W badaniach w kierunku innych wirusów zakażeń 
układu oddechowego wynik dodatni uzyskano w 335 
próbkach (83,8%). W 293 przypadkach (87,5% wy-
ników dodatnich) stwierdzono zakażenie RSV, w 38 
(11,3%) - wirusem parainfluenzy typu 3, w 3 (0,9%) 
- wirusem parainfluenzy typu 1, a w 1 (0,3%) - ade-
nowirusem.

Tak więc, należy stwierdzić, że w sezonie 2011/12 
wśród zakażeń wirusem grypy dominowały przypadki 
wywołane wirusem typu A, a wśród innych wirusowych 
zakażeń układu oddechowego - wirusem RSV.

Analiza antygenowa szczepów grypy wyizolo-
wanych w sezonie epidemicznym 2011/12 wykonana 
w Krajowym Ośrodku ds. Grypy w NIZP-PZH, wyka-
zała ich pokrewieństwo do szczepów szczepionkowych 
rekomendowanej na ten sezon szczepionki przeciwko 
grypie.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W SE-
ZONIE 2012/13. W sezonie epidemicznym grypy 
2012/13, tj. w okresie od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 
r. zgłoszono w Polsce ogółem 3 025 258 zachorowań 
na grypę i choroby grypopodobne, a zapadalność wy-
niosła 7 851,0 na 100 000 ludności. W porównaniu 
z sezonem 2011/12 były to wartości prawie 3-krotnie 
wyższe, a w porównaniu z medianami z pięciu wcze-
śniejszych sezonów – wyższe ponad 5-krotnie. Wzrost 
liczby zachorowań przynajmniej o ¾ w porównaniu 
z sezonem 2011/12 odnotowano na obszarze całego 
kraju, wszystkich województw.

Sezonowy szczyt zachorowań wystąpił stosunkowo 
wcześnie, bo już w styczniu 2013 r. Tylko w tym jednym 
miesiącu odnotowano w Polsce 787 134 zachorowania 
– 26,0% wszystkich przypadków zgłoszonych w całym 
sezonie. (ryc. 2)

Najwyższą zapadalność w sezonie odnotowano 
w woj. pomorskim, gdzie wyniosła ona 32 139,5 na 
100 000 ludności i była wyższa od ogólnej zapadalności 
w całym kraju ponad 4-krotnie, a przy tym przewyższała 
zapadalność notowaną w innych województwach co 
najmniej 3-krotnie. Najniższą zapadalność (2 431,5; 
69,0% poniżej krajowej) odnotowano w woj. lubuskim. 
W porównaniu z poprzednim sezonem epidemicznym 
nastąpiło więc wyraźne zmniejszenie się terytorialnych 
różnic, a stosunek najwyższej zapadalności w skali 
województw do zapadalności najniższej wynosił 
13:1. (Tab. VIII. Grypa i zachorowania grypopodobne 



Mirosław P Czarkowski, Ewelina Hallmann-Szelińska, Ewa Staszewska i inni564 Nr 3

w Polsce w sezonach epidemicznych 2006/07-2012/13. 
Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności 
wg województw).

Podobnie jak w sezonie 2011/12, prawie połowę 
(43,5%) wszystkich zachorowań w sezonie 2012/13 
stanowiły zachorowania dzieci i młodzieży do lat 
15, w porównaniu z poprzednim sezonem ich udział 
był jednak nieco mniejszy - o 4,2 pkt procentowego. 
Zapadalność w tej grupie wieku wynosiła 22 708,0 
i była prawie 3-krotnie wyższa od ogólnej zapadal-
ności w całej populacji. Najwyższą zapadalność, tak 
jak w poprzednim sezonie, odnotowano wśród dzieci 
w wieku 0-4 lata (30 591,7) . Zapadalność w grupie 
wieku 5-14 lat była prawie 2-krotnie niższa (18 374,0), 
a zapadalność w starszych grupach jeszcze niższa (15-
64 lata – 5 320,3; powyżej 64 lat – 4 724,0).

W związku z zachorowaniami na grypę i choroby 
grypopodobne w sezonie 2012/13 do szpitali skierowa-
no ogółem 14 053 osoby (0,46% wszystkich chorych), 
ponad 4-krotnie więcej niż w poprzednim sezonie. 
Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zachorowań, oznacza 
to, że w sezonie 2012/13 do szpitali kierowano chorych 
1,5 razy częściej niż w sezonie poprzednim. Najczęściej 
kierowano do szpitali osoby najstarsze i najmłodsze. 
W przypadku osób w wieku 65 lat i więcej do szpi-
tali skierowano 1,18% chorych, w przypadku dzieci 
w wieku 0-4 lata – 0,79%, a przypadku wszystkich 
pozostałych osób – 0,28%. O skierowaniu do szpitala 
w 93,3% przypadków decydowały objawy ze strony 
układu oddechowego, w 4,8% - objawy ze strony układu 
krążenia (9,7% w grupie wieku 65+), a w 9,9% - inne 
przyczyny.*)

W całym sezonie, tj. od września 2012 r. do sierpnia 
2013 r., Główny Urząd Statystyczny (według wstępnych 
danych) zarejestrował 105 zgonów z powodu grypy - 2 
w 2012 r. i 103 w 2013 r.

Czynnik etiologiczny. W sezonie 2012/13, w okre-
sie od 36 tygodnia 2012 r. do 35 tygodnia 2013 r., 
w ramach systemu Sentinel przebadano 1 519 próbek 
pobranych w 15 województwach (bez woj. śląskiego). 
Dodatni wynik badania w kierunku grypy uzyskano 
w 461 próbkach (30,3%). W 365 przypadkach (79,2% 
wszystkich wykrytych zakażeń wirusem grypy) stwier-
dzono zakażenie wirusem typu A, natomiast w 96 
(20,8%) - wirusem typu B. W 129 przypadkach (35,3% 
wszystkich zakażeń wirusem A) wirus typu A nie był 
subtypowany, w 217 przypadkach (59,5%) stwierdzono 
podtyp A/H1N1/pdm09, w 19 (5,2%) - podtyp A/H3N2/.

Biorąc dodatkowo pod uwagę wyniki badań próbek 
pobranych w całym kraju w placówkach poza Sentine-
lem (5 430 próbek, w tym próbki ze szpitali), dodatni 
wynik badania w kierunku grypy uzyskano ogółem 
w 1 824 próbkach (26,8%). W 1 589 przypadkach 
(87,1% wszystkich zakażeń wirusem) stwierdzono za-
każenie wirusem typu A, natomiast w 243 (13,3%) - wi-

rusem typu B.**) W 346 przypadkach (21,8%) wirus typu 
A nie był subtypowany, w 1 066 przypadkach (85,8% 
wszystkich subtypowanych) stwierdzono podtyp A/
H1N1/pdm09, a w 187 (15,0%) - podtyp A/H3N2/.**) 
Stwierdzono 18 koinfekcji pomiędzy wirusami grypy 
-10 koinfekcji wirusa podtypu A/H3N2/ z A/H1N1/
pdm09 oraz 8 - podtypu A/H3N2/ z typem B.

W badaniach w kierunku innych wirusów zakażeń 
układu oddechowego wynik dodatni uzyskano w 577 
próbkach (24,0% ). W 501 przypadkach (86,8% wy-
ników dodatnich) stwierdzono zakażenie RSV, w 45 
(7,8%) - wirusem parainfluenzy typu 3, w 12 (2,1%) 
- wirusem parainfluenzy typu 2, w 7 (1,2%) – adeno-
wirusem, w 5 (0,9%) - wirusem parainfluenzy typu 1 
oraz w 4 (0,7%) - koronawirusem. 

Tak więc, w sezonie 2012/13 wśród zakażeń wiru-
sem grypy dominowały przypadki wywołane podtypem 
A/H1N1/pdm09, a wśród innych wirusowych zakażeń 
układu oddechowego - wirusem RSV.

Analiza antygenowa szczepów grypy wyizolo-
wanych w sezonie epidemicznym 2012/13 wykonana 
w Krajowym Ośrodku ds. Grypy w NIZP-PZH, wyka-
zała ich pokrewieństwo do szczepów szczepionkowych 
rekomendowanej na ten sezon szczepionki przeciwko 
grypie.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Porównanie liczby zachorowań w okresie przed 
pandemią w 2009 r. i po tym roku pozwala zauważyć, 
że zapadalność na grypę i choroby grypopodobne 
w ostatnich dwu latach wyraźnie w Polsce wzrosła. 
Rzeczywista skala tego wzrostu jest jednak trudna do 
oceny, ponieważ pośrednim skutkiem pandemii było 
m.in. zwiększenie częstości raportów o zachorowa-
niach, wprowadzenie definicji przypadku rozszerzającej 
zakres rejestracji, nie wspominając o wzroście zainte-
resowania ze strony lekarzy i placówek dokonujących 
zgłoszeń. Sprzyjało to zwiększeniu czułości całego 
systemu i tym samym wzrostowi liczby rejestrowanych 
zachorowań. Można odnieść wrażenie, że proces mo-
dyfikacji systemu trwa nadal.

Szereg danych o zachorowaniach zebranych w ra-
mach rutynowego nadzoru wskazuje, że nadzór epide-
miologiczny nad grypą i chorobami grypopodobnymi 
nie jest w Polsce należycie jednorodny i stabilny. Tylko 
w ten sposób dają się na przykład wytłumaczyć niektóre 
terytorialne różnice w zapadalności, czy w strukturze 
wieku chorujących. Poprawa tych cech nadzoru po-
winna być swoistym wyzwaniem dla pracowników 
inspekcji sanitarnej.

** Dane nie sumują się do 100% ze względu na występujące 
koinfekcje.
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Alarmująco niski (z tendencją malejącą) odsetek 
ludności szczepionej przeciw grypie nie zapewnia 
znaczącego spowolnienia krążenia wirusów grypy 
w populacji. Jednocześnie wskazuje na nieskuteczność 
prowadzonej dotychczas promocji szczepień i na ko-
nieczność poszukiwania nowych, innych niż dotychczas 
metod pozyskiwania społeczeństwa dla idei szczepień 
ochronnych. Priorytetem w tej działalności powinno 
być zwiększenie akceptacji szczepień w środowisku 
medycznym oraz konsekwentne przeciwstawianie się 
tzw. ruchom antyszczepionkowym.

Otrzymano: 29.07.2014 r.
Zaakceptowano do druku: 13.08.2014 r.
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WŚCIEKLIZNA W POLSCE W 2012 ROKU

Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE

CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej wścieklizny w Polsce w 2012 roku. 
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z nadesłanych przez 
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne ankiet: osób szczepionych przeciw wściekliźnie po narażeniu 
w Polsce i ankiet osób szczepionych przeciw wściekliźnie po narażeniu w innych krajach oraz danych z rocznego 
biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2012 roku”(Czarkowski MP i in., W-wa, PZH i GIS) i danych 
epizootycznych udostępnionych przez Główny Inspektorat Weterynarii.
WYNIKI. W 2012 r. w Polsce zarejestrowano 257 przypadków wścieklizny zwierząt, czyli o prawie 60% więcej 
niż w 2011. Ponad 83% zachorowań zwierząt wystąpiło w województwie podkarpackim, w którym w porów-
naniu do roku 2011 liczba ta wzrosła ponad 3,5 krotnie. Pojedynczy przypadek wścieklizny psa zanotowano 
w województwie śląskim, gdzie rok wcześniej wystąpił jeden przypadek zachorowania lisa. Wścieklizna zwierząt 
naziemnych wystąpiła również w województwach: małopolskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. 
W innych regionach kraju rejestrowano jedynie pojedyncze przypadki wścieklizny nietoperzy.
W 2012 r. zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 7 753 osoby, w tym 315, tj. ponad 4% z powodu narażenia przez 
zwierzęta, u których potwierdzono wściekliznę. Wśród osób szczepionych z powodu kontaktu ze zwierzęciem, 
u którego potwierdzono wściekliznę, prawie 40% było szczepionych po kontakcie z lisem, a ponad 44% w wy-
niku ekspozycji przez domowe zwierzę z potwierdzoną wścieklizną. Podobnie jak przez szereg ubiegłych lat 
ludzie szczepieni byli przede wszystkim po narażeniu na zakażenie przez psy i koty, u których nie można było 
wykluczyć wścieklizny – 5 974 osoby (77%). 
WNIOSKI. Niepokojący jest wzrost liczby przypadków wścieklizny zwierząt, jaki wystąpił w roku 2012, 
w szczególności w województwie podkarpackim. Sytuacja epizootyczna w kraju ma mały wpływ na liczbę 
szczepionych przeciw wściekliźnie ludzi, u których doszło do kontaktu ze zwierzęciem potencjalnie będącym 
źródłem zakażenia wirusem wścieklizny. Liczba ta konsekwentnie od wielu lat utrzymuje się na poziomie 7-8 
tysięcy szczepionych rocznie. 

Słowa kluczowe: wścieklizna, epidemiologia, Polska, rok 2012

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rejestrowane są zarówno zachorowania na wściekliznę 
ludzi, jak i wykonywane w kraju szczepienia ludzi 
przeciw wściekliźnie wykonane po narażeniu.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
wścieklizny w Polsce w 2012 r. w porównaniu z latami 
wcześniejszymi.

MATERIAŁ I METODY

Analizę sytuacji epidemiologicznej wścieklizny 
w Polsce w 2012 r. przeprowadzono na podstawie infor-

macji z ankiet nadesłanych do Zakładu Epidemiologii 
NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epide-
miologiczne, w tym: 7 753 ankiety osób szczepionych 
przeciw wściekliźnie po narażeniu na terenie kraju oraz 
106 ankiet osób szczepionych przeciw wściekliźnie po 
narażeniu w innych krajach, danych z: rocznego biu-
letynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2012 
roku”(Czarkowski MP i in., W-wa, PZH i GIS) oraz 
danych epizootycznych udostępnionych przez Główny 
Inspektorat Weterynarii.
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WYNIKI 

W 2012 r. w Polsce nie zarejestrowano zachoro-
wania człowieka na wściekliznę, a ostatni przypadek 
wścieklizny człowieka był zgłoszony w roku 2002.

ZACHOROWANIA ZWIERZĄT 
NA WŚCIEKLIZNĘ 

W latach  2001-2010  obserwowano stały spadek 
liczby wścieklizny  zwierząt. W 2012 r. w Polsce zare-
jestrowano 257 przypadków zachorowań zwierząt na 
wściekliznę, co oznacza wzrost o 60% w porównaniu 
do poprzednich dwóch lat. Zachorowania wystąpiły 
przede wszystkim w województwie podkarpackim – 
213, co stanowi ponad 83% wszystkich zgłoszonych 
zachorowań na wściekliznę zwierząt. W województwie 
małopolskim zarejestrowano 24 zachorowania, co 
oznacza dwu i pół krotny spadek liczby przypadków 
w porównaniu z rokiem 2011 (60 zachorowań). Zare-
jestrowano jeden przypadek wścieklizny psa w woje-
wództwie śląskim, w którym rok wcześniej zdiagno-
zowano wściekliznę u jednego lisa. W województwie 
tym wścieklizna nie występowała od wielu lat. W 2012 
r. przypadki wścieklizny zwierząt naziemnych zareje-
strowano w 6 województwach i stwierdzono ją zarówno 
u zwierząt dzikich, jak i domowych. Przede wszystkim 
występowała u lisów – 200 przypadków (prawie 78%), 
w tym w województwie podkarpackim – 170 (85%), 
w małopolskim – 21, w lubelskim i podlaskim po 4 
i w warmińsko-mazurskim – 1. 

Podobnie jak w ubiegłych latach rejestrowano też 
pojedyncze przypadki wścieklizny nietoperzy. Łącz-
nie zarejestrowano 3 wściekłe nietoperze, po jednym 
w warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim. 

Liczby chorych zwierząt i liczby ludzi szczepionych 
przeciwko wściekliźnie z powodu styczności ze zwie-
rzętami kategorii AB (zwierzę wściekłe, wścieklizna 
potwierdzona laboratoryjnie lub klinicznie), C (wście-
klizna u zwierzęcia nie wykluczona) i D (zwierzę zdro-
we w momencie ekspozycji) podano w tabelach I i II.

REJESTRACJA OSÓB NARAŻONYCH 
NA ZAKAŻENIE

W roku 2012 otrzymano 7 753 formularze rejestracji 
osób szczepionych przeciwko wściekliźnie, czyli o 4% 
mniej niż zarejestrowana liczba w druku Mz-56. Szcze-
gółowe dane o szczepieniu ludzi przeciw wściekliźnie 
w poszczególnych województwach zawiera tabela II.

Łącznie w 88 ogniskach wścieklizny zaszczepiono 
315 osób. W porównaniu z latami 2011 i 2010 liczba ta 

była porównywalna i znacznie wyższa niż w poprzed-
nich latach (w 2009 r. wynosiła 10, w 2008 r. - 60 osób, 
w 2007 r. – 91, w 2006 r. – 99). Jednak w dalszym ciągu 
była zdecydowanie mniejsza niż w 2001 r., w którym 
wyniosła 3 080 osób. 

Najczęściej osoby są szczepione z powodu naraże-
nia przez zwierzęta, u których nie wykluczono wście-
klizny. W 2012 szczepienia wykonane w tej grupie osób 
stanowiły 88% wszystkich szczepień i odsetek ten był 
podobny do wartości uzyskiwanych w ostatnich czte-
rech latach. W obrębie tej grupy najczęściej szczepione 
były osoby po narażeniu przez psy i koty, u których nie 
wykluczono wścieklizny – 5 974 osoby (77%) (Tab. II).

W Polsce w 2012 r. mężczyźni byli nieznacznie 
częściej szczepieni niż kobiety (Tab. III). Podobnie 
jak w poprzednich latach, najwyższa liczba szczepio-
nych przypadła na  II i III kwartał roku – ponad 62% 
zaszczepionych w całym roku (Tab. IV). Zaszczepiono 
prawie 1,5 razy więcej osób mieszkających w mieście 
niż na wsi. Szczepienia na wsi, jak i w mieście, były 
najczęściej podejmowane z powodu narażenia przez 
zwierzęta, u których nie wykluczono wścieklizny (ka-
tegoria C) - Tabela V.

ŹRÓDŁA NARAŻENIA LUDZI 
NA ZAKAŻENIE WŚCIEKLIZNĄ

W tabelach I, VI i VII zamieszczono informacje 
o źródłach narażenia ludzi na zakażenie wirusem wście-
klizny. W 2012 w Polsce w ogniskach wścieklizny jedno 
zwierzę chore narażało na zakażenie średnio pond 3,5 
osoby. Po narażeniu przez zwierzę wściekłe zaszczepio-
no 315 osób. Szczepienia wykonano z powodu kontaktu 
z 88 zwierzętami chorymi - tabela VI. Szczepienia z po-
wodu kontaktu ze zwierzętami, u których potwierdzono 
wściekliznę wykonywano ponad siedem razy częściej 
u mieszkańców wsi niż miast. 

W 2012 r. zaszczepiono 106 osób, u których do 
narażenia doszło poza granicami kraju. Do narażenia 
dochodziło zarówno w innych krajach europejskich 
(np. Ukraina, Rumunia, Grecja i Rosja), jak również 
w krajach pozaeuropejskich jak np. Tajlandia czy Indo-
nezja. Głównie narażenie powodowały psy i koty – u 72 
osób (prawie 68%). Najczęściej do narażenia dochodzi 
w okresie wakacyjnym, czyli trzecim kwartale roku – 
prawie 39%. 

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
SZCZEPIEŃ LUDZI PRZECIWKO 

WŚCIEKLIŹNIE

Na skuteczność szczepień przeciwko wściekliźnie 
mają wpływ czynniki takie jak dostępność wysoko 
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immunogennej szczepionki i surowicy, ciężkość ob-
rażeń zadanych przez zwierzęta chore, czas podania 
szczepionki po narażeniu i przestrzeganie schematu 
szczepienia zalecanego przez producenta. Z powodu 
kontaktu ze zwierzęciem z potwierdzoną wścieklizną 
zaszczepiono 315 osób, w tym 20 (około 6%), u których 
doszło do uszkodzenia powłok skórnych (pokąsanie 
lub podrapanie) i u 51 oślinienia (Tab. VI i Tab VIII). 

W 2012 r. stwierdzono następujące uchybienia 
w wykonawstwie szczepień (Tab. IX): surowica nie 
została podana wszystkim osobom, które miały kontakt 
ze zwierzęciem chorym na wściekliznę i u których do-
szło do przerwania powłok ciała. Nie podano surowicy 
żadnej z osób, która została ośliniona przez zwierzę 
z rozpoznaną wścieklizną. Ponadto surowice podano 
jedynie 86 osobom narażonym przez zwierzęta podej-
rzane o zakażenie. Szczepienie w 7 dniu lub później od 
czasu ekspozycji rozpoczęto u 1300 osób, w tym 125 
narażonym przez zwierzę z potwierdzoną wścieklizną

W 2012 r. zgłoszono 16 odczynów po szczepieniu 
przeciw wściekliźnie: 10 miejscowych  i  6 ogólnych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.  W rok 2012 wystąpił znaczący wzrost liczby przy-
padków wścieklizny wśród zwierząt i zachorowania 
wystąpiły głównie na terenie województwa podkar-
packiego. W związku z tym można uznać, że sytu-
acja epizootyczna uległa pogorszeniu, szczególnie 
w tym województwie.  

2.  Niewielka liczba wściekłych zwierząt rejestrowana 
na terenie kraju w ostatnich latach, nie wpływa 
jednak znacząco na zmniejszanie liczby podejmo-
wanych szczepień przeciw wściekliźnie wśród ludzi. 
Liczba szczepionych od wielu lat utrzymuje się na 
poziomie 7-8 tysięcy osób rocznie.

Otrzymano: 15.07.2014 r.
Zaakceptowano do publikacji: 18.07.2014 r.
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Polska Grupa Ekspertów HCV:

Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, 
Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Małkowski

REKOMENDACJE LECZENIA WIRUSOWYCH ZAPALEŃ WĄTROBY TYPU C 
POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW HCV - 2014

Choroby o etiologii HCV są rzadko rozpoznawane 
na podstawie obrazu klinicznego, gdyż powszechnie 
przebiegają przez wiele lat bezobjawowo lub skąpo-
objawowo. W konsekwencji rozpoznanie jest często 
poprzedzone przypadkowym wykryciem wykładników 
laboratoryjnych zakażenia HCV. Wyniki badań prze-
prowadzonych w ostatnich latach w Polsce dowiodły 
występowania  przeciwciał anty-HCV u 0,9-1,9% 
mieszkańców Polski w zależności od badanej populacji 
i stosowanej metodyki badawczej. Badania te  zgodnie 
potwierdziły obecność HCV RNA we krwi wskazującą 
na aktywne zakażenie na poziomie 0,6%, co oznacza 
około 200 tys. dorosłych mieszkańców Polski wymaga-
jących pilnego zdiagnozowania i leczenia. Szacunkowa 
liczba chorych zdiagnozowanych w okresie dostępności 
terapii zakażeń HCV wynosi około 30 tys, co oznacza 
wskaźnik rozpoznawalności na poziomie 15% (1, 2, 3).

Uważa się, że około 20-40% ostrych zakażeń ustę-
puje spontanicznie. Zakażenie HCV ujawnia się po 
wielu latach. U co piątej osoby spośród zakażonych 
przewlekle jest rozpoznawane na etapie zaawansowa-
nych zmian chorobowych w wątrobie, czyli marskości 
tego narządu, lub rzadziej raka wątrobowokomórko-
wego. Niekiedy objawia się wykładnikami chorób 
o lokalizacji pozawątrobowej. 

Leczeniem powinni być objęci wszyscy zakażeni 
HCV z ostrym i przewlekłym zapaleniem wątroby nie-
zależnie od stanu zaawansowania włóknienia i chorób 
współistniejących. Ma ono na celu przede wszystkim 
zatrzymanie lub cofnięcie się zmian histologicznych, 
a zwłaszcza włóknienia wątroby (4, 5). 

Należy dążyć do leczenia we wczesnych etapach 
choroby ze względu na wyższą efektywność terapii, 
jednak w przypadku trudności w dostępie do leków, 
w pierwszej kolejności powinno się leczyć chorych: 
•	 z włóknieniem wątroby (F≥1),
•	 oczekujących na przeszczepienie wątroby lub po 

tym zabiegu, 
•	 hemodializowanych, zwłaszcza oczekujących na 

przeszczepienie nerki,
•	 z pozawątrobowymi  objawami zakażenia HCV 

(błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych, krio-
globulinemia, liszaj płaski, porfiria skórna i inne).

Leki rekomendowane do stosowania w terapii za-
każeń HCV

W rekomendacjach uwzględniono wyłącznie leki, 
które zostały zarejestrowane przez EMA (European 
Medicines Agency) lub FDA (Food and Drug Admini-
stration), gdyż oznacza to prawdopodobieństwo uzy-
skania refundacji w ramach programów lekowych NFZ.

Ostre zakażenie HCV
Jedynym obiektywnym kryterium rozpoznania 

ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu C jest 
wystąpienie jego wykładników laboratoryjnych (pod-
wyższona aktywność aminotransferazy alaninowej, 
anty-HCV, HCV RNA) u osoby, u której wcześniej 
badania w kierunku zakażenia HCV nie wykazało jego 
obecności, lub u osoby po udokumentowanej ekspozycji 
na zakażenie HCV. W innych przypadkach rozpoznanie 
ostrego wzw typu C może być wątpliwe. Należy pamię-
tać, że o ile HCV RNA wykrywa się już po 1-3 tyg. od 
zakażenia, to przeciwciała anty-HCV dopiero po 4-10 
tyg. W okresie pojawiania się pierwszych objawów 
klinicznych, jeżeli takie wystąpią, są one obecne tylko 
u 50-70%, a dopiero po trzech miesiącach u ponad 90%. 
U części chorych przeciwciała anty-HCV w ogóle nie 
występują. W tych przypadkach podstawą rozpoznania 
zakażenia jest obecność HCV RNA. 

Terapię można rozważyć, jeżeli w 12 tygodniu 
po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych lub 
laboratoryjnych HCV RNA jest nadal wykrywalne. 
W leczeniu należy stosować monoterapię interfero-
nem pegylowanyam alfa (PegIFNa) 2a lub 2b przez 
24 tygodnie. W przypadku współzakażenia HCV/HIV 
należy rozważyć skojarzenie z rybawiryną (RBV) (5).

Przewlekłe zakażenia HCV
Mogą przebiegać jako przewlekłe wirusowe zapa-

lenie wątroby typu C oraz marskość wątroby lub rak 
wątrobowokomórkowy o etiologii HCV. Warunkiem 
rozpoznania przewlekłych chorób o etiologii HCV jest 
utrzymywanie się HCV RNA (w surowicy krwi, tkance 
wątrobowej lub mononuklearach krwi obwodowej) 
przez co najmniej 6 miesięcy u osoby z wykładnikami 
choroby wątroby lub pozawątrobowymi  objawami tego 
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zakażenia. W trakcie kwalifikacji do leczenia należy 
ustalić przede wszystkim genotyp wirusa i ocenić stan 
zaawansowania włóknienia wątrobowego. Monitorowa-
nie leczenia powinno odbywać się z wykorzystaniem 
oznaczania stężenia HCV RNA technikami zapewniają-
cymi poziom detekcji przy ocenie jakościowej poniżej 
15 IU/mL, a przy ocenie ilościowej od wartości nie 
przekraczających 25 IU/ml.

Zalecenia ogólne
•	 Decyzja o wyborze schematu terapeutycznego musi 

uwzględniać aktualną dostępność, skuteczność oraz 
profil bezpieczeństwa i powinna być dokonana po 
przedstawieniu pacjentowi zrozumiałej informacji 
o czasie trwania terapii i potencjalnych działaniach 
niepożądanych charakterystycznych dla każdego 
z leków i znaczeniu przestrzegania zalecanego 
reżimu leczenia oraz zasadach kontynuowania 
i przerywania terapii. 

•	 Jeżeli działania niepożądane w czasie terapii trójle-
kowej inhibitorami proteazy z interferonem powodu-
ją konieczność modyfikacji leczenia, w pierwszym 
rzędzie redukujemy dawki RBV i/lub PegIFNa. Jeśli 
próby te są nieskuteczne, należy odstawić DAA.

•	 Ze względu na ryzyko selekcji szczepów opornych 
monoterapia z zastosowaniem DAA jest niedopusz-
czalna. 

•	 Genotypowanie IL28B przy kwalifikowaniu pacjen-
tów do terapii jest zbędne, gdyż ogranicza dostęp do 
terapii nie dostarczając korzyści farmakoekonomicz-
nych (5).

•	 Badanie w kierunku mutacji HCV przed rozpo-
częciem leczenia jest uzasadnione wyłącznie u pa-
cjentów zakażonych sporadycznie wykrywanym 
w Polsce genotypem 1a. W przypadku stwierdzenia 
u tych pacjentów mutacji Q80K w genomie wirusa 
nie należy stosować terapii zawierającej SMV.

•	 Włóknienie wątroby oceniane jest według 5-stop-
niowej skali od 0 do 4, z zastosowaniem biopsji 
wątroby, lub z wykorzystaniem elastografii. Biopsja 
wątroby jest szczególnie polecana w przypadku 
współistnienia innych schorzeń wątroby (5). 

•	 Leczenie można uznać za skuteczne, jeżeli w 24 
tygodniu po jego zakończeniu nie stwierdza się 

obecności HCV RNA we krwi (uzyskanie trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej – SVR). Do czasu 
uzyskania jednoznacznych wyników badań nad 
długotrwałą skutecznością terapii z wykorzystaniem 
DAA (zwłaszcza bez interferonu), wskazane jest mo-
nitorowanie ALT i HCV RNA w 48 i 96 tygodniu po 
zakończeniu leczenia. Skuteczność terapii powinna 
być oceniana metodami, których dolny limit detekcji 
wynosi <15 IU/mL. 

•	 Osoby zakażone HCV, zwłaszcza z marskością wą-
troby, powinny być systematycznie monitorowane 
w kierunku raka wątrobowokomórkowego (HCC). 
Badanie ultrasonograficzne wątroby oraz ewentual-
nie dodatkowo oznaczanie alfa fetoproteiny (AFP) 
należy wykonywać w odstępach 24 tygodniowych 
również po zakończeniu skutecznej terapii. Ocena 
stężenia alfa fetoproteiny (AFP) nie powinna być 
stosowana samodzielnie w celu wczesnej diagnosty-
ki HCC, ale może być przydatna w ustalaniu roko-
wania już rozpoznanego raka oraz w monitorowaniu 
jego terapii. Przy podejrzeniu zmiany nowotworowej 
rekomenduje się czterofazowe badanie kontrastowe 
CT lub rezonans magnetyczny z kontrastem. Badanie 
ultrasonograficzne z kontrastem nie jest zalecane do 
rutynowego rozpoznawania HCC (7-12). 

•	 Pacjenci kwalifikowani do przeszczepienia wątroby, 
a także po jej przeszczepieniu powinni w pierwszej 
kolejności być kwalifikowani do terapii bez inter-
feronu. 

•	 Terapia zakażenia HCV związanego ze współzaka-
żeniem HBV lub HIV jest identyczna jak w mono-
infekcji HCV. U chorych, podobnie jak w przypadku 
innych schorzeń towarzyszących, należy uwzględnić 
możliwe interakcje lekowe. Ze względu na brak inte-
rakcji z lekami antyretrowirusowymi, w przypadku 
współzakażenia HCV/HIV optymalne wydaje się 
obecnie stosowanie SOF. 

•	 Zakażenia wszystkimi genotypami HCV u dzieci (po 
ukończeniu 3 roku życia) leczymy rutynowo terapią 
dwulekową PegIFNa i RBV 

W tabelach na końcu pracy przedstawiono daw-
kowanie leków uwzględnionych w rekomendacjach 
(tabela I), przeciwwskazania do stosowania terapii 

Tabela I. Dawkowanie leków uwzględnionych w rekomendacjach
Grupy leków Klasy Leki dawkowanie podstawowe

Leki o bezpośrednim działaniu 
przeciwwirusowym (DAA-Direct 
Acting Antivirals)

Inhibitory NS3 (proteazy)
Boceprewir (BOC), 
Telaprewir (TVR), 
Symeprewir (SMV), 

2400 mg/dz. w 3 dawkach
2250 mg/dz. w 2 dawkach
150 mg/dz.

Inhibitory NS5B (polimerazy) Sofosbuwir (SOF) 400 mg/dz.
Inhibitory NS5A Daklataswir (DCV) 60 mg/dz.

Interferony Interferony pegylowane alfa 
(PegIFNa)

PegIFNa2a
PegIFNa2b

180 mg/tydz.
1,5 mg/kg/tydz.

Inne Rybawiryna (RBV) 1000 lub 1200 mg przy masie ciała 
<75 kg lub >75 kg 
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interferonem alfa (tabela II), kryteria nietolerancji in-
terferonu (tabela III), opcje terapeutyczne w leczeniu 
zakażeń poszczególnymi genotypami HCV (tabela IV) 
i definicje związane z nieskutecznością terapii (tabe-
la V).

Zalecenia szczegółowe
Podstawowym kryterium różnicującym postępowa-

nie terapeutyczne jest genotyp HCV.

Genotyp 1
Leczenie chorych dotychczas nieleczonych i z na-

wrotem zakażenia po terapii dwulekowej PegIFNa 
z RBV powinno być prowadzone z zastosowaniem 
terapii trójlekowej obejmującej:
•	 jeden z leków z grupy DAA - BOC, TVR, SOF, SMV, 

DCV, a po uzyskaniu stosownej rejestracji EMA lub 
FDA inny lek z tej grupy.

•	 jeden z interferonów pegylowanych alfa: PegIFNa2a 
lub PegIFNa2b

•	 rybawirynę

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniż-
szych przypadków:
•	 całkowitego lub częściowego braku odpowiedzi 

na terapię dwulekową PegIFNa z RBV
•	 nieskuteczności leczenia trójlekowego 
•	 zaawansowanego włóknienia wątroby (odpowia-

dającego czwartemu stopniowi włóknienia), 
•	 przeciwwskazań lub nietolerancji interferonu, 

pacjent powinien otrzymać terapię złożoną z leków 
z grupy DAA ewentualnie z rybawiryną (bez inter-
feronu) stosowaną w skojarzeniach o potwierdzonej 
skuteczności. 

Terapie trójlekowe 

Terapia z boceprewirem
Włączenie BOC poprzedzone jest czterotygodnio-

wym cyklem terapii dwulekowej, określanym jako faza 
wprowadzająca. Polega ona na podawaniu jednego 
z PegIFNa w skojarzeniu z RBV. Boceprewir włączamy 
od 5 tygodnia terapii (13).

Czas leczenia u chorych dotychczas nieleczonych 
powinien wynosić: 
•	 28 tygodni (4 tyg. terapii wprowadzającej + 24 tyg. 

trójlekowej) jeżeli w 8 i 24 tygodniu leczenia nie 
wykrywa się HCV RNA w surowicy.

•	 48 tygodni (4 tyg. terapii wprowadzającej + 32 
tyg. trójlekowej + 12 tyg. PegIFNa i RBV) jeżeli 
wiremia stwierdzana w 8 tygodniu terapii staje się 
niewykrywalna w 24 tygodniu.
Czas leczenia u chorych z nawrotem zakażenia po 

terapii dwulekowej PegIFNa i RBV powinien wynosić
•	 48 tygodni (4 tyg. terapii wprowadzającej + 32 tyg. 

trójlekowej + 12 tyg. PegIFNa i RBV) jeżeli wire-
mia staje się niewykrywalna w 24 tygodniu.
Leczenie trójlekowe z BOC przerywamy jeżeli:

•	 w 8 tygodniu terapii HCV RNA wynosi ≥1000 IU/mL
•	 w 12 tygodniu terapii HCV RNA wynosi ≥100 IU/mL
•	 w 24 tygodniu terapii HCV RNA jest wykrywalne 

(zalecany poziom wykrywalności ≥25 IU/mL). 

Terapia z telaprewirem
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem TVR jest 

prowadzone od początku w skojarzeniu z PegIFNa 
z RBV przez 12 tygodni, po czym pacjent u którego 
w 4 i 12 tygodniu terapii wiremia jest niewykrywalna, 
przez kolejne 12 tygodni otrzymuje wyłącznie PegIF-
Na i RBV. Terapię trójlekową z TVR należy przerwać, 
gdy stężenie HCV RNA przekracza 1000 IU/mL w 4 
lub 12 tygodniu. U pozostałych pacjentów leczenie 
dwulekowe kontynuujemy do 48 tygodnia. Jeżeli w 24 
lub 36 tygodniu wiremia jest wykrywalna, leczenie 
przerywamy (14).

Tabela II. Przeciwwskazania do stosowania terapii interfero-
nem alfa

Interferony alfa nie powinny być stosowane 
w następujących sytuacjach:
•	 wywiad nadwrażliwości na interferony lub na którąkolwiek 

substancję pomocniczą,
•	 niewyrównana marskość wątroby,
•	 zapalenie wątroby lub inna choroba o etiologii autoimmuno-

logicznej, 
•	 stan po przeszczepieniu wątroby lub innego narządu,
•	 pacjenci zakwalifikowani do przeszczepienia wątroby,
•	 ciężka, zwłaszcza niestabilna choroba serca, której utrudnione 

kontrolowanie zostało potwierdzone konsultacją kardiologiczną,
•	 zespół metaboliczny, a zwłaszcza trudna do opanowania cu-

krzyca, której utrudnione kontrolowanie zostało potwierdzone 
konsultacją endokrynologiczną,

•	 depresja, myśli samobójcze lub próby samobójcze udokumen-
towane badaniem psychiatrycznym,

•	 choroby tarczycy przebiegające z nieprawidłowymi warto-
ściami TSH,

•	 niedokrwistość,
•	 małopłytkowość <90 000 /mL,
•	 bezwzględna liczba neutrofilów <1500 /mL.

Tabela III. Kryteria nietolerancji interferonu
Nietolerancja interferonu ma miejsce w przypadku wystą-
pienia w trakcie leczenia przynajmniej jednego z poniższych 
objawów:
•	 nadwrażliwość na interferon lub na którąkolwiek substancję 

pomocniczą,
•	 schorzenie autoimmunologiczne,
•	 zaostrzenie istniejącej uprzednio choroby towarzyszącej,
•	 obniżenie wyjściowej masy ciała o więcej niż 20%,
•	 depresja, myśli samobójcze lub próby samobójcze,
•	 nieprawidłowe wartości TSH,
•	 stężenie hemoglobiny <8,5 mg%,
•	 małopłytkowość <50 000 /mL,
•	 bezwzględna liczba neutrofilów <500 /mL.
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Terapia z sofosbuwirem
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem SOF jest 

prowadzone w skojarzeniu z PegIFNa z RBV przez 12 
tygodni zarówno u chorych dotychczas nieleczonych, 
jak i z nawrotem zakażenia po terapii dwulekowej Pe-
gIFNa i RBV (15).

Terapia z symeprewirem
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem SMV jest 

prowadzone od początku w skojarzeniu z PegIFNa 
z RBV przez 12 tygodni, po czym odstawiony zostaje 
SMV i pacjent przez kolejne 12 tygodni otrzymuje 
wyłącznie PegIFNa i RBV. Terapię trójlekową z SMV 
należy przerwać w przypadku wykrywalnego HCV 
RNA (zalecany poziom wykrywalności ≥25 IU/mL) 
w 4 lub 12 tygodniu (16). 

Tabela IV. Opcje terapeutyczne w leczeniu zakażeń poszczególnymi genotypami HCV
Genotyp Populacja Leki Czas terapii

1

Dotychczas nieleczeni lub nawrót po terapii 
PegIFNa+RBV 

BOC+PegIFNa+RBV 
TVR+PegIFNa+RBV 
SOF+PegIFNa+RBV 
SMV+PegIFNa+RBV
DCV+PegIFNa+RBV

28-48 tyg. (w tym 24-32 tyg. BOC)
24-48 tyg. (w tym 12 tyg. TVR) 
12 tyg. 
24 tyg. (w tym 12 tyg. SMV)
24 tyg. (w tym 12-24 tyg. DCV)

•	Częściowy lub całkowity brak odpowiedzi na 
PegIFNa+RBV lub leczenie trójlekowe z IFN,

•	Zaawansowane włóknienie (F4) lub wywiad 
niewyrównania funkcji wątroby,

•	Przeciwwskazania lub nietolerancja IFN 

SOF+SMV+/-RBV
SOF+DCV+/-RBV
SOF+RBV

12 tyg.
24 tyg.
24 tyg.

2

Nieleczeni PegIFNa+RBV 16-24 tyg.
•	 Nieskuteczność PegIFNa+RBV
•	 Zaawansowane włóknienie (F4) lub wywiad 

niewyrównania funkcji wątroby
SOF+PegIFNa+RBV 12 tyg.

Przeciwwskazania lub nietolerancja IFN SOF+RBV 12 tyg.

3

Nieleczeni PegIFNa+RBV 16-24 tyg.
•	 Nieskuteczność PegIFNa+RBV
•	 Zaawansowane włóknienie (F4) lub wywiad 

niewyrównania funkcji wątroby
SOF+PegIFNa+RBV 12 tyg.

Przeciwwskazania lub nietolerancja IFN SOF+RBV 24 tyg.
Nieskuteczność terapii trójlekowej lub SOF+RBV SOF+DCV+/-RBV 24 tyg.

4

Dotychczas nieleczeni lub nawrót po terapii 
PegIFNa+RBV 

SOF+PegIFNa+RBV 
SMV+PegIFNa+RBV
DCV+PegIFNa+RBV

12 tyg. 
24 tyg. (w tym 12 tyg. SMV)
24 tyg. (w tym 12-24 tyg. DCV)

•	Częściowy lub całkowity brak odpowiedzi na 
PegIFNa+RBV lub leczenie trójlekowe z IFN,

•	Zaawansowane włóknienie (F4) lub wywiad 
niewyrównania funkcji wątroby,

•	Przeciwwskazania lub nietolerancja IFN 

SOF+SMV+/-RBV
SOF+DCV+/-RBV
SOF+RBV

12 tyg.
24 tyg.
24 tyg.

5 i 6

Nieleczeni oraz z nieskuteczną uprzednią terapią SOF+PegIFNa+RBV 12 tyg.
•	 Przeciwwskazania lub nietolerancja IFN,
•	 Zaawansowane włóknienie (F4) lub wywiad 

niewyrównania funkcji wątroby
SOF+RBV 24 tyg.

1,2,3,4,5,6 Zakwalifikowani do przeszczepienia wątroby SOF+RBV do momentu wykonania 
przeszczepienia, maksymalnie 24 tyg.

1,3,4,5,6
Po przeszczepieniu wątroby

SOF+DCV+/-RBV 12-24 tyg.
2 SOF+RBV 12-24 tyg.
1,4 SOF+SMV+/-RBV 1-24 yg.

Tabela V. Definicje związane z nieskutecznością terapii
Charakter braku odpowiedzi na leczenie Definicja
Całkowity brak odpowiedzi wirusologicznej: stężenie HCV RNA przez cały okres terapii nie uległo obniżeniu o więcej niż 2 

logarytmy dziesiętne (100-krotnie).
Częściowa odpowiedź wirusologiczna: stężenie HCV RNA w trakcie terapii uległo obniżeniu o więcej niż 2 logarytmy 

dziesiętne (100-krotnie), ale przez cały czas terapii było wykrywalne.
Nawrót: HCV RNA niewykrywalne w chwili zakończenia terapii lecz wykrywalne 

w okresie obserwacji po leczeniu.
Przełom wirusologiczny: HCV RNA wykrywalne w trakcie leczenia u pacjenta, u którego wcześniej było 

ono niewykrywalne.
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Terapia z daklataswirem
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem DCV jest pro-

wadzone od początku w skojarzeniu z PegIFNa z RBV 
przez 12 tygodni. Jeżeli w 4 tygodniu terapii HCV RNA 
<25 IU/ml i niewykrywalne (zalecany poziom detekcji 
<15 IU/mL) w 10 tygodniu, to przez kolejne 12 tygodni 
pacjent otrzymuje wyłącznie PegIFNa i RBV. Jeżeli w 4 
tygodniu HCV RNA ≥25 IU/mL, a w 10 tygodniu nadal 
jest wykrywalne (>15 IU/mL), to terapia trójlekowa 
powinna być kontynuowana do 24 tygodnia (5). 

Terapie bez interferonu
Terapia bez interferonu jest zalecana w każdym 

z poniższych przypadków:
•	 całkowity lub częściowy brak odpowiedzi na po-

wyższe leczenie trójlekowe lub terapię dwulekową 
PegIFNa i RBV, 

•	 zaawansowane włóknienie wątroby (F4), lub obec-
ność w wywiadzie niewyrównanej funkcji wątroby,

•	 przeciwwskazania lub nietolerancja interferonu. 
Potwierdzoną skuteczność posiadają skojarzenia:

•	 SOF + SMV +/- RBV przez 12 tygodni,
•	 SOF + DCV +/- RBV przez 24 tygodnie,
•	 SOF + RBV przez 24 tygodnie w przypadku braku 

możliwości zastosowania jednego z powyższych 
dwóch skojarzeń.

Genotyp 2
Terapia dwulekowa z interferonem

Skojarzenie PegIFNa z RBV powinno być stosowa-
ne u chorych dotychczas nieleczonych. Czas leczenia 
wynosi 24 tygodnie, ale może być skrócony do 16 tyg. 
u chorych z niską wyjściową wiremią (<400 000 IU/
mL), która jest niewykrywana po 4 tygodniach terapii. 
Leczenie należy przerwać jako bezcelowe, jeżeli po 12 
tygodniach terapii wiremia w surowicy krwi nie zmniej-
szyła się o co najmniej dwie wartości logarytmiczne 
(tj. 100-krotnie).

Terapia trójlekowa z interferonem
Skojarzenie PegIFNa, RBV i SOF powinno być 

stosowane przez 12 tyg. w poniższych przypadkach:
•	 nieskuteczność wcześniejszego leczenia dwule-

kowego PegIFNa i RBV (nawrót, całkowity lub 
częściowy brak odpowiedzi), 

•	 zaawansowane włóknienie wątroby (F4).

Terapia dwulekowa bez interferonu
Skojarzenie SOF z RBV powinno być stosowane 

przez 12 tyg. wyłącznie w przypadku przeciwwskazań 
lub nietolerancji interferonu. U chorych z marskością 
wątroby czas leczenia może być przedłużony do 20 tyg.

Genotyp 3
Terapia dwulekowa z interferonem

Skojarzenie PegIFNa z RBV powinno być stosowa-
ne u chorych dotychczas nieleczonych. Czas leczenia 
wynosi 24 tygodnie, ale może być skrócony do 16 tyg. 
u chorych z niską wyjściową wiremią (<400 000 IU/
mL), która jest niewykrywana po 4 tygodniach terapii. 
Leczenie należy przerwać jako bezcelowe, jeżeli po 12 
tygodniach terapii wiremia w surowicy krwi nie zmniej-
szyła się o co najmniej dwie wartości logarytmiczne 
(tj. 100-krotnie).

Terapia trójlekowa z interferonem
Skojarzenie PegIFNa, RBV i SOF powinno być 

stosowane przez 12 tyg. w poniższych przypadkach:
•	 nieskuteczność wcześniejszego leczenia dwule-

kowego PegIFNa i RBV (nawrót, całkowity lub 
częściowy brak odpowiedzi), 

•	 zaawansowane włóknienie wątroby (F4).

Terapia dwulekowa bez interferonu
Powinna być stosowana przez 24 tyg. wyłącznie 

w przypadku przeciwwskazań lub nietolerancji interfe-
ronu. Potwierdzoną skuteczność posiadają skojarzenia:
•	 SOF + RBV - u chorych dotychczas nieleczonych,
•	 SOF + DCV +/- RBV - u chorych z nieskuteczną 

uprzednią terapią trójlekową lub SOF+RBV.

Genotyp 4
Terapie trójlekowe z interferonem

Stosowanie tych terapii jest zalecane wyłącznie 
u chorych uprzednio nieleczonych lub u chorych z na-
wrotem zakażenia po terapii dwulekowej PegIFNa 
i RBV (niewykrywalne HCV RNA w surowicy w chwili 
zakończenia leczenia dwulekowego PegIFNa z RBV 
i pojawienie się wiremii w późniejszym okresie).

Terapia z sofosbuwirem
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem SOF jest 

prowadzone w skojarzeniu PegIFNa z RBV przez 12 
tygodni zarówno u chorych dotychczas nieleczonych, 
jak i z nawrotem zakażenia po terapii dwulekowej 
PegIFNa i RBV.

Terapia z symeprewirem
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem SMV jest 

prowadzone od początku w skojarzeniu PegIFNa 
z RBV przez 12 tygodni, po czym odstawiony zostaje 
SMV i pacjent przez kolejne 12 tygodni otrzymuje 
wyłącznie PegIFNa i RBV. Terapię trójlekową z SMV 
należy przerwać w przypadku wykrywalnego HCV 
RNA (zalecany poziom wykrywalności ≥25 IU/mL) 
w 4 lub 12 tygodniu. 
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Terapia z daklataswirem
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem DCV jest pro-

wadzone od początku w skojarzeniu PegIFNa z RBV 
przez 12 tygodni. Jeżeli w 4 tygodniu terapii HCV RNA 
<25 IU/ml i niewykrywalne (zalecany poziom detekcji 
<15 IU/mL) w 10 tygodniu, to przez kolejne 12 tygodni 
pacjent otrzymuje wyłącznie PegIFNa i RBV. Jeżeli 
w 4 tygodniu HCV RNA ≥25 IU/mL, a w 12 tygodniu 
nadal wykrywalne (>15 IU/mL), to terapia trójlekowa 
powinna być kontynuowana do 24 tygodnia. 

Terapie bez interferonu
Terapia bez interferonu jest zalecana w poniższych 

przypadkach:
•	 częściowy lub całkowity brak odpowiedzi na le-

czenie trójlekowe lub terapię dwulekową PegIFNa 
z RBV, 

•	 zaawansowane włóknienie wątroby (F4), lub wy-
wiad niewyrównania funkcji wątroby,

•	 obecność przeciwwskazań lub nietolerancji interfe-
ronu. 

Potwierdzoną skuteczność posiadają skojarzenia:
•	 SOF + SMV +/- RBV przez 12 tygodni,
•	 SOF + DCV +/- RBV przez 24 tygodnie,
•	 SOF + RBV przez 24 tygodnie, w przypadku braku 

możliwości zastosowania jednego z powyższych 
dwóch skojarzeń.

Genotyp 5 lub 6
Terapia trójlekowa z interferonem
Skojarzenie PegIFNa, RBV i SOF powinno być 
stosowane przez 12 tyg. u wszystkich chorych 
jako terapia podstawowa.

Terapia dwulekowa bez interferonu
Skojarzenie SOF i RBV powinno być stosowane 

przez 24 tyg. wyłącznie w przypadku przeciwwskazań 
lub nietolerancji interferonu. 
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STRESZCZENIE

Opracowana przez Geoffrey’a Rose’a strategia medycyny prewencyjnej wprowadziła istotny przełom w my-
śleniu o skuteczności działań zapobiegawczych. Rozróżnienie działań prowadzonych w obrębie grup wysokiego 
ryzyka i działań prowadzonych na poziomie całej populacji pozwoliło na uświadomienie pracownikom zdrowia 
publicznego, że koncentracja na specjalnie zagrożonych jednostkach może pomijać osoby o mniejszym ryzyku 
indywidualnym, ale ze względu na ich liczebność w populacji mogą one stanowić większą liczbę zachorowań. 
Autor tego opracowania wskazuje na istotność rozróżnień dokonanych przez Rose’a, ale też podkreśla istniejące 
wśród nich uproszczenia i postuluje podejście zorientowane na efektywność, które uwzględniałoby zintegrowane 
działania na poziomie całej populacji. Byłaby to próba dotarcia ze zindywidualizowanym przekazem do mniej-
szych grup społecznych oraz do poszczególnych jednostek, także poza grupami wysokiego ryzyka. W opinii 
autora ma to szczególne znaczenie w sytuacji znacznego rozwarstwienia społecznego.

Słowa kluczowe: Geoffrey Rose, strategia medycyny prewencyjnej, rozwarstwienie społeczne

WSTĘP

Geoffrey Rose w swej pracy z 1985 r. „Sick indivi-
duals and sick populations” (1) sformułował podstawy 
nowej strategii zapobiegania chorobom. W kolejnych 
publikacjach, a szczególnie w książce: „The Strategy 
of Preventive Medicine”(2) Rose rozwinął te poglądy 
i swoją strategię zastosował do kolejnych grup chorób. 
Poglądy Rose’a miały duży wpływ na podejście do 
zagadnień zdrowia publicznego, a nawet można po-
wiedzieć, że stanowiły swego rodzaju rewolucję w poj-
mowaniu problematyki prewencji chorób. Przez wielu 
epidemiologów i działaczy zdrowia publicznego zostały 
one przyjęte bez większych zastrzeżeń, choć już wkrótce 
po opublikowaniu „Strategii” znaleźli się też surowi 
krytycy podejścia Rose’a (3). Jaka jest dziś, po niemal 
trzech dekadach rozwoju epidemiologii, aktualność jego 
modelu? Czy jest to nadal paradygmat zapobiegania cho-
robom w populacji, czy też strategię Rose’a wypadałoby 
poddać przynajmniej częściowej rewizji?

Geoffrey Rose jako punkt wyjścia proponowanej 
strategii przyjął rozróżnienie między przyczynami 
zachorowań indywidualnych na daną chorobę oraz 
przyczynami zapadalności na tę chorobę w populacji 
wskazując, że przyczyny te mogą się od siebie znacznie 
różnić. Stosując metaanalizę Rose dokonał zestawień 
zapadalności na różne choroby z rozpowszechnieniem 

czynników ryzyka tych chorób. W wyniku tej meta-
analizy wykazał, że w wielu sytuacjach zachorowania 
występujące w tzw. grupach ryzyka, czyli u osób ze 
szczególnie wysokimi parametrami narażenia, są mniej 
liczne niż wśród pozostałych członków populacji, wśród 
których poziom narażenia jest wyraźnie niższy. Dzieje 
się tak dlatego, że choć w grupach ryzyka indywidualne 
prawdopodobieństwo zachorowania jest wyższe niż 
w pozostałej części populacji, różnice w liczebności 
grup ryzyka i osób pozostających poza tymi grupami po-
wodują, iż większość zachorowań w populacji dotyczy 
osób poza grupami ryzyka. Przy całej doniosłości jest 
to spostrzeżenie w swej istocie bardzo proste. Liczba 
nowych przypadków w określonym czasie w danej 
subpopulacji jest iloczynem zapadalności i liczebności 
tej subpopulacji. Zatem wśród osób nienarażonych lub 
o mniejszym poziomie narażenia liczba przypadków 
będzie większa niż w grupach ryzyka, gdy stosunek 
zapadalności w grupach ryzyka do zapadalności w po-
zostałej części populacji będzie mniejszy niż stosunek 
liczebności osób poza grupami ryzyka do liczebności 
tych grup:

 

gdzie: In stanowi zapadalność w grupach ryzyka, Ln 
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liczebność grup ryzyka, Inn zapadalność poza grupami 
ryzyka, Lnn  a liczebność populacji poza grupami ryzyka. 

Drugim podstawowym spostrzeżeniem Rose’a jest 
rozróżnienie między przyczynami poszczególnych za-
chorowań oraz przyczynami zapadalności. Przyczyny 
poszczególnych zachorowań Rose rozumie tak jak 
to sformułował Roy Acheson: „Dlaczego ten pacjent 
zachorował na tę chorobę w tym czasie”? Taki sposób 
dociekania przyczyn choroby jest charakterystyczny 
dla lekarza przyjmującego nowego pacjenta. Opiera się 
na sprawdzeniu znanych wcześniej czynników ryzyka 
danej choroby, a tam gdzie to możliwe, również jej 
bezpośrednich przyczyn. 

Rozważając przyczyny zapadalności Rose zwraca 
uwagę, że w populacjach, w których dany czynnik 
narażenia jest bardzo rozpowszechniony, a szczegól-
nie wtedy, gdy jest powszechny jak zanieczyszczenie 
powietrza lub skład wody do picia, wykazanie, że 
stanowi on czynnik ryzyka może być praktycznie nie-
możliwe w badaniach tylko jednej populacji i wymaga 
porównania obecności narażenia lub jego miary w co 
najmniej dwu różnych populacjach. Jest to spostrze-
żenie prawdziwe, znane przynajmniej od czasu badań 
Goldbergera nad pelagrą i stanowi ważne odejście od 
rygorystycznego traktowania błędu ekologicznego (4). 

Rozróżnienie przyczyn zachorowań indywidual-
nych oraz przyczyn zapadalności stanowi u Rose’a 
przesłankę do uzasadnienia koncentracji działań profi-
laktycznych raczej na populacjach niż na pojedynczych 
osobach. Ocena przesłania Rose’a powinna zatem 
dotyczyć obu elementów: jak uzasadnione są jego prze-
słanki i jak racjonalny jest postulat kierowania działań 
profilaktycznych do całych populacji.

CHORA POPULACJA 

Dla purystów filozoficznych termin „chora po-
pulacja” mógłby stanowić próbę wprowadzenia do 
epidemiologii jakiegoś bytu abstrakcyjnego. Jednak 
lektura tekstów Rose’a wyraźnie pokazuje, że jest to po 
prostu figura retoryczna, za którą kryje się zapadalność 
w populacji na określoną chorobę. Rose rozgranicza 
przyczyny zachorowań indywidualnych (the determi-
nants of individual cases) oraz przyczyny zapadalności 
(the determinants of incidence rate). I tu trudno się z nim 
nie zgodzić, choć język, jakim się posługuje w tym roz-
różnieniu wymaga doprecyzowania. Czym innym jest 
obecność określonego czynnika ryzyka u indywidualnej 
osoby, a czym innym jest rozpowszechnienie tego czyn-
nika w populacji. O ile w pojedynczym przypadku przy-
czyną zachorowania jest zespół znanych i nieznanych 
czynników ryzyka, dostateczny do tego, aby człowiek 
zachorował, to zapadalność w populacji jest następ-
stwem rozpowszechnienia tych samych oraz innych 

czynników ryzyka występujących w różnych kombi-
nacjach u osób, które w tej populacji zachorowały. Nie 
jest też tak, że lekarz może określić czynniki ryzyka, 
które sprzyjały wystąpieniu choroby u pojedynczego 
pacjenta w oderwaniu od badań epidemiologicznych, 
w których stwierdzono, że dana choroba w populacji 
występuje częściej u osób, które zetknęły się wcześniej 
z tymi czynnikami ryzyka. Argument Rose’a, że w po-
pulacjach, które różnią się wartościami średnimi np. 
rozkładu ciśnienia tętniczego, istnieje jakiś czynnik, 
który oddziałuje na populację jako na całość, wykracza 
jednak poza empirię badań epidemiologicznych. Rose 
twierdzi: „Dlaczego nadciśnienie jest nieobecne u Ke-
nijczyków, a jest częste w Londynie? Odpowiedź na to 
pytanie dotyczy determinantów średniej dla populacji; 
gdyż to co rozróżnia te dwie grupy nie odnosi się do 
charakterystyki jednostek, to jest raczej przesunięcie 
całego rozkładu – masowy wpływ działający na popu-
lację jako całość”(1). 

Trudno dociec, jak Rose wyobrażał sobie „wpływ na 
populację jako całość”. Rozkład danej charakterystyki 
(np. wartości ciśnienia tętniczego krwi) w populacji jest 
rozkładem częstości jej występowania u poszczególnych 
członków. Przesunięcie rozkładu w jakąkolwiek stronę 
trudno interpretować inaczej jak innym rozpowszechnie-
niem w tej populacji czynników (środowiskowych lub 
osobniczych), które zwiększają lub zmniejszają prawdo-
podobieństwo wystąpienia danej charakterystyki u po-
szczególnych ludzi lub zmiany u nich jej wartości licz-
bowej np. ciśnienia tętniczego krwi lub poziomu glukozy 
na czczo. W konkretnym przypadku różnic w średnich 
rozkładu wartości ciśnienia tętniczego u mieszkańców 
Kenii i Londynu może to być jakiś czynnik występujący 
z różną częstością lub/i wielkością w obu populacjach 
lub występujący tylko w jednej z nich. Dziś znamy wie-
le takich czynników, które w tym przypadku miałyby 
wysokie prawdopodobieństwo wstępne oddziaływania 
na rozkład ciśnienia tętniczego krwi i warto by je w obu 
populacjach sprawdzić, o ile od czasów Rose’a nie zo-
stało to jeszcze zrobione. W każdym razie jakiekolwiek 
oddziaływanie na rozkład zmiennych w populacji inaczej 
niż przez oddziaływanie na jej indywidualnych członków, 
pozostaje poza moją wyobraźnią.

STRATEGIA „WYSOKIEGO RYZYKA” 
I STRATEGIA „POPULACYJNA”

Podział strategii działań zapobiegawczych Rose 
oparł na swym rozróżnieniu ryzyka indywidualnego 
oraz ryzyka dla populacji. W jego opinii strategia 
wysokiego ryzyka zasadza się na odcięciu fragmentu 
rozkładu zapadalności (lub chorobowości) względem 
narażenia z pozostawieniem jego końca o wysokim 
ryzyku (1). 



Chorzy ludzie i chore populacje 579Nr 3

W prewencji chorób strategię wysokiego ryzyka 
Rose zdaje się rozumieć jako działanie przede wszyst-
kim lekarzy, którzy swą tradycyjną praktykę nakie-
rowaną na osoby chore rozszerzają na osoby zdrowe 
o wysokim ryzyku zachorowania, wyselekcjonowane 
z populacji w wyniku badań przesiewowych. Jest to 
zatem prewencja stosowana indywidualnie, charaktery-
zująca się wysoką motywacją osoby będącej jej obiek-
tem oraz stosującego ją lekarza. W opinii Rose’a jest 
to strategia o wysokiej indywidualnej skuteczności.

Związane z tą strategią niedogodności polegają 
w opinii Rose’a na wysokim koszcie i trudnościach 
z przeprowadzeniem badań przesiewowych. Adreso-
wane do pojedynczych osób działania prewencyjne 
mają ograniczony efekt czasowy i w skali jednostkowej 
odnoszą się do nieustalonego i zwykle niskiego poziomu 
wstępnego prawdopodobieństwa zachorowania. Rose 
za istotną trudność w ich wdrażaniu uważa niedopaso-
wanie zmienionego trybu życia np. diety do obyczajów 
środowiska, z którym dana osoba jest związana.

Promowana przez Rose’a strategia populacyjna 
może być realizowana przez poprawę warunków 
zdrowotnych środowiska naturalnego, a szczególnie 
przez promocję zachowań prozdrowotnych społeczeń-
stwa i kształtowanie w tym kierunku niektórych norm 
społecznych. Osiągnięcie powodzenia na tej drodze 
mogłoby dać bardzo wyraźną redukcję zapadalności 
na choroby, do których te działania byłyby adresowane. 
Jako przykład Rose podał wynik badania Framingham, 
że obniżenie średniej ciśnienia tętniczego populacji o 10 
mm Hg dałoby zmniejszenie umieralności z powodu 
chorób serca i naczyń o 30%. Słusznie też zauważył, 
że wprowadzenie zachowań prozdrowotnych, jako spo-
łecznej normy zachowania, pozwoliłoby uniknąć kon-
fliktów czy stygmatyzacji związanych z zachowaniami 
odstającymi od przyjętych w środowisku społecznym.

Rose zdawał sobie sprawę z ograniczeń strategii 
populacyjnej. Wśród nich wymienia małą korzyść dla 
osób indywidualnych i związaną z tym niską motywację 
zarówno lekarzy, jak i osób, do których działania pre-
wencyjne są adresowane. Wymienione tu niedogodności 
stanowią szczególnie trudny problem w przypadku 
zdarzeń rzadkich, zwłaszcza gdy działania prewencyjne 
pociągają za sobą znaczne koszty i jak to ma miejsce 
w prewencji z zastosowaniem preparatów leczniczych 
lub szczepionek, działaniom tym mogą towarzyszyć 
niekorzystne efekty uboczne. 

Obie strategie nie wykluczają się nawzajem i Rose 
wyraźnie to podkreśla. Wybór strategii zapobiegania 
chorobie powinien uwzględniać jej ciężkość i roz-
powszechnienie, ale także bezpieczeństwo działań 
prewencyjnych i koszty badań epidemiologicznych 
dających rozpoznanie problemu oraz w przypadkach, 
gdy przewidywany jest ograniczony zakres prewencji, 
koszt badań przesiewowych mających wyłonić subpo-

pulację, do której racjonalne jest zastosowanie działań 
zapobiegawczych. 

W wielu współczesnych, w tym w przygotowanych 
przez WHO, opracowaniach strategii zapobiegania 
chorobom podział Rose’a na strategie działań popula-
cyjnych i prewencji indywidualnej w grupach wysokie-
go ryzyka stanowi wyraźnie przedstawioną podstawę 
klasyfikacji (5). Liczne działania prewencyjne poddają 
się w pełni tej klasyfikacji. Są jednak takie, które w za-
leżności od sposobu ich prowadzenia łączą w sobie 
cechy obu typów i zaklasyfikowanie ich w kategoriach 
Rose’a, jeśli w ogóle jest potrzebne, zależy od tego, 
jak te działania są interpretowane. Przykładem takiej 
profilaktyki są obowiązkowe szczepienia. Dotyczą całej 
populacji, ale podawane są pojedynczym jednostkom 
i to przede wszystkim należącym do grupy podwyż-
szonego ryzyka, jaką stanowią dzieci w pierwszych 
latach życia. Rose, co prawda, przyjmował możliwość 
jednoczesnego stosowania obu typów prewencji, ale 
w swoich pracach wyraźnie zaznaczał ich definicyjną 
rozłączność. 

PROFILAKTYKA ZORIENTOWANA 
NA SKUTECZNOŚĆ

Promowane przez Rose’a podejście populacyjne do 
działań prewencyjnych ma dwa podstawowe kierunki 
działania: masywne interwencje środowiskowe oraz 
działania poprzez wpływ na dominujące w społeczeń-
stwie normy postępowania. Oba te kierunki działania 
dotyczą redukcji lub eliminacji narażeń i przez to pla-
sują się w sferze prewencji pierwotnej. Historyczny 
przegląd działań w zakresie interwencji środowisko-
wych wskazuje, że największym bodaj sukcesem w tym 
zakresie było wprowadzenie kanalizacji i wodociągów 
w miastach. Choć w pierwszym okresie zdarzało się im 
być rozsadnikiem chorób układu pokarmowego, jak 
wskazywały choćby badania  Snowa (6), to w miarę 
ulepszeń i rozwoju technologicznego stały się one obok 
szczepień profilaktycznych szczególnie ważnym czyn-
nikiem zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne. 

Kolejny front poprawy bezpieczeństwa środowiska 
to walka z zanieczyszczeniem powietrza. Mimo wystę-
powania w spalinach samochodowych i innych produk-
tach spalania substancji o potencjale karcinogennym, 
udział zanieczyszczenia powietrza w ryzyku raka płuc 
jest nikły w porównaniu z paleniem papierosów (7). 
Dużo poważniejszy jest wpływ zanieczyszczeń powie-
trza na nieżytowe choroby oskrzeli (8). Nie kwestionu-
jąc znaczenia uwalniania siedzib ludzkich od uciążliwo-
ści związanej z zanieczyszczeniem powietrza, a dotyczy 
to również innych zanieczyszczeń środowiskowych, 
ważne jest, aby włączanie interwencji środowiskowych 
do profilaktyki chorób było połączone z wykazaniem 
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powiązania przedmiotu tych interwencji z zapadalno-
ścią w wiarygodnych badaniach epidemiologicznych. 
I co jest równie ważne, we wszystkich podejmowanych 
działaniach prewencyjnych konieczne jest zestawienie 
oczekiwanych pożytków z przewidywanymi kosztami. 

Wiele zmiennych narażenia związanych jest 
z trybem życia i w bezpośredni sposób zależnych od 
świadomego działania poszczególnych osób lub bez-
refleksyjnie przyjmowanych norm i obyczajów danej 
populacji. Stanowią one znaczące i dobrze udokumento-
wane w badaniach epidemiologicznych czynniki ryzyka 
chorób lub urazów. Do najważniejszych i powszechnie 
znanych należą: palenie tytoniu, otyłość i dieta z dużą 
zawartością tłuszczów i węglowodanów, niedostatek 
aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu oraz przyj-
mowanie substancji odurzających. Zmiana obyczajów 
populacji jest może jeszcze trudniejsza niż poprawa 
środowiska naturalnego. Pewien mierny sukces w ogra-
niczeniu palenia papierosów przyniósł lęk przed zagro-
żeniem rakiem płuc, który spowodował, że wiele doro-
słych osób rzuciło palenie. Jednocześnie jednak wśród 
młodzieży nastoletniej liczba osób palących w wielu 
krajach nie zmniejsza się, lecz zwiększa. Niewątpliwą 
porażką programów zmiany obyczajów jest narastanie 
problemu otyłości w wielu krajach. Uświadamiające 
działania prewencyjne na poziomie populacji zderzają 
się w tym przypadku z łatwym dostępem do barów 
szybkiej obsługi, serwujących tuczące potrawy oraz 
do słodyczy jedzonych między posiłkami. Agresywne 
reklamy i zachęty okazują się mieć dużo większą siłę 
oddziaływania niż najlepiej nawet udokumentowane, 
ale mało atrakcyjne działania uświadamiające, które 
odwołują się do efektów odległych w czasie. Podawane 
przez lekarzy kardiologów i diabetologów trudności 
związane ze zmianą obyczajów żywieniowych osób 
mających początkowe lub nawet zaawansowane ob-
jawy chorobowe wskazują, jak trudna jest zmiana 
utrwalonych nawyków żywieniowych i dotyczących 
aktywności fizycznej, nawet w sytuacji poważnych za-
grożeń i zaburzeń zdrowia. A dzieje się tak w prewencji 
wtórnej i trzeciorzędowej promowanej przez lekarzy 
wśród pacjentów w bezpośrednim kontakcie. 

Podkreślany przez Rose’a na przykładzie nadci-
śnienia tętniczego wielki potencjał poprawy zdrowia 
poprzez prewencję działającą na poziomie populacji 
jest w większości przypadków trudny do wykorzystania 
i w większości krajów nie jest wykorzystywany. Tym 
ważniejszy wzór stanowią nieliczne sukcesy popula-
cyjnych działań profilaktycznych jak np. Projekt Kareli 
Północnej. Znany od wielu lat problem przedwczesnych 
zgonów mieszkańców Kareli Północnej spowodo-
wanych głównie chorobami serca i naczyń stał się 
punktem wyjścia najpierw szeroko zakrojonych badań 
epidemiologicznych, nastawionych na identyfikację 
rozpowszechnienia w populacji docelowej znanych 

z wcześniejszych badań czynników ryzyka choroby 
wieńcowej. Jako szczególnie ważne dla mieszkańców 
Karelii uznano niewłaściwe, wysokotłuszczowe odży-
wianie, palenie tytoniu, małą aktywność fizyczną oraz 
nadużywanie alkoholu. Inne znane czynniki ryzyka 
choroby wieńcowej jak np. nadmierny psychospołecz-
ny stres, nie wystąpiły w tych badaniach jako zmienne 
charakterystyczne dla tej szczególnej populacji (9). 
W następnych etapach programu przystąpiono do dzia-
łań prewencyjnych. Ponieważ zadania te w dużej mierze 
dotyczyły wpływu zachowań zdrowotnych i związa-
nych z nimi stylów życia wykorzystano na szeroką 
skalę teoretyczne osiągnięcia socjologii i psychologii 
zachowań. Realizatorzy programu pracowali z wielkim 
zaangażowaniem łącząc metody oddziałujące na popu-
lację, jak wystąpienia medialne, ale również działania 
angażujące lekarzy do identyfikacji indywidualnych 
czynników ryzyka ich pacjentów i do działań nakiero-
wanych bezpośrednio na nich. Kolejnym niesłychanie 
ważnym elementem działania w tym programie była 
stała ewaluacja wyników programu. 

Jak Projekt Północnej Karelii wpisuje się w klasyfi-
kację Rose’a? W tym, że Rose łączył w swym programie 
zarówno interwencje populacyjne, jak i działania 
indywidualne jest z tą klasyfikacją przynajmniej 
niesprzeczny. Jednak w wielu przypadkach zasadniczy 
problem stanowi praktyczna nierozdzielność interwencji 
indywidualnych i populacyjnych. Wychodząc od przy-
kładu Rose’a, w którym porównuje on średnią ciśnienia 
tętniczego nomadów z Kenii oraz pracowników admini-
stracji w Londynie, można zauważyć, że zmiana środo-
wiska londyńczyków na warunki kenijskie byłaby mało 
realistyczna. Zatem nierealistyczne byłoby wpłynięcie 
na średnią ciśnienia tętniczego populacji londyńskiej 
na tej drodze. Ciśnienie tętnicze krwi stanowi zmienną 
zależną od tak wielu czynników genetycznych i środo-
wiskowych, że przez działania adresowane do populacji 
jako całości np. przez zalecenie diety niskosodowej tyl-
ko nieznacznie można by zmienić średnią jego wartości. 
Zasadniczym działaniem, które w tym przypadku 
mogłoby doprowadzić do znaczącego obniżenia tej 
średniej byłoby wykrycie odpowiednio dużego odsetka 
osób z nadciśnieniem i poddanie ich leczeniu, ale 
i szczegółowe informowanie ich i innych, pacjentów, 
niemających aktualnie nadciśnienia, co do zaleceń 
odnośnie trybu życia i diety. Podobnie jest z podwyż-
szonym poziomem cholesterolu LDL i trójglicerydów. 
Części populacji wystarczą zalecenia dietetyczne, ale 
część powinna być zakwalifikowana do prewencji leka-
mi lipostatycznymi według decyzji lekarza, opartej na 
ocenie renomowanych wskaźników ryzyka na przykład 
skali Framingham/ATP III (10). Rozdzielenie populacji 
na te grupy może być dokonane tylko na podstawie 
indywidualnych ocen i zaleceń lekarskich.
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Dlatego w holistycznym podejściu do prewencji, tak 
jak to było prowadzone w Projekcie Kareli Północnej, 
działania populacyjne realizowane przez programy 
medialne powinny być rozszerzone o te same przesłania 
aplikowane indywidualnym pacjentom w kontaktach 
z lekarzami. I te indywidualne przekazy zaleceń profi-
laktycznych powinny być integralną częścią, kontaktów 
lekarz-pacjent, niekoniecznie związanych z podstawo-
wym celem wizyty. 

O ile rozróżnienie działań profilaktycznych na 
poziomie populacji od działań indywidualnych ma 
swoje uzasadnienie teoretyczne i weszło na dobre do 
podstaw nauki o zdrowiu publicznym, to w działalności 
praktycznej podział ten daje się utrzymać, jeśli chodzi 
o interwencje środowiskowe, natomiast w zakresie 
profilaktyki na poziomie wzorców zachowań trafianie 
z przekazem do populacji nie może się obejść bez trafia-
nia do indywidualnych jej członków. W tym przypadku 
indywidualne działania personelu medycznego mają 
znacznie większą siłę oddziaływania od medialnych 
przekazów (11). 

Rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne w obrę-
bie poszczególnych krajów bardzo komplikuje możli-
wość dotarcia do różnych subpopulacji z przekazem 
medialnym dotyczącym profilaktyki. Powoduje też 
nierówności w możliwościach wykorzystania przeka-
zu medialnego w praktyce, a nawet stwarza problemy 
z dostępem poszczególnych warstw społeczeństwa do 
dobrodziejstw środowiska naturalnego i do udogodnień 
komunalnych. Badania Wilkinsona wskazują wyraźnie 
na rolę rozwarstwienia ekonomicznego, które okazuje 
się o wiele ważniejsze od średniego poziomu zamożno-
ści danego społeczeństwa, jako determinanta zdrowia 
i czasu przeżycia danej populacji (12). Przy czym należy 
podkreślić i to, że średni czas przeżycia danej populacji 
jest średnią ważoną średnich czasów przeżycia różnych 
subpopulacji, które mogą się od siebie różnić bardzo 
znacznie. Subpopulacje te mogą również wyraźnie 
różnić się wrażliwością na przekazywane zalecenia, ich 
zrozumieniem i możliwością dostosowania się do nich. 
Duże różnice mogą też występować w możliwościach 
dotarcia do tych grup. Dlatego adresowanie działań 
profilaktycznych do całych populacji jest daleko idącym 
uproszczeniem. Aby populacyjne działania profilak-
tyczne mogły zadziałać, konieczne jest zróżnicowanie 
ich na poziomie grup społecznych oraz możliwie 

powszechne docieranie do indywidualnych jednostek 
wcale niekoniecznie z grup wysokiego ryzyka. 
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Piotr Supranowicz

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA A ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. 
CZĘŚĆ I. BEZROBOCIE: WSTĘPNA ANALIZA*

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Pogarszanie się stanu zdrowia osób bezrobotnych jest poważnym wyzwaniem dla zdrowia 
publicznego, tym bardziej że programy promocji zdrowia dla tej grupy nie zawsze są skuteczne.
CEL PRACY. Przedmiotem pracy jest wstępne rozpoznanie zdrowotnych skutków bezrobocia wśród mieszkańców 
Warszawy w celu sformułowania zaleceń dla przyszłych bardziej kompleksowych badań.
MATERIAŁ I METODY. Spośród respondentów, którzy wzięli udział w programie dotyczącym społecznej par-
tycypacji w reformie służby zdrowia, włączono do badań 23 bezrobotnych i 172 osoby posiadające zatrudnienie. 
Przyjęto osiem wskaźników stanu zdrowia i osiem składników zabezpieczenia zdrowotnego.
WYNIKI. W samoocenie stanu zdrowia relatywnie więcej bezrobotnych w porównaniu do osób zatrudnionych 
gorzej postrzegało swoje zdrowie, samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz częściej pozostawali oni w domu z po-
wodu choroby i przebywali w szpitalu, ale relatywnie mniej z nich odwiedzało lekarza rodzinnego. W samoocenie 
zabezpieczenia zdrowotnego relatywnie więcej bezrobotnych oceniało swoje wydatki na leczenie jako bardzo 
wysokie, korzystało wyłącznie z publicznej opieki zdrowotnej, a także dobrze rozumiało informacje o zdrowiu 
przekazywane przez lekarza rodzinnego, ale relatywnie mniej z nich doświadczało trudności związanych z do-
staniem się do lekarza. Jednakże nie wszystkie uwidocznione różnice osiągnęły poziom istotności statystycznej.
WNIOSKI. Pomimo ograniczeń wyników uzyskanych przez nas, spowodowanych wstępnym charakterem badań, 
potwierdziły one niewątpliwy związek między bezrobociem i pogorszeniem się zdrowia. Szczegółowo przed-
stawiono zalecenia dla przyszłych bardziej kompleksowych badań.

Słowa kluczowe: zdrowie, praca, bezrobocie

* Badania były realizowane w ramach programu badawczego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu 
Higieny nr 9/ZP.1, 2012 „Samoocena stanu zdrowia i jakość życia osób nieaktywnych zawodowo”.

WSTĘP

Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym 
w sytuacji, gdy państwa Unii Europejskiej (UE) podejmują 
działania w celu zmniejszenia nierówności społecznych, 
a z drugiej strony wskaźnik bezrobocia sukcesywnie rośnie 
od 2008 roku jako wynik kryzysu gospodarczego (1). Sy-
tuacja osób bezrobotnych w Polsce jest szczególnie trudna, 
gdyż – w porównaniu z państwami skandynawskimi i Eu-
ropy zachodniej – są oni w większym stopniu pozbawieni 
odpowiedniej pomocy społecznej (2). W 2013 roku 15% 
Polaków deklarowało brak pracy, 31% utraciło pracę 
w przeszłości, w 29% polskich rodzin była co najmniej 
jedna bezrobotna osoba, 59% bezrobotnych pozostawało 
bez płatnej pracy dłużej niż rok, a tylko 11% otrzymywało 

zasiłki dla bezrobotnych (3). Ponadto, 58% dorosłych 
Polaków posiadających pracę obawiało się zwolnienia 
(4), 25% zatrudnionych jest na umowach czasowych 
(najwyższy wskaźnik w UE), a dalsze 10% - w niepełnym 
wymiarze czasu (5).

Zdrowotne skutki bezrobocia, zwłaszcza długotrwa-
łego, są dobrze udokumentowane. Należy zaznaczyć, 
że zależność między zdrowiem i bezrobociem jest 
dwukierunkowa: bezrobocie może prowadzić do pogor-
szenia się zdrowia, a z drugiej strony, złe zdrowie może 
zwiększać prawdopodobieństwo zostania bezrobotnym 
(6). Rzetelne metodologicznie badania potwierdziły, że 
bezrobocie bezpośrednio zwiększa ryzyko przedwcze-
snego zgonu (7), pogorszenia się zdrowia (8, 9) oraz 
pojawienia się chorób przewlekłych (10, 11) i niepeł-
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nosprawności (12). Obliczono, że wzrost wskaźnika 
bezrobocia w państwach UE o 1% powoduje znaczący 
wzrost samobójstw, zwłaszcza wśród osób młodych 
(13). Jeśli chodzi o dobór pracowników w oparciu 
o ich stan zdrowia, to badania prowadzone w ramach 
European Community Household Panel pokazały, że 
osoby, które od początku charakteryzowały się gorszym 
zdrowiem oraz problemami psychicznymi i somatycz-
nymi, później narażone były na większe ryzyko stania 
się bezrobotnymi i pozostawania bez pracy przez długi 
czas (14). Zjawisko doboru ze względu na zdrowie 
pojawia się częściej w państwach o niskim wskaźniku 
bezrobocia. Utrata pracy wpływa nie tylko na zdrowie 
jednostki, ale również jej rodziny (15).

Celem przedstawianej pracy jest wstępne roz-
poznanie zdrowotnych skutków bezrobocia wśród 
mieszkańców Warszawy, postrzeganych przez samych 
bezrobotnych, w celu sformułowania zaleceń dla przy-
szłych bardziej wszechstronnych badań.

MATERIAŁ I METODY

Przedstawiona analiza jest częścią szerszego projektu 
badawczego dotyczącego udziału społeczeństwa w re-
formowaniu zdrowia w  Polsce, którego podstawowym 
celem było zbadanie użyteczności informacji zbieranych 
metodą ankietową jako narzędzia uczestniczenia obywa-
teli w celu tworzenia i wprowadzania polityki zdrowotnej 
(16). Zakładano, że badania przygotowawcze pozwolą 
wstępnie rozpoznać liczne ważne problemy zdrowia 
publicznego, postrzegane przez samych obywateli, oraz 
sformułowanie zaleceń dla przyszłych badań. Dane ze-
brano od kwietnia do czerwica 2011 roku w Warszawie. 
Wybrano budynki i ulice ze wszystkich dzielnic miasta, 
by uzyskać próbę, która odzwierciedlałaby rozkład de-
mograficzny mieszkańców Warszawy. Czterystu sześciu 
respondentów odesłało prawidłowo wypełnione ankiety 
i 195 z nich (23 bezrobotnych i 172 posiadających zatrud-
nienie) włączono do analizy. Cechy demograficzne próby 
i zawartość kwestionariusza przedstawiono szczegółowo 
we wcześniejszej publikacji (16).

Autorski kwestionariusz do badań opracowano 
w Zakładzie Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplo-
mowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny. Przyjęto osiem wskaź-
ników stanu zdrowia i osiem składników zabezpieczenia 
zdrowotnego w celu zbadania uwarunkowań i skutków 
zdrowotnych pozostawania bezrobotnym. Stan zdrowia 
mierzono przez: 1) samoocenę stanu zdrowia, 2) sa-
mopoczucie fizyczne, 3) samopoczucie psychiczne, 4) 
wsparcie społeczne, 5) pozostawanie w domu w ciągu 
ostatniego roku na skutek choroby, 6) kontaktowanie 
się z lekarzem w ciągu ostatniego roku, 7) wystąpienie 
chorób przewlekłych, 8) hospitalizacja w ciągu ostat-

niego roku. Zabezpieczenie zdrowotne było mierzone 
przez ocenę: 1) systemu opieki zdrowotnej, 2) kosztów 
leczenia, 3) korzystania z różnych rodzajów opieki zdro-
wotnej, 4) jakości opieki ze strony lekarza rodzinnego 
publicznej opieki zdrowotnej, 5) trudności w dostaniu 
się do lekarzy, 6) zrozumiałości informacji o zdrowiu 
przekazywanych przez lekarza rodzinnego, 7) jakości 
usług lekarzy prywatnych, 8) obecnego systemu eme-
rytalnego. Każdą pozycję zdychotomizowano.

Dodatkowo włączono do analizy informacje doty-
czące problemów życiowych i zachowań jako czynniki 
pośredniczące między bezrobociem i zdrowiem. Pro-
blemy życiowe obejmowały następujące negatywne 
zdarzenia, które mogły pojawić się w ciągu ostatniego 
roku: 1) konflikty rodzinne, 2) brak pieniędzy, 3) brak 
możliwości wypoczynku, 4) trudne warunki domowe, 
5) doświadczenie przemocy, 6) konieczność ogranicze-
nia życia towarzyskiego. Uwzględniono następujące 
zachowania zagrażające zdrowiu: 1) regularne picie 
alkoholu (co najmniej raz w tygodniu), upicie się (co 
najmniej jeden raz w ciągu ostatniego roku), palenie 
obecnie papierosów (z różną częstością), 4) przyjmo-
wanie narkotyków (co najmniej raz w życiu).

Do założenia bazy danych zastosowano pakiet opro-
gramowania statystycznego Epi Info. Istotność różnic 
w zakresie stanu zdrowia i zabezpieczenia zdrowotnego 
między respondentami bezrobotnymi i pracującymi zba-
dano testem chi-kwadrat. Istotność przyjęto na poziomie 
p<0.05, jednakże ze względu na przygotowawczy cha-
rakter badań i małą liczebność bezrobotnych w próbie 
rozpatrywano również różnice zauważalne (ponad 5%), 
mimo że nie wykazały istotności statystycznej.

WYNIKI

Cechy demograficzne w dużym stopniu różnicowa-
ły respondentów różniących się aktywnością zawodową 
(Tab. I). Wśród bezrobotnych było znacząco więcej 
osób gorzej wykształconych i niezamężnych. Kobiety 
były nieco bardziej narażone na pozostawanie bez pracy.

Różnice między obiema grupami w zakresie stanu 
zdrowia, nawet jeśli były widoczne, nie osiągnęły pozio-
mu istotności statystycznej ze względu na ograniczoną 
liczebność próby (Tab. II). Niemniej jednak warto 
zauważyć, że bezrobotni respondenci byli znacznie 
bardziej skłonni oceniać gorzej swoje zdrowie (11% 
więcej), samopoczucie fizyczne (7% więcej) i psy-
chiczne (11% więcej) oraz częściej przebywali w domu 
z powodu choroby (14% więcej) i przyjmowani byli 
do szpitali (8% więcej). W przeciwieństwie do tego, 
relatywnie mniej z nich kontaktowało się z lekarzami 
w ciągu ostatniego roku (7% mniej).

Jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowotne, znacząco 
więcej bezrobotnych (17% więcej) postrzegało własne 
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koszty leczenia jako bardzo wysokie (Tabela III). Niektó-
re z pozostałych widocznych różnic były nieistotne sta-
tystycznie. Relatywnie więcej bezrobotnych korzystało 
wyłącznie z publicznej opieki zdrowotnej (12% więcej) 
i wystarczająco rozumiało informacje o zdrowiu przeka-
zywane przez lekarza rodzinnego (14% więcej). Z drugiej 
strony, relatywnie mniej bezrobotnych respondentów 
napotykało na trudności w dostaniu się do lekarzy (9% 
mniej). Interesujące jest, że żaden z bezrobotnych nie 
ocenił pozytywnie systemu emerytalnego. Oceny opieki 
otrzymanej zarówno od lekarza rodzinnego, jak i lekarzy 
prywatnych były podobne w obu grupach.

Zaobserwowano wyraźne różnice w zakresie nie-
których czynników pośredniczących między bezrobo-
ciem a zdrowiem (Tab. IV). Zgodnie z oczekiwaniami 
brak pieniędzy znacząco częściej (ponad dwukrotnie) 
występował wśród bezrobotnych. Również znacząco 
częściej narażeni byli oni na zetknięcie się z przemocą 
(aż cztery razy częściej). Pozostałe różnice dotyczące 
negatywnych zdarzeń życiowych były nieistotne staty-
stycznie, ale warto zaznaczyć, że w porównaniu do osób 
zatrudnionych znacznie więcej bezrobotnych deklaro-
wało istnienie trudnych warunków mieszkaniowych 
(14% więcej), podczas gdy byli mniej skłonni zgłaszać 
istnienie problemów rodzinnych (11% mniej). Jeśli 
chodzi o zachowania zagrażające zdrowiu, to bezro-
botni przejawiali nawet bardziej korzystne zachowania 
w piciu alkoholu i przyjmowania narkotyków, natomiast 
znacząco wyższy odsetek palaczy stanowili bezrobotni.

DYSKUSJA

Należy wziąć pod uwagą, że przedstawione badania 
miały charakter badań przygotowawczych. Dlatego też 
nawet znaczne różnice między obiema grupami respon-
dentów mogły nie wykazać istotności statystycznej. 
Niemniej jednak wyniki naszych badań wskazują na 
istnienie związku między bezrobociem i gorszym zdro-
wiem (w przypadku samooceny stanu zdrowia, samopo-
czucia fizycznego i psychicznego, pozostawania w domu 
z powodu choroby i hospitalizacji). Większość badań 
prospektywnych, w których zakładano, że bezrobocie 
jest przyczyną zaburzeń zdrowia, potwierdziły, że utrata 
pracy i pozostawanie bez płatnej pracy, zwłaszcza przez 
długi okres, może powodować pogorszenie się nastroju 
i ogólnej oceny zdrowia (8), wystąpienie zaburzeń psy-
chicznych (17) i somatycznych (10, 11) u początkowo 
zdrowych osób. Pogorszenie zdrowia na skutek utraty 
pracy w dużej mierze zależy od poziomu ochrony socjal-
nej dla bezrobotnych w poszczególnych państwach (18). 

Bardziej skomplikowany jest związek między bez-
robociem a korzystaniem z opieki zdrowotnej. Spośród 
dwóch badań prowadzonych w Szwecji przez Ahs i wsp., 
w pierwszym zaobserwowano znacząco wyższy odsetek 

bezrobotnych odwiedzających lekarzy (19), natomiast 
w drugim nie stwierdzono znaczących różnic zarówno 
w częstości wizyt u lekarzy, jak i hospitalizacji, chociaż 
odsetki bezrobotnych były nawet nieco mniejsze (20). 
W innych badaniach prowadzonych na próbie Szwedów, 
odsetek przyjęć do szpitala był znacząco wyższy wśród 
bezrobotnych, a ich hospitalizowanie było w dużym 
stopniu wynikiem wypadków i samouszkodzeń, pod-
czas gdy nie zgromadzono dowodów na to, by utrata 
pracy zwiększała przyjęcia do szpitala z powodu chorób 
układu krążenia (21). Odmienne wyniki przyniosły ba-
dania prowadzone w Niemczech, w których odnotowa-
no, że bezrobotni wprawdzie rzadziej byli przyjmowani 
do szpitala w porównaniu z osobami zatrudnionymi, 
ale przyjęcia z powodu zawału serca i udaru mózgu 
były częstsze właśnie w przypadku bezrobotnych (22). 
Vartinen i wsp. wykazali, że bezrobotni Finowie – po-
dobnie jak w naszych badaniach – odwiedzali lekarzy 
rzadziej niż osoby zatrudnione na czas nieokreślony, ale 
relatywnie więcej z nich było hospitalizowanych (23). 
Istnieje zatem potrzeba międzynarodowego porównania 
związku między utratą pracy a korzystaniem z opieki 
zdrowotnej, biorąc pod uwagę różnice w zakresie 
wskaźnika bezrobocia, zmian w czasie, jakości opieki 
zdrowotnej, systemu ubezpieczeń i zasiłków na wypa-
dek bezrobocia, narodowych programów zdrowotnych 
dla bezrobotnych, wsparcia społecznego i wielu innych 
czynników specyficznych dla poszczególnych państw.

Zrozumiałe jest, że problemy finansowe są najważ-
niejszym źródłem trudności w sferze społecznej, na któ-
re wskazują bezrobotni. Trudności finansowe powodują 
postrzeganie nadmiernych kosztów leczenia i mniejsze 
możliwości korzystania z usług lekarzy prywatnych. 
Te nierówności zaobserwowano również w innych 
państwach europejskich (23). Jeśli chodzi o wsparcie 
społeczne i zdrowotne, to w tych państwach europej-
skich, w których prowadzono badania zabezpieczenia 
socjalnego bezrobotnych, osoby pozostające bez pracy 
– ogólnie rzecz biorąc – postrzegały niższe wsparcie 
społeczne w porównaniu do zatrudnionych (24, 25) 
i były bardziej skłonne oceniać, że opieka zdrowotna 
nie zaspokaja ich potrzeb (20). Ocena zabezpieczenia 
socjalnego i zdrowotnego bezrobotnych w naszej próbie 
wydaje się być bardziej optymistyczna. Nie różnili się 
oni od osób zatrudnionych postrzeganiem wsparcia 
społecznego czy intensywności prowadzenia życia 
towarzyskiego, a nawet deklarowali lepsze więzi ze 
swoją rodziną. W przeciwieństwie do zupełnie dobrych 
obecnych warunków społecznych, przyszłe emerytury, 
oceniane bardzo nisko przez wszystkich respondentów, 
przez bezrobotnych postrzegane były dramatycznie 
nisko. Jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowotne, osoby 
bezrobotne oceniły zarówno usługi lekarzy publicznej 
opieki zdrowotnej, jak i lekarzy prywatnych, tak samo 
dobrze jak osoby zatrudnione. Lepsze rozumienie infor-
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macji o zdrowiu może wskazywać na to, że bezrobotni 
otrzymują od lekarza rodzinnego lepszą opiekę.

Dotychczasowe badania – ogólnie rzecz biorąc – po-
twierdziły, że bezrobocie zwiększa ryzyko nadmiernego 
picia alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania nar-
kotyków, jednakże zależności wydają się być bardziej 
złożone i specyficzne dla poszczególnych państw (26). 
Nasze badania wykazały, że wśród bezrobotnych istnieje 
większe zagrożenie regularnym paleniem papierosów, ale 
zaobserwowano również pozytywny efekt bezrobocia na 
picie alkoholu i przyjmowanie narkotyków. W Polsce 
utrzymuje się wysoki wskaźnik bezrobocia, dlatego ten 
drugi wynik może wynikać z natury wysokiego bezro-
bocia (w przypadku wyższego wskaźnika bezrobocia 
zacierają się różnice notowane przy niskim wskaźniku).

Istnieją dowody na to, że ponowne zatrudnienie 
zmniejsza problemy zdrowotne (8), chociaż jakość pracy 
i rodzaj umowy o pracę w dużym stopniu modyfikują te 
korzyści. Longitudinalne badania prowadzone na dużej 
próbie przez Leacha i wsp. wykazały, że pozytywne 
skutki zdrowotne pojawiły się u tych osób ponownie 
zatrudnionych, które postrzegały wysoką jakość swojej 
pracy, podczas gdy zdrowie tych, dla których praca była 
niebezpieczna i nie przynosząca zadowolenia, pozosta-
wało złe (27). Jeśli chodzi o rodzaj umowy o pracę to 
badania prowadzone w Finlandii i w USA wykazały 
zależność między zatrudnieniem czasowym lub ela-
stycznym czasem pracy a nasileniem się problemów 
zdrowotnych, zwłaszcza zaburzeń psychicznych (28, 29).

Niezależnie od powszechnie podejmowanych dzia-
łań dotyczących pomocy w nabyciu nowych umiejętno-
ści zawodowych i znalezieniu pracy, w wielu państwach 
europejskich tworzone są specjalne programy promocji 
zdrowia bezrobotnych. Jednakże nawet w państwie 
o wysokim zabezpieczeniu socjalnym, jak Holandia, 
ich skuteczność wydaje się być ograniczona lub są one 
w ogóle nieskuteczne (30). Dlatego też konieczne jest 
bardziej szczegółowe rozpoznanie uwarunkowań relacji 
między bezrobociem i zdrowiem.

WNIOSKI

Biorąc pod uwagę liczne ograniczenia wyników 
naszych badań, pokazały one niewątpliwą zależność 
bezrobocia i zdrowia na przykładzie mieszkańców War-
szawy. Jednocześnie należy pamiętać, że w porównaniu 
do wielu innych państw europejskich w Polsce sytuacja 
bezrobotnych jest szczególnie trudna. To zobowiązuje 
nas do zasygnalizowania potrzeby podjęcia obszernych 
badań, które umożliwiłyby aktywne włączenie się oby-
wateli, szczególnie osób bezrobotnych, do tworzenia 
akceptowanej przez nich polityki przezwyciężania bez-
robocia. Zatem przyszłe badania planowane w NIZP-
-PZH powinny zawierać następujące pytania:

1. W jakim stopniu wyjściowy stan zdrowia warunkuje 
zatrudnienie? Jakie specyficzne zaburzenia zdrowia 
stwarzają szczególne ryzyko pozostania bez pracy?

2. W jakim stopniu bezrobocie, zwłaszcza długookre-
sowe, powoduje wystąpienie zaburzeń zdrowia. 
Jakie zaburzenia występują najczęściej?

3. Czy rodzaj umowy o pracę wpływa na stan zdrowia?
4. Jak fizyczne środowisko pracy i relacje interper-

sonalne we wcześniejszych okresach zatrudnienia 
wpłynęło na zdrowie bezrobotnych?

5. Jak bezrobotni postrzegają swoje zdrowie w jego 
fizycznym, psychicznym i społecznym wymiarze? 
Jak samoocena zdrowia zmienia się w czasie?

6. Czy status bezrobotnych jest brany pod uwagę 
przez lekarzy odwiedzanych przez nich w związku 
z zaburzeniami zdrowia? Czy przestrzegane jest ich 
prawo do godności, autonomii i poufności?

7. Jak często bezrobotni korzystają z opieki zdrowotnej 
(lekarz rodzinny, specjalistyczna opieka zdrowotna, 
hospitalizacja, lekarze prywatni)?

8. Jak bezrobotni oceniają dostępność opieki zdrowotnej?
9. Czy bezrobotni mają możliwość ponoszenia kosztów 

leczenia?
10. Czy otrzymują oni wyczerpującą i zrozumiałą in-

formację o ich zdrowiu? Czy mają zabezpieczoną 
pomoc psychologiczną?

11. W jakim stopniu podejmowanie zachowań szko-
dliwych dla zdrowia (nadmierne picie alkoholu, 
palenie papierosów, używanie narkotyków) jest 
reakcją na trudną sytuację spowodowaną brakiem 
pracy? W jakim stopniu zachowania szkodliwe dla 
zdrowia zwiększają ryzyko zaburzeń zdrowia?

12. Jak wsparcie społeczne (lub brak wsparcia) ze strony 
rodziny, znajomych i instytucji świadczących opiekę 
socjalną wpływa na stan zdrowia bezrobotnych? Jak 
bezrobocie wpływa na zdrowie rodziny?
Zrozumiałe jest, że takie badania powinny być prowadzo-

ne na próbie o odpowiednio dużej liczebności respondentów, 
aby możliwa była szczegółowa analiza wpływu na zdrowie 
bezrobotnych wszystkich uwarunkowań przedstawionych 
wyżej, a jednocześnie spełniałyby warunek reprezentacyjno-
ści dla populacji ogólnokrajowej. Najbardziej korzystne dla 
obserwowania zmian zdrowia bezrobotnych byłyby badania 
prospektywne prowadzone na tej samej kohorcie.
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA A ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. 
CZĘŚĆ II. PRACA W WIEKU EMERYTALNYM: WSTĘPNA ANALIZA*

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE

WSTĘP. W sytuacji gwałtownego starzenia się ludności konieczne jest zachęcanie ludzi starszych, by pracowali 
dłużej. Wymaga to rozpoznania uwarunkowań zdrowotnych, które powodują podejmowanie decyzji o kontynu-
owaniu pracy w wieku emerytalnym.
CEL BADAŃ. Celem badania było określenie różnic w stanie zdrowia i postrzeganym zabezpieczeniu zdrowot-
nym między pracującymi i niepracującymi emerytami, uczestniczącymi w programie dotyczącym społecznego 
udziału w reformie służby zdrowia.
MATERIAŁ I METODY. Spośród 406 uczestników programu dotyczącego udziału społeczeństwa w reformie 
służby zdrowia do analizy zakwalifikowano 161 niepracujących emerytów i 21 osób w wieku emerytalnym, które 
kontynuowały pracę. Przyjęto osiem wskaźników stanu zdrowia i osiem składników zabezpieczenia zdrowotnego
WYNIKI. Badania nasze w ograniczonym stopniu potwierdziły związek między zdrowiem a kontynuowaniem 
pracy w wieku emerytalnym. Wyraźne różnice między badanymi grupami wystąpiły jedynie w przypadku sa-
mopoczucia fizycznego. Emeryci pracujący czuli się lepiej. Kontynuowali oni pracę, mimo iż większość z nich 
oceniała swoje zdrowie jako złe, a prawie wszyscy chorowali przewlekle. Praca w wieku emerytalnym wiązała 
się w większym stopniu z korzyściami finansowymi i społecznymi. Pracujący emeryci rzadziej zgłaszali kło-
poty finansowe, wydatki związane z leczeniem były dla nich mniej dotkliwe, częściej mogli korzystać z usług 
lekarzy prywatnych, a także częściej postrzegali wsparcie społeczne. Natomiast negatywny efekt pracy w wieku 
emerytalnym wiązał się z brakiem czasu na wypoczynek, bardziej negatywną oceną istniejącego systemu opieki 
zdrowotnej i mniejszym zadowoleniem z informacji o zdrowiu uzyskanych od lekarza rodzinnego.
WNIOSKI. Wyniki naszych wstępnych badań wskazywałyby, że stan zdrowia w ograniczonym stopniu wpływa 
na podejmowanie pracy w wieku emerytalnym. Motywacja finansowa i czynniki społeczne wydają się być głów-
nymi uwarunkowaniami kontynuowania pracy. Szczegółowo przedstawiono zalecenia dla przyszłych bardziej 
kompleksowych badań.

Słowa kluczowe: zdrowie, praca, emeryci

* Badania były realizowane w ramach programu badawczego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny nr 9/ZP.1, 2012 „Samoocena stanu zdrowia i jakość życia osób nieaktywnych zawodowo”.

WSTĘP

Starzenie się ludności jest jednym z najważniej-
szych wyzwań dwudziestego pierwszego wieku (1, 2). 
Wydłużenie oczekiwanej długości życia i niski wskaź-
nik dzietności są dwoma głównymi źródłami starzenia 
się ludności w krajach rozwiniętych. Według raportu 
przygotowanego przez Komisję Europejską, przewiduje 
się, że oczekiwana długość życia w momencie urodze-
nia w Unii Europejskiej wydłuży się w następnych pię-

ciu dekadach o 7,9 lat dla mężczyzn i 6,6 lat dla kobiet. 
Wskaźnik dzietności zmniejszył się dramatycznie od lat 
sześćdziesiątych dwudziestego wieku, z 2,70 w 1960 r. 
do 1,48 w 2000 r. Od 2005 r. wskaźnik nieznacznie ro-
śnie, niemniej jednak  przewiduje się, że w okresie do 
2060 r. we wszystkich krajach UE pozostanie poniżej 
naturalnego wskaźnika zastąpienia 2,1. W wyniku tych 
niekorzystnych tendencji przewiduje się, że wskaźnik 
obciążenia demograficznego starością (osoby w wieku 
65 lat lub starsze w stosunku do osób w wieku 15-64) 
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wzrośnie z 26% w 2010 r. do 52,5%  w 2060 r. (3). 
Ponadto w państwach UE rzeczywisty wiek emerytalny 
jest krótszy niż wiek ustawowy o 1 do 6 lat u mężczyzn 
i 1 do 4 lat u kobiet (4). Sytuacja demograficzna w Pol-
sce jest szczególnie trudna, gdyż wskaźnik dzietności 
jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Ponadto  
przewiduje się, że wzrost współczynnika obciążenia de-
mograficznego starością pomiędzy 2010 i 2060 rokiem 
będzie najwyższy właśnie w Polsce (3).

Negatywne zmiany w strukturze ludności stanowią 
poważne obciążenie wydatków publicznych. W czasie 
ostatniego półwiecza oczekiwana długość życia po przej-
ściu na emeryturę mężczyzn wydłużyła się w Europie 
o 5 lat, a kobiet o 6 lat. W rezultacie wydatki publiczne 
na zapewnienie świadczeń dla emerytów stopniowo 
wzrastały, a w 2005 r. roku stanowiły od 3% (Irlandia) 
do 14% (Włochy) PKB. W Polsce wzrost  pomiędzy 
1990 r. i 2005 r. był aż dwukrotny, od 5,5% do 11,5% 
PKB (4). Ponadto Europejczycy są coraz zdrowsi. Około 
40% osób w wieku 65 lat lub więcej nie postrzega ogra-
niczeń spowodowanych problemami zdrowotnymi (5). 
Paradoksem jest, że chociaż oczekiwana długość życia 
po przejściu na emeryturę rosła i zdrowie ludzi starszych 
stawało się lepsze, do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku w wielu państwach Europy obniżano ustawowy 
wiek emerytalny, zarówno dla mężczyzn (Francja, Ir-
landia, Włochy, Szwecja) i dla kobiet (Austria, Czechy, 
Dania, Francja, Irlandia, Portugalia, Słowacja, Szwecja) 
(6). Dlatego też w ostatnim dziesięcioleciu we wszystkich 
państwach UE, również w Polsce, podjęto różne działania 
dotyczące reformy emerytalnej (3, 7). Niezależnie od róż-
nic legislacyjnych w poszczególnych krajach, wydłużany 
jest ustawowy wiek emerytalny do pomiędzy 65 i 68 lat, 
jak również minimalny okres składkowy, a także są one 
wyrównywane dla kobiet i mężczyzn. 

 Motywy finansowe niewątpliwie są najważniej-
szym czynnikiem kontynuowania pracy w wieku eme-
rytalnym (8), natomiast jeśli chodzi o stan zdrowia, 
związek wydaje się być bardziej złożony i w dużym 
stopniu zależy od tego, jak zdrowie jest mierzone (9-11). 

Celem przedstawionej pracy jest wstępne zbadania 
różnic w zakresie zarówno korzyści, jak i trudności 
zdrowotnych pomiędzy aktywnymi i nieaktywnymi 
zawodowo mieszkańcami Warszawy w wieku emery-
talnym, a jej wyniki mają posłużyć do sformułowania 
zaleceń dla przyszłych bardziej kompleksowych badań. 
Takie badania są szczególnie potrzebne w warunkach 
toczącej się publicznej dyskusji dotyczącej wydłużenia 
wieku emerytalnego.

MATERIAŁ I METODY

Przedstawiona analiza jest częścią szerszego pro-
jektu badawczego dotyczącego wzmocnienia udziału 

społeczeństwa w reformowaniu zdrowia w Polsce (12). 
Badania prowadzone metodą przekrojową oparte były 
na samodzielnie wypełnianej ankiecie. Dane zebrano 
w okresie kwiecień – czerwiec 2011 roku w Warszawie. 
Do analizy włączono czterysta sześć ankiet wypełnio-
nych prawidłowo. Charakterystykę demograficzną 
próby i zawartość ankiety przedstawiono szczegółowo 
w innym artykule (12). Grupa niepracujących emery-
tów obejmowała respondentów, którzy osiągnęli wiek 
emerytalny (w Polsce w 2011 roku – kobiety 60 lat, 
mężczyźni – 65 lat), pobierali emeryturę i nie praco-
wali (n=161) Druga grupa składała się z uczestników 
w wieku emerytalnym, którzy dobrowolnie odłożyli 
przejście na emeryturę i kontynuowali pracę lub tych, 
którzy pobierali emeryturę i dodatkowo wykonywali 
płatną pracę (n=21). 

Autorska ankieta do badań przygotowana została 
w Zakładzie Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplo-
mowego NIZP – PZH. W celu określenia zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych uwarunkowań zdrowia, 
a także zdrowotnych konsekwencji kontynuowania 
pracy w wieku emerytalnym przyjęto osiem wskaźni-
ków stanu zdrowia i osiem składników zabezpieczenia 
zdrowotnego. Stan zdrowia mierzony był przez: 1) 
samoocenę zdrowia, 2) samopoczucie fizyczne, 3) 
samopoczucie psychiczne, 4) wsparcie społeczne, 5) 
przebywanie w domu z powodu choroby w ciągu ostat-
niego roku, 6) kontaktowanie się z lekarzem w ciągu 
ostatniego roku, 7) wystąpienie przewlekłej choroby, 
8) przebywanie w szpitalu w ciągu ostatniego roku. 
Do zebrania informacji o postrzeganym zabezpiecze-
niu zdrowotnym wykorzystano ocenę; 1) istniejącego 
systemu emerytalnego, 2) systemu opieki zdrowotnej, 
3) wydatków własnych na leczenie i leki, 4) typu wy-
korzystywanej opieki zdrowotnej, 5) opieki ze strony 
lekarza ogólnego, 6) trudności w dostaniu się do lekarza, 
7) zrozumiałości informacji o własnym zdrowiu, 8) 
opieki ze strony lekarza prywatnego. Wzięto pod uwagę 
następujące negatywne zdarzenia życiowe, które wy-
stąpiły w ciągu ostatniego roku: 1) konflikty rodzinne, 
2) brak pieniędzy, 3) brak możliwości wypoczynku, 4) 
trudne warunki domowe, 5) zetknięcie się z przemocą, 
6) konieczność ograniczenia życia towarzyskiego.

Program statystyczny Epi Info został użyty do za-
łożenia bazy danych. Zastosowano test chi-kwadrat do 
analizy wyników różnic między emerytami pracującymi 
i niepracującymi. Istotność statystyczną przyjęto na 
poziomie p<0,05, jednakże ze względu na przygoto-
wawczy charakter badań i małą liczebność w próbie 
pracujących emerytów, rozpatrywano również różnice 
zauważalne (ponad 5%), mimo że nie wykazały istot-
ności statystycznej.
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WYNIKI

Spośród tych uczestników, którzy osiągnęli wiek 
emerytalny (n=182), płatną pracę wykonywało 11,5% 
(n=21). Charakterystykę społeczno-demograficzną obu 
grup przedstawiono w tab. I. Znacząco więcej uczestni-
ków posiadających wyższe wykształcenie i widocznie 
(ale nieistotnie statystycznie) więcej kobiet w wieku 
emerytalnym podejmowało płatną pracę.

Nie stwierdzono znaczących statystycznie różnic 
w zakresie stanu zdrowia ze względu na małą liczeb-
ność próby (tab. II). Jednakże warto zaznaczyć, że 
zauważalnie mniej pracujących emerytów oceniało 
swoje samopoczucie fizyczne (13% mniej) i wsparcie 
społeczne (13% mniej) jako gorsze.

W przypadku zabezpieczenia zdrowotnego róż-
nice również nie były istotne statystycznie (tab. III). 
Niemniej jednak dostrzegalnie mniej emerytów pracu-
jących oceniło pozytywnie system opieki zdrowotnej 
(7% mniej), postrzegało wydatki na swoje zdrowie jako 
wysokie (14% mniej) i rzadziej korzystało wyłącznie 
z publicznej opieki zdrowotnej (18% mniej), natomiast 
więcej niepracujących emerytów właściwie rozumiało 
informacje o ich zdrowiu przekazywane przez lekarza 
rodzinnego (17% więcej).

Zgodnie z oczekiwaniami w przypadku negatyw-
nych zdarzeń życiowych, pracujący emeryci skłonni 
byli rzadziej zgłaszać brak pieniędzy (17% mniej), 
natomiast relatywnie więcej z nich dostrzegało brak 
możliwości wypoczynku (7% więcej) (tab. IV).

DYSKUSJA

Niektóre zaobserwowane przez nas widoczne róż-
nice nie zostały potwierdzone statystycznie ze względu 
na przygotowawczy charakter naszych badań. Niemniej 
jednak, uzyskane przez nas wyniki mogłyby sugerować, 
że związek między stanem zdrowia a pracą w wieku 
emerytalnym jest słaby, a w szczególności dotyczy on 
samopoczucia fizycznego subiektywnie postrzegane-
go. W przypadku samooceny zdrowia i samopoczucia 
psychicznego różnice były niewielkie, a zdrowie było 
podobne w obu grupach, gdy do oceny zastosowano 
„twarde” wskaźniki (przebywanie w domu z powodu 
choroby, kontaktowanie się z lekarzami, wystąpienie 
chorób przewlekłych i hospitalizacja). Ciekawe jest, 
że pracujący emeryci kontynuowali pracę, pomimo że 
większość z nich negatywnie oceniała swoje zdrowie, 
a prawie wszyscy chorowali przewlekle. Dotychczaso-
we badania dotyczące oceny wpływu stanu zdrowia na 
wcześniejsze przechodzenie na emeryturę przyniosły 
niejednolite wyniki, a ich ustalenia w dużej mierze 
zależały od tego, w jaki sposób zdrowie było mierzone. 

Wykazano, że subiektywne postrzeganie złego zdrowia 
jest istotną przyczyną wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę, jednakże te same badania nie potwierdziły 
takiego związku odnośnie wystąpienia chorób przewle-
kłych, świadczących o obiektywnie złym stanie zdrowia 
(11, 13, 14). Należy dodać, że ogólne warunki ekono-
miczne i specyfika danego państwa mogą modyfikować 
zależności między postrzeganym zdrowiem i wcześniej-
szym przejściem na emeryturę. Spośród dwóch między-
narodowych badań prowadzonych w ramach Surveys 
on Health and Aging in Europe (SHERE), wcześniejsze 
badanie, przeprowadzone przed wybuchem kryzysu 
gospodarczego (2005 r.), potwierdziło, że samoocena 
stanu zdrowia jest znaczącym czynnikiem ryzyka wy-
cofania się z pracy przez osoby starsze (15), podczas 
gdy zależności takiej nie zaobserwowano w badaniach 
późniejszych (2009 r.), przeprowadzonych w czasie kry-
zysu (9). Ponadto w przypadku badanych państw róż-
nice były duże, a wartości ryzyka w przypadku Francji 
i Danii różniły się aż czterokrotnie (OR odpowiednio: 
1,07 i 4,40) (15). Badania prospektywne prowadzone 
w Wielkiej Brytanii i we Francji dostarczyły dowody na 
to, że przejście na emeryturę polepsza postrzegane zdro-
wie, ale w większym stopniu dotyczy to samopoczucia 
psychicznego (16, 17). W naszej próbie niepracujący 
emeryci charakteryzowali się nieznacznie lepszym sa-
mopoczuciem psychicznym, jednakże ta różnica wyma-
gałaby rzetelnego potwierdzenia. Reasumując, większy 
udział w kontynuowaniu pracy w wieku emerytalnym 
wydaje się mieć subiektywny wymiar zdrowia niż jego 
obiektywne zaburzenia.

Decyzja o kontynuowaniu lub wycofaniu się z pracy 
w wieku emerytalnym zależy od wielu czynników, które 
jednocześnie wpływają na zdrowie. Należy podkreślić, 
że obiektywne uciążliwości w miejscu pracy takie, jak 
duży wysiłek, niska temperatura, wibracja, hałas mają 
duże znaczenie zarówno dla wcześniejszego odejścia 
z pracy, jak i pogarszania się zdrowia (18).

W Polsce system opieki zdrowotnej nie zaspokaja 
potrzeb osób starszych (19). Im lepsza będzie opieka 
zdrowotna dla wszystkich starszych ludzi, tym bardziej 
będą oni skłonni dłużej kontynuować pracę. Ponadto 
będą oni pracować dłużej, jeśli będą postrzegać, że 
środowisko zawodowe jest im przyjazne. W Polsce 
w bardzo ograniczonym stopniu prowadzone są dzia-
łania mające na celu przystosowanie warunków pracy 
do możliwości starszych pracowników (20). Program 
„Zarządzania Wiekiem” jest częścią realizowanego 
przez Unię Europejską programu umacniania kapita-
łu ludzkiego. Wprawdzie polskie władze podejmują 
wysiłki ukierunkowane na utrzymanie zatrudnienia 
osób starszych, ale dotychczas efekty tych działań są 
niezadowalające (21).
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki naszych wstępnych badań wskazywałyby, 
że stan zdrowia w ograniczonym stopniu wpływa na 
podejmowanie pracy w wieku emerytalnym. Motywacja 
finansowa i czynniki społeczne wydają się być głów-
nymi uwarunkowaniami kontynuowania pracy. Nasze 
przyszłe badania powinny określić wrażliwość systemu 
opieki zdrowotnej na potrzeby populacji osób w wieku 
starszym, a w szczególności:
1. w jakim stopniu system opieki zdrowotnej na 

wszystkich jego szczeblach uwzględnia specyficzne 
potrzeby i oczekiwania osób starszych;

2. czy osoby starsze czują się aktywnymi partnerami 
w reformowaniu opieki zdrowotnej;

3. czy dostęp do leczenia i opieki socjalnej jest ade-
kwatny dla tej grupy wiekowej i sprzyja kontynu-
owaniu pracy;

4. czy leczenie w placówkach medycznych przebiega 
z poszanowaniem godności, prywatności i autono-
mii, szczególnie należnej tej grupie wiekowej;

5. czy informacja o pielęgnowaniu zdrowia i zdrowym 
stylu życia jest wyczerpująca i adekwatna dla osób 
starszych;

6. jakie czynniki w miejscu pracy wpływają na zdrowie 
osób starszych i ich decyzję o kontynuowaniu pracy;

7. jakie czynniki środowiska społecznego osób star-
szych warunkują decyzję o kontynuowaniu przez 
nich pracy w wieku emerytalnym.
Planowane jest prowadzenie badań prospektywnych 

na tej samej próbie umożliwiających wnioskowanie 
przyczynowo-skutkowe.

Otrzymano: 08.05.2014 r.
Zaakceptowano do publikacji: 30.06.2014 r.

Adres do korespondencji:
Piotr Supranowicz
Zakład Promocji Zdrowia 
i Szkolenia Podyplomowego
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny
Ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Tel. +48 22 54 21 334, fax +48 22 54 21 375
e-mail: psupranowicz@pzh.gov.pl 



PRZEGL EPIDEMIOL 2014; 68: 591 - 594 Zdrowie publiczne

©  Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Rafał Halik, Anna Poznańska, Wojciech Seroka, Bogdan Wojtyniak

WYPADKOWE UTONIĘCIA W POLSCE W LATACH 2000-2012

Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

STRESZCZENIE

CEL.Wypadki utonięć stanowią problem zdrowia publicznego w niewielkim stopniu analizowany i rozpoznany 
w dotychczasowym piśmiennictwie w Polsce. 
METODY. Przeanalizowano wszystkie możliwe źródła informacji dotyczące utonięć w Polsce tj. dane z Głów-
nego Urzędu Statystycznego (przyczyny zgonów, wypadki przy pracy) oraz Komendy Głównej Policji (oko-
liczności zdarzeń). Omówiono zmiany zjawiska w czasie i jego zróżnicowanie przestrzenne z uwzględnieniem 
cech demograficznych ofiar utonięć.
WYNIKI. W latach 2000-2012 utonęły na terenie kraju 12 702 osoby (mediana rzeczywistego rocznego współ-
czynnika umieralności - 2,6 na 100 000 ludności). Umieralność z tego powodu wykazywała tendencję spadkową. 
Zagrożenie życia było największe u mężczyzn w wieku 45-59 lat, szczególnie z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym. Współczynniki umieralności w analizowanym okresie były najwyższe w woj. warmińsko-mazurskim 
(mediana wsp. umieralności - 4,7), zaś najniższe w woj. śląskim (mediana wsp. umieralności - 1,2). Najwyższą 
częstością utonięć cechuje się okres od czerwca do sierpnia, w którym w omawianych latach odnotowano łącznie 
5 981 przypadków tj. 47,1% wszystkich rejestrowanych utonięć.
WNIOSKI. Zagrożenie życia z powodu utonięcia jest w Polsce wyższe niż przeciętne w krajach UE. Istnieje 
potrzeba podjęcia interwencji z zakresu zdrowia publicznego w tym obszarze. Niezbędne jest również ujedno-
licenie systemów raportujących utonięcia w Polsce.

Słowa kluczowe: wypadkowe utonięcie, umieralność, bezpieczeństwo nad wodą

WSTĘP I CEL PRACY

Utonięcie z medycznego punktu widzenia definio-
wane jest jako uduszenie z powodu zalewania płynem 
dróg oddechowych (1). Wypadki utonięć stanowią 
ważny problem zdrowia publicznego w skali między-
narodowej, a według szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) z tego powodu rocznie na świecie 
śmierć ponosi ok. 359 tys. osób, co stanowi 7% wszyst-
kich zgonów w wyniku wypadków (2). Problem ten 
szczególnie dotyczy krajów rozwijających się. W Polsce 
w latach 2000-2012 w wyniku wypadkowych utonięć 
umierało co roku od 862 do 1 148 osób (dane GUS). 
Zagrożenie życia z tego powodu w Polsce jest znacznie 
wyższe od średniego w Unii Europejskiej (współczyn-
nik standaryzowany umieralności 2,2 na 100 000 lud-
ności w Polsce vs 1,2 w UE w 2012 roku). Utonięcia są 
zaliczane przez WHO do grupy zgonów możliwych do 
uniknięcia w wyniku działań prewencyjnych (2). Stan 
wiedzy na temat utonięć i ich uwarunkowań w Polsce 

wydaje się niewystarczający, o czym świadczy znikoma 
liczba publikacji poświęconych analizie epidemiolo-
gicznej tych zdarzeń. 

MATERIAŁY I METODY

Jako kryterium wypadkowego utonięcia (uninten-
tional drowning) wykorzystano wskazania WHO oparte 
na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych (ICD-10), według których pojęcie to wy-
łącza przypadki samobójstw, przemocy skutkującej uto-
nięciem oraz wypadki w transporcie wodnym, łącznie 
z wypadkami łodzi i sprzętu sportowego. Według tych 
wskazań wypadkowe utonięcia obejmują kody ICD-
10: W65-W74. Przeanalizowano wszystkie możliwe 
źródła informacji dotyczące utonięć w Polsce tj. dane 
z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące 
przyczyn umieralności ludności Polski, które NIZP-
-PZH otrzymuje w celu prowadzenia badań naukowych 
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stanu zdrowia ludności Polski, jak i dane GUS rejestru-
jące wypadki przy pracy. Od Komendy Głównej Policji 
uzyskano dane dotyczące utonięć w latach 2000-2012. 
Przy porównaniach poziomu umieralności w różnych 
krajach korzystano z bazy WHO Mortality Database.

 Obliczono rzeczywiste i standaryzowane ze wzglę-
du na wiek współczynniki umieralności z powodu 
utonięć w Polsce. Zastosowano bezpośrednią metodę 
standaryzacji współczynników, uwzględniając standar-
dową populację europejską. 

Analizowano dane dotyczące ogółu populacji, a także 
w podziale według płci, wieku (wyróżniając 6 kategorii: 
0-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60-74 oraz powyżej 74 lat), 
wykształcenia (za lata 2010-2012 w oparciu o dane Na-
rodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku), miejsca 
(województwa) zamieszkania oraz miejsca i okolicz-
ności wypadku. Dla grup wyróżnionych na podstawie 
danych demograficznych porównywano standaryzowane 
współczynniki zgonów. Natężenie umieralności w wo-
jewództwach oceniano na podstawie współczynników 
rzeczywistych, jako miary rozpowszechnienia zjawiska. 

W analizie wieloletnich trendów rocznych współ-
czynników zgonów zastosowano metodę regresji linio-
wej, istotność obserwowanych zależności oceniano przy 
użyciu testu Fishera.

WYNIKI

W latach 2000-2012 według danych GUS w wyniku 
wypadkowych utonięć (kody W65-W74) zginęły w Pol-
sce 12 702 osoby. Ponadto w tym samym okresie czasu 
501 utonięć miało związek z działaniami samobójczymi 
(kod X71), 37 było wynikiem działań przestępczych 
(kod X92), zarejestrowano także 28 ofiar utonięć w wy-
niku wypadku jednostek pływających (kody V90 i V92). 

Po uwzględnieniu różnic w strukturze wieku 
mężczyzn i kobiet zagrożenie życia z powodu wypad-
kowego utonięcia było ponad pięciokrotnie wyższe 
u mężczyzn niż u kobiet (w roku 2012 standaryzowany 
współczynnik umieralności mężczyzn 3,8 na 100 000 
ludności vs 0,7 u kobiet). Współczynnik umieralności 
kobiet wyraźnie wzrastał po 45 roku życia i był naj-
wyższy w grupie powyżej 75 lat. Grupą najbardziej 
narażoną na zgon w wyniku utonięcia są mężczyźni 
w wieku 45-59 lat (ryc. 1). 

W Polsce w okresie 2000-2012 zaobserwowano 
istotny statystycznie spadek liczby zgonów w kolej-
nych latach (o 17 przypadków rocznie przy założeniu 
trendu liniowego; p=0,005), co oznacza również istotne 
zmniejszenie współczynników umieralności dla obu 
płci (ryc. 2). Trend spadkowy dotyczy większości 
grup wieku. Wyjątek stanowi kategoria 60-74 lata, dla 
której obserwuje się (nieistotny statystycznie) wzrost 
współczynnika umieralności. 

Czynnikiem silnie różnicującym ryzyko zgonu 
z powodu wypadkowego utonięcia zwłaszcza mężczyzn 
jest poziom wykształcenia. Zagrożenie życia mężczyzn 
z wykształceniem zawodowym było aż siedmiokrotnie 
wyższe niż mężczyzn z wykształceniem wyższym. 
U kobiet ryzyko utonięcia kształtowało się na zbliżonym 
poziomie niezależnie od wykształcenia (ryc. 3).

Występowanie utonięć jest w dużym stopniu uzależ-
nione od pory roku (tab. I.). Najwyższym natężeniem 
utonięć cechuje się okres od czerwca do sierpnia, 
w którym w omawianych latach odnotowano łącznie 
5981 przypadków tj. 47,1% wszystkich rejestrowanych 
utonięć, podczas gdy w okresie od grudnia do lutego 
doszło do 1 566 utonięć (12,3%).

Najwyższy przeciętny współczynnik umieralności 
z powodu wypadkowych utonięć charakteryzował 
województwo warmińsko-mazurskie (4,6 na 100 000 
ludności), wysoka umieralność rejestrowana była też 
w innych województwach o dużej liczbie zbiorników 
wodnych z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego (3). 
Najniższa umieralność (mediana rocznych współczyn-
ników - 1,2 na 100 000) charakteryzowała zaś silnie 
zurbanizowane woj. śląskie (tab. II.).

Wypadki utonięć miały miejsce przede wszystkim 
w województwie zamieszkania ofiar. W latach 2000-
2012 najwyższy odsetek tonących poza miejscem za-
mieszkania dotyczył regionów o wysokiej urbanizacji 
tj. woj. śląskiego – 18,3%, łódzkiego – 15,2% oraz 
mazowieckiego - 14,7% (tab. 2). 

Klasyfikacja ICD-10, według której ustalane są 
i rejestrowane przyczyny zgonów pozwala w przy-
padku utonięć na określenie niektórych okoliczności 
tych zdarzeń. W analizowanym okresie (2000-2012) 
nastąpiła poprawa w ustalaniu okoliczności utonięć – 
odsetek wypadków nieokreślonych spadł z 35,8% do 
5,1%. Największą grupę utonięć stanowiły zanurzenia 
i tonięcia w wodach naturalnych (W69), które w po-
szczególnych latach odpowiadały za 41,1% do 75,5% 
wszystkich zdarzeń. Utonięcia w wannie (W65-W66) 
oraz w basenie (W67-W68) stanowiły przeciętnie poni-
żej 5% wszystkich utonięć w latach 2000-2012. 

W ramach statystyki publicznej można zidentyfi-
kować wypadki tonięcia podczas pracy (druk Z-KW), 
które są raportowane do GUS. Dostępne dane za okres 
2007-2012 wskazują, że w całej Polsce wypadkowi 
takiemu uległo w tym czasie 182 pracowników, z któ-
rych 80 zmarło (łącznie w tym samym czasie w wyniku 
wszystkich wypadków przy pracy zginęły 2 953 osoby). 

Informacje na temat utonięć są zawarte również 
w statystykach KG Policji. W ramach tego systemu 
informacyjnego raportuje się interwencje podejmowane 
głównie przez funkcjonariuszy policji wodnej. System 
zbierania danych policji nie definiuje utonięcia według 
kryteriów WHO, a zatem uwzględnia zarówno utonięcia 
wypadkowe, jak i samobójcze, w wyniku wypadków 
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jednostek pływających oraz w wyniku działań prze-
stępczych. Włączane też mogą być zdarzenia, które 
według kryteriów medycznych nie są zweryfikowane 
później jako utonięcia, np. zawał serca podczas kąpieli. 
Czynniki te powodują, że nie jest możliwe bezpośrednie 
porównywanie danych policji z tymi, które opierają się 
na klasyfikacji ICD-10. W latach 2000-2012 policja 
zarejestrowała łącznie zaledwie 5 530 utonięć. 

Akwenami w których najczęściej dochodziło 
w latach 2000-2012 do utonięć były jeziora (25,0% 
zarejestrowanych zdarzeń) i rzeki (21,3%), stosunkowo 
mało wypadków (3,7%) miało miejsce w morzu. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że w przypadku 18% utonięć nie 
ustalono miejsca zdarzenia. (tab. III).

Z punktu widzenia zdrowia publicznego istot-
ne są informacje na temat ustalonych okoliczności 
wypadków. Według dostępnych danych policji z lat 
2000-2011 najczęstszymi przyczynami utonięć były: 
kąpiel w miejscu niestrzeżonym niezabronionym, 
(1333 przypadki; 26,1% zarejestrowanych zdarzeń), 
wywrócenia jednostek pływających (1188; 23,3%) oraz 
kąpiel w miejscu zabronionym (533; 10,4%). Policji nie 
udało się ustalić okoliczności utonięć 593 osób (11,6% 
zarejestrowanych zdarzeń). 

W latach 2000-2011 24,6% ofiar utonięć stanowiły 
osoby pod wpływem alkoholu. Odsetek ten był wyraź-
nie wyższy u mężczyzn (27,4%) niż u kobiet (9,9%). 
W 1982 przypadkach (38,8% wszystkich analizowa-
nych zdarzeń) policja nie określiła stanu trzeźwości 
tonących, więc odsetki te mogą w rzeczywistości być 
wyższe. Zaledwie u 9 osób stwierdzono wpływ innych 
substancji psychotropowych, zaś obecność substancji 
zastępczych tzw. dopalaczy stwierdzono u 8 mężczyzn. 

DYSKUSJA

Na podstawie danych GUS i WHO można stwier-
dzić, że latach 2000-2012 ryzyko zgonu z powodu uto-
nięcia było w Polsce dwukrotnie wyższe niż przeciętnie 
w UE. Cechą charakterystyczną dla naszego kraju była 
wysoka częstość utonięć mężczyzn w średniej grupie 
wiekowej tj. 45-59 lat.

Skoro zewnętrzne przyczyny zgonu są głównym 
powodem umieralności ludzi młodych, utarło się 
przekonanie, że częstość wypadków śmiertelnych jest 
największa w tej właśnie grupie wieku. Tymczasem 
zarówno w naszym kraju, jak i w Europie ryzyko zgonu 
z tej przyczyny (kody V01-X59 według klasyfikacji 
ICD-10) jest najwyższe wśród osób powyżej 75 roku 
życia, a najniższe u dzieci (0-14 lat) i ludzi młodych 
(15-29 lat). W 2012 roku w Polsce rzeczywisty współ-
czynnik umieralności na 100 000 ludności w najstarszej 
kategorii wieku wynosił blisko 175, zaś w najmłodszych 
odpowiednio 5 i 39. Tymczasem na utonięcie szczegól-

nie narażone są osoby w wieku średnim (45-59 lat). 
Zapewne ludzie starsi rzadziej, a być może również 
z większą rozwagą, korzystają z kąpielisk i innych form 
rekreacji związanych z wodą.

Według badania amerykańskiego porównującego 
zachowania nad wodą osób obu płci przeprowadzonego 
na próbie 3 042 respondentów - mężczyźni częściej 
niż kobiety uprawiają sporty wodne i są przy tym bar-
dziej skłonni do zachowań ryzykownych, takich jak 
pływanie w pojedynkę, w miejscach bez nadzoru bądź 
niedozwolonych (4). Dane KG Policji z lat 2000-2011 
potwierdzają, że podobny efekt występuje w Polsce 
(w kąpieliskach niestrzeżonych bądź w miejscach 
zabronionych utonęło 39% mężczyzn i 23% kobiet).

W kilku badaniach stwierdzono również, że męż-
czyźni częściej używają substancji psychoaktywnych 
podczas aktywności w pobliżu akwenów wodnych 
(5,6). W Polsce wśród ofiar utonięć również było więcej 
nietrzeźwych mężczyzn (27%) niż kobiet (10%) Na-
leży podkreślić, że odsetki te mogą być wyższe, gdyż 
w blisko 39% przypadków policja nie określiła stanu 
trzeźwości poszkodowanych. Badanie przeprowadzone 
w Polsce na próbie 184 spraw sądowych z utonięciem, 
w których weryfikowano stężenie alkoholu u ofiar na 
podstawie badań toksykologicznych, pokazało, że 64% 
z nich było pod wpływem alkoholu, zaś u 45% stężenie 
alkoholu w surowicy było wyższe niż 0,5‰ (7). Zale-
dwie u jednej osoby stwierdzono obecność substancji 
psychoaktywnej. W badaniach przeprowadzonych 
w krajach skandynawskich (Danii, Finlandii, Szwecji) 
i w Irlandii (8-11) oszacowano, że stan po spożyciu 
alkoholu dotyczył od 38% ofiar utonięć w Szwecji do 
61% w Irlandii. W Szwecji wskazano również, że u 40% 
wszystkich ofiar utonięć stwierdzono co najmniej jedną 
substancję psychoaktywną we krwi.

Ponad 81% utonięć w Polsce miało miejsce 
w województwie zamieszkania tonącego. Jednocześnie 
wyższe współczynniki utonięć są obserwowane w wo-
jewództwach o dużej liczbie akwenów wodnych (woj. 
warmińsko-mazurskie, pomorskie). Poprawa nadzoru 
nad nimi wydaje się być właściwą interwencją zwięk-
szającą bezpieczeństwo nad wodą. Należy też pogłębić 
badania na temat behawioralnych uwarunkowań utonięć 
w naszym kraju w celu opracowania odpowiednich 
programów z zakresu edukacji zdrowotnej.

Wspomniane wyżej badania przeprowadzone 
w Danii, Szwecji i Finlandii (8,9,10) wskazują na 
niedoszacowania liczby utonięć wynikające z użycia 
różnego definiowania wypadkowego utonięcia w sys-
temach informacyjnych. W Polsce według danych KG 
Policji 1188 utonięć miało związek z wywróceniem 
jednostki pływającej, podczas gdy według rejestrów 
zgonów GUS uwzględniającego klasyfikację ICD-10 
w latach 2000-2012 stwierdzono 28 utonięć w wyniku 
wypadków jednostek pływających (kody V90 i V92). 
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Doświadczenia innych państw wskazywały też na 
niedoszacowanie przez systemy rejestrujące liczby 
zgonów osób tonących w wyniku samobójstw i działań 
przestępczych (kody X71 i X92) (8,9). Na podstawie 
dostępnych danych nie można zweryfikować tej ob-
serwacji w polskich warunkach. Liczba samobójstw 
w wyniku utonięcia raportowana przez GUS (501 
przypadków w latach 2000-2012) jest niższa od liczby 
ofiar samobójczych utonięć podawanych za ten sam 
okres przez Policję. Może to wskazywać, że podobny 
problem niedoszacowań istnieje również w Polsce. 
Wszystkie wymienione wyżej okoliczności sugerują, 
że polskie systemy statystyczne raportujące utonięcia 
powinny być skoordynowane i posługiwać się ujedno-
liconymi kryteriami.

Ważną informacją pomocną w analizie problematy-
ki utonięć jest oszacowanie liczby osób, które ulegają 
wypadkowi tonięcia, a w konsekwencji podtopieniu 
(near drowning), które prowadzi do groźnych powikłań 
skutkujących często poważnymi konsekwencjami zdro-
wotnymi bądź niepełnosprawnością (12). Ani analiza 
dostępnych źródeł danych związanych z systemem 
statystyki publicznej, ani informacje policji czy przegląd 
piśmiennictwa nie pozwoliły na precyzyjne określenie 
liczby osób, jakie ulegają podtopieniu w Polsce. Opubli-
kowane oszacowania pochodzące z innych części świata 
również w niewystarczającym stopniu dokumentują 
skalę tego zjawiska. Według nich skala podtopień jest 
dwukrotnie do dwudziestokrotnie częstsza niż same 
utonięcia (13,14) .

WNIOSKI

Zagrożenie życia z powodu utonięcia jest w Polsce 
wyższe niż przeciętne w krajach UE. Najpilniejszymi 
interwencjami z zakresu zdrowia publicznego, mający-
mi na celu obniżenie liczby przypadków tonięć w Polsce 
powinny być:
-  polepszenie nadzoru nad akwenami wodnymi, bę-

dącymi potencjalnymi kąpieliskami,
-  wdrożenie efektywnych programów promocji zdro-

wia dotyczących bezpieczeństwa nad wodą,
-  uwzględnienie tej problematyki w profilaktyce uza-

leżnień.
Niezbędne jest również zwiększenie spójności 

systemów informacyjnych raportujących utonięcia róż-
nych służb w obszarze stosowanych definicji, rodzaju 
gromadzonych danych i sposobów ich przetwarzania. 
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WPŁYW PICIA HERBATY NA ZDROWIE - AKTUALNY STAN WIEDZY

Zakład Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii,
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

STRESZCZENIE

Herbata jeszcze do niedawna zaliczana była do używek, czyli produktów nieposiadających wartości odżyw-
czych. Obecnie, wraz z rozwojem badań naukowych jest coraz więcej danych, że herbata może być w diecie 
produktem prozdrowotnym. Głównymi składnikami herbaty, którym przypisuje się korzystny wpływ na organizm 
są polifenole. Ich szerokie działanie biochemiczne, w tym silny potencjał antyoksydacyjny sprawiają, że herbata 
może mieć wiele dobroczynnych funkcji w organizmie. Badania naukowe dotyczą w większości herbaty zielonej, 
która, jak się przypuszcza, może zmniejszać ryzyko rozwoju wielu współczesnych chorób, ale na obecnym etapie 
wiedzy nie jest jeszcze uznana za udowodniony czynnik profilaktyki chorób. Pomimo, że herbata jest produktem 
całkowicie bezpiecznym, zbyt duża ilość mocnej herbaty w diecie niesie ryzyko nadmiernego pobrania kofeiny 
i zmniejszenia przyswajalności żelaza niehemowego, co może być niekorzystne dla niektórych grup konsumentów.  

Słowa kluczowe: herbata, polifenole, kofeina, zdrowie 

WSTĘP

Herbata jest jednym z najbardziej popularnych 
napojów. Jej średnie spożycie na statystycznego miesz-
kańca świata szacuje się na 120 ml/dzień, ale w Wiel-
kiej Brytanii, która od wieków słynie z popołudniowej 
przerwy na herbatę pije się jej znacznie więcej, średnio   
540 ml dziennie (1). W Polsce herbatę pije 76-90% 
populacji, w tym większość 2-3 porcje w ciągu dnia (2).  

Herbata otrzymywana jest z liści, pączków li-
ściowych lub delikatnych łodyżek rośliny z rodzaju 
botanicznego Camellia. W zależności od procesu 
technologicznego otrzymuje się trzy główne rodzaje 
herbat, różniące się smakiem, kolorem i składem. 
Herbatę zieloną, nie poddaną procesowi fermentacji, 
czerwoną – częściowo fermentowaną i herbatę czarną 
produkowaną w wyniku pełnej fermentacji surowca 
roślinnego. Dotychczas największy odsetek światowej 
produkcji i konsumpcji stanowiła herbata czarna (ok. 
80%), bardzo popularna w Ameryce Północnej i Euro-
pie, a w drugiej kolejności zielona, spożywana głównie 
w Chinach i Japonii (3, 4).  

W medycynie ludowej krajów azjatyckich herbata 
uważana była za lek na wiele dolegliwości, a picie 
herbaty było ceremonią i filozofią życia (4, 5). Obec-
nie ponownie herbata budzi duże zainteresowanie jej 
wpływem na zdrowie, a w piśmiennictwie naukowym 

pojawiają się optymistyczne dane o jej korzystnym 
wpływie na układ sercowo-naczyniowy, redukcję masy 
ciała, a nawet zmniejszanie ryzyka wystąpienia chorób 
nowotworowych i neurodegeneracyjnych (3, 6). 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnych danych 
naukowych, dotyczących wartości odżywczej herbaty 
i jej wpływu na stan zdrowia organizmu.  

WARTOSC ŻYWIENIOWA HERBATY

Napar herbaty bez dodatku cukru nie posiada 
wartości energetycznej, w związku z tym ilość herbaty 
w diecie pozostaje bez wpływu na dzienną pulę kalorii. 
Wartość energetyczna  herbaty słodzonej zależy od 
rodzaju zastosowanego środka słodzącego. Herbata 
słodzona słodzikami stołowymi nie dostarcza kalorii, 
a szklanka herbaty z dodatkiem jednej łyżeczki cukru 
lub miodu ma około 20 kcal. Herbata jest dobrym 
źródłem wielu składników o działaniu fizjologicznym, 
w tym polifenoli i kofeiny, a także niektórych składni-
ków mineralnych.   

Polifenole 
Zawartość polifenoli w liściach herbacianych jest 

naturalnie zróżnicowana i zależy od warunków kli-
matycznych uprawy herbaty, w tym nasłonecznienia 
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i wilgotności oraz od wieku zrywanych liści. Młode 
listki herbaciane mają ich więcej, niż liście starsze, 
zbierane później. Rodzaj polifenoli zawartych w 
herbacie, znajdujcej się w obrocie handlowym i ich 
właściwości uwarunkowane są procesem jej produkcji.
Herbata zielona zawiera głównie katechiny, a herbata 
czarna - taniny, powstające z katechin w wyniku prze-
mian biochemicznych w procesie fermentacji. Spośród 
katechin w zielonej herbacie dominuje galusan epiga-
lokatechiny (EGKG) stanowiący ponad 50% ogólnej 
ilości katechin. Związek ten, w porównaniu do innych 
katechin ma najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne 
i dlatego uważany jest za najbardziej aktywny biolo-
gicznie (3, 7-9).     

Z punktu widzenia żywienia ważna jest jednak 
ilość polifenoli w naparze herbaty gotowym do spoży-
cia. Poza naturalną zawartością polifenoli w liściach 
herbacianych duży wpływ na ich zawartość ma sposób 
przygotowania naparu, w tym ilość herbaty użytej na 
porcję, temperatura wody i czas naparzania. Z badań 
dotyczących stopnia ekstrakcji polifenoli do naparu 
wynika, że największą zawartość polifenoli (170 mg/L)  
mają herbaty parzone przez 10 minut. Napary takie nie 
są jednak preferowane przez konsumentów ze względu 
na gorsze walory organoleptyczne, przede wszystkim 
gorzki smak, wynikający z dużego stężenia polifenoli 
(10). Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA) 100 ml naparu herbaty zielonej 
zawiera 126 mg katechin, a w świetle danych Amery-
kańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) taka 
ilość herbaty zielonej zawiera 71 mg galusanu epiga-
lokatechiny (11, 12). Inni autorzy podają, że filiżanka 
herbaty czarnej dostarcza 200 mg flawonoidów (9).  

Wiele danych potwierdza, że zielona herbata jest 
spośród żywności najlepszym źródłem katechin. Po 
niej kolejne miejsce zajmuje czekolada, czerwone wi-
nogrona, wino i jabłka (4). American Heart Association 
zaleca, aby Amerykanie zwiększyli spożycie flawono-
idów, w tym pochodzących z herbaty, chociaż obecnie 
nie ma rekomendacji, co do zalecanej ilości polifenoli 
w diecie (13). 

Kofeina 
Herbata, obok kawy i ziarna kakaowego jest głów-

nym surowcem roślinnym zawierającym kofeinę. Ko-
feina jest metyloksantyną z grupy alkaloidów, zaliczaną 
do substancji psychoaktywnych. Jej działanie w orga-
nizmie polega głównie na pobudzeniu ośrodkowego 
układu nerwowego i pracy serca, co może korzystnie 
wpływać na wydolność psychofizyczną organizmu (2). 
W herbatach z gatunku Camellia sinensis i Camellia 
assamica zdecydowaną większość metyloksantyn 
stanowi kofeina (ok. 90%), jednakże istnieją gatunki 
herbat, jak Camellia ptilophylla zawierająca dużą ilość 
teobrominy (6%), stąd nazywana jest herbatą kakaową. 

Zawartość kofeiny w liściach herbaty wynosi od 2 do 
5%, przy czym większe wartości dotyczą młodych 
listków herbacianych (5).  

Zawartość kofeiny w naparach herbaty zależy od 
jej ilości użytej na porcję i warunków parzenia, w tym 
temperatury wody i czasu naparzania. Wydajność eks-
trakcji kofeiny z liści herbacianych do naparu szacuje 
się na 61–85% (14). Tak wiele czynników decyduje, 
że zawartość kofeiny w porcji herbaty przyjmuje dość 
szeroki zakres od 14 do 65 mg (15). Największą ilość 
kofeiny mają herbaty długo parzone. Badania dotyczące 
zawartości kofeiny w herbatach czarnych, zakupionych 
na rynku warszawskim wykazały, że szklanka herbaty, 
bardzo krótko parzonej (15 sekund) dostarcza 15 mg 
kofeiny, herbaty parzonej 1 minutę 22 mg, a długo pa-
rzonej (5 minut) 34-38 mg kofeiny (16).  EFSA podaje, 
że porcja czarnej herbaty, parzonej 3–5 minut zawiera 
40–45 mg kofeiny (11). 

W odniesieniu do zawartości kofeiny w naparach 
herbaty czarnej i zielonej wyniki badań nie są jedno-
znaczne. Część autorów podaje, że zawartość kofeiny 
w herbacie zielonej jest dwukrotnie mniejsza niż 
w czarnej, według innych publikacji jej zawartość jest 
porównywalna (16, 17). 

Niespójne są też wyniki badań dotyczące zawartości 
kofeiny w naparach herbat ekspresowych i sypkich. 
Według niektórych danych ekstrakcja kofeiny z herbat 
w saszetkach jest o 30% słabsza w porównaniu do her-
bat sypkich, co skutkuje mniejszą zawartością kofeiny, 
według innych napar herbaty z saszetek ma wyższą 
zawartość kofeiny, z uwagi na większy stopień roz-
drobnienia liści herbacianych (4). Badania prowadzone 
w Polsce nie wykazały różnicy w zawartości kofeiny 
w obu rodzajach herbat (16, 17).

Składniki mineralne 
Suche liście herbaciane zawierają liczne pier-

wiastki, takie jak fluor, mangan, chrom, selen, wapń, 
magnez i cynk, przy czym ich zawartość jest znacznie 
zróżnicowana od 25 do 1000 µg/g i zależy od wielu 
czynników, w tym warunków uprawy i fermentacji, 
a nawet wielkości liści (4). Z punktu widzenia żywie-
niowego bardziej istotna jest jednak zawartość tych 
składników w naparach herbat, czyli w produktach 
gotowych do spożycia. Uwzględniając ilość herbaty 
stosowanej do przygotowania porcji naparu i stopień 
ekstrakcji składników mineralnych napar herbaty nie 
jest w diecie dobrym źródłem wapnia, cynku i magnezu. 
Zgodnie z danymi krajowymi 100 ml herbaty dostar-
cza 0,07 mg cynku, 2 mg magnezu i 5 mg wapnia, co 
oznacza, że szklanka herbaty pokrywa u osób dorosłych 
jedynie 1-1,5 % zalecanego dziennego spożycia tych 
składników (18). 

Inna sytuacja jest w przypadku fluoru i manganu, 
które występują w naparach herbat w dużej ilości. Za-
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wartość fluoru w 100 ml naparu, przygotowanego przy 
użyciu niefluorowanej wody wynosi średnio 0,15 mg 
(1). Porcja herbaty pokrywa zatem na ten pierwiastek 
7-10% dziennego zapotrzebowania osób dorosłych 
i 25-30% zapotrzebowania dzieci. W odniesieniu do 
manganu, w świetle danych zachodnich ilość tego skład-
nika w naparze herbaty kształtuje się w przedziale 0,17-
0,66 mg/100 ml herbaty zielonej i 0,08-0,51 mg/100 
ml herbaty czarnej (19, 20). Według krajowych tabel 
wartości odżywczej żywności 100 ml naparu herbaty 
zawiera średnio 0,34 mg manganu (18). Wobec dużej 
zawartości tego pierwiastka w herbacie staje się ona dla 
osób pijących głównym źródłem manganu w diecie. 
W Wielkiej Brytanii średnie spożycie manganu przez 
osoby pijące ≥ 1 litr herbaty dziennie oszacowano na 
5,5–10 mg, zaś spożycie manganu przez osoby niepi-
jące herbaty wyniosło średnio 3,2 mg. W przypadku 
dużego spożycia mocnej herbaty pobranie manganu 
może dochodzić do górnego tolerowanego poziomu 
spożycia (UL), który dla osób dorosłych ustalono na 11 
mg dziennie (4, 19). Pomimo dużego spożycia manganu 
z herbatą badania kliniczne nie wykazują jednak istot-
nej różnicy w jego stężeniu we krwi oraz w ekspresji 
enzymów Mn-zależnych u osób pijących i niepijących 
herbaty (19). Może to wskazywać na utrzymanie przez 
organizm dosyć stałego stężenia manganu (homeostazę 
manganu) i brak bezpośredniego wpływu na jego pulę 
w organizmie przy wyższym spożyciu z dietą. 

Pozostałe składniki  
Herbata należy do produktów spożywczych za-

wierających znaczną ilość szczawianów. Związki te 
łączą się ze składnikami mineralnymi tworząc nieroz-
puszczalne sole, przez co utrudniają ich przyswajanie 
z diety i zwiększają ryzyko rozwoju kamicy nerkowej. 
Zawartość szczawianów w naparach herbat w dużym 
stopniu zależy od temperatury wody i czasu parzenia. 
W badaniach Jabłońskiej-Ryś w herbatach parzonych 
w temperaturze 100 °C przez 5 minut zawartość szcza-
wianów wynosiła od 2,5 do 6,57 mg/100 ml naparu. 
Herbaty zielone, parzone w niższej temperaturze (75°C) 
charakteryzują się mniejszą zawartością szczawianów, 
niż herbaty zalewane wrzątkiem (21). 

Napar herbaty zawiera niewielkie ilości niacyny 
(0,1 mg/100 ml) i folianów (5 µg/100 ml), co w sto-
sunku do przeciętnego zapotrzebowania człowieka nie 
stanowi liczącego się źródła w diecie (18). W świetle 
badań hiszpańskich herbata dostarcza 3-5% całodzien-
nej ilości spożywanej w tej populacji witaminy C i E,  
natomiast według danych polskich napar herbaty nie 
zwiera w swoim składzie tych witamin (4, 18). 

Liście herbaty zawierają także polisacharydy (13%), 
związki tłuszczowe (3%),  aminokwasy (4%), w tym 
głównie L-theaninę, która, jak sugerują badania może 
mieć korzystny wpływ na wydolność umysłową. W lite-

raturze brak jest jednak danych na temat zawartości tych 
związków w naparach herbat. Odrębną grupę składni-
kow herbaty stanowią też liczne związki aromatyczne, 
saponiny i barwniki (1, 11).  

WPŁYW HERBATY NA ZDROWIE

Przez ostatnie 20 lat herbata była przedmiotem licz-
nych badań dotyczących jej właściwości zdrowotnych, 
jednakże wciąż nie jest rozstrzygnięte, czy tradycyjna 
ilość herbaty w diecie ma działanie profilaktyczne (5, 6). 
Hipoteza prozdrowotnego wpływu herbaty na organizm 
związana jest z dużą ilością polifenoli, które zwięk-
szają wydajność antyoksydacyjną krwi i w ten sposób 
miałyby chronić komórki i tkanki przed szkodliwymi 
skutkami utleniania (9). Poza właściwościami anty-
oksydacyjnymi polifenolom przypisuje się działanie 
przeciwzapalne, stymulujące system immunologiczny, 
zmniejszające absorpcję cholesterolu we krwi oraz 
korzystny wpływ na skład mikroflory jelitowej, przez 
hamowanie wzrostu bakterii patogennych (1, 22).   

W światowym piśmiennictwie dotyczącym wpły-
wu herbaty na zdrowie dominują publikacje z krajów 
azjatyckich, gdzie najbardziej popularna jest herbata 
zielona, a danych na temat herbaty czarnej jest zdecy-
dowanie mniej.  

Herbata zielona 
Ten rodzaj herbaty charakteryzuje się dużą za-

wartością katechin, o silniejszych właściwościach 
antyoksydacyjnych, w porównaniu do tanin zawartych 
w herbacie czarnej. Badania epidemiologiczne wska-
zują, że osoby pijące ponad 2 filiżanki herbaty zielonej 
dziennie mają mniejsze stężenie cholesterolu całkowite-
go i frakcji LDL, co potwierdza także meta-analiza ran-
domizowanych badań kontrolnych. Zdaniem autorów 
przekłada się to na mniejsze o 22-33% ryzyko zgonu 
z powodu chorób sercowo-naczyniowych, dlatego picie 
zielonej herbaty rozpatruje się obecnie jako element 
profilaktyki chorób serca (23). Według innych danych 
zapobiegający wpływ herbaty zielonej na rozwój cho-
rób układu krążenia może mieć miejsce dopiero przy 
piciu znacznie większej ilości herbaty - co najmniej 7 
filiżanek dziennie, ale, jak się podkreśla, wciąż wymaga 
to dalszych badań naukowych (3).  

Nie jest też rozstrzygnięty domniemany związek po-
między piciem herbaty a rozwojem nowotworów. Część 
badań prowadzonych na zwierzętach sugeruje korzystny 
wpływ herbaty na zmniejszenie ryzyka nowotworów, 
ale należy mieć na uwadze, że dawka herbaty lub jej 
składników podawana zwierzętom w przeliczeniu na kg 
masy ciała jest dużo większa, niż tradycyjnie spożywana 
przez ludzi (24). Jednym z argumentów cytowanych 
w piśmiennictwie, przemawiającym za wpływem zielo-
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nej herbaty na proces karcinogenezy jest niski odsetek 
nowotworów płuc w Japonii. Japończycy, którzy palą 
znacznie więcej tytoniu niż Amerykanie zdecydowanie 
rzadziej chorują na raka płuc, co ma wynikać z różnicy 
pomiędzy tymi populacjami w ilości zielonej herbaty 
w diecie (22). 

W odniesieniu do rozwoju raka żołądka, w aktu-
alnym piśmiennictwie dostępne są dwie  meta-analizy 
badań epidemiologicznych. Z jednej z nich wynika, że 
picie 5. filiżanek zielonej herbaty dziennie może mieć 
działanie profilaktyczne, niemniej autorzy pracy wska-
zują na ostrożność w interpretacji wyników, z powodu 
wielu czynników stylu życia istotnych w rozwoju cho-
roby (25). W świetle drugiej meta-analizy osoby pijące 
dużą ilość herbaty zielonej (5-10 filiżanek dziennie) nie 
chorują na raka żołądka rzadziej niż pijące małą ilość 
(1-2 filiżanki dziennie) (26).

 Cześć badań nad wpływem herbaty na rozwój 
nowotworów dotyczy korelacji pomiędzy spożyciem 
zielonej herbaty a rakiem jelita grubego. Niektóre z nich 
sugerują, że picie herbaty zielonej może mieć niewiel-
ki wpływ na zmniejszenie ryzyka tych nowotworów, 
inne nie wykazują żadnej zależności (1, 27). Podobna 
sytuacja ma miejsce w badaniach dotyczących raka 
piersi i prostaty. Zdaniem Amerykańskiego Urzędu 
ds. Żywności i Leków badania w tym zakresie są na 
tyle niejednoznaczne, że w świetle aktualnego stanu 
wiedzy nie można uznać wpływu herbaty zielonej na 
zmniejszenie ryzyka tych nowotworów (12).  

Badania prowadzone w populacji chińskiej wska-
zują także, że picie herbaty może nieznacznie chronić 
przed chorobą Parkinsona. Mechanizm tego działa-
nia nie jest poznany, ale przypuszcza się, że wynika 
on z działania polifenoli i kofeiny, które zwiększają 
w mózgu cyrkulację krwi. Wnioski te są jednak na tyle 
wstępne, że mają obecnie jedynie charakter rozważań 
naukowych (28, 29).

Niektóre badania sugerują, że zielona herbata ob-
niża masę ciała, za co odpowiada  kofeina i galusan 
epigalokatechiny, które redukują wchłanianie tłuszczu, 
zwiększają wydatek energetyczny organizmu i spalanie 
tkanki tłuszczowej (4, 7-8, 23). Według badań epide-
miologicznych, osoby, które przez wiele lat piją ponad 
400 ml herbaty dziennie (w większości zielonej) mają 
mniejszą masę ciała i obwód talii niż osoby niepijące. 
Innych wniosków dostarcza meta-analiza randomizowa-
nych badań klinicznych, w świetle której u pacjentów, 
którzy przez 12 tygodni przyjmowali wyizolowane 
z zielonej herbaty katechiny i kofeinę, odnotowany 
spadek masy ciała był niewielki (<0,5 kg) i nieistot-
ny statystycznie (7). Pomimo sprzecznych wyników 
badań, według niektórych ekspertów picie zielonej 
herbaty może być elementem walki z otyłością, a pro-
ducenci od lat stosują składniki pochodzące z zielonej 
herbaty w preparatach wspomagających odchudzanie 

(8). W tym miejscu warto jednak przytoczyć fakt, że 
w ostatnim okresie EFSA, w wyniku oceny badań 
naukowych, na rzecz oświadczeń zdrowotnych doty-
czących żywności uznał, że korzystny wpływ kofeiny 
na masę ciała nie jest potwierdzony naukowo. Prace 
EFSA nad oceną informacji zdrowotnych dotyczących 
herbaty i polifenoli są w toku. 

Herbata czarna  
Herbata czarna nie jest przedmiotem tylu badań co 

zielona, ale wydaje się, że niektóre właściwości herbaty 
zielonej mogłyby dotyczyć także herbaty czarnej. Tak 
może być w przypadku wpływu herbaty na masę ciała, 
poprzez działanie kofeiny. Jeśli, jak sugerują niektóre 
badania, herbata zielona miałaby właściwości odchu-
dzające, to należy pamiętać, że nie zawiera ona więk-
szej ilości kofeiny niż czarna, a zatem takie działanie 
powinno dotyczyć obu rodzajów herbat.   

Korzystne wnioski nasuwają się także odnośnie 
związków pomiędzy piciem herbaty czarnej a stanem 
zdrowia serca. Z przeglądu badań epidemiologicznych 
wynika, że picie co najmniej 3. filiżanek czarnej herbaty 
dziennie obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, 
co wynika z obecności polifenoli, głównie tanin (1).  

Ciekawych i optymistycznych danych dostarcza 
także meta-analiza badań epidemiologicznych, według 
której picie, co najmniej 4 filiżanek herbaty dziennie 
(bez względu na jej rodzaj) może o 20% obniżać ryzyko 
cukrzycy typu 2 (30). Podobne wyniki stwierdzono tak-
że w przypadku kawy, ale, jak się przypuszcza, w obu 
przypadkach nie wynika to z zawartości kofeiny, lecz 
polifenoli (31). 

BEZPIECZNA ILOSC HERBATY W DIECIE

Herbata spożywana w zwyczajowych ilościach jest 
napojem nieszkodliwym dla zdrowia. Jej negatywne 
skutki mogą wystąpić dopiero przy dużej ilości herbaty 
w diecie. Wynika to z nadmiernego pobrania kofeiny 
i wiązania przez polifenole żelaza niehemowego, co 
ogranicza jego absorpcję w przewodzie pokarmowym 
nawet o 79%. Polifenole zawarte w herbacie czarnej, 
w większości taniny silniej hamują wchłanianie żelaza, 
w porównaniu do katechin herbaty zielonej. Osoby 
z niedokrwistością z niedoboru żelaza lub z grupy 
ryzyka rozwoju anemii nie powinny zatem spożywać 
herbaty, zwłaszcza czarnej podczas posiłków (1, 4, 
5). Ze względu na zmniejszanie wchłaniania żelaza 
herbata czarna zalecana jest natomiast w diecie osób 
z hemochromatozą, u których następuje nadmierne 
gromadzenie żelaza w ustroju. 

Z punktu widzenia zawartości kofeiny bezpieczna 
ilość herbaty zależy od spożycia innych produktów, 
takich jak kawa, napoje typu cola lub energetyzujące. 
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W świetle aktualnego stanu wiedzy bezpieczne spoży-
cie kofeiny przez zdrowe osoby dorosłe nie powinno 
przekraczać 400 mg dziennie, a przez dzieci do 12. 
roku życia 2,5 mg/kg masy ciała./dzień. Przy zupełnym 
braku w diecie innych źródeł kofeiny dla osoby dorosłej 
oznaczałoby to możliwość spożycia nawet kilkunastu 
porcji herbaty. 

Zdaniem niektórych ekspertów, mając na uwadze 
zawartość kofeiny, jej właściwości moczopędne ujaw-
niające się przy dużym spożyciu oraz niekorzystny 
wpływ herbaty na pulę żelaza w organizmie maksymal-
ne spożycie czarnej herbaty nie powinno przekraczać 8 
filiżanek dziennie (1).

PODSUMOWANIE

Herbata to napój naturalny, nisko przetworzony, nie 
dostarczający kalorii i dlatego dla większości populacji, 
w tym dzieci jest dużo lepsza niż napoje słodzone, czy 
gazowane. Picie herbaty daje dużo przyjemności, a przy 
okazji może mieć także korzystny wpływ na zdrowie, 
poprzez wspieranie wydolności antyoksydacyjnej 
organizmu.

Wyniki badań naukowych w tym zakresie są obie-
cujące, ale ich interpretacja powinna być wyważona, 
ponieważ na skład naparu herbaty ma wpływ wiele 
czynników. Bez względu na to obecnie rośnie zaintere-
sowanie producentów żywności dodatkiem ekstraktów 
herbaty do tzw. żywności funkcjonalnej. 

W świetle aktualnego stanu wiedzy herbata zielona 
wydaje się mieć większe zalety żywieniowe niż czarna, 
ale na niezbite dowody naukowe, jaki rodzaj herbaty 
jest najlepszy i jak wpływa ona na organizm należy 
jeszcze poczekać. 

Otrzymano: 24.01.2014 r.
Zaakceptowano do publikacji: 18.06.2014 r.
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Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 
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Tadeusz M Zielonka

SPRAWOZDANIE Z VIII KONFERENCJI Z OKAZJI 
ŚWIATOWEGO DNIA GRUŹLICY, WARSZAWA 21 MARCA 2014

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

STRESZCZENIE

W dniu 21 marca 2014 r. odbyła się w Warszawie VIII konferencja z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 
poświęcona problemom społecznym związanym z szerzeniem się gruźlicy. Konferencję zorganizowało Polskie 
Towarzystwo Chorób Płuc, pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia. 
Pomimo poprawy wskaźników epidemiologicznych, gruźlica narasta w środowiskach wykluczonych społecznie, 
takich jak bezdomni, bezrobotni, więźniowie, imigranci, osoby w podeszłym wieku i zakażone HIV. Wykłady 
przedstawione na konferencji przez ftyzjatrów, zakaźników, mikrobiologów, prawników, przedstawicieli pionu 
sanitarnego i samorządowców dotyczyły różnorodnych aspektów występowania gruźlicy w tych populacjach. 
Prezentacja problemu przez reprezentantów różnych dziedzin wywołała bardzo ożywioną dyskusję i ujawniła 
wyzwania jakie stawiać będzie gruźlica w najbliższej przyszłości.

Słowa kluczowe: gruźlica, epidemiologia, problemy społeczne, 

Z okazji Światowego Dnia Gruźlicy Warszawsko-
-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 
zorganizował kolejną konferencję pod tytułem „Gruź-
lica - ważny problem społeczny”. Tematem wiodącym 
były zachorowania w środowiskach osób wykluczonych 
społecznie. 

Sesję naukową poprzedziła konferencja prasowa, 
na której przedstawiono dane epidemiologiczne z Pol-
ski dotyczące gruźlicy wśród bezdomnych, bezrobot-
nych, więźniów i imigrantów. Mottem tegorocznych 
obchodów WHO było stwierdzenie, że każdego roku 
na gruźlicę zachorowuje 9 milionów ludzi, 3 miliony 
z nich nie ma dostępu do opieki medycznej – pomóż im 
osiągnąć to. 

Honorowy patronat nad konferencją objął Główny 
Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz. Uroczystego 
otwarcia dokonali przedstawiciele PTChP, WHO i GIS. 
Przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału 
PTChP, dr Tadeusz M Zielonka zwrócił uwagę na ro-
snącą rolę pionu sanitarnego w zwalczaniu gruźlicy 
i potrzebę budowania partnerskich relacji oraz ścisłej 
współpracy między pionem sanitarnym a ftyzjatrycz-
nym w celu lepszej kontroli zakażeń. Dyrektor Biura 
Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, dr Paulina 
Miśkiewicz podkreśliła, że gruźlica niezmiennie po-
zostaje jednym z priorytetowych problemów w dzia-
łalności WHO i wyraziła wdzięczność za tradycyjne 

włączenia się Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc do 
dorocznych obchodów Światowego Dnia Walki z Gruź-
licą. Główny Inspektor Sanitarny potwierdził, że pion 
sanitarny bardzo poważne traktuje gruźlicę, jako istotny 
problem zdrowotny.

Pierwszej sesji przewodniczyli prof. Andrzej Hor-
ban i prof. Zofia Zwolska. Dr Tadeusz M Zielonka 
przedstawił wyzwania, jakie gruźlica stawia przed 
medycyną w XXI wieku. Według najnowszego raportu 
ŚOZ w ostatnich latach udało się sukcesywnie zmniej-
szyć globalną zapadalność, chorobowość i umieral-
ność na gruźlicę, ale tempo spadku w poszczególnych 
regionach jest bardzo zróżnicowane. W najbliższym 
czasie istotnym problemem z pewnością będzie współ-
istnienie zakażenia HIV z prątkiem gruźlicy, postacie 
wielolekooporne, a także gruźlica w grupach ryzyka, 
takich jak bezdomni, bezrobotni, więźniowie, alkoho-
licy, narkomani i osoby w podeszłym wieku. Część 
z nich, z różnych względów, nie współpracuje ze służbą 
zdrowia, uchylając się od realizacji zaleceń lekarskich 
i sanitarnych. Obficie prątkujący chorzy stanowią za-
grożenie dla zdrowia publicznego. Inni mają utrudniony 
dostęp do systemu ze względu na brak ubezpieczenia, 
zawansowany wiek i ograniczoną mobilność. Wiele 
krajów nie ma wystarczających środków finansowych 
na zwalczanie gruźlicy. Wciąż konieczna jest pomoc 
humanitarna dla biednych krajów afrykańskich umoż-
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liwiająca dalsze ograniczenie epidemii gruźlicy. Para-
doksalnie w krajach tych częściej skutecznie leczy się 
gruźlicę niż Europie i w Polsce. Zbyt wielu chorych 
przerywa leczenie, umiera lub znika z ewidencji bez 
ustalenia efektów rozpoczętego leczenia. Niezbędna 
jest większa konsekwencja w kontroli gruźlicy. 

W następnym wykładzie prof. Andrzej Horban, 
konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, 
omówił zagadnienie zakażenia HIV i Mycobacterium 
tuberculosis. Problem jest poważny, gdyż 35 mln ludzi 
jest już zakażonych HIV, a gruźlica jest jedną z naj-
ważniejszych infekcji w tej populacji, będąc powodem 
zgonu 13% chorych na AIDS. Dodatni wynik testu na 
HIV stwierdza się u 8% nowych zachorowań na gruź-
licę, ale szczególnie niebezpieczna sytuacja występuje 
w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie odsetek ten przekracza 
50%. W Polsce zakażenie HIV stwierdzono u 17,5 tys. 
osób, a AIDS u 3 tys. W ostatnim czasie obserwuje się 
w Polsce istotne zmiany strukturalne wśród zakażonych 
HIV - znacząco zmniejszyła się liczba narkomanów, 
a wzrosła liczba homoseksualistów i mężczyzn ko-
rzystających z usług agencji towarzyskich. Obraz kli-
niczny i radiologiczny u chorych zakażonych prątkiem 
gruźlicy i HIV często jest nietypowy. Leczenie gruźlicy 
nieznacznie różni się u chorych na AIDS, zwłaszcza 
przy stosowaniu leków anty-retrowirusowych. U tych 
chorych może dojść do paradoksalnego pogorszenia 
klinicznego i radiologicznego gruźlicy, które spowo-
dowane jest zespołem rekonstrukcji immunologicznej. 

Kierownik referencyjnego laboratorium prątka 
w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, prof. Ewa Augusty-
nowicz-Kopeć wygłosiła wykład na temat diagnostyki 
mikrobiologicznej gruźlicy u osób zakażonych HIV. 
Nie różni się ona znacząco od powszechnie stosowa-
nych metod. Częste występowanie u chorych na AIDS 
pozapłucnej gruźlicy powoduje wzrost znaczenia bada-
nia histopatologicznego, ale materiał z biopsji zawsze 
należy posiać na odpowiednich dla prątków podłożach. 
U chorych na AIDS dopuszczalne są badania genetycz-
ne z krwi. Znalezienie czynnika sprawczego infekcji 
u chorych zakażonych HIV jest trudne i wymaga dobrej 
współpracy klinicystów i mikrobiologów. Konieczne 
jest zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycz-
nych. Częściej dochodzi u tych chorych do zakażenia 
prątkami atypowymi. U chorych zakażonych HIV za-
leca się wykonanie testów diagnostycznych w kierunku 
gruźlicy utajonej (test tuberkulinowy lub uwalniania 
INF gamma pod wpływem swoistych antygenów prątka 
- IGRA). Czułość i swoistość tych metod u chorych na 
AIDS jest jednak ograniczona. 

Współczesne zalecenia dotyczące badania osób 
z kontaktu przedstawiła prof. Maria Korzeniewska-Ko-
seła, kierująca Zakładem Epidemiologii i Organizacji 
Walki z Gruźlicą w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. 
W myśl ustawy o chorobach zakaźnych, osoby mające 

styczność z prątkującym chorym na gruźlicę podlegają 
nadzorowi epidemiologicznemu. Konieczne jest wyko-
nanie badania klinicznego, testu tuberkulinowego lub 
IGRA oraz zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej. 
Niekiedy należy zastosować profilaktycznie leki prze-
ciwprątkowe. Dotyczy to głównie dzieci i młodzieży 
oraz osób z grup szczególnego ryzyka zachorowania 
na gruźlicę. Do zakażenia dochodzi zwykle po kilkugo-
dzinnym kontakcie z chorym prątkującym w zamknię-
tym pomieszczeniu lub w środkach transportu. Badanie 
osób z kontaktu należy wykonać po 8 tygodniach od 
ekspozycji, a w grupach wysokiego ryzyka należy je 
powtórzyć po 8 tygodniach. 

Pion sanitarny jest odpowiedzialny za przeprowa-
dzenie dochodzenia epidemiologicznego w gruźlicy. 
Zagadnienie to zaprezentowała mgr Izabela Kucharska, 
dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania 
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym 
Inspektoracie Sanitarnym. W latach 1959-1999 pro-
blemem tym zajmowały się Wojewódzkie Poradnie 
Przeciwgruźlicze. Obecnie funkcje te przejął pion 
sanitarny. Początkowo system nadzoru nad gruźlicą 
nie był jednolity. Niedawno ogłoszone rozporządzenie 
w sprawie zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania za-
każenia lub choroby zakaźnej, a także zgonu z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej, ustala jednolite zasady 
w tym zakresie na terenie całego kraju. Wprowadzono 
obowiązek podwójnego zgłaszania chorób zakaźnych 
przez lekarzy i kierowników laboratoriów. Lekarze są 
obowiązani do informowania państwowego powiatowe-
go inspektora sanitarnego o losach chorych na gruźlicę, 
a zwłaszcza o skierowaniu go do szpitala, o samowol-
nym jego opuszczeniu, uchylaniu się od obowiązku 
leczenia itp. W dochodzeniu epidemiologicznym ważne 
jest ustalenie osób z kontaktu z chorym na gruźlicę 
i kwalifikacja do postępowania medycznego. Osobom 
narażonym na zakażenie przekazywana jest pisemna 
informacja o zagrożeniu i niezbędnych działaniach 
profilaktycznych. W Ustawie o chorobach zakaźnych 
przewidziano możliwość prowadzenia nadzorowanego 
leczenia gruźlicy, z wydawaniem leków przez poradnię 
włącznie, ale prawo farmaceutyczne nie uwzględnia 
leków przeciwgruźliczych w zestawie leków, które 
mogą być dystrybuowane przez podmioty lecznicze. 
Konieczne jest również sprawniejsze rozliczenie 
świadczeń udzielanych osobom nieubezpieczonym, 
a finansowanych ze środków publicznych.

Drugiej sesji przewodniczyły prof. Ewa Augusty-
nowicz-Kopeć i prof. Maria Korzeniewska-Koseła. 
Burzliwą dyskusję wzbudził wykład mgr Anny Augu-
stynowicz, prawnika z Zakładu Zdrowia Publicznego 
WUM. Przedmiotem sporu stał się konflikt między 
konstytucyjnym prawem do wolności osobistej a moż-
liwością ograniczenia tego prawa, gdy narażone jest 
życie i zdrowie innych osób. 
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Prof. Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego skrytykował brak jednoznacznych 
przepisów umożliwiających lekarzom ograniczanie 
szerzenia się chorób zakaźnych. Powołał się na do-
świadczenia amerykańskie, gdzie stworzono restryk-
cyjny system izolacji i obowiązkowego nadzorowanego 
leczenia chorych na gruźlicę.

W dyskusji podkreślano słabość instrumentów 
państwa w Polsce w stosunku do chorych na gruźlicę, 
którzy uchylają się od leczenia. Wyroki skazujące ich 
na karę pozbawienia wolności są wydawane po kilku 
latach od zgłoszenia takiego faktu. W tym czasie chorzy 
ci mogą zakazić wiele osób ze swojego otoczenia. Kro-
pelkowe szerzenie zachorowania uniemożliwia osobom 
postronnym ochronę przed ekspozycją. Przepisy nie 
zezwalają na zastosowanie wobec chorych na gruźlicę 
bezpośredniego przymusu, gdyż choroba nie spełnia 
warunku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
innych osób. W przypadku gruźlicy wielolekoopornej 
lub o rozszerzonej oporności, sprawa jest jednak dysku-
syjna, gdyż charakteryzuje się ona 40% śmiertelnością. 

Mgr Dorota Krawiecka z Zakładu Diagnostyki 
Mikrobiologicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy zaprezentowała wyniki 
badań nad transmisją gruźlicy w Domach Pomocy 
Społecznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 
W 2012 r. zapadalność na gruźlicę w tym wojewódz-
twie wynosiła 19/100 tys., a w 49 Domach Pomocy 
Społecznej 125/100 tys. Metody genetyczne pozwoliły 
potwierdzić transmisję prątków gruźlicy aż u 40% 
badanych przypadków zachorowania na gruźlicę. 
Zwykle dochodzi do przenoszenie zakażenia między 
pensjonariuszami tych samych domów, ale zdarzyły się 
przypadki transmisji pomiędzy mieszkańcami różnych 
Domów Pomocy Społecznej. 

W zastępstwie dr Mirosława Starzyńskiego 
z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Lublinie dr Piotr Cioczek przedstawił doświadczenia 
pionu sanitarnego w opiece nad chorymi ze środowisk 
wykluczonych społecznie. Lubelszczyzna od wielu lat 
ma bardzo złą sytuację epidemiologiczną, ale działania 
służb sanitarnych są bardzo profesjonalne i zgodne 
z nowoczesnymi rekomendacjami dotyczącymi kontroli 
zakażeń. Mgr Irena Chmiel z Biura Pomocy i Projek-
tów Społecznych m. st. Warszawy zaprezentowała 
system profilaktyki bezdomności i pomocy osobom 
bezdomnym w stolicy. Ponad 80% osób bezdomnych 
to mężczyźni, głównie w wieku 46-65 lat, bez źródeł 

utrzymania i często niepełnosprawni. Miasto służy im 
pomocą zapewniając 1500 miejsc w 18 schroniskach, 
400 miejsc w 2 noclegowniach, wydając posiłki w 8 
jadłodajniach, zapewniając łaźnie, pralnię, ogrzewalnie 
itp. Samorząd nie może bezpośrednio udzielać pomocy 
medycznej, ale wspiera działania Stowarzyszenia Le-
karzy Nadziei. 

Wystąpienie dr Moniki Madalińskiej ze Stowa-
rzyszenia Lekarze Nadziei przyjęto niezwykle ciepło. 
Przedstawiła ona działania 22 lekarzy wolontariuszy 
różnych specjalności, którzy od wielu już lat świadczą 
bezpłatną pomoc osobom bezdomnym i nieubezpie-
czonym. Rocznie udzielają oni 7500 porad. Problemem 
jest niemożność wystawiania tym chorym recept z re-
fundacją i kierowania do publicznej służby zdrowia na 
bezpłatne badania diagnostyczne. Zdjęcia radiologiczne 
wykonywane są ze środków uzyskanych od prywatnych 
darczyńców. 

Dr Jan Oleksy z Poradni Chorób i Płuc i Gruźlicy 
w Warszawie omówił trudności, na jakie natrafia pod-
czas opieki nad chorymi na gruźlicę alkoholikami i oso-
bami wykluczonymi społecznie. Podkreślił istotne róż-
nice pomiędzy chorymi bezdomnymi a alkoholikami. 
Bezdomni po wyjściu ze szpitala mogą kontynuować 
leczenie w ośrodku Betlejem, pod warunkiem niespo-
żywania alkoholu. W przypadku osób uzależnionych 
od alkoholu konieczne jest indywidualne podejście, 
odpowiednia motywacja do leczenia, uświadomienie 
konsekwencji zaprzestania leczenia, próba wsparcia ze 
strony rodziny chorego, wydawanie leków na miesiąc 
leczenia. Największy problem stwarzają bezdomni 
alkoholicy, którzy niejednokrotnie pojawiają się tylko 
raz w przychodni i znikają na wiele miesięcy. 

Niezwykle ożywione dyskusje, jakie toczyły się 
po każdym wykładzie, dobitnie pokazały jak ważnym 
problemem medycznym, sanitarnym i społecznym jest 
gruźlica.

Otrzymano do druku: 5.04.2014 r.
Zaakceptowano do publikacji: 17.06.2014 r.
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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, zapo-

biegania 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 prze-
syłanej do publikacji

Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej 
i angielskiej. 

Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku 
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy 
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw 
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.

Strona edytorska tych prac powinna być zgodna 
z 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 
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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 
podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej 
przejrzystym.
     
STRESZCZENIE I ABSTRAKT -  Streszczenie 
powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pra-
cy – ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy 
dołączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumero-
wanych 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  
badań  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 poprzednich 
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 ekonomicznych 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 kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac 
w tekście należy podawać w nawiasach okrągłych 
tylko liczbę porządkową odnośnej publikacji w spisie 
piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowa-
ne w tabelach lub w legendzie rycin. 

Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepu-
blikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; 
autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować nastę-
pującą 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) 
należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach 
zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redak-
tora, miejsce wydania, wydawcę i  rok wydania oraz 
strony od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, i in. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial]. 
S Afr Med J 1994;84:15.
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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-
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 które 
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 Orga-
nization / United Nations Children’s Fund. State of 
the world’s vaccines and immunization. Geneva: 
WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. 
Proceedings of the 7thWorld Congress on Medical 
Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: Nort-Holland; 1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych w formie 
elektronicznej przez internet może być dokonywane 
przez podanie ich adresu internetowego oraz danych 
bibliograficznych ich wersji drukowanej, jeśli taka 
istnieje, np. Outbreak of Bacterial Conjunctivitis at 
a College--New Hampshire. MMWR 2002;51:205-
7. http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.

Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach 
i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Nume-
racja tabel powinna odpowiadać chronologii lub poja-
wianiu 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 zamieszczone 
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać statystyczne 
miary zmienności, takie np. jak standardowe 
odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę 
tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych 
dla dokumentacji uzyskanych wyników.

Ryciny – powinny być zapisane w jednym 
z wymienionych formatów: TIF, Corel, jpg, PDF 
(w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na 
oddzielnych wydrukach (w wersji elektronicznej 
w oddzielnych plikach).
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy 
w języku polskim i angielskim.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (ryc. 1) lub 
(tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego 
powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co naj-

mniej 2 niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsa-

mości (tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się 

jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.

Zasady kwalifikowania, dopuszczenia po popraw-
kach lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki 
są podane do publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej czasopisma.

Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę 
recenzentów współpracujących z redakcją.

INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-

gicznym - Epidemiological Review  nie są pobierane 
opłaty. Autorzy prac oryginalnych i poglądowych 
otrzymują bezpłatnie co najmniej15 odbitek artykułu. 
Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia niektó-
rych odbitek do handlu księgarskiego.
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