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INSTRUCTION FOR AUTHORS
PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR
PUBLICATION IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY-EPIDEMIOLOGICAL REVIEW
The copyrights for articles published in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review are reserved
for the publisher – the National Institute of Public
Health-National Institute of Hygiene. This means that
the articles or their fragments cannot be published or reproduced elsewhere without permission of the publisher.
Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review is a bilingual (English and Polish) journal.
Przegląd Epidemiologiczny- Epidemiological Review publishes:
a) Experimental and methodological studies and reports
from the area of epidemiology, prevention and
control of communicable and noncommunicable
diseases; epidemiological analysis and estimations;
b) Studies in the field of public health;
c) Studies and clinical reports of communicable diseases;
d) Review papers from the area of epidemiology,
prevention and diagnosis of communicable diseases
and public health;
e) Reviews of books and journals in the fields mentioned above and letters to the Editor.
1. Rules for the acceptance of the article sent for
publication
Manuscript should be sent to the Editor with the covering letter, in which the corresponding Author declares
his intention to publish the article, giving its title and
listing the names of the authors and his own place of
employment, address, phone number and e-mail. In
case of original (research) articles, the covering letter
must include the approval of the head of the institution
(department) where research was done, confirmed by
his signature.
The covering letter must be accompanied by a written
statement that:
A. Work has not published before and will not be
submitted for publication prior to its publication
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review.
B. The contribution of each author to the article should
be described.
C. A statement that the work does not infringe the copyrights or other rights of third parties and there is no
conflict of interest with other persons or institutions.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with
the instruction for authors.
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12
pages, including abstract, references, figures and tables.
2.1. Printed manuscript intended for publication should
be sent to the editor in 1 copy in the format A4, written
on one side with a margin of 4 cm on the left side and
1.5 spacing between lines (28-31 lines per page). The
pages of the manuscript should be numbered.
The manuscript must be accompanied by the copies of
the article in the electronic form (CD ROM or sent by
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text
is identical with the text of the manuscript and give a
clear file name of the stored article.
The materials should be prepared using Arial font for
figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and
Times New Roman font for figure captions and the
written text.
2.2. The first text page should contain the following
sequence centred on the page: the full name of the
author(s) in italics, the title (in bold capital letters)
and name(s) of the institution(s) where the work
was made.
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic errors and terminology and upon the consent of the authors make the abridgments in the text.
In the article the following parts should be present: Introduction, Objective, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusions, References, Address
for correspondence. Abstract should be composed of
the following parts: Introduction, Objective, Material and Methods, Results, Conclusions (capital letters, bold, 10 points).
The particular parts of the article may include subtitles
provided the structure of the article would be of higher
transparency then.
ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts
and conclusions contained in the article – ca 250 words
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on a
separate, unnumbered page.
KEYWORDS (3-5) should be placed under the abstract, e.g.
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
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INTRODUCTION - provides the need (justification) of the study and clearly specifies the purpose
of research. The literature quoted in the introduction
should be limited only to positions that have a direct
relationship with the content of this study. In the introduction, the results or conclusions from the research
should not be included.
MATERIAL AND METHODS - in case of commonly known methods, indicate the position of literature,
together with statistical methods used in study. If the
methods are already published but not widely known,
give a brief description, while for new or substantially
modified methods - deliver a full description.
In the epidemiological articles information should be
provided about the plan (protocol) of the study covering the study population (age, sex, history of immunization and other important characteristics), procedures
of randomization and criteria used for allocation of
persons to each group.
RESULTS - should be given in a logical sequence in
the text, with a possible reference to the tables and figures. Data from the tables and figures should not be
repeated in the text where the most important information should be summarized.
DISCUSSION - is to highlight new or important aspects of research results and discuss their implications
and indicate their limitations. The results of own research should be evaluated against the background of
the literature quoted by the authors. Do not repeat the
detailed data presented in the previous parts of the article.
CONCLUSIONS - should be specified in points or
presented briefly in a narrative form. Conclusions
should be logically connected with the objectives of
the research outlined in the introduction. Statements
and conclusions not based on the obtained results
should be avoided. Authors should refrain from statements about the costs or benefits, if their work does
not contain economic data and their analysis. If the
hypothesis is expressed, it must be clearly stated that
it is a hypothesis. Do not present the results in conclusions!
REFERENCES - should be limited only to the
items mentioned in the text and directly related
to the topic of the work - no more than 30 items.
References should be arranged in order of their citation. When quoting the publication in the text only
the serial number of it should be given in parentheses.
The publications cited in tables or figure legend should
be included in the references and should be numbered

No 1

after the citations in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed
three, list all authors, if more than three, list the first
three authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as anonymous or editorial. For example: Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health Organization / United Nations Children’s Fund. State
of the world’s vaccines and immunization. Geneva:
WHO, 1996: page(s).
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Postvaccinal reactions and complications. In: Debiec
B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. Warsaw:
PZWL: 1991:76-81.
4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy and se
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92
Proceedings of the 7th World Congress on Medical
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Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.
5. Quoting articles distributed electronically on the
internet can be done by listing their web address and
bibliographic data of the printed version, if any, eg.
Outbreak of bacterial conjunctivitis at the CollegeNew Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 http://
www.cdc.gov/mmwr/
Address for correspondence - should include the
name and institutional or personal address of the
Author(s), phone number and e-mail.
Tables - should be typed on separate pages/ sheets and
numbered in sequence of Roman numbers. The numbering of the tables should correspond to the sequence
of their appearance in the text. Tables should be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header,
a broader explanation should be given in footnotes
below the table, not in the header. Statistical measure
of variability used in tables should be given such as
standard deviation or standard error of the mean. The
number of tables should be limited to truly necessary
for documentation of results.
Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF,
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted along with the printout on separate pages. Figures
should be provided with captions.
In case of photographs or graphic files without captions, their numbers and captions should be included
in the file names or a separate file with all figures with
captions should be submitted.
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References to figures or tables should be given in a
form of consecutive numbers in parentheses, for example (Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative material in the text should be marked on the margin of the manuscript.
Upon acceptance for publication, tables and figures
are included only in the English version of the article
(original version). Thus, text within tables, diagrams
and figures as well as axis captions and graph legends
should be provided only in English. Polish version of
the article is its shortened form and should include only
the numbers of tables and figures where appropriate.
THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent
reviewers.
Reviewers and authors do not know their identities
(“double-blind review process”). Review must be provided in writing and ends with an explicit proposal to
approve the article for publication, approve if amended, or reject it. Rules on acceptance, acceptance following amendments or rejection of the publication and
reviewing form are available to the public on the website of the journal.
Once a year, a list of reviewers cooperating with the
journal is made public.
OTHER
For works published in Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review there is no fee.
Authors of original papers and review papers will
receive 15 complimentary copies of the article. Publisher reserves the right to use some reprints for trade.
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW
Prawa autorskie do prac publikowanych w Przeglądzie 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 zwalczania 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, zapobiegania 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 pismem 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 zakładu 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- Epidemiological Review.
B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych autorów w opracowanie artykułu.
C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów
z innymi osobami lub instytucjami.

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy przesyłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i angielskiej.
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.
2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do druku powinny być nadesłane 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 zapisany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (autorów) kursywą, tytuł polski pracy (dużymi pogrubionymi 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 oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa
oraz dokonywania za zgodą Autorów koniecznych
skrótów w tekście.
W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja,
Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji.
W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić:
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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 pracy
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.
SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych badań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel
prowadzonych badań.
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć 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 nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście,
gdzie powinny być podsumowane najważniejsze informacje.
DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego 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 niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
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nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w 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 cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, 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 następującą 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 redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. 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.
Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
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 zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993. V
etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
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Instrukcja dla autorów

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 Organization / United Nations Children’s Fund. State of
the world’s vaccines and immunization. Geneva:
WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92.
Proceedings of the 7thWorld Congress on Medical
Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva, Switzerland.
Amsterdam: Nort-Holland; 1992,1561–5.
5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych w formie
elektronicznej przez internet może być dokonywane
przez podanie ich adresu internetowego oraz danych
bibliograficznych ich wersji drukowanej, jeśli taka
istnieje, np. Outbreak of Bacterial Conjunctivitis at
a College--New Hampshire. MMWR 2002;51:2057. http://www.cdc.gov/mmwr/
Adres do korespondencji – należy podawać nazwę
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów)
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry)
w języku polskim i angielskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich.
Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
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Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa
bitowa ( w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone
na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej
w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języku polskim i angielskim.
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości)
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (ryc. 1)
lub (tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie
manuskryptu.
Po zaakceptowaniu do druku tabele i ryciny są dołączane wyłącznie do wersji angielskiej artykułu (która
stanowi wersję pierwotną), dlatego też zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku
angielskim. Wersja artykułu w języku polskim jest
wersją skróconą i zawiera jedynie numery tabel lub
rycin w odpowiednich miejscach tekstu.
ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej
2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego
odrzucenia.
Zasady kwalifikowania, dopuszczenia po poprawkach
lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę
recenzentów współpracujących z redakcją.
INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review nie są pobierane opłaty. Autorzy prac oryginalnych i poglądowych
otrzymują bezpłatnie co najmniej15 odbitek artykułu.
Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia niektórych odbitek do handlu księgarskiego.
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INTRODUCTION
Health and well-being are universal human goals
that are currently considered to be vital human rights;
major components of equitable human, economic and
social development; and a resource for everyday life.
These goals are increasingly seen as central to human
development and security. Health is no longer seen
as simply items of consumption to be financed but
is considered an asset that needs to be nurtured and
equitably improved and also as a positive concept,
emphasizing social and personal resources as well as
physical capacity.
The lives of all 900 million inhabitants of the 53
countries of the European Region are in focus, and our
modern challenge is to make these ideals really influential in a way that improves health equitably across the
countries of the WHO European Region. Given what
is known, and the technologies available, we can and
must do better.
Today health is on the agenda as never before: for
example, because of the forces of globalization and
the rapid transmissibility of communicable diseases,
to mention two factors. Health is a major component
of trade, diplomacy and security debates. The health
sector is a major economic sector in its own right, a
very significant employer and a driver of science, research and technology. The human rights dimensions of
health loom large but are often ignored: for example, as
concerns about mobility and migration spill over into
prejudice and stigma. These are some of the reasons
why health matters so much.
People need and expect to influence their health and
the determinants of health within their political, social,
economic and physical environment. Such influence
builds communities and improves health. Then the wide
breadth of determinants of health means that health cannot just be the responsibility of the health sector alone,
although the sector and health systems can have a very
significant role. Collaborative models of working are

needed based on shared priorities with other sectors.
Action on the determinants of health that represent
outcomes for these sectors leads to wider benefits for
society, including economic benefits.
The factors underpinning the present-day burden
of disease are highly complex and interconnected. Examples include ageing; migration; the predominance of
noncommunicable diseases and mental health problems;
the remaining challenges from communicable diseases;
the performance and financial challenges affecting
health systems; and the poor state of development of
public health services in many places. Nevertheless,
strong evidence indicates that cost-effective policy pathways can be identified to directly enhance population
health and well-being through approaches combining
government leadership, supportive environments and
promoting a sense of control and empowerment. What
is needed is a new type of governance for health for the
21st century based on: the social determinants of health,
equity and sustainability; achieving global and societal
goals through new interconnected forms of formal and
informal governance and new strategic relationships;
and built around people’s strong voice and involvement.
This is both our challenge and our opportunity.

HEALTH 2020
The 53 countries of the European Region are richly
diverse in terms of culture, history, development, wealth
and resources. Despite this diversity, the countries came
together at the annual session of the WHO Regional
Committee for Europe in September 2012 to approve
and commit themselves to implementing a new European health policy framework for Europe, Health 2020.
Health 2020 was supported by an extensive consultation
process both within and external to the WHO Regional
Office for Europe and several new studies.
A major review of the social determinants of health
and the health divide in the WHO European Region was
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commissioned with the aim of providing evidence-based
policy recommendations to reduce inequality in health
across the Region and a framework for future action
(1). The review has been a two-year project in two
phases chaired by Michael Marmot. The full report was
published in September 2013. The review analysed the
level of health inequities between and within countries
within the European Region and reviewed policy options to address these. The review drew on the work of
13 task groups and on the findings and recommendations of the global Commission on Social Determinants
of Health: most importantly, that health inequities arise
from the conditions in which people are born, grow,
live, work and age and the inequities in power, money
and resources that give rise to these conditions of daily
life. Based on this evidence and analysis, the review
provides specific and practical recommendations for
policy interventions across the life course and generations that have the potential and capability to reduce
health inequalities.
Ilona Kickbusch led major reviews of the principles
and implementation of improved governance for health
to feed directly into the development of Health 2020 (2).
The main study reviewed new approaches to governance
that are driven by the changing nature of the challenges
of the 21st century. It was informed by a set of background papers that provide additional in-depth analysis
of the issues raised. The study highlights the ongoing
diffusion of governance to a collaborative model in
which governance is co-produced between a wide range
of state (ministries, parliaments, agencies, authorities,
commissions etc.), society (businesses, citizens, community groups, global media including networked social
media, foundations etc.), and supranational (European
Union, United Nations, etc.) actors.
These reviews also informed the governance aspects
of the European review of social determinants of health
and the health divide.
An analysis of resolutions adopted by the WHO
Regional Committee for Europe in the previous 10 years
and of World Health Assembly resolutions and declarations at ministerial conferences was issued in September
2012 (3). This review of commitments indicates that
Health 2020 may be seen as a reframing of many such
commitments within a coherent and visionary approach,
overcoming fragmentation and facilitating implementation. However, some issues need more attention now,
such as the health of older people, the management of
some noncommunicable diseases and the economic
implications of health and disease. In addition, the study
suggests that the mechanisms and principles underlying
the implementation of complex strategies should be better defined and developed. Finally, the study proposes
that new resolutions of the WHO Regional Committee
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for Europe include a brief overview of the progress
made on implementing previous commitments.
A review of the experience gained with intersectoral
work was published in 2012 (4). This documented
experience with health in all policies and assessed the
evidence on and compared the effectiveness of various
governance structures in producing action on social
determinants of health and ultimately on population
health outcomes. The publication captures the research
showing how intersectoral governance structures can
be successfully established, used and sustained. It
also provides accessible and relevant examples for
policy-makers of the governance tools and instruments
available.
Finally, an examination of the economics of disease
prevention is about to be published. This will explore
the strong developing evidence supporting greater investment in health promotion and disease prevention
measures, in terms of cost–effectiveness and outcomes.
The Member States of the WHO European Region
approved Health 2020 in two forms. The European policy framework for supporting government and society for
health and well-being (5) provides politicians and key
policy practitioners with the main values and principles,
as key strategic policy advice for putting Health 2020
into practice. The longer Health 2020 policy framework
and strategy (6) provides much more detail in terms of
evidence and practice related to health and well-being
and is meant for those who practice policy development
and implementation at operational levels. The Health
2020 policy framework and strategy is seen as a living guide to policies and strategies, providing links to
changes in evidence and practice. It is not a prescription
but a practical framework to be used and implemented
in the context of each country’s circumstances, needs
and ambitions.
The background to Health 2020 is the divergent
health experience across the WHO European Region.
Health has been improving, but inequalities in health
remain severe. Fig. 1 shows the quintiles in life expectancy in European countries. The countries differ
profoundly, largely along an east-west gradient. Further
illustrations are that a child born in the Commonwealth
of Independent States is three times as likely to die
before the age of five years as a child born in an EU
country, and maternal mortality rates are up to 43 times
higher in some countries in the Region than others.
Certainly the quality of, and access to, health
services differs between these countries. However,
all available evidence indicates that these differences
substantially reside in different social and economic
circumstances. The differences are also linked to healthrelated behaviour, including tobacco and alcohol use,
diet and physical activity and mental disorders, which
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Source: WHO European health for all database
Fig. 1. Life expectancy by quintiles in countries in the WHO European Region, 2010 (or latest available data)

in turn are socially determined and reflect the stress and
disadvantage in people’s lives.
Health 2020 was the response to these challenges.
Its goal is “to significantly improve the health and
well-being of populations, reduce health inequalities,
strengthen public health and ensure people-centred
health systems that are universal, equitable, sustainable
and of high quality”. It is based on the values enshrined
in the WHO Constitution: the fundamental right of every
human being to the highest attainable standard of health,
regardless of ethnicity, sex, age, social status and ability to pay. Also important are the principles of fairness,
sustainability, quality, transparency, accountability, the
right to participate in decision-making, and dignity.
In summary, the policy framework emphasizes:
• focusing on health and well-being as barometers of
development;
• taking a comprehensive approach to the whole spectrum of determinants of health;
• addressing the main public health priorities of the
Region as well as practical solutions that work;
• taking new and challenging approaches to collaborative leadership to bring many partners together and
mobilize broad-based political and cultural support
for health development, in order to arrive at joint
solutions;
• identifying and responding to the preconditions for
change;
• finding ways to make an economic case for investment in health, including evidence on the benefits
of, and effective approaches to, health in all policies;

• identifying ways to better facilitate citizen and patient empowerment as key elements for improving
health outcomes and the performance of and satisfaction with health systems;
• implementing effective and efficient ways to take
advantage of new networking, partnership, communication and technological opportunities;
• implementing a common mechanism in the WHO
European Region to build, support and maintain
unity and coherence of messaging within the public
health community;
• identifying gaps in knowledge and new research
priorities; and
• providing an ongoing communication platform for
sharing the practical experiences of policy-makers
and public health advocates across the Region.

HEALTH 2020’S VALUES AND THEMES
Noncommunicable diseases and mental health
problems are today’s predominant disease burdens,
rooted in people’s social and economic circumstances
and in lifestyles that are themselves socially determined.
These diseases result from human interactions with the
full range of determinants of health over the life course.
Strong evidence emphasizes that fair and equitable
access to the opportunities of early childhood development, good education and work and decent housing and
income all support health.
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Health 2020 makes the case for going upstream to
address root causes. Present-day economic studies show
not only the economic burden posed by today’s diseases but also that these challenges can be met if much
greater attention is given to health promotion, disease
prevention and public health, in ways that address health
inequalities across the social gradient and support the
most vulnerable and excluded people. Nevertheless,
in many countries today, policies in sectors other than
health currently lack either a health or equity focus.
The present situation in most countries is that the
share of government budgets spent on health systems is
significant, and health care costs have grown faster than
national income. Many costs are driven by the supply
side, such as new treatments and technologies, as well
as peoples’ increasing expectations for protection from
health risks and for high-quality health care interventions. Health systems, like other sectors, need to adapt
and change, with such change focusing on primary care
and on health promotion and disease prevention, with
even more attention given to delivering people-centred
and integrated care, for example between primary and
secondary care or between providing health care and social care. As an illustration of the needed changes, health
promotion and risk reduction measures have clearly been
responsible for more than 50% of the recent reduction in
global mortality from coronary heart disease. However,
the OECD estimates that the countries of the WHO European Region spend on average only 3% of their health
budgets on health promotion and disease prevention.

MAIN STRATEGIC GOALS,
OBJECTIVES AND CONTENT OF
HEALTH 2020
Health 2020 has two linked objectives:
• improving health for all and reducing health inequalities; and
• improving leadership and participatory governance
for health.
In addition to these two objectives, the Health 2020
policy framework is based on four priority areas for
policy action, which are interlinked, interdependent and
mutually supportive:
• investing in health through a life-course approach
and empowering people;
• tackling the Region’s major health challenges of
noncommunicable and communicable diseases;
• strengthening people-centred health systems, public
health capacity and emergency preparedness, surveillance and response; and
• creating resilient communities and supportive environments.
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Addressing all four priorities requires action across
a range of cross-cutting issues. The new type of governance for health that is needed will be based on the
social determinants of health, equity and sustainability,
based on achieving global and societal goals through
new interconnected forms of formal and informal governance and new strategic relationships and built around
people’s strong voice and involvement.
Governments achieve higher health impact when
they link policies, investment and services and focus on
reducing inequalities. They have a clear responsibility
to develop intersectoral national strategies that combine
planning and oversight together with goals and targets
on key challenges such as the life course, strengthening health systems and public health and empowering
people. Such intersectoral strategies, for example, use
fiscal policies and regulation; focus on action in settings
such as schools or workplaces; and promote secondary
prevention, including risk assessment and screening.
Mental health problems deserve a specific mention.
These are a major cause of long-term stress and disability. About one fourth of the people in the European
Region experience some type of mental health problem during their lives. Research is leading to a better
understanding of the damaging association between
mental health problems and social marginalization,
unemployment, homelessness and alcohol and other
substance abuse disorders. A particular challenge is to
promote the early diagnosis of depression and prevent
suicide by initiating community-based intervention
programmes. This has been of particular significance
during the recent economic crisis during which, for
example, suicides increased by 17% in Greece and 13%
in Ireland. Evidence suggests that like other adverse
health effects of the economic downturn, such increases
can be significantly mitigated by well-targeted social
protection and active labour market policies.
Health 2020 is fully consistent with WHO’s
General Programme of Work and other international
developments and instruments. It supports the globally intensifying efforts to control noncommunicable
diseases, such as the United Nations 2011 political
declaration on noncommunicable diseases; the WHO
Framework Convention on Tobacco Control; and the
Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health.
Strong efforts also continue to be needed to combat
communicable diseases, requiring the full implementation of the International Health Regulations, improving
information exchange and joint surveillance and disease
control activities.
In tackling the complex and interrelated determinants of today’s diseases, in which policy decisions need
to be taken under conditions of uncertain and imperfect
knowledge, approaches based on rational linear thinking
are inadequate. Knowledge derived from systems and
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complexity thinking is required to deal with situations
in which the wider system effects of many interventions cannot be fully predicted. To accommodate these
uncertainties, smaller-scale interventions that encourage learning and adaptation are proving increasingly
important.
Health 2020 focuses on strengthening patientcentred health systems and their capacity to deliver
high-quality care and improved outcomes. Health
systems need to be financially viable and sustainable,
fit for purpose and evidence-informed. This requires
reorientation to give priority to disease prevention, integrated service delivery, continuity of care, continual
quality improvement and support for self-care by patients, with care relocated as close to home as is safe
and cost-effective. Providing universal access remains
a commitment both of WHO globally and of Health
2020, alongside the commitment to primary health care
as the cornerstone of health systems in the 21st century.
All these developments in health systems and public
health require a more flexible, multi-skilled and team
oriented workforce.
Health 2020 was supported by the development of
a European Action Plan for Strengthening Public Health
Capacities and Services, which was also approved by
the WHO Regional Committee for Europe in 2012 as
a key pillar of implementing Health 2020. The Action
Plan focuses on improving public health services and
infrastructure, including the public health aspects of
health care services. The Action Plan proposes a set
of 10 horizontal essential public health operations to
become the unifying and guiding basis for European
health authorities to monitor, evaluate and set up policies, strategies and actions for reforms and improving
public health. Achieving better health outcomes requires
substantially strengthening public health functions and
capacity; investing in public health institutional arrangements; making efforts to strengthen health protection,
health promotion and disease protection.

Fig. 2.
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Building resilience is a key factor in protecting and
promoting health and well-being at both the individual
and community levels. Resilient communities have, or
are able to develop, assets that allow them to respond
proactively to new or adverse situations. They are also
able to prepare for economic, social and environmental
change and deal well with crisis and hardship.
Hazards in the environment are a major determinant
of health, with many health conditions being linked to
such factors as air pollution and the impact of climate
change. Such factors interact with the social determinants of health. The benefits to health of a low-carbon
economy and health co-benefits of environmental
policies are being considered in the context of Rio+20,
the United Nations Conference on Sustainable Development.

THE IMPLEMENTATION PROCESS
AND WHAT IS NEXT FOR
COUNTRIES
It is recognized that, in tackling health development, countries will engage with Health 2020 from
different contexts and with different capabilities. At
the same time, the policy framework is intended to be
coherent and practical despite these different startingpoints. Specific aims would include achieving strong
political commitment to health and moving health up
the policy agenda; adopting a health in all policies approach; strengthening the policy dialogue on health
and its determinants; and building accountability for
health outcomes.
Health 2020 provides evidence-informed solutions
to all these challenges. To facilitate its work with countries and to support Health 2020, the WHO Regional
Office for Europe is constructing a package of services
and tools that will offer countries systematic support in

Introducing Health 2020
to different
stakeholders across
sectors

Applying the Health
2020 lens to country
situation analysis

Implementing whole-ofgovernment and wholeof-society approaches

Addressing social
determinants of health,
equity, gender and
human rights

Developing Health
2020 –based national
and subnational health
policies, strategies and
plans

Strengthening public
health capacity and
services

Strengthening
monitoring and
evaluation

Operationalizing new
concepts and evidence

Integrated approaches
to implementing the
four priority policy areas
of Health 2020

The nine package components of Health 2020
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tackling the core horizontal strategic issues of Health
2020 (Fig. 2 shows the nine package components) as
well as programmatic links and entry points to more
detailed aspects of the policy framework. For each of
the package components, a limited menu of priority
and high-net-gain services, guidance and tools will be
provided. The package will be regularly updated to
reflect learning from progress in countries and make
available promising practices and expertise.
The starting-point for countries must be developing
a national health policy, with its supporting strategies
and plans. Based on a solid needs assessment, what
is the country hoping to achieve in terms of equitable
health improvement? What multisectoral policies and
strategies will it use, for example for noncommunicable
diseases? The Health 2020 package of tools and instruments is intended to help here. In terms of public health,
analysing the European Action Plan for Strengthening
Public Health Capacities and Services and its associated self-assessment tool will also give clear guidance.
Health 2020 is not for academic study and dusty shelves;
it is a guide for practical implementation.
Health impact assessment and economic evaluation
are also valuable tools in assessing the potential impact
of policies and can also be used to assess how policies
affect equity, and both qualitative and quantitative health
data can be used to assess how policies affect health.
Most promisingly, a number of countries are already
developing overarching Health 2020 policies and supporting strategies and plans aligned with the health
policy framework. Others are taking forward specific
elements of Health 2020 in accordance with Health 2020
values and principles. The WHO Regional Office for
Europe is now taking a systematic approach to supporting countries in their Health 2020 implementation work
during 2014–2015. As another initiative, the Regional
Office will also support the development of new forms
of networking among countries, institutions and people,
including web-based collaboration.
The implementation of Health 2020 will require the
active input of many organizations and entities interested in health development and public health across
Europe. Working with the EU will provide a strong
foundation, significant opportunities and additional
benefits. Many other organizations and networks too
numerous to mention individually must similarly be engaged. Although attitudes towards the private business
sector vary, their ethical engagement can be a powerful
contributor to achieving Health 2020.
The WHO European Healthy Cities Network is an
example of an important network that can do much to
facilitate the implementation of Health 2020. About
69% of the people in the European Region live in urban
settings, and urban areas can provide great opportunities for individuals and families to prosper. Cities can

be engines of economic prosperity and can promote
health through enhanced access to services, culture and
recreation. Nevertheless, cities can also concentrate
poverty and ill health. Some circumstances of urban
life, especially segregation and poverty, contribute
to and reinforce such discrepancies, by imposing disproportionate exposure to health-adverse and socially
undesirable patterns of response to economic and social
deprivation.
Cities and their governments can influence people’s
health and well-being through various policies and
interventions, including those addressing social exclusion and support; healthy and active living; safety and
environmental issues; working conditions; preparedness
to deal with the consequences of climate change; exposure to hazards and nuisances; healthy urban planning
and design; and participatory and inclusive processes
for citizens. The WHO European Healthy Cities Network provides many examples of good practice across
the WHO European Region and will act as a strategic
vehicle for implementing Health 2020 at the local level.
The WHO Regional Office for Europe will establish
and maintain effective collaboration with all such partners and networks across the Region: engaging widely;
helping to increase policy coherence; sharing health
data sets; joining forces for surveillance; and contributing to shared policy platforms, assessment missions,
workshops and individualized consultancy, as well as
technical dialogues and case studies.

ACCOUNTABILITY AND TARGETS
Political commitment to this process of implementation is essential globally, regionally, nationally and
subnationally. Countries propose setting regional targets
to express this, to estimate progress and to promote
accountability. Suggested headline targets prepared for
consideration by the WHO Regional Committee for
Europe in 2013 include the following (7).
1. Reduce premature mortality in Europe by 2020.
2. Increase life expectancy in Europe.
3. Reduce inequities in Europe (social determinants of
health target).
4. Enhance the well-being of the European population.
5. Universal coverage and the “right to health”.
6. National targets or goals set by Member States.

CONCLUSION
Health improvement in today’s world must reflect
the wide and complex range of determinants and influences on health, and the multisectoral and multifaceted
nature of policy responses and interventions. Health
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2020 reflects this reality, seeking a step-change in priority and investment to be given to social determinants of
health and to health promotion and disease prevention.
Whole-of-government and whole-of-society policies
need to be developed to reflect the complexity of determinants of health in today’s diverse and horizontally
networked, information-based societies.
Knowledge is sufficient to improve health and
reduce inequities. The world envisaged by WHO is
one in which gaps in health outcomes are narrowed;
universal access to health care is achieved; countries
have resilient health systems, based on primary health
care, that can meet the expectations and needs of their
people; internationally agreed health goals are reached;
noncommunicable diseases are controlled; and countries
cope with disease outbreaks and natural disasters.
Health 2020 can help achieve all these objectives.
It is a powerful vehicle for collective action across the
whole of the WHO European Region to seize new opportunities to enhance the health and well-being of present and future generations. As WHO Director-General
said in the foreword to the Health 2020 publication: (8)
“The World Health Organization exists to help its Member States fully realize their health potential, equitably
on behalf of all of their citizens… . My vision is of an
organization creating impact, working with Member
States through a coordinated effort of our country offices, regional offices and headquarters. It is for these
reasons that I greatly welcome the new European health
policy framework, Health 2020.”
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ABSTRACT
2014 was a year of two jubilees in the remit of public health in Poland: 95th anniversary of sanitary services and 60th anniversary of State Sanitary Inspection. It was an opportunity to organize a conference so as to
remind the events concerning a birth of the institution which, after the First World War, had originated structures
of epidemiological and sanitary supervision in Poland, the one we have nowadays. A conference took place on
16th December 2014 in Warsaw, at Palladium Theatre.
Key words: sanitary services in Poland, National Institute of Hygiene, State Sanitary Inspection, public health

INTRODUCTION
2014 was a year of 95th anniversary of sanitary services in Poland and 60th anniversary of State Sanitary
Inspection. On that occasion Chief Sanitary Inspectorate, in cooperation with Polish Society of Hygiene and
European Food Safety Authority, on 16th December
2014, organized a ceremonial conference at Palladium
Theatre in Warsaw. The event held the honorary patronage of the President of the Republic of Poland,
Mr. Bronisław Komorowski. A media patronage was
provided by portal Medexpress.pl

THE CEREMONY
An inaugural speech was made by author of the
present article - acting Chief Sanitary Inspector. He
emphasized a role of preventive and epidemiological
tasks performed by State Sanitary Inspection in order
to guarantee a health safety in recent decades, as well
as reminded former Chief Sanitary Inspectors and an
effort they made in construction of public health system
in Poland. There were scheduled three lectures in the
agenda of the conference.
At the outset, Professor Jerzy T. Marcinkowski,
Chairman of Polish Society of Hygiene, related an
evolution of sanitary services in Poland; subsequently,
challenges for public health were described by Professor
Andrzej Wojtczak, Chairman of Sanitary-Epidemiological

Council, advisory board of Chief Sanitary Inspector;
eventually, Professor Tadeusz Wijaszka, Member of the
Board of EFSA, discussed a crucial role of State Sanitary
Inspection in the field of food and nutrition safety. There
were also speeches of honorary guests. Just to mention
few of them: Mr. Maciej Piróg (Health Advisor of the
President of the Republic of Poland), Mr. Tomasz Latos
(Deputy and President of Commission of Health of Polish
parliament), and Mrs. Paulina Miśkiewicz (Director of
WHO Office for Poland). The event counted also with
the presence of Mrs. Beata Małecka-Libera (Deputy and
President of Subcomission of Public Health in Polish
parliament). The conference was assisted by representatives of scientific institutions collaborating regularly with
State Sanitary Inspection, public administration, sanitary
services of Ministry of Home Affairs and Ministry of
Defence, employers’ associations, syndicates and national
consultants in health. After all, there were also invited
National Voivodeship Inspectors, National Poviat Inspectors and National Border Inspectors.
Mr. Maciej Piróg decorated functionaries of State
Sanitary Inspection and other individuals collaborating
with Inspection, by handing Crosses of Merit and Medals for Long Service.
Functionaries of State Sanitary Inspection and other
individuals particularly devoted to public health affairs
received honorary medals of Minister of Health „For
Merit for Health”. The act of decoration was made by
Mr. Igor Radziewicz-Winnicki (Undersecretary of State
in Ministry of Health) and by the author of the present
article (acting Chief Sanitary Inspector).
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HISTORY OF SANITARY AND
EPIDEMIOLOGICAL SERVICES IN POLAND
(1918-1939)
Independence regained in 1918, after long 123
years, was a base and impulse for construction of public
administration in Poland. There were being organized
national and local structures, including sanitary and
epidemiological supervision (1). As underlines Stefan
Paździoch, a process of creation of Polish legislation
in the field of public health should be basically divided
into three political periods: the Second Republic (19181939), Polish People’s Republic (1944-1989) and the
Third Republic (since 1989). It is worth to remind that
Regency Council proclaimed the independence on 7th
October 1918 and that the first legal act concerning
health issues was a Decree of Regency Council on
creation of Ministry of Public Health and Welfare, and
Ministry of Protection of Work. A decree was issued on
30th October 1918 (3).
Nevertheless, the first crucial document regulating
public health system in Poland, the one considered
actually an origin of sanitary services in Poland, was
National Basic Sanitary Law issued on 8th February
1919 through decree of Head of State Józef Piłsudski,
which established a Ministry of Public Health (4).
The next legal act, signed by the first President
of the Assembly of the Second Republic Wojciech
Trąmpczyński, was a Basic Sanitary Law of 19th July
1919 (5), in which for the very first time appeared a
term „sanitary inspection”. According to the law „all
the health matters in the country” were supposed to be
supervised by Ministry of Public Health. Article 2 of
that law mentioned minutely competences of Ministry
of Public Health, i.a.: combating diseases in general,
above all, the infectious, acute and chronic ones, issues
concerning water delivery, air quality, water quality, soil
quality, food and nutrition safety, food contact materials safety, supervision of production and distribution
of cosmetics, as well as sanitary hygiene of spaces,
ultimately, occupational hygiene and labour protection.
(Should be stressed here that all of listed competences,
however more extensively, are reflected in Law on State
Sanitary Inspection of 14th March 1985). Basic Sanitary
Law of 19th July 1919 regulated equally issues regarding production and distribution of serum and vaccines,
but also many other questions concerning health such
as functioning of hospitals, ambulatories, rest homes,
biostatistics and secondary and higher vocational medical education. Those solutions were pretty general and
frame, were treating problems in a quite brief manner;
a goal was however to replace, as soon as possible,
invaders’ legal regulations by the Polish ones (2). More
detailed provisions concerning a combat with infec-
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tious diseases could be found in a Law on compulsory
protective smallpox vaccination (6) and Law on combat
with infectious diseases and other epidemic diseases.
Irrespective of issuing above mentioned laws,
the work on construction of sanitary-epidemiological
system in Poland had begun in 1918. On 1st October
1918 Polish government set up Institute of Epidemiology within Department of Medical Microbiology of
Warsaw University (8). Minister’s of Public Health
regulation on reorganization of departments of epidemiology, signed on 29th March 1919, set up in turn,
on a base of the Institute of Epidemiology, National
Central Department of Epidemiology. This law established also national epidemiological departments
(in Kraków, Łódź and Płock) as sections of national
healthcare. Department was in charge of infectious
diseases recognition and prevention, production of vaccines and coordination of epidemiological actions on
a national scale (9).
National Central Department of Epidemiology was
a central institution, settled in Warsaw and, given great
needs of healthcare, including preventive activity concerning a combat with infectious diseases, water and
food control and plenty of unsolved questions coming
from very poor sanitary condition of the country, there
was an absolute need to expand its activity. Therefore,
there were set up territorial agencies of the Department,
namely in Kraków, Łódź, Lwów, Poznań and Toruń.
On 7th September 1923 National Central Department of Epidemiology was renamed National Institute
of Hygiene (10). Its service and scientific activity
included also a prevention, diagnostics and treatment
of infectious diseases, occupational hygiene, mental
hygiene, hygiene of nutrition, food and food contact
materials testing, sanitary engineering, sanitary administration. There was also established the Department
of Production of Serum and Vaccines within National
Institute of Hygiene. There were being produced dozens of them. Since 1924 the Department had been an
unique entity in Poland producing an insulin. Vaccines
produced by NIP were known worldwide.
There were established 13 territorial agencies of NIP
until the beginning of the Second World War: in Gdynia,
Kielce, Kraków, Lublin, Lwów, Łuck, Łódź, Poznań,
Stanisławów, Toruń, Wilno, Brześć and Katowice. An
agency in Gdynia was then transformed into Institute of
Maritime and Tropical Medicine (in 1939), which still
exists (11). Furthermore, in 1936 there were created
job posts for epidemiologists in territorial agencies.
Such network was connected in its activity with local
health entities and with the national ones (in poviats
and voivodeships) (8).
One of the entities performing tasks regarding a
combat with infectious diseases was the Extraordinary
Epidemics Commissioner. He was appointed by Council
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of Ministers on request of Minister of Public Health and
had extraordinary competences during the time of epidemics. Article 2 of the Law on appointing Extraordinary
Epidemics Commissioner for the combat of epidemics
(issued on 14th July 1920) provided that Minister of
Public Health concedes his epidemics competences to
the Commissioner for the maximum time of 1 year (12).
The outbreak of the Second World War stopped clearly a process of development both of National Institute of
Hygiene and of a constructed sanitary-epidemiological
system. During the occupation an epidemiological activity was practically restricted to the territories of General
Government. The Germans were aiming to preserve territories remaining outside the front free from epidemics.
In order to do so, there was appointed a commissioner for
combat with typhus. He was in charge of supervising an
activity of epidemics’ columns in poviats and voivodeships, which recruited only Poles. Trainings for those
columns were being provided by National School of
Hygiene in Warsaw (8). Between 1940 and 1944 German
authorities, concerned about epidemics, permitted a limited and strictly controlled epidemiological and sanitary
activity. Under its cover, there was arising an underground
activity which resulted i.a. in a clandestine production of
vaccine for typhus for Polish citizens, secret delivery of
vaccines to concentration camps and clandestine education of students of the Faculty of Medicine of Warsaw
University (11).

THE HISTORY OF SANITARYEPIDEMIOLOGICAL SERVICES AFTER THE
SECOND WORLD WAR
After the Second World War, due to destruction
of Warsaw, which affected also a building of National
Institute of Hygiene (Chocimska Street 24), Minister
of Health decided that headquarters of Institute will be
settled in Łódź (Wodna Street 40), whereas territorial
agencies will be situated in Gdańsk, Katowice, Lublin,
Poznań, Białystok and Toruń. Furthermore, departments
of health in poviats and voivodeships were obliged to
cooperate with National Institute of Hygiene (13).
Vast damages after the Second World War, malnutrition, poor sanitary conditions which resulted in
epidemics i.a. of typhus, typhoid fever, dysentery,
diphtheria were serious challenges for sanitary and epidemiological services. An initiative taken by Minister
of Defence and Commander-in-chief on 24th November
1944 resulted in appointment of Extraordinary Committee for Epidemics in Lublin. Its first commissioner
was professor Jerzy Mokrzycki, Secretary of State in
Ministry of Health (14). One of its main tasks was
a screening of epidemiological situation of Poland
and combating with outbreaks of infectious diseases.
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Should be stressed extremely difficult conditions of
work of sanitary services after the war. A Committee
was in possession of merely few cars in 1944. Difficulties in communication ended up in decentralization of
the Committee. Consequently, there were set up three
provincial committees, namely in Białystok, Sandomierz and Rzeszów, whereas headquarters remained
in Lublin. Each commissioner was obliged to combat,
individually, epidemics. He was given an instruction and
technically could count with support of headquarters
in Lublin. Provincial commissioners could cooperate
with doctors in poviats and towns, and were entitled to
lead their work. Headquarters in Lublin were organizing courses of epidemiology for doctors, nurses, as
well as courses of disinfection, finally, were preparing
numerous instructions for territorial commissioners and
promotional materials concerning an epidemiology,
such as posters and leaflets (15).
There was created a committee in each voivodeship
between 1944 and 1945. Their activity was based on
epidemics’ columns functioning in poviats and voivodeships. Each column consisted of prepared personnel
which was in charge of making an epidemiological
inquiry. In case of occurring of any infectious disease,
they made a disinfection and pest control of spaces
and environment where a sick person remained in.
Until 1945 there were 450 columns and 1350 agents in
charge of disinfection. An identification of epidemics
as well as screening of epidemiological situation were
led on a basis of reports made by territorial agents. They
controlled houses and spaces. A cooperation between
the Committee and National Institute of Hygiene were
strengthening, and resulted in instructions for columns
and epidemiological hospitals, elaborated by the Institute. The Committee was incorporated into Ministry of
Health in 1945 (14).
Should be emphasized here an exceptional commitment of columns in combating with infectious diseases.
Work made by them was absolutely large-hearted, led
in extremely difficult conditions, where workers, not
so rarely, exposed their life and health.
In 1948 structures of the Committee in voivodeships
were transformed into sanitary-epidemiological units of
departments of health in governors’ offices in voivodeships, which were provided with columns. Each unit
was headed by an inspector, whereas particular areas
were supervised by functionaries responsible for food,
municipal hygiene and epidemiology (10). Some kind
of breakthrough for sanitary services in Poland was a
creation of sanitary-epidemiological stations by virtue
of Resolution of Council of Ministers n.27/52 issued on
2nd February 1952. In this way, territorial agencies of
National Institute of Hygiene and voivodeships’ departments of health were merged (1).
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1954 – FORMING A STATE SANITARY
INSPECTION
By a decree on State Sanitary Inspection issued on
14th August 1954, there was formed a State Sanitary
Inspection (16). According to that act, Chief Sanitary
Inspector was simultaneously a Secretary of State in
Ministry of Health, being in charge of sanitary-epidemiological matters. Additionally, there were appointed
territorial agents of State Sanitary Inspection – sanitary
inspectors: in voivodeships for Warsaw and Łódź; in
towns, poviats, districts and harbours. One of main tasks
of such shaped Inspection was a preventive and regular
sanitary supervision, prevention of occupational and
infectious diseases and promotion of hygiene.
Inspectors were entitled to impose fees and to
direct cases to the courts, according to administrative
procedure. A law was providing that inspectors in
voivodeships, poviats, towns and districts were simultaneously deputy heads of sanitary-epidemiological
units, respectively, in voivodeships, poviats, towns and
districts, whereas stations had the status of public health
institutions. By the same decree there were formed
sanitary inspectors of Minister of Defence and Minister
of Public Security.
The fifties and the sixties were a period of development of State Sanitary Inspection. On the other hand,
it was a time of great effort in the field of combating
infectious diseases and improvement of sanitary conditions in Poland. There were being enhanced procedures
of supervision of food and nutrition safety, as well as
were being made regular epidemiological inquiries.
Moreover, there were being supervised conditions of
work, learning and leisure, eventually, there was being
developed an educational activity in the field of health.
One of the greatest achievements of State Sanitary
Inspection in those times was a participation in mass
vaccinations for polio (10). An outbreak of polio in
Poland occurred in 1951. As a result of that epidemics
many people died – from 68 victims in 1953 to 348
in 1958. Totally, 1276 people died because of polio.
Another relevant matter from the point of view of
sanitary-epidemiological safety and whole activity of
sanitary services was an occurrence of smallpox in
Wrocław in 1963 (10).

A POSITION OF STATE SANITARY
INSPECTION IN THE SYSTEM OF STATE
ADMINISTRATION
Each decade brought some organizational and
structural changes in State Sanitary Inspection. They
concerned in particular a procedure of appointment
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of sanitary inspectors, method of financing of stations
and names of organs of Inspection, which was a natural
consequence of scope of their competences and territory controlled.
Thus: decree on State Sanitary Inspection stated
that inspectors who were deputy heads of health units
were appointed by National Councils. Administrative
reform of 1975 brought some immediate changes in
Inspection’s structure. According to the article 11 of
Law on dual administrative division of State and on
revision of the Law on National Councils, there were
introduced some amendments into Decree on State
Sanitary Inspection. There were established territorial
organs of State Sanitary Inspection: for voivodeship,
municipalities, towns, districts, harbours. Therefore,
there existed eventually 49 voivodeship’s, stations, 322
territorial and 10 port’s stations (19). Territorial and
port’s inspectors were subjected to the voivodeship’s
inspectors. All inspectors were appointed by Minister of
Health and Welfare in agreement with territorial organs
in voivodeship.
A crucial legal act, modified but still valid, is a Law
on State Sanitary Inspection, issued on 14th March
1985. At the time of its issue (20), there was a vertical
structure of Inspection. Voivodeship’s, territorial and
port’s inspectors were appointed by Minister of Health
and Welfare. The voivodeship’s ones were subjected to
Chief Sanitary Inspector (Secretary of State in Ministry
of Health), whereas territorial and port’s ones were
subjected to the voivodeship’s inspectors. Respectively,
each inspector, in case of necessity or urgency, could act
in relation to the inspector structurally inferior.
A very relevant change in situation of Inspection
within public administration system was a fruit of territorial reform in Poland that took place in 1998 (21).
A word „State” was deleted from the name of the institution and organs of Inspection were integrated with
government administration (voivodeship’s inspector)
and local (poviat’s inspector). The voivode became thus
an organ of Inspection at voivodeship level and acted by
means of voivodeship’s inspector who was, at the same
time, a director of voivodeship’s station. A station was
a part of so called integrated administration. Poviat’s
inspector was a director of poviat’s station and also was
a part of integrated administration in poviat. The other
organs of Inspection were: port’s inspector and railway’s
inspector. Voivodeship’s, port’s and railway’s inspectors
were appointed and dismissed in agreement with Chief
Sanitary Inspector. A dependence of inspectors on local and regional authorities was partially a fruit of the
Law on State Sanitary Inspection. The Law authorized
inspectors to take actions in case of health risk, upon
request of starosts, mayors and vogts (presidents of
the cities).
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Such state of affairs lasted merely 4 years. Integration of Inspection’s organs at poviat’s and voivodeship’s
level was not able to assure coherence of its activity. On
1st January 2002 (22) a vertical structure of Inspection
was re-established. Tasks of Inspection were performed
by: Chief Sanitary Inspector, voivodeship’s sanitary
inspector, poviat’s sanitary inspector and border sanitary
inspector which in the end replaced port’s inspector.
Chief Sanitary Inspector was in charge of appointment
of voivodeship’s, poviat’s and border inspectors. These
decisions are made in agreement with voivode (in relation to voivodeship’s and border inspector) and starosta
(in relations to poviat’s inspector).
Article 1 of the Law on State Sanitary Inspection
described the Inspection as an entity responsible for
public health.
A period between integration of Inspection’s organs
in 1998 and re-establishing its vertical structure in 2002,
was also a witness of two relevant changes. First of all,
on 1st January 2000 Chief Sanitary Inspectorate was
established (23) (as a separate organ), secondly, railway’s sanitary-epidemiological stations were eventually
closed. Their competences were transferred to poviat’s
stations (24). An amendment to Law on Sanitary Inspection restored the name of the institution – State Sanitary
Inspection (25).
Eight years later, in 2010, organs of State Sanitary
Inspection were re-integrated (26). Voivodeship’s
sanitary inspector is nowadays an organ of government
administration in voivodeship, whereas poviat’s sanitary
inspector is an organ of government administration in
poviat. The activity of both is financed from voivode’s
budget. Unlike border inspector who is financed from
the Minister’s of Health budget. This is the current state
of affairs.
All the changes made have not affected the goal
of State Sanitary Inspection. According to the article
1 of Law on State Sanitary Inspection (27) issued on
14th March 1985, the Inspection takes care of the public health, in particular by supervising environmental
hygiene, occupational hygiene, radiation hygiene,
educational hygiene, hygiene of leisure, food, nutrition and food contact materials safety, hygiene of
medical devices and personnel – in order to protect the
population from dangers coming from the environment,
prevent from diseases, including the infectious and occupational ones. A very new task, performed since 2010,
is a supervision of so called „new drugs” (also known
as smart drugs). Their production and distribution is
legally banned. By the administrative decision of Chief
Sanitary Inspector, issued on 2nd October 2010, there
were closed more than 1300 shops distributing smart
drugs. It was a very first trial of response to massive
poisonings caused by those new substances. Since 2010

organs of State Sanitary Inspection have made a regular
supervision of smart drugs.
To summarize, currently there are 318 poviat’s, 16
voivodeship’s and 10 border sanitary-epidemiological
stations. Our institution employs more than 17 000
staff (28).
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IN THE VIEW OF EBOLA VIRUS DISEASE EPIDEMIC
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ABSTRACT
Ebola virus disease (EVD) is a zoonosis of high virulence in humans. Current epidemic in West Africa is
the largest EVD epidemic reported so far, exceeding the number of cases notified and geographical regions affected. This article discusses selected aspects of Ebola virus biology and ecology which are of significance for
the processes of primary infection in humans and the spread of epidemic in population. A special attention was
drawn to the issues essential for the diagnosis of infection and safety of testing.
Key words: Ebola virus, structure and genetic variability of virus, EBOV circulation in environment, transmission of
infection, inactivation of Ebola virus and clinical material, diagnosis

CHARACTERISTICS OF FILOVIRIDAE

(ZEBOV), Sudan ebolavirus (SEBOV/SUDV1), Cote
d’Ivoire ebolavirus (CIEBOV) – since 2009 referred to
as Tai Forest ebolavirus (TEBOV/TAFV), Bundibugyo
ebolavirus (BEBOV/BDBV) and Reston ebolavirus
(REBOV/RESTV). The remaining genera of Filoviruses are represented by single species: Marburgvirus
by Marburg marburgvirus (MARV) and Cuevavirus by
Lloviu Cuevavirus (LLUV) (1).
In case of these viruses, bats are natural Ebola virus
hosts, presenting mild or asymptomatic course of infection. In case of Ebola virus, fruit bats belonging to the
species: Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti,
Rousettus aegyptiacus and Myonycteris torquata are
the hosts. For Marburg virus, Rhinolophus eloquens
and Miniopterus inflatus are the hosts, while for Lloviu
virus – an European bat Miniopterus schreibersii (2).
Integration of a fragment of cDNA transcribed from
RNA of Filoviruses into the genome of hosts was indicated. Most commonly, this fragment is homologous to
the matrix protein (VP35) or nucleoprotein (NP). Based
on the integration of filovirus gene fragment into animal
genome, it is estimated that this family exists for at least
50 million years (3).

Epidemic caused by Ebola virus resulted in intensifying studies on the biology of the family Filoviridae, consequently leading to the discoveries of many
interesting biological features of this systematic group.
Filoviridae belongs to the order of Mononegavirales,
including viruses with characteristic filamentous nucleoprotein structure and genome - non-segmented,
negative-stranded RNA. Order of Mononegavirales
also comprises other free families: Rhabdoviridae
(e.g. rabies virus), Paramyxoviridae (e.g. RSV, measles
virus etc.) and Bornaviridae (e.g. Avian bornavirus).
Compared to other viruses, Filoviruses have distinctive morphology. Filamentous particles of length up
to 14,000 nm and uniform diameter of 80 nm are
frequently observed on electron microscopy. Other
viruses of the order Mononegavirales have various
morphological features, including both spherical and
short filamentous form. All viruses belonging to this
order have similar genome structure, ss(-)RNA, where
after initial noncoding region, nucleoprotein (NP) gene
appears as the first and large RNA-dependent RNA
polymerase gene (L) as the last (1).
Currently, Filoviruses consist of three genera: Ebo1
lavirus, Marburgvirus and Cuevavirus. Genus Ebolavirus (EBOV) is composed of 5 species - Zair ebolavirus
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

Literature provides different abbreviations. Currently, there
are no recommendations which of them should be used. In this
article, two most common abbreviations were presented.
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EBOLA VIRUS STRUCTURE

VARIABILITY OF EBOLA VIRUS

Filovirus genome is a negative-sense, singlestranded RNA with approximately 19,000 nucleotides
in length. The genome encodes eight basic mRNA, of
which 7 encode virus structural proteins: nucleoprotein
(NP), VP35 protein (polymerase cofactor), VP40 (matrix protein), glycoprotein (GP), VP30 - transcription
activator, VP24 - the second matrix protein and RNAdependent RNA polymerase (L) and one non-structural
protein (sGP) (Fig. 1) (4).

Taking into account the fact that Ebola virus is
a RNA virus and RNA-dependent RNA polymerase
does not have any repairing functions in the process of
transcription, an expected number of substitutions in
the genome of the next generations may be even 10-4
/nucleotide/year. Mutation rate for EBOV was determined at 0.8x10-3 per nucleotide/year (11).
Based on the analysis of glycoprotein sequencing,
probable origin of ZEBOV causing epidemics in West

Figure 1. Scheme of Ebola virus genome

Ebola virus envelope is a host-derived lipid membrane, where specific viral proteins are located, i.e.
VP40, VP24 – at the inner side and glycoprotein at the
outer side of the membrane. Matrix proteins - VP40 and
VP24 take part in binding of ribonucleoprotein and the
inner surface of virus envelope. They participate in the
processes of virion and virus assembling and budding.
Furthermore, they have an influence on the capability
of virus replication in different hosts and in that way on species specificity. Such proteins play an important
role in the virulence of Ebola and Marburg viruses by
inhibiting the synthesis of type I and II interferon (5-8).
Glycoproteins GP1 and GP2 are the products of enzymatic digestion of the precursor of viral glycoprotein
GP (9). Glycoproteins play a role in virus binding to
target cells of a host (endothelium and monocytes are
the targets for GP1), viral entry, endothelial cells damage and cytotoxicity in vessel cells. Glycoprotein is also
responsible for immunosuppression (in vitro). Contrary
to MARV and other Filoviruses, EBOV produces high
volume of non-structural glycoprotein (sGP), a protein
derived from the initial product of glycoprotein gene
(10). Recent publications suggest that this protein
activates non-infected dendritic cells, leading to the
secretion of pro-inflammatory and anti-inflammatory
cytokines (TNFa, IL1b, IL6, IL8, IL12p40 and IL1-RA,
IL10). Several authors state that sGP has also cytotoxic
activity (9).
Polymerase complex, composed of polymerase,
polymerase cofactor VP35 and nucleoprotein, participates in the process of replication while for transcription
– VP30 protein is also required (2).

Africa in 2014, was determined as single lineage of
the Ebola virus from 2004. It was also observed that
compared to the viruses studied in previous periods, the
mutation rate for those analyzed in 2014 was considerably higher. Distribution of substitution rate in 2014 was
closer to the normal distribution while in case of viruses
analyzed earlier, the level of dispersion was exceptionally low. Authors suggest that this change was a result
of the character of epidemic – forest epidemics present
in small and closely related populations would be of
lower virus variability (11). An attention should be also
drawn to the differences in the methodology. During
2014 epidemic, virus genome was sequenced directly
from the material of patients, so viruses were replicated
in different cells of patients. In previous studies, viruses
were first isolated in Vero cells and then analyzed. Thus,
they were pre-selected which consequently sharpened
the curve of distribution of substitution rate.

CIRCULATION OF VIRUS IN INFECTED
ORGANISM AND PATHOGENESIS
Following the entry to an infected organism,
monocytes, macrophages and dendritic cells are early
targets for Filoviruses (12,13). Then, virus is replicated
in these cells and concurrently transported to other regions of infected organism. Virus is also replicated in
a number of different cell types, including endothelial
cells, fibroblasts, hepatocytes, adrenal cortical cells and
several types of epithelial cells (12). Authors suggest
that viral non-structural glycoprotein (sGP) is one of the
major factors of vessel and endothelial cell damage. Its
concentration determines the level of cell damage (13).
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Table I. Methods of EVD diagnosis and inactivation of infectious material by the stage of disease and testing objective
(17-19,22)
Testing
PCR with Reverse
transcriptase
(RT-PCR)

Clinical material

Testing schedule

Testing objective

blood, serum,
since day 2 of infection,
urine, body fluids recommended since day 3

diagnosis of infection

semen

even up to week 6 from
recovery
since day 4 of infection,
acute stage

indication for quarantine

diagnosis, retrospective
examination

Antigen

blood, serum,
body fluids

IgM

serum

IgG ELISA

serum

since day 2-6 of infection,
recommended since day 10
up to 2-3 months
since day 10 of infection

Neutralizing IgG
(alive Ebola virus)

serum

since day 10 of infection

Electrolyte level
blood, body fluids White blood cell count blood
in the peripheral blood
Preparations
various
-

diagnosis

Inactivation of infectious
material* - selected methods
-Buffer AVL or another suitable
-70% alcohol
-heating for 60 minutes at 60ºC

-gamma radiation
- solution with 0.1% SDS in
1% Tween + albumin
- solution with 0.1% SDS in
1% Tween + albumin

diagnosis, possible crossreactions,
no link with prognosis,
retrospective examination
prognosis and diagnosis,
no applicable in EVD
fatal cases,
retrospective examination
analytical examination
analytical examination

-solution with 0.1% SDS in 1%
Tween + albumin

analytical examination

70% ethyl or methyl alcohol

not applicable

heating for 60 minutes at 60ºC
3% acetic acid with pH=2.5

* in case of suspicion of EVD, all diagnostic examinations can be performed in biosafety level 2 laboratory only provided the infectious
material is inactivated; inactivation method of infectious material should be adjusted as not to interfere with test result; it is possible to
adopt other tests than the ones presented above, however, they cannot affect the correct test result.

Infection with Filoviruses leads to extensive pathologic lesions, including hemorrhagic lesions which
may manifest itself as ecchymoses on skin, mucous
membranes and internal organs, accompanied by large
effusions to body cavities. Multifocal necrotic lesions
are reported in liver, spleen, kidneys, testes and ovaries. Lesions in the region of liver include necrosis and
apoptosis of hepatocytes, steatosis and hyperplasia
of Kupffer cells. Eosinophilic cytoplasmic inclusions
present in these cells constitute the aggregates of virus
nucleoprotein. Hemorrhagic lesions and diffuse injuries are observed in lungs (14). Laboratory findings of
patients in the first phase of infection show leukopenia
with lymphopenia and then leukocytosis and thrombocytopenia. Liver damage results in an increased serum
concentration of aspartate and alanine aminotransferases. At the end of the first week of infection, kidney
damage leads to oliguria and increased concentration of
creatinine and urea in serum. Infected patients present
the symptoms of disseminated intravascular coagulation. Hemorrhagic lesions may be associated with a
decreased concentration of coagulation factors and other
plasma proteins resulting from liver and adrenal cortical
cell necrosis. As the adrenal cortex has an important role
in the control of blood pressure, impaired function of
this organ results in hypotension and sodium loss. Such

manifestations are reported in all symptomatic cases of
Ebola virus infection (13,14).

EBOLA VIRUS DISEASE
Clinical course of infection with Ebola virus may
differ dependent on virus species. In general, Ebola
hemorrhagic fever is present after the incubation period
of 2-21 days (4-10 on average). It is characterized by
fever, chills, malaise and muscle pain. Within a short
time, subsequent multiple organ symptoms appear, including those referring to the following systems: gastrointestinal (anorexio, nausea, vomiting, abdominal pain,
diarrhoea), respiratory (chest pain, dyspnoea, cough,
rhinorrhoea), vascular (hypotension) and neurological (headache, confusion, coma). At the final phase of
disease, external bleeding, ecchymoses, uncontrolled
leakage from vein puncture sites and internal bleeding
are reported. They are frequently accompanied by rash
and abrupt weight loss. Such symptoms are present 5-7
days following the infection. In the successive days, a
part of infected patients may experience shock, convulsions, severe metabolic and coagulation disorders
which can be fatal. In case of convalescents, symptoms
of days 5-7 gradually disappear. It is believed that if an
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infected patient survive for more than 10 days after the
onset of first symptoms, it may be indicative of positive
prognosis (12,14).
In the Filovirus infection outbreaks, the average fatality rates were 78% and 53% for Zaire Ebola virus and
Sudan Ebola virus, respectively. The only one reported
case of infection with CIEBOV survived. The lowest
fatality rate was reported in the Bundibugyo Ebola virus
outbreak in 2007, i.e. 25% (15). Marburg virus infection
is considered to be a disease of lower fatality rate, but
approximately 82% persons infected with this virus die.
It should be noted, however, that the percentage of fatal
cases differs by regions and level of medical care. Only
24% of patients infected with MARV died in Europe
and the United States while in Democratic Republic of
the Congo and Angola, case fatality rates were 83% and
90%, respectively (14,15).

ROLE OF HUMORAL IMMUNE RESPONSE
IN FILOVIRUS INFECTIONS
Fatality of EBOV infection is associated with the action of virus, reducing the innate immune response, thus,
leading to uncontrolled release of inflammatory mediators and chemokines in the late stage of infection. Such
process correlates with extensive apoptosis of T and B
lymphocytes despite they were not infected. Survival
and recovery of patients infected with EBOV is linked
with neutralizing EBOV-specific immunoglobulin G
(IgG) response, whose level in fatal cases is more than
100-fold lower or undetectable (16). IgG antibodies,
other than neutralizing ones, are frequently detected,
using ELISA or similar test while neutralizing IgG are
tested only by neutralization assay in BSL-4 laboratory EBOV GP-specific neutralizing antibodies were
exclusively found in the samples from convalescents.
IgG antibodies directed against non-structural protein
glycoprotein (sGP) do not have properties typical of
neutralizing antibodies and they are detected only by
ELISA tests. Simultaneously, IgG antibodies detected
by ELISA in persons who have never had symptoms
indicative of Ebola virus disease were mainly reactive
to VP40 (16).
Production of large amount of non-structural soluble
glycoprotein (sGP) during an infection is considered
to be an additional element of virus protection against
elimination by host’s immune system. This protein is
homologous with GP in the virus envelope to more than
90%. It is a strong inducer of humoral immune response,
however, the antibodies antisGP do not neutralize Ebola
virus. In the process of co-immunization with sGP and
GP in experimental animals, a shift of humoral response
toward non-neutralizing antibodies was reported (17).
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INFECTION TRANSMISSION AND VIRUS
ECOLOGY
As it was stated earlier, bats are considered to be
natural hosts of Filoviruses. As with human and apes,
forest African antelopes are accidental virus hosts for
whose fatality rate is very high. In case of forest epidemics, both epidemiological investigations and analyses
of virus genetic material showed a considerable role of
these animals as the major source of primary infection
in humans (18). Having crossed the barrier between humans and animals, the infection is transmitted in humans
via physical contact. However, during the epidemic in
Sudan in 1976, it was noted that approximately 5% of
cases neither had direct contact with Ebola cases nor carcasses of infected animals. During an urban epidemic in
Kikwit (1995, Democratic Republic of Congo, formerly
known as Zaire), the percentage of cases without known
exposure amounted to 17.4%. Such observations suggested that virus could be transmitted not only through
direct contact (maybe by droplets or contact with infected animals other than primates and forest antelopes).
As other animals, including pets and domestic animals,
may have contact with Filoviruses, a special attention
was drawn to dogs. In African villages, dogs are not fed,
thus, they eat carcasses of animals found in the vicinity
of villages as well as internal organs and remainings
of animals hunted by locals. Irrespective of the fact
that transmission of Filoviruses in dogs has not been
documented, dogs behaviour and feeding may suggest
their role in infection spread. Allela and the team (18)
examined three populations of dogs for the presence
of Ebola virus–specific immunoglobulin (Ig) G. Dog
populations were sampled from areas in which Ebola
virus infections in humans were reported. Reference
group comprised dogs (more than 100) living in France.
Spectacular results were achieved. An increasing linear
gradient of seroprevalence was reported from France
(2% of dogs that had contact with Filoviruses), through
approximately 9% noted in African city, in which no
EVD human cases were reported, then through more
than 15% in Mekambo (a town in which sporadic cases
were reported) to approximately 25% in dogs living in
villages in which Ebola virus epidemic occurred (18).
Results suggest that Ebola virus antibody prevalence in
dogs reflects the virus activity. It may be indicative of
a risk of infection with this virus in humans.
Olson et al. conducted an in-depth analysis of available data on Filovirus infections in animals documented
by 2012 (19). Analysis included not only the methodology (virus detection or seroprevalence study), but also
the material studied (alive animals or carcasses). In
total, data on 13,440 animals representing 158 species,
including 1,214 alive captured animals and 19 carcasses
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(10 different species) were analyzed. In a group of
alive animals, the most common were bats and rodents.
EBOV genome was identified in 0.2% (13/5,309) of
alive animals while EBOV-specific antibodies were
found in 2.2% of animals (180/8,050). In a group of
dead animals, the carcasses of non-human primates
predominated. During epidemics in humans, Ebola
virus was identified in more than 32% of studied dead
cases of primates. Having considered the possibility of
dog-to-human transmission of Ebola virus, it should be
highlighted that antibodies were detected in 24.1% of
studied animals, but neither alive nor dead dogs were
infected. In case of apes studied, neither antibodies nor
the virus were detected in alive animals, but 51.5% of
dead animals were infected with EBOV (19).
Such data suggest the lack of symptomatic Ebola
virus infection, leading to death in dogs. Asymptomatic infections in these animals are reported frequently
during epidemics. There is a lack of data on the role
of asymptomatic animals, other than bats, in the transmission of virus to humans. Specific route of disease
transmission, i.e. through contact with excretions and
secretions of infected persons, does not allow for clear
defining their role in infections in humans. Simultaneously, the lack of such observations during outbreaks
reported so far suggests that the role of asymptomatic
animals in the transmission of infection in humans is
very important for the first case (case 0) and marginal
or even non-essential in the progression of epidemic.
During an epidemic in West Africa in 2014 (actually in Spain), concerns regarding the transmission of
infection in pets and possible subsequent spread of
infection from such animals to humans were raised.
Studies carried out so far demonstrated that there is a
possibility of Ebola virus infection in pigs. In 2008,
infections with REBOV in pigs were reported in the
Philippines. Furthermore, antibodies were detected in
humans who had contact with these animals. It should
be noted, however, that pigs presented mainly symptoms
of respiratory system (atypical course of infection). It
may indicate the possibility of infection via infected
aerosol. Such route of transmission was reported in first
REBOV infection identified in humans and spread from
apes imported to the United States from the Philippines
(12). Furthermore, infection described referred to virus
which is non-pathogenic for humans. Antibodies were
detected only in persons who had close contact with
animals.

SENSITIVITY OF EBOLA VIRUS
Recent studies suggest that Ebola virus transmission
via aerosol cannot be excluded. It was found that drying of clinical material (blood, body fluids, secretions),
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containing Ebola virus, serum proteins and cellular elements, provides protection and leads to a considerable
increase of virus resistance, i.e. approximately by 3-5%,
to physical and chemical environmental conditions
such as UV radiation, gamma radiation, temperature,
chlorine-based disinfectants etc. Then, aerosol, containing infectious virus particles, may be produced (20,21).
Protective action of serum proteins and blood morphotic
elements was also demonstrated in studies, using liquid
media – infectious Ebola virus was identified even after
more than a month. Temperature is an important factor,
affecting Ebola virus. In the temperature +4ºC, virus
survival is considerably prolonged, while heating for
at least 30 minutes at 60°C totally inactivates Ebola
virus (22).
Irrespective of the fact that Ebola virus in an enveloped virus, it is recommended to use virucides also
against non-enveloped viruses and those of higher resistance compared to enveloped viruses in accordance
with PN-EN 14476:2013-12 (23). Furthermore, such
disinfectants, beside virucidal formulations, should also
contain detergents as to remove all possible contaminations that could act as protection for Ebola viruses (22).

EVD DIAGNOSIS
In the course of Ebola virus disease, the symptoms,
especially in the first stage of disease are non-specific
and may be also observed in other infections, including malaria, typhoid fever, hemorrhagic fevers caused
by other viruses like Lassa virus. Thus, it is required
to confirm the etiological agent of infection. For the
purpose of microbiological diagnosis of Ebola virus
infection, molecular diagnostics is applied (polymerase
chain reaction with reverse transcriptase) or tests for the
presence of antigens (rapid tests or ELISA) or IgM and
IgG antibodies (Tab.I) (24,25). As it was stated earlier,
neutralizing antibodies may be detected exclusively by
neutralization assay - test performed in biosafety level 4
laboratory. IgM and IgG antibodies, other than neutralizing ones, are detected by widely available commercial
tests such as ELISA (13,25).
As with other infections, the methods should be
adapted to the stage of infection. At the beginning - since
ca 2-3 days, virus genome is detected (PCR), while in
case of some patients also IgM. From the day 4 and 10,
virus antigen and IgG may be identified, respectively.
Taking into account the fact that the majority of patients
die around the day 10 of disease, IgG titres are mainly
determined in retrospective examinations.
Contrary to a number of other viral pathogens, the
presence of EBOV in specimens may be demonstrated
following the onset of symptoms. Furthermore, EBOV
is detected in the majority of body fluids up to ap-
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proximately day 20 after the infection, while in faeces,
material collected from vagina and semen up to weeks
4, 9 and 13, respectively (8).
Samples collected from patients suspected of
Ebola virus infection should be considered as highly
infectious. Tests in biosafety level 2 laboratory may
be performed only after the inactivation of sample
infectivity. Until the sample is inactivated, it should be
managed as a potentially very dangerous material and
proper protective measures should be undertaken (26).
It applies for both analytical examinations (white blood
cell count, blood glucose level, electrolyte level etc.)
and microbiological tests (Tab.I). It is assumed that the
number of diagnostic tests in case of patients suspected
of EVD should be restricted to a minimum.

SPECIFIC THERAPY AND VACCINATION
Currently, EVD cases are treated, using immunological products, including convalescent serums and
provisionally - ZMapp. ZMapp is a product, containing
three different monoclonal antibodies against GP of
Ebola virus. Furthermore, studies are conducting on the
use of another product (by Tekmira), employing short
interfering RNA (ribonucleic acid interference; iRNA).
Another product, which may be applied in the future,
is Favipiravir – RNA-dependent RNA polymerase
inhibitor (8,12).
Other products that are now under phase I/II
clinical trials are vaccines. The most advanced works
focus on two vaccines: the first vaccine containing
chimpanzee adenovirus vector with inserted Ebola
virus gene (ChAd3-ZEBOV) and the second vaccine,
including recombinant vesicular stomatitis virus with
inserted EBOV gene (rVSV-ZEBOV). Animal studies
demonstrated their effectiveness and lack of toxicity
(12,27). Furthermore, there are also other vaccines in
development. Probably, phase I clinical trial for these
vaccines will start in 2015. These are: Russian product
containing recombinant influenza and Ebola viruses and
2-dose vaccination with two different vaccines referred
to as Ad26-EBOV and MVA-EBOV (Johnson&Johnson
and Bavarian Nordic) (27).
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ABSTRACT
Recently in a few European countries a new pathogen transmitted by ticks Ixodes ricinus - Candidatus Neoehrlichia mikurensis was identified. It is a Gram negative intracellular bacterium belonging to the Anaplasmataceae
family. Worldwide 23 cases were described, among which 16 in Europe. Infection with Candidatus Neoehrlichia
mikurensis in humans runs mainly with fever, headache, nausea, arthralgia, thrombotic or haemorrhagic lesions,
subcutaneous haemorrhages, haemorrhagic rash, general malaise, weight loss. The course of infection may be
acute or chronic. The diagnosis is based on TaqMan real-time PCR, which allows for the detection of the gene
coding for 16S rRNA and a blood smear. The drug of choice is doxycycline. Due to the fact that the Ixodes
ricinus ticks are common in Poland, there is a probability of infection with Candidatus Neoehrlichia mikurensis
among patients bitten by ticks. The possibility of non-symptomatic human infection Candidatus Neoehrlichia
mikurensis in north-eastern Poland was shown, confirming the necessity to conduct research on a larger scale.
Moreover, awareness of physicians about the possibility of infection in patients with non-specific symptoms
after tick bite should be increased.
Key words: Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Ixodes ricinus, Poland

INTRODUCTION
Common tick: Ixodes ricinus is the most important
vector responsible for the spread of tick-borne diseases
such as Lyme disease, tick-borne encephalitis (TBE),
anaplasmosis and babesiosis in Europe, Asia and North
America. Recently in several European countries, eg. in
Sweden, Germany and Russia new pathogen transmitted by ticks Ixodes ricinus Candidatus Neoehrlichia
mikurensis was identified (1,2,3). It is a Gram negative
intracellular bacterium belonging to the family Anaplasmataceae.
Candidatus Neoehrlichia mikurensis species was
recently recognized in Europe as pathogenic for humans
and seems to be second to Borrelia afzelii most commonly transmitted by I. ricinus ticks pathogen in Central
Europe. The presence of the bacteria was confirmed in
various species of rodents in Europe and Asia (4,5).
I. ricinus ticks become infected by sucking the blood
of rodents, which developed symptomatic infection.
The frequency of Candidatus Neoerlichia mikurensis
detection in I. ricinus collected in Germany was 8.1%,
the Czech Republic 10%, France 1.7%, Sweden 6.1%,

in Denmark 0.95%, in the Netherlands 7.9% and in
Austria even 23.5% (1,6,7,8).
Infection of I. ricinus ticks, with this little-known
pathogen was observed in Hungary (9) and Slovakia 2.39% (10). In Poland, infection rate varies from 0.4% in
the center of the country to 1.5% in the north-east (11).
Richter and Matuschka studied ticks removed from
the skin of people and found that 8.1% of I. ricinus ticks
were infected with Candidatus Neoerlichia mikurensis,
including 9.0% of nymphs and 4.5% of the adults. They
also proved coinfection of Candidatus Neoerlichia
mikurensis, Borrelia burgdorferi sensu stricto and B.
afzelii (6). Lommano et al. found that 3.3% of ticks
removed from birds were infected with Candidatus
Neoerlichia mikurensis, which may suggest a role of
birds in the spreading of the pathogen to new areas (12).
In 2008 Candidatus Neoehrlichia mikurensis was
identified in raccoons (Procyon lotor) in Georgia and
the USA (13) and in bank vole (14).
In Europe, the disease was described in 12 patients
(2, 3, 15, 16). Less than half of the patients in Europe
remembered tick bite. Most patients had splenectomy,
hematological disorders or have been subjected to
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immunosuppressive therapy (15,16).Currently, it is
suggested that in the case of symptomatic infection
Candidatus Neoehrlichia mikurensis use the name
“neoerhlichiosis” (15).

THE FIRST DESCRIBED CASE
The first described case of neoehrlichiosis was
published in 2010 (16). A 77-year old male, has suffered from chronic lymphocytic leukaemia (B-cells)
with autoimmune haemolytic anaemia treated with corticosteroids since 2007. In the second half of 2008 due
to the persistence of anaemia he was also treated with
cyclophosphamide. In June 2009, after splenectomy,
platelet count normalized. On the 3rd of July 2009, after
the kayak expedition, patient had diarrhoea, fever with
chills, episode of loss of consciousness. He was admitted
to hospital with a suspicion of sepsis (RR-85/60 mmHg,
the temperature of 38.5 °C), accompanied by deep
vein thrombosis of the lower limbs and the left pulmonary embolism. He was treated with ceftazidime and
anti-thrombotic drugs. Etiologic agent of sepsis has not
been established. In good general condition patient was
discharged home. After a month the disease relapsed.
The patient was hospitalized again. Developed a rash
on the left leg, hypotension: RR-105/55 mmHg, fever
up to 39.5 °C. Laboratory tests: HGB-8.5 g/dl, WBC11 000/microlitr, CRP-54 mg/dL, Na+-134 mmol/dl.
He was treated with cloxacillin, meropenem. Multiple
cultures (3 blood cultures, 2 urine cultures and 1 swab
from the throat) were negative. On the August 21st was
discharged home with the recommendation of the use of
loracarbef. On the 11th of September, despite antibiotic
therapy symptoms occurred again: fever with chills,
infection of the upper respiratory tract, erysipelas of
the right lower limb. In the treatment clindamycin was
implemented. On the 22nd of September patient symptoms reappeared. Fever rose up to 39 °C. Laboratory tests
revealed anaemia, leucocytosis, increased CRP concentration and procalcitonine, hyponatremia. Piperacykline,
tazobactam and meropenem were included to the treatment, obtaining an improvement of general condition.
The fever subsided, but muscle weakness of left upper
limb remained. Head CT scan was normal/showed no
abnormalities; blood cultures (aerobic and anaerobic)
remained negative. Amplification of DNA from blood
showed 100% concordance with Candidatus Neoehrlichia mikurensis by GenBank BLAST program. Tests
performed on the samples from the preceding hospitalization gave the same result. Treatment with doxycycline
2x100 mg was started. On the 5th of October the patient
was discharged home with normalization of laboratory
parameters. Samples taken in November for check-up
by PCR, showed no bacterial DNA in the blood (16).

SYMPTOMS
Infection with Candidatus Neoehrlichia mikurensis
runs mainly with fever, headache, nausea, arthralgia,
thrombotic or haemorrhagic complications, aneurysms,
subcutaneous haemorrhages, haemorrhagic rash and
weight loss. The infection may take an acute or chronic
course. One fatal case was described. The longest described duration of symptoms was chronic relapsing
fever manifested itself for 8 months in addition to the
symptoms of thrombotic disease, inflammatory changes
in the lungs, swelling of limbs and aching joints (2, 3,
15,16,17).

IMMUNODEFICIENCY
Most patients described in Europe suffered from
autoimmune disorders (SLE, psoriasis, primary sclerosing cholangitis, rheumatoid arthritis, chronic demyelinating polyneuropathy) or haematological diseases,
among which the most frequently observed are B-cell
chronic lymphocytic leukaemia, chronic lymphocytic
leukaemia, lymphoma, large B-cell disorders, posttransplant lymphoproliferative and proliferation of
T-cell large granular lymphocyte. Almost all patients
received corticoids, cyclophosphamide, rituximab, or
tacrolimus treatment. Majority (8 out of 11) of these
patients underwent splenectomy (3,18,19).
All of the 7 patients of 622 surveyed in China because
of fever after a tick bite were immunocompetent in whom
Candidatus Neoehrlichia mikurensis was confirmed, no
patient was suffering from haematological disorders or
autoimmune diseases. All patients were farmers, at the
average age of 41 years. None of them have been vaccinated against TBE, and the average time from the tick
bite to the onset of symptoms was 8 days (2-35) (17).
Similarly, described four cases of infection of healthy
individuals concerned foresters without deviation in the
immune system (20). The most common symptoms were
nausea and vomiting (71% of patients), myalgia (57% of
patients), arthralgia (28% of patients), stiff neck stiffness
(57% of patients), cough (28% of patients), diarrhoea
(14% of patients), erythema (14% of patients), confusion
(14% of patients). In laboratory tests leukopenia (14% of
patients), leucocytosis (14% of patients), thrombocytopenia (28% of patients) were observed. Aminotransferases
activity remained normal (17).

DIAGNOSTICS
Analysis of symptoms and laboratory tests may
indicate a significant difference between infection in
Europe and China.
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Differences in laboratory between patients infected
with Anaplasma phagocytophilum and Candidatus
Neoehrlichia mikurensis are shown in Table I.
Table I. Differences between the results of laboratory tests
Anaplasma phagocytophilum infection and Candidatus Neoehrlichia mikurensis
Anaplasma
phagocytophilum
Symptoms
WBC (10³/ mm3)
PLT (10³/ /mm3)

Similar
Leucopenia
Severe
trombocytopenia
CRP (mg/dL)
Increase 2-4 x
AspAT, AlAT (U/l) Increase
IL-8
Normal

2.
3.

Candidatus
Neoehrlichia
mikurensis
Leucocytosis
Mild
trombocytopenia
Increase 10-15 x
Mild increase
Increase

The PCR, multiplex TaqMan real-time PCR for the
detection of the gene coding for 16S rRNA and other
such gro EL (heat shock operon) and a blood smear
are used for diagnostics. There is neither possibility of
the culture, nor appropriate serological methods due
to cross-reactions. Often, based on laboratory tests
Candidatus Neoehrlichia mikurensis infection can
be assumed. Laboratory abnormalities suggestive of
infection Candidatus Neoehrlichia mikurensis after
tick bite shows leucocytosis, increased CRP, procalcitonine, thrombocytopenia, anaemia, and hyponatremia
(2,3,15 - 19).

TREATMENT
The drug of choice is doxycycline, also used in the
infection with Borrelia burgdorferi and Anaplasma
phagocytophilum (3,15).

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

SUMMARY
Due to the fact that the Ixodes ricinus ticks are common in Poland, there is a probability of infection with
Candidatus Neoehrlichia mikurensis among patients
bitten by ticks. Welc-Faleciak et al. showed the possibility of human infection with Candidatus Neoehrlichia
mikurensis in the north-eastern Poland (20), confirming
the necessity of research on a larger scale. Moreover,
awareness of physicians about the possibility of infection in patients with non-specific symptoms after tick
bite should be increased.

REFERENCES
1. Andersson M, Bartkova S, Lindestad O, et al. Coinfection with ‘Candidatus Neoehrlichia Mikurensis’

12.

13.

14.
15.

25

and Borrelia afzelii in Ixodes ricinus ticks in southern
Sweden. Vector Borne Zoonotic Dis 2013; 13(7): 438442.
Fertner ME, Mølbak L, Boye Pihl TP, et al. First detection
of tick-borne “Candidatus Neoehrlichia mikurensis” in
Denmark 2011. Euro Surveill 2012; 23:17(8).
von Loewenich FD, Geissdörfer W, Disqué C, et al.
Detection of “Candidatus Neoehrlichia mikurensis” in
two patients with severe febrile illnesses: evidence for a
European sequence variant. J Clin Microbiol 2010; 48(7):
2630-2635.
Jahfari S, Fonville M, Hengeveld P, et al. Prevalence
of Neoehrlichia mikurensis in ticks and rodents from
North-west Europe. Parasit Vectors 2012; 19;5(1): 74.
Li H, Jiang J, Tang F, et al. Wide distribution and genetic
diversity of Candidatus Neoehrlichia mikurensis” in rodents from China. Appl Environ Microbiol 2013; 79(3):
1024-1027.
Richter D, Matuschka FR. Candidatus Neoehrlichia
mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, and Lyme
Disease Spirochetes in Questing European Vector Ticks
and in Feeding Ticks Removed from People. J Clin Microbiol 2012; 50; 3: 943–947.
Michelet L, Delannoy S, Devillers E, et al. Highthroughput screening of tick-borne pathogens in Europe.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2014;
4: 1-13.
Derdáková M, Václav R, Pangrácova-Blaňárová L,
et al. Candidatus Neoehrlichia mikurensis and its cocirculation with Anaplasma phagocytophilum in Ixodes
ricinus ticks across ecologically different habitats of
Central Europe. Parasit Vectors 2014; 7: 160.
Hornok S, Meli ML, Gönczi E, et al. First evidence of
Candidatus Neoehrlichia mikurensis in Hungary. Parasit
Vectors 2013: 17; 6(1): 267.
Pangrácová L, Derdáková M, Pekárik L, et al. Ixodes
ricinus abundance and its infection with the tick-borne
pathogens in urban and suburban areas of Eastern Slovakia. Parasit Vectors 2013; 16; 6(1): 238.
Welc-Falęciak R, Kowalec M, Karbowiak G, et al.
Rickettsiaceae and Anaplasmataceae infections in Ixodes
ricinus ticks from urban and natural forested areas of
Poland. Parasit Vectors 2014 a; 24; 7: 121.
Lommano E, Dvořák C, Vallotton L, et al. Tick-borne
pathogens in ticks collected from breeding and migratory
birds in Switzerland. Ticks Tick Borne Dis 2014; 5(6):
871-82.
Yabsley MJ, Murphy SM, Luttrell MP, et al. Raccoons
(Procyon lotor), but not rodents, are natural and experimental hosts for an ehrlichial organism related to “Candidatus Neoehrlichia mikurensis”. Vet Microbiol 2008;
131(3-4): 301-308.
Vayssier-Taussat M, Le Rhun D, Buffet JP, et al. Candidatus Neoehrlichia mikurensis in bank voles, France.
Emerg Infect Dis 2012; 18(12): 2063-2065.
Maurer FP, Keller PM, Beuret C, et al. Close geographic
association of human neoehrlichiosis and tick populations carrying “Candidatus Neoehrlichia mikurensis”
in eastern Switzerland. J Clin Microbiol 2013; 51(1):
169-176.

26

Anna Moniuszko, Justyna Dunaj et al.

16. Welinder-Olsson C, Kjellin E, Vaht K, et al. First case of
human Candidatus Neoehrlichia mikurensis” infection
in a febrile patient with chronic lymphocytic leukemia.
J Clin Microbiol 2010; 48(5): 1956-1959.
17. Li H, Jiang JF, Liu W, et al. Human infection with Candidatus Neoehrlichia mikurensis, China. Emerg Infect
Dis 2012; 18(10): 1636-1639.
18. Grankvist A, Andersson PO, Mattsson M, et al. Infections
with the tick-borne bacterium Candidatus Neoehrlichia
mikurensis mimic noninfectious conditions in patients
with B cell malignancies or autoimmune diseases. Clin
Infect Dis 2014; 58(12): 1716-22.
19. Pekova S, Vydra J, Kabickova H, et al. Candidatus Neoehrlichia mikurensis infection identified in 2 hematooncologic patients: benefit of molecular techniques
for rare pathogen detection. Diagn Microbiol Infect Dis
2011; 69(3): 266-70.

No 1

20. Welc-Faleciak R, Siński E, Kowalec M, et al. First cases
of asymptomatic Candidatus Neoehrlichia mikurensis
infection in immunocompetent humans Candidatus
Neoehrlichia mikurensis. J Clin Microbiol 2014; 52(8):
3072-4.
Received: 3.12.2014
Accepted for publication: 30.12.2014
Address for correspondence:
Anna Moniuszko
Department of Infectious Diseases and Neuroinfections,
Medical University of Białystok, Poland
Żurawia Street 14, 15-480 Bialystok
Tel.: 00 48 85 7409514
fax: 00 48 85 7409515
E-mail: annamoniuszko@op.pl

Problems of infections

PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 27 - 31

Anna Matejuk¹, Krzysztof Simon²

IMPACT OF VACCINATION AGAINST HBV ON HEPATITIS B
INCIDENCE IN OPOLSKIE PROVINCE IN 2007 - 2011
Sanitary and Epidemiological Station in Opole
Division of Infectious Diseases and Hepatology, Faculty of Dentistry, Wroclaw Medical University
1.

2.

ABSTRACT
OBJECTIVE. This article aimed at evaluating the impact of HBV vaccination in population included and not listed

in the National Immunization Programme (NIP) on hepatitis B incidence in Opolskie province in 2007 – 2011.
MATERIAL AND METHODS. Analysis was based on data provided by the Sanitary and Epidemiological Inspection under epidemiological surveillance conducted, i.e. MZ-56, MZ-57 reports (reports on cases of infectious
diseases), MZ-54 reports (reports on vaccinations) and ‘Questionnaires on hepatitis type B and C’. A total of
446 records of detected and confirmed hepatitis B cases, registered in 2007-2011 in district sanitary and epidemiological stations, were subject to analysis.
RESULTS. In 2007–2011, hepatitis B incidence in Opolskie province was higher compared to the average incidence in Poland and was increasing in the successive years (5.8; 6.6; 7.9; 11.8; 11.0 per 100,000 population).
An increase of incidence resulted from increasing number of patients with chronic hepatitis B (chronic HBV),
i.e. from 47 in 2007 to 119 in 2010 and 110 in 2011 compared to decreasing number of acute infections (acute
HBV). In the analyzed period, no new infections were reported in the following age group 0–9 years in Opolskie
province. Only 3 cases (chronic stage) were noted in the age group 10–14 years. Of 446 patients, diagnosed
with hepatitis B, 309 (69.3%) were not vaccinated. The remaining cases of acute or chronic hepatitis B were
vaccinated, including 124 (27.8%) and 13 individuals with complete and incomplete vaccination, respectively.
CONCLUSIONS. This analysis suggests an important role of HBV vaccination in the prevention of HBV infections. In case of individuals at the age older than that specified in the NIP, especially adults, it is recommended to
perform diagnostic tests for HBV infection prior to vaccination. Furthermore, it is required to undertake activities
aimed at promoting HBV vaccination in populations which are not included in the NIP.
Key words: hepatitis B, HBV infection, HBV, chronic hepatitis B, acute hepatitis B, vaccination

INTRODUCTION
Currently, hepatitis B is one of the most serious
public health problems globally due to its incidence,
HBV integration into the host genome, potentially irreversible health-related consequences (cirrhosis of the
liver, accompanied by sequelae and complications and
hepatocellullar carcinoma), as well as socio-economic
effects. Number of HCV-infected individuals, actively
replicating virus, is estimated at approximately 400 million and 320,000 in the world and Poland, respectively.
In the last 20 years, there was a considerable improvement of epidemiological situation of hepatitis B in Poland (number of infections and incidence decreased by
more than 90% between 1979 and 2004). Undoubtedly,

such decrease resulted from: improvement of life conditions, enhancement of standards of medical procedures
associated with tissue breakdown, implementation of
modern sterilization methods and autoclaving of medical devices, prevalent use of disposable devices, and,
above all, introduction of obligatory HBV vaccination
to vaccination programme (1,2,3).
Vaccination against HBV was commenced in 1982,
using a first generation plasma-derived vaccine, in
which hepatitis B surface antigen (HBsAg) was vaccine antigen. In 1986, a second generation vaccine was
launched. It was produced, using yeast cells in recombinant DNA technology, where plasmid carrying coding
sequences for HBsAg was inserted. Third generation
vaccines are also administered globally. They are ap-
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plied in the majority of countries, however, in Poland
they have not been even registered (4,5,6).
Second generation vaccines against HBV may be
monovalent and combined vaccines. Currently, monovalent vaccines in doses for adults and children are registered: Engerix B (GSK), HBVaxPro (MSD), Hepavax
Gene TF (CRUCELL), Euvax (LG Life Sciences) and
combined vaccines, in which HBsAg co-occurs with
vaccine antigens, i.e.: Twinrix Junior and Twinrix Adult
(GSK) – against infections with HBV and HAV and
Infanrix Hexa (GSK) – against hepatitis B, diphtheria,
tetanus, pertussis, poliomyelitis, Haemophilus influenzae type B in doses for children aged up to 3 years (5,7).
In Poland, obligatory vaccination against HBV was
introduced to the National Immunization Programme
(NIP) in 1989. Newborns and infants born to HBVinfected mothers were vaccinated at that time (4,6). In
the successive years, obligatory vaccination was gradually becoming available for other groups:
• 1990 – health care workers, students of medical
universities and pupils of medical schools;
• 1993 – individuals prior to planned surgeries (vaccination was available free of charge until 2001),
those with chronic diseases and having close contact
with HBV-infected cases;
• 1994 - 1996 – all newborns (vaccination is available
in Opolskie province since 1996);
• 2000 – adolescents aged 14 years (the first and last
were individuals born in 1986 and 1995, respectively);
• 2003 – dialyzed patients or those subject to surgeries
under extracorporeal circulation – this group was
excluded in 2012 (6,8,9,10).
Furthermore, the National Immunization Programme stipulates that vaccination against HBV is recommended for individuals exposed to the risk of HBV
infection resulting from: lifestyle, occupation, health
status, planned surgeries, travelling to the countries of
high hepatitis B endemicity. In such cases, vaccination
is not obligatory, but it is payable (8,10,11).
Probably, vaccine-induced and natural immunity
are long-term, providing life-long protection. Immunity against HBV is measured by the concentration of
anti-HBs antibodies in blood. Protective level against
HBV was determined at ≥ 10 mIU/mL. In case of 96%
of healthy individuals who received vaccination, immunity response is very good and anti-HBs antibodies
are of high titres. Few individuals, i.e. approximately
4%, are not to respond to vaccine and anti-HBs are not
detectable or very low, not exceeding the protective
level. Poorer response or its lack is usually reported
in older individuals, those with immunodeficiencies,
chronic diseases and cancers. Such individuals are
recommended to receive additional dose of vaccine,

i.e. booster dose. Provided they still do not respond
to vaccination, it is recommended to undergo revaccination with double-dose of vaccine. Non-response to
revaccination with double-dose of vaccine should be
considered as sustained non-response to vaccination
and it should not be repeated (1,4,5,9,13).

MATERIAL AND METHODS
Impact of HBV vaccination on hepatitis B incidence
in Opolskie province in 2007-2011 was evaluated based
on data retrieved from MZ-56 reports – ‘Biweekly,
quarterly and annual reports on cases of infectious
diseases and poisonings in Poland’, MZ-57 reports –
‘Annual report on cases of selected infectious diseases
by gender, age, place of residence and its seasonality”,
MZ-54 reports – ‘Annual reports on vaccinations’ and
‘Questionnaires on hepatitis type B and C’, collected
by DSES workers under epidemiologic investigation.
Epidemiological analysis was based on 446 records
of individuals with detected and confirmed hepatitis B,
who were notified and registered between 1st January
2007 and 31st December 2011 by district sanitary and
epidemiological stations in Opolskie province, competent with regard to the place of residence of patients.

RESULTS
Impact of HBV vaccination on hepatitis B incidence
was analyzed, using data on: number of cases, stage of
infection (acute, chronic), age of patients (patients were
classified into 15 age groups) and vaccination coverage
against HBV.
Analysis of epidemiological situation as of 2007
– 2011 suggests that hepatitis B incidence in Opolskie
province was statistically significantly higher compared
to the average incidence in Poland. Furthermore, it was
continually increasing in the successive years – from
5.8 in 2007 to 11.0 in 2011 (Tab.I).
Table I. Hepatitis B* in Opolskie province and Poland, number of cases and incidence per 100,000 population
in 2007 - 2011
Year

2007
2008
2009
2010
2011

Opolskie province
number of
incidence
cases
60
5.8
68
6.6
82
7.9
122
11.8
114
11.0

*including HBV/HCV co-infections

Poland
number of
incidence
cases
1454
3.81
1337
3.51
1475
3.87
1633
4.28
1584
4.15
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Having analyzed hepatitis B cases by the stage of
infection, i.e. acute and chronic, an increasing number
of patients with chronic hepatitis B was demonstrated
(from 47 in 2007 to 119 in 2010 and 110 in 2011), compared to decreasing number of acute hepatitis B cases.
In total, the percentage of chronic and acute hepatitis
B cases in the analyzed five years amounted to 91.3%
and 8.7%, respectively (Tab.II).
Table II. Number of cases and incidence of acute and chronic hepatitis B* in Opolskie province compared to
Poland

21.7
14.7
11.0
2.5
3.5
8.7

1.3
1.0
0.9
0.29
0.39
0.77

%

incidence

13
10
9
3
4
39

60
68
82
122
114
446

chronic
number
of cases

%

incidence

Year Total

number
of cases

Hepatitis B
acute

2007
2008
2009
2010
2011
Total

47
58
73
119
110
407

78.3
85.3
89.0
97.5
96.5
91.3

4.5
5.6
7.1
11.55
10.69
7.89

* including HBV/HCV co-infections

To evaluate the impact of HBV vaccination on the
incidence of hepatitis B, the total number of cases was
grouped by age into the following 15 age groups: from
0-4; 5-9 to 65-74 and 75+. It was determined that no infections were reported for age groups: 0-4 and 5-9 years
while only 3 cases occurred in individuals aged 10–14
years (exclusively chronic cases). The highest number
of cases was noted in the following age groups - 15-19
and 20-24 years with 70 (including only one acute HBV
infection) and 71 infections (including 3 acute HBV
Table III. Hepatitis B* in Opolskie province, number of cases
by age group
Age
group
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–74
75+
Total
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Total
0
0
3
70
71
44
49
50
26
28
27
18
15
26
19
446

2007
0
0
0
9
7
8
7
4
2
4
4
5
1
5
4
60

Number of HBV cases by years:
2008
2009
2010
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
8
15
17
21
5
13
24
22
6
11
10
9
7
12
10
13
8
9
20
9
7
1
6
10
7
6
7
4
8
1
4
10
1
3
5
4
3
4
4
3
2
5
8
6
4
1
7
3
68
82
122
114

* including HBV/HCV co-infections

infections), respectively. In the age groups 15-19 and
20-24 years, a marked increasing tendency of infections
between 2009 and 2011 was reported, irrespective of
the fact that this population was subject to vaccination
under the National Immunization Programme at the age
of 0 and 14 years (Tab.III).

VACCINATION AGAINST HBV
Based on reports on vaccination coverage, it was
demonstrated that introduction of vaccination for all
newborns since 1996 and adolescents aged 14 years
since 2000 in Opolskie province, provided protection
for children and adolescents in the analyzed period to
a very high extent, i.e.:
• up to 2007, 80.8% of persons aged 0-21 years were
vaccinated against HBV (only 46.6% of 12-yearolds, i.e. those born in 1995 were vaccinated as they
were not included in the NIP);
• up to 2008, the percentage of vaccinated individuals
aged 0-22 years increased to 98.3%;
• up to 2009, the percentage of vaccinated individuals
aged 0-23 years increased to 98.9%;
• up to 2010, the percentage of vaccinated individuals
aged 0-24 years increased to 99.0%;
• up to 2011, the percentage of vaccinated individuals
aged 0-25 years increased to 99.1% (14,15).
From the data transpires that since 2007, the number of
individuals vaccinated against HBV was gradually increasing within the execution of the NIP. Therefore, after 2011,
individuals aged more than 25 years were not vaccinated.
Analysis of data retrieved from epidemiological
questionnaires, collected by the workers of sanitary and
epidemiological stations, suggests that out of 446 hepatitis
B cases registered in Opolskie province in 2007 - 2011,
309 individuals did not receive HBV vaccination (69.3%).
Among the remaining individuals vaccinated, 124 (27.8%)
underwent complete vaccination (3 doses) and 13 received
incomplete vaccination (10 and 3 individuals were vaccinated with 2 doses and 1 dose, respectively) (Fig.1).
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DISCUSSION
Compared to Poland, epidemiological situation
of hepatitis B in Opolskie province in 2007-2011 differed considerably. In Poland, HBV incidence rates
generally remained stable, while in Opolskie province
they were on the increase from year to year, exceeding
more than twofold the average for country. It should
be highlighted, however, that an increase of registered
cases in Opolskie province could be associated not
only with increased incidence, but also with improved
detection and registration of cases, e.g. due to testing
for HBV performed by a part of laboratories or a range
of informative, educational activities and prophylactic
programmes (Yellow Week (Żółty Tydzień), Yellow
Decade (Żółta Dekada), STOP! HCV).
Irrespective of higher HBV incidence rates in Opolskie province compared to other provinces, a positive
impact of vaccination on restricting the number of
HBV infections was observed. In the analyzed period,
a decreasing incidence of acute hepatitis B was reported
(from 1.3 in 2007 to 0.39 in 2011), while no acute HBV
infections were registered in 0-14 age group and only
sporadic cases were observed in individuals aged 1519 and 20-24 years. Undoubtedly, it is associated with
obligatory vaccination against HBV which was introduced in 1996 as well as active-passive management of
newborns born to HBV-infected mothers.
Having analyzed hepatitis B cases by the stage of
infection, registered in Opolskie province, it was stated
that chronic stage predominated over acute stage. Since
2007, an increasing tendency of chronic compared to
acute stages was reported in the successive years. Such
predominance of chronic stages of infection seems to
result mainly from the improvement of sanitary standards in health care units as well as HBV vaccination.
Analysis of data from epidemiological questionnaires suggests that out of 446 individuals, who were
diagnosed with hepatitis B in the analyzed period,
309 (69.3%) did not receive HBV vaccination, while
13 (2.9%) individuals did not undergo complete vaccination. The fact that 72.2% of patients, who were
not vaccinated against HBV or underwent incomplete
vaccination, contracted hepatitis B (out of all hepatitis
B cases), underscores an important role of vaccination
in the prevention of HBV infections.
Irrespective of data from epidemiological questionnaires, suggesting complete HBV vaccination, a total
of 124 (27.8%) individuals were diagnosed with hepatitis B. Such situation should raise concerns. It cannot
be, however, entirely explained as serologic status of
these individuals prior to vaccination was not known.
It should be presumed that individuals previously infected with HBV were present in that group and thus,

they were unnecessarily vaccinated under obligatory
(mainly as 14-year-olds) or recommended vaccination.
It seems to be highly probable as the highest number
of infections was reported in the following age groups:
15-19 and 20–24 years, who were immunized in nearly
100% (70 and 71 cases, respectively). Furthermore, the
highest number of infections was registered in 2010 and
2011, i.e. years in which individuals aged up to 25 and
26 years were subject to vaccination. Moreover, having
analyzed HBV infections by acute and chronic stage
of infection in the aforesaid age groups, i.e. 15-19 and
20–24 years, it was declared that the majority of cases
had chronic hepatitis B (69 and 68 cases, respectively).
It may be also indicative of contracting HBV infection
prior to vaccination in the majority of such patients.
There is also a possibility that infections in vaccinated individuals were with regard to those that underwent
incomplete vaccination and did not provide that information or neither humoral nor cell-mediated immunity
was achieved following complete vaccination. Available
studies suggest that HBV vaccine results in protective
response in approximately 96% of healthy vaccinated
individuals, while the remaining 4% are those who do
not respond to vaccination or vaccine-induced immunity is not sufficient enough, with antibody titres not
exceeding the protective level, i.e. below 10 IU (4,6) .

CONCLUSIONS
Evaluation of HBV vaccination impact on hepatitis
B incidence in Opolskie province showed an important
role of vaccination in the prevention of HBV infections.
From the analysis transpires that HBV vaccination is not
always justified, e.g. in situations where no diagnostics
was performed to verify past/active HBV infection prior
to vaccination – testing for total anti-HBc is a required
minimum (excluding newborns covered by the NIP).
It seems to be advisable to verify the effectiveness
of vaccinations performed by determining anti-HBs
titres, especially in case of individuals at higher risk
of HBV infection, i.a. health care workers, dialyzed
patients, those with immunosuppression, having close
contact with chronic HBV cases and subject to planned
surgeries.
Lack of awareness in vaccinated individuals on
the probable past history of HBV infection and lack
of evaluation of HBV vaccination effectiveness may
negatively influence the course of HBV infection due
to delayed diagnosis and treatment. Moreover, it poses
an epidemiological threat as hepatitis B virus may be
further transmitted in the population.
To improve the epidemiological situation of HBV
infections, it is required to conduct planned, systematic
actions aimed at promoting HBV vaccination, especially
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in individuals who are at increased odds of contracting
HBV infection and are not included in the NIP.
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INCIDENCE OF HEALTHCARE-ASSOCIATED GASTROENTERITIS
IN CHILDREN HOSPITALIZED ON PAEDIATRIC WARD
IN PROVINCIAL HOSPITAL IN 2007-2013
St. Lukas Provincial Hospital in Tarnów

ABSTRACT
OBJECTIVE. This article aimed at evaluating the incidence and distribution of healthcare-associated (HAI)

gastroenteritis (GE) in patients hospitalized on paediatric ward in St. Lukas Provincial Hospital in Tarnów.
INTRODUCTION. Gastroenteritis remains a common manifestation of healthcare-associated infections on paediatric wards. In Poland, there are limited data on the proportion of healthcare-associated GE in the epidemiology
of healthcare-associated infections. It was decided to present the incidence and etiology of these infections in a
7 year study period.
METHODS. For the purpose of this study, standard definitions of healthcare-associated infections issued by the
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) were adopted. Cumulative incidence rates and
incidence density rates were calculated.
RESULTS. A total of 11,966 records of children hospitalized in 2007-2013 were subject to analysis. In this period,
251 healthcare-associated gastroenteritis cases of viral etiology were identified. For these infections, cumulative
incidence rate (CIR) and incidence density rate (IDR) were 2.11% and 3.37/1,000 person-days, respectively. GE
was most frequently reported in children aged less than 2 years (average-1.6, SD- 2.1). Average hospitalization
of a child who was not diagnosed with healthcare-associated GE was 6.2 days while for GE case it amounted to
11.2 days. GE was equally present in girls and boys, i.e. 2.1%. Rotavirus-induced GE was the most commonly
diagnosed (GE-RV - Rotavirus Gastroenteritis). Such virus was identified in 189 children (CIR-1.58%, IDR2.51/1,000 person-days). Rotavirus GE was followed by concomitant infections with rotaviruses and adenoviruses. A total of 12 patients were diagnosed with such co-infection (CIR-0.10%, IDR-0.16/1,000 person-days).
Infections caused by adenoviruses (GE-AV - Adenovirus Gastroenteritis) occurred in 7 patients (CIR-0.06%,
IDR-0.09/1,000 person-days). For 43 (17%) children, etiological agents of healthcare-associated GE were not
determined.
SUMMARY. Rotaviruses were the most commonly identified etiological agents of healthcare-associated gastroenteritis on paediatric ward. Children aged less than 2 years were those most frequently affected.
Key words: healthcare-associated infection (HAI) in children, gastroenteritis (GE), rotavirus, adenovirus, pae-

diatrician

INTRODUCTION
Healthcare-associated gastroenteritis (GE) of viral
etiology still remains a problem in hospitals in Poland.
Due to the enhancement of hygienic and sanitary standards, improvement of life conditions and introduction of
surveillance over food production, there was a change in
the distribution of etiological agents causing healthcareassociated gastroenteritis in Poland. In the 70s of the 20th
century, Gram-negative coccobacilli prevailed over other
etiological agents of GE (Salmonella, Shigella, patho-

genic E. coli) (1). Nowadays, it is considered that viruses
(rotaviruses, noroviruses, adenoviruses) are the most significant etiological agents of healthcare-associated GE on
paediatric wards in Poland and worldwide (2). Infections,
accompanied by acute viral diarrhoea occur in infants and
children, however, they are also present in adult patients
treated in hospital settings. Rotaviruses, noroviruses and
adenoviruses are pathogens of high communicability and
resistance to unfavourable environmental conditions.
For rotaviruses, prolonged survival on hands, even up
to 4 hours, and environmental surfaces, up to 6 days
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(max. 60 days), is typical. Consequently, it hinders their
elimination from patient care settings. Noroviruses and
adenoviruses can survive on surfaces up to 7 days (max.
3 months) and 8 hours (max. 7 days), respectively (3).
On paediatric wards, infected patients (children, parents,
personnel), who excrete such pathogens while suffering from acute viral diarrhoea, are the reservoir of the
viruses, thus, leading to a substantial contamination of
environment. Viruses may be transmitted 2-5 days prior
to the onset of symptoms and for up to 14 days after
the recovery. Observations, however, suggest that communicability may be prolonged up to several weeks (4).
Infections with these viruses spread mainly by faecal-oral
route, but they may be also transmitted by respiratory
droplets and fomites (2, 5).
In Poland, rotaviruses and noroviruses are listed
as alert organisms. Therefore, infections caused by
these pathogens are to be obligatorily notified to the
central register. In 2013, a total of 23,529 cases of viral
diarrhoea were reported in Poland (incidence-61.1 per
100,000). However, this number includes both community-acquired and healthcare-associated infections (6).
Exact incidence of healthcare-associated infections of
rotavirus, norovirus and adenovirus etiology on paediatric wards remains unknown. Nevertheless, there is a
number of studies discussing such problem (2, 4, 5, 7-9).
This article aimed at evaluating the incidence of
healthcare-associated gastroenteritis in children hospitalized on paediatric ward based on standard, uniform
rates, i.e. cumulative incidence rate (CIR) and incidence
density rate (IDR).

MATERIAL AND METHODS
In 2007-2013, a monitoring of healthcare-associated
infections occurring in children hospitalized on paediatric ward in St. Lukas Provincial Hospital in Tarnów was
conducted. Of patients diagnosed with gastroenteritis
(not with healthcare-associated infection), children

hospitalized due to community-acquired diarrhoea
were excluded from analysis. Data on gender and age
of hospitalized children, hospitalization and occurrence
of infections by months were subject to analysis. Gastroenteritis was diagnosed pursuant to the definition issued
by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm (10). Healthcare-associated
gastroenteritis, detected in hospitalized children, was
grouped by the etiological agents identified, including
rotaviruses, adenoviruses and unspecified etiology.
Cumulative incidence rate was calculated, using the
number of new cases of GE in the analyzed population
over a specified time period: the number of GE divided
by the number of hospitalizations and multiplied by
100. Incidence density rate (IDR/1,000 person-days)
was calculated as follows: the number of GE divided
by the number of person-days and multiplied by 1,000.
Hospital outbreak was defined as the occurrence of at
least two infections caused by the same pathogen, suggesting an epidemiological link.
Frequency of hand disinfections per one patient was
calculated as follows: the amount of disinfectant used
on ward was portioned into 3-ml-doses (one disinfecting dose) and divided by the number of hospitalized
children. Having presumed that hands should be disinfected following each removal of gloves, the number
of diagnostic gloves used (1 pair) was collated with
the frequency of hand disinfections per one patient on
paediatric ward.
Faeces sample testing was performed using the
following culture media: chromogenic medium Chromid ID CPS, MacConkey agar, Hektoen agar, sodium
selenite medium (bioMérieux media), Sorbitol MacConkey agar (selective isolation of E. coli O157:H7
– Grasso media), Sabouraud agar (with gentamicin and
chloramphenicol). Furthermore, testing for rotaviruses
and adenoviruses (VIKIA® Rota-Adeno by bioMériux)
and C. difficile (C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE
by TECHLAB) was also performed. No testing for
noroviruses was conducted.

Table I. Gastroenteritis (GE) on paediatric ward by cumulative incidence rate (CIR) and incidence density rate (IDR) in
2007–2013
Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Hospitalizations Person-days
1594
1579
1649
1748
1860
1651
1885
11966

13058
10501
10779
10505
10055
9341
11100
75339

Number of healthcareassociated and communityacquired GE
73
69
75
62
63
59
62
463

HAI-GE case
N

CIR/100

IDR/1000

27
38
53
36
36
32
29
251

1.69
2.41
3.21
2.06
1.94
1.94
1.54
2.11

2.07
3.62
4.92
3.43
3.58
3.43
2.61
3.37

GE - gastroenteritis, N - number of infections, CIR/100 hospitalizations – cumulative incidence rate,
HAI - healthcare-associated infection, IDR/1,000 person-days - incidence density rate.

Number of infected
children in HAI-GE
outbreaks
21
25
20
29
12
10
11
128
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Table II. Gastroenteritis (GE) of viral etiology on paediatric ward by cumulative incidence rate and incidence density rate
in 2007-2013

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Rotaviruses
Number
CIR
of
GE-RV
GE-RV
26
1.63
29
1.84
41
2.49
28
1.60
23
1.24
18
1.09
24
1.27
189
1.58

IDR
GE-RV
1.99
2.76
3.80
2.67
2.29
1.93
2.16
2.51

Healthcare-associated GE by viral etiological agents
Adenoviruses
Rotavirus and Adenovirus
Number
Number of CIR GE-RV
IDR
CIR
IDR
of
GE-RV and
and
GE-RV and
GE-AV GE-AV
GE-AV
GE-AV
GE-AV
GE-AV
0
0.00
0
0
0.00
0.00
1
0.06
0.10
2
0.13
0.19
3
0.18
0.28
3
0.18
0.28
0
0.00
0.00
1
0.06
0.10
1
0.05
0.10
2
0.11
0.20
2
0.12
0.21
3
0.18
0.32
0
0.00
0.00
1
0.05
0.09
7
0.06
0.09
12
0.10
0.16

Number of GE
– unspecified
etiological agent
1
6
6
7
10
9
4
43

HAI - healthcare-associated infection, GE - gastroenteritis, GI-RV - rotavirus gastroenteritis, GE-AV - adenovirus gastroenteritis CIR/100
hospitalizations – cumulative incidence rate, IDR/1,000 person-days - incidence density rate.

Table III. Etiological agents of healthcare-associated gastroenteritis (GE) on paediatric ward in 2007 do 2013 – incidence
of HAI (%)
Etiological agent / year
Rotaviruses
Adenoviruses
Rotaviruses and Adenoviruses
Unspecified etiological agent*
Total

%
%
%
%
%

Incidence of HAI (GE) by etiological agent
2007
2008
2009
2010
96.3
76.3
77.4
77.8
0.0
2.6
5.7
0.0
0.0
5.3
5.7
2.8
3.7
15.8
11.3
19.4
100.0
100.0
100.0
100.0

2011
63.9
2.8
5.6
27.8
100.0

2012
56.3
6.3
9.4
28.1
100.0

2013
82.8
0.0
3.4
13.8
100.0

Total %
75.3
2.8
4.8
17.1
100.0

*Unspecified etiological agent - etiological agent was not identified or material was not collected from patient

RESULTS
In a 7-year period, a total of 11,966 children were
hospitalized in St. Lukas Provincial Hospital in Tarnów.
Of them, 463 were diagnosed with gastroenteritis, including 251 healthcare-associated gastroenteritis. As
many as 14 HAI-GE outbreaks were detected, where
128 children were affected. Incidence rates of HAI-GE
were estimated at: CIR-2.11% and IDR-3.37 (Tab.I). In
the study group, no healthcare-associated gastroenteritis
of bacterial origin was identified. Out of all gastroenteritis cases, those healthcare-associated infections
caused by rotaviruses were differentiated (GE-RV Rotavirus Gastroenteritis), whose number amounted to
189 (CIR-1.58%, IDR-2.51/1,000 person-days). Then,
healthcare-associated GE caused by co-infection with
rotaviruses and adenoviruses was separated. Such coinfections were identified in 12 patients (CIR-0.10%,
IDR-0.16/1,000 person-days). Infections caused by
adenoviruses (GE-AV - Adenovirus Gastroenteritis)
were detected in 7 patients (CIR-0.06%, IDR-0.09
/1,000 person-days) (Tab. II).
Of all healthcare-associated GE detected on paediatric ward, the most common etiological agent was
rotavirus, i.e. 189 cases (75.3%), then co-infections
with rotaviruses and adenoviruses – 12 cases (4.8%),
and adenoviruses - 7 patients (2.8%). For 43 children

(17%), no etiological agents of GE were determined.
It may be assumed that noroviruses were attributable
to a part of GE identified (Tab. III).
Analysis of demographics of study population suggests that the average age of hospitalized children was
4.6 years (SD 4.8), while healthcare-associated GE was
most commonly detected in children aged less than 2
years (1.6 year on average, SD 2.1) (Tab. IV). In a group
of children aged less than 2 years, healthcare-associated
GE was most commonly reported in those between 1
and 2 years - 108 (43%) and up to 1 year - 65 (25.9%)
(Tab. V). No differences were observed between boys
and girls with regard to the incidence of healthcare-associated GE (p<0.737). Cumulative incidence rates for
healthcare-associated GE were the highest in a group of
children aged 0-4 years (p<0.001). Children diagnosed
Table IV. Age (years) and gender of children hospitalized on
paediatric ward in 2007 - 2013 with data on HAI
N = 11966 Number Average Minimum Maximum SD
Age (years)
11966
4.6
0
18
4.8
B
6370
4.3
0
17
4.5
Gender
G
5596
5.0
0
18
5.0
no 11715
4.6
0
18
4.8
HAI-GE yes
251
1.6
0
16
2.1
N – number of patients, B – boy, G - girl, GE - gastroenteritis, SD
– standard deviation, HAI - healthcare-associated infection.
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Table V. Age of non-infected patients and patients diagnosed
with HAI-GE hospitalized on paediatric ward in
2007–2013
Non-infected patients

Age
(years)

Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

2049
2402
1275
1015
733
606
473
419
309
300
332
313
309
327
370
451
270
12
1
11966

Number of
patients
1984
2294
1239
1005
722
596
471
414
308
300
331
313
309
327
370
450
269
12
1
11715

%
16.9
19.6
10.6
8.6
6.2
5.1
4.0
3.5
2.6
2.6
2.8
2.7
2.6
2.8
3.2
3.8
2.3
0.1
0.0
100.0

Patients diagnosed
with HAI
(GI-GE)
Number of
%
patients
65
25.9
108
43.0
36
14.3
10
4.0
11
4.4
10
4.0
2
0.8
5
2.0
1
0.4
0
0.0
1
0.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.4
1
0.4
0
0
0
0
251
100

with healthcare-associated GE were hospitalized longer
compared to those non-infected (p<0.001) (Tab. VI).
Average hospitalization was 6.2 days while for children
with healthcare-associated GE – 11.2 days (Tab. VII).
Analysis of the occurrence of healthcare-associated
GE by months suggests a seasonality of infections. The
highest number of infections was reported between
January and May with the peak noted in January. The
highest number of hospital outbreaks was observed
between January and March (Fig.1.).
On paediatric ward studied, an awareness of proper
hand disinfection was gradually increasing. An increase
in the amount of disinfectant used per one patient, i.e.
from 14 (2005) to 63 (2013) hand disinfections, was
indicative of the positive changes. Comparative analysis
of the frequency of hand disinfections per patient and
number of diagnostic gloves used per patient showed a
significant predominance of the former. Authors suggest
that it results from the high awareness of personnel on
the significance of hand disinfection in the prevention
of healthcare-associated GE and proper use of personal
protective equipment (Tab. VIII).

DISCUSSION
Diagnosis of GE in hospitalized children should be
followed by a number of prophylactic actions aimed at
interrupting the transmission of infection to other patients. A list of such actions includes: isolation, meticulous compliance with the principles of hygiene, espe-

Table VI. Number and percentage of GE cases on paediatric ward by age and gender in 2007-2013
Total n = 11966
age (years)
gender
average hospitalization
(days)

0-4
more than 4
B
G
0-10
more than 10

Non-infected
patients
7244
4471
6239
5476
10240
1475

%
96.9
99.6
97.9
97.9
98.1
94.1

Patients diagnosed
with HAI-GE
230
21
131
120
157
94

%
3.1
0.5
2.1
2.1
1.51
5.99

p
p<0.001
p<0.737
p<0.001

n – number of patients, p - statistical significance, B - boy, G – girl, HAI - healthcare-associated infection, GE - gastroenteritis

Table VII. Average hospitalization (days) of patients in total and GE cases on paediatric ward in 2007-2013
Year

Average hospitalization on paediatric
ward n=11966

Average hospitalization of HAI-GE
case n=251

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

8.1
6.5
6.4
5.8
5.3
5.6
6.0
6.6

18.2
13.0
12.0
10.7
7.9
8.2
10.1
11.4

HAI - healthcare-associated infection, GE - gastroenteritis
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Number of hospital GE outbreaks in hospitalized children in 2007 - 2013

Table VIII. Frequency of hand disinfection and number of
diagnostic gloves used on paediatric ward in
2005-2013
Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

37

Frequency of hand
disinfection
14
12
26
39
62
60
63
68
63
407

Number of diagnostic
gloves used
15
26
37
32
31
33
29
38
34
275

cially hand disinfection and effective decontamination
of equipment and rooms where patients stay. Possible
reasons of healthcare-associated viral GE transmission
on paediatric wards are: the presence of patients infected
with rotaviruses, noroviruses and adenoviruses, lack
of control in children over excretions and secretions,
overcrowded wards, inappropriate hygiene behaviour in
children, parents and medical personnel, failure or delay
in patient’s isolation and the lack of proper conditions
for patient’s isolation (9, 11, 12).
On ward studied, healthcare-associated GE of
rotavirus origin predominated, i.e. 75.3%. A total of
4.8% of infections were attributed to co-infections with
rotaviruses and adenoviruses. For 17.1% of children, no
etiological agents were determined. According to ŁośRycharska et al. (4), infections caused by rotaviruses
are very common. They account for even more than
50% of acute gastroenteritis. It is estimated that for
30% of acute diarrhoea, it is not feasible to determine
the etiology. The report of the Provincial Sanitary and
Epidemiological Station in Cracow as of 2013 suggests a systematic increase in the number of registered
gastroenteritis of rotavirus and norovirus origin. It also

confirms an increase in the total number of gastroenteritis of viral unspecified origin. It is possible that
such infections include those caused by noroviruses but
were not diagnosed. Such situation results from limited
laboratory diagnostics, mainly in case of outbreaks (13).
Healthcare-associated GE-RV incidence on ward
studied was 1.58% (from 1.09 to 2.49%). Studies conducted in Warsaw in 2000–2001 by Frącka et al. (14)
suggested incidence at 9.0% (from 5.9 to 13.4%). In
the study of Sulik et al. (15), conducted in Białystok in
2003, GE-RV incidence was estimated at 2.1% (from
0.6 to 5.4%). Study of Jackowska et al. (8), carried out
in Warsaw in 2005-2007, showed GE-RV incidence
amounting to 2.5% (from 2.0 to 3.0%). In studies performed in Warsaw in 2006-2009 by Kuchar et al. (16),
healthcare-associated GE-RV was identified in 1% of
hospitalized children (from 0.9 to 1.0%). According
to the results of Ołdak et al. (17), the percentage of
healthcare-associated GE caused by rotavirus was 0.3%
(from 0.3 to 0.4%). Kuchar et al. (9) collated the results
of aforesaid five studies in a meta-analysis. It suggests
that approximately 0.62% (from 0.58 to 0.66%) of children hospitalized due to other reasons are affected by
healthcare-associated GE-RV in Poland. Based on the
review of aforesaid articles, it was noted that healthcareassociated GE-RV incidence on ward studied is higher
compared to that specified in literature.
On paediatric ward studied, the average age of a
child diagnosed with healthcare-associated GE-RV was
1.6. A number of publications also confirm such observations, suggesting high incidence in children aged less
than 4 years (7, 8, 13, 14, 18). Several authors claim
that GE-RV infections may occur more frequently in
boys. Material collected in the present study, however,
showed no association between GE-RV and child gender. GE-RV infections were diagnosed in boys and girls
to the same extent (18, 19). Healthcare-associated GE
prolongs the hospitalization of patients. From studies
conducted transpires that the average hospitalization
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of non-infected child on paediatric ward was 6.2 days
while for those diagnosed with GE -11.2 days. Such
data are similar to literature data. A number of authors
emphasize that healthcare-associated GE prolongs
hospitalization by 1-12 days (5, 20).
Observation of GE incidence trends suggests the
seasonality of infections (14, 18). On paediatric ward
studied, the peak of infections was reported between
January and March. From the meta-analysis of Kuchar
et al. (9) transpires that other studies define the peak
of infections as the period between April and May.
Jackowska et al. (8) highlight that healthcare-associated
infections correlated with those community-acquired.
Based on the analysis of healthcare-associated GE-RV
occurrence, it was noted that such infections are closely
linked with community-acquired rotavirus infections
(21).
On paediatric ward enrolled into the present study,
for 17% of children, no etiological agents of GE were
determined. A part of these infections could have been
caused by noroviruses. In the study of Ołdak et al. (2),
GE-NV incidence was 35/242 of children (14.5%). An
in-depth analysis of data suggests that the peak of GENV incidence occurs from October to November and
February and March. Literature data underscore the
role of noroviruses in the etiology of GE and outbreaks
(22-26). Introduction of routine testing for noroviruses
in children suspected of GE could result in a decrease
of infections of unspecified etiology.
Having responded to a high GE incidence in 2009
(CIR-3.21% - Tab. I), prevention actions were undertaken on paediatric ward studied, leading to a 0.5-fold
decrease of GE incidence in 2013 (CIR-1.54%). A
segregation point for children admitted to hospital was
established with an observatory section functioning
within hospital emergency department. Prophylactic
actions consisted also in: precise epidemiologic interviewing at admission to hospital with regard to the
general health of child and his family, strict compliance with segregation of children admitted to hospital
and suspected of GE, rapid empiric isolation if GE is
suspected in children hospitalized on ward, education
of children, parents and guardians on hand hygiene and
isolation principles. Educational activities were held
at the day of admission to hospital and repeated in the
successive days of hospitalization. Furthermore, ward
rooms were modernized by placing a cooker for parents
as to prepare meals for children aged less than 2 years,
who do not eat food cooked in hospital milk kitchen,
and setting an additional sanitary unit with a shower for
parents of isolated children.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

No 1

In the light of results of the present study and our
considerations, we claim that effective methods of
prevention of healthcare-associated GE are: precise
epidemiological interviewing, rapid microbiological
diagnostics, children segregation at admission to hospital, effective isolation of both children infected and
suspected of infection, compliance with hand hygiene
principles by personnel, patients, guardians and visiting
persons and promoting vaccination against rotavirus.
Prophylactic actions introduced on paediatric ward of
St. Lukas Provincial Hospital in Tarnów resulted in a
significant decrease of healthcare-associated GE incidence. Routine testing of patients for noroviruses may
be of assistance in explaining GE of unknown etiology.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Men who have sex with men (MSM) contribute disproportionally to the spread of several

sexually transmitted infections (STIs) in many European and other industrialised countries.
OBJECTIVE. To describe and compare clinical and epidemiological data on MSM and men who have sex with
women (MSW) treated for syphilis in Bialystok, Poland in 2008-2013.
MATERIAL AND METHODS. Analyzed characteristics included the age, residency, marital status, professional
activity, number of sexual contacts, relation to the source contact, stage of syphilis, concomitant STIs including
HIV, adherence to follow-up visits and efficacy of partner notification and contact tracing.
RESULTS. Among 49 male patients with syphilis, 19 (38.8%) were MSM. The average age of MSM and MSW
was 31.9 and 31.3 years (P>0.05), respectively. The majority of patients in both groups were residents of urban
areas and single. More than five lifetime sexual partners were declared by 47.4% of MSM and 16.7% of MSW
(P=0.01), and 73.7% and 60.0%, respectively (P>0.05), had only casual sexual relationship or steady partner but
with additional casual sexual contact(s). Most of the syphilis cases were diagnosed during early symptomatic
stage (in 84.2% of MSM and 56.7% of MSW; P>0.05). Other concomitant STIs were detected in 26.3% of MSM
and 10.0% of MSW (P>0.05), and HIV infection – in 15.8% and 3.0% (P>0.05), respectively. Partner notification and contact tracing was not possible in 31.6% of MSM and 23.3% of MSW (P>0.05), and 21.1% MSM and
40.0% MSW (P>0.05) did not attend any follow-up visits.
CONCLUSIONS. MSM constituted a substantial proportion of male patients with syphilis, had more sexual
contacts, including casual contacts, and more concomitant STIs, including HIV compared to MSW. The followup and contact tracing was suboptimal in MSM but also in MSW. Taking into consideration the important role
of MSM in the spread of STIs, including syphilis, it is crucial to continue the present study but also to conduct
similar investigations on national level.
Key words: syphilis, men who have sex with men, men who have sex with women, sexually transmitted infections, HIV, Bialystok, Poland

INTRODUCTION
Men who have sex with men (MSM) disproportionately contribute to the spread of several sexually transmitted infections (STIs) in many European and other industrialised countries, which has been reported to be due to
several behavioural factors, e.g., frequent change of sexual
contacts, particularly casual contacts, using internet as a
venue to search for anonymous sexual contacts, the use
of recreational drugs before and during intercourse (1,2).

Furthermore, the introduction of a combination
antiretroviral therapy has contributed to the enhancement of risky sexual behaviours in this group and, consequently, to the outbreak of STIs epidemics, including
syphilis among MSM since late 1990s particularly in
larger cities (1,3). At first, the outbreaks of syphilis in
Europe, mainly due to MSM, were observed in Germany
(Hamburg) in 1997 and in United Kingdom in 1999
(Brighton and Manchester) (4,5). Since 2000, syphilis
epidemics or significantly increased incidence of syphi-
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lis have been reported in several additional Western European countries: Northern Ireland, Denmark, Belgium,
Sweden, Norway, Spain and France with MSM up to
75% of all syphilis patients (1,6-9).
In 2012, in the European Union (EU) and European
Economic Area (EEA) MSM constituted 48% (4489 cases)
of all reported cases of syphilis, 41% (15,091 cases) of gonorrhoea cases and 40% (11,877) of cases with HIV/AIDS
(10,11). Worryingly, syphilis frequently co-exists with
other STIs, including HIV, in this group of patients. According to results of studies conducted in Western Europe,
the proportion of MSM with syphilis and concomitant
HIV infection varied from 10% to nearly 60%, and those
with syphilis and gonorrhoea – from 0.9% to 25% (1,6-8).
In Poland, in 2012 the incidence of reported syphilis
cases was 2.5 per 100,000 population - 754 and 207
cases in males and females, respectively (10). Data
regarding syphilis among MSM in Poland are mainly
completely lacking in the international literature (English language) and also Polish papers discussing this
issue in the Polish Medical Bibliography are very few,
focusing mainly on HIV positive males and latest papers
were published in the mid-1990s (12-16).

OBJECTIVE
The aim of this study was to describe and compare socio-demographic, clinical and epidemiological
characteristics of male patients, i.e. MSM and men
having sex with women (MSW), treated for syphilis
at the Department of Dermatology and Venereology,
Medical University of Bialystok and at the Regional
Dermatological-Venereological Out-patients’ Clinic in
Bialystok, Poland in 2008-2013.

MATERIAL AND METHODS
All patients had a confirmed diagnosis of syphilis
(17), which is in line with the EU/EEA case definition.
Analyzed characteristics included the age of patients,
residency, marital status, profession, number of lifetime
sexual contacts, relation to the source partner (casual or
steady), stage of syphilis, concomitant STIs including HIV,
adherence to follow-up visits and partner notification. For
statistical analysis, Student t-test and a test of proportions
were used (Statistica 9.0 PL software, Statsoft, Cracow,
Poland) and the level of significance was set at α=0.05.

RESULTS
During 2008-2013, 49 male syphilis patients were
treated and 19 (38.8%) of these were MSM. The high-

Table I. Main socio-demographic characteristics of male
syphilis patients in Bialystok, Poland in 2008-2013
MSM*
No. (%)

MSW*
No. (%)

19 (38.8) 30 (61.2)
Below 25
3 (15.8) 6 (20.0)
years
Age
25-34 years
12 (63.1) 12 (40.0)
Over 34 years 4 (21.1) 12 (40.0)
City ≥200,000
7 (36.8) 11 (36.7)
inhabitants
Residency
City <200,000
8 (42.1) 11 (36.7)
inhabitants
Rural areas
4 (21.1) 8 (26.6)
Single
18 (94.7) 22 (73.3)
Married or
Marital
in steady
1 (5.3) 8 (26.7)
status
relationship
Unemployed
4 (21.1) 6 (20.0)
Selected
Farmer
0
3 (10.0)
1 (5.3) 3 (10.0)
professional Student
Tradesman
2 (10.5)
0
activity
Driver
0
4 (13.3)

P value
(MSM vs.
MSW)

All

0.72
0.12
0.17
0.99
0.68
0.68
0.053
0.057
0.91
0.15
0.56
0.07
0.049

*MSM – men who have sex with men, MSW – men who have sex
with women

Table II. Data on sexual history for male syphilis patients in
Bialystok, Poland in 2008-2013

Number
of lifetime
sexual
partners
Relationship
to the source
sexual
contact

MSM
No. (%)

MSW
No. (%)

1
2-5

P value
(MSM vs.
MSW)
3 (15.8) 8 (26.6)
0.18
7 (36.8) 17 (56.7)
0.17

>5

9 (47.4)

5 (16.7)

Casual
8 (42.1) 11 (36.7)
contact only
Steady partner
plus casual
6 (31.6) 7 (23.3)
contact
Steady partner
5 (26.3) 12 (40.0)
only

0.01
0.73
0.49
0.32

Table III. Stage of syphilis and concomitant STIs, including
HIV, in male syphilis patients in Bialystok, Poland
in 2008-2013
MSM
No. (%)
Primary
2 (10.5)
Secondary 14 (73.7)
Stage of syphilis
Early latent 3 (15.8)
Late
0
Concomitant STIs*
5 (26.3)
HIV infection
3 (15.8)

P value
MSW
(MSM vs.
No. (%)
MSW)
3 (10.0)
0.95
14 (46.7)
0.06
8 (26.7)
0.37
5 (16.7)
0.058
3 (10.0)
0.14
1 (3.0)
0.10

* Chlamydia trachomatis infection was diagnosed in two MSM
and two MSW, anogenital warts in two MSM and in one MSW, and
gonorrhoea in one MSM.
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number of cases per
100,000 inhabitants

est proportion of MSM patients was noticed in 2009
(53.8%), 2011 (50.0%) and 2013 (44.4%). For comparison, in the same time period also 20 females were
treated for syphilis.
The socio-demographic data of the MSM and MSW
patients are detailed in table I. Briefly, the average age
of the MSM was 31.9 years (median 28 years; range:
18 – 54 years) and that of the MSW 31.3 years (median
29 years; range: 17 – 64 years) (P>0.05). The majority
of patients in both groups were residents of urban areas
and single (P>0.05; table I). Two foreigners were in the
group of MSW: one from Belarus and one refugee from
Chechen Republic, Russia. A tradesman and a driver
were most frequent professions in MSM and MSW,
respectively.
Data on sexual history are shown in table II. The
maximum number of lifetime sexual partners was 40 in
a MSM and 15 in a MSW. Significantly higher proportion of MSM than MSW had more than five lifetime
sexual partners (P=0.01).
Main data on stage of syphilis and concomitant STIs
are shown in table III. Men in both groups were most
frequently diagnosed during early symptomatic syphilis.
Late syphilis was diagnosed only in MSW. Concomitant
Chlamydia trachomatis infection was diagnosed in two
MSM and two MSW, anogenital warts in two MSM
and in one MSW, and gonorrhoea in one MSM. HIV
infection was more frequent in MSM than in MSW
(P>0.05; table III). All HIV cases were detected prior
to diagnosis of syphilis.
Contact tracing was completed in only three (15.8%)
MSM compared to 10 (33.3%) MSW (P>0.05). In 10
(52.6%) MSM and 13 (43.3%) MSW, contact tracing
was initiated but not completed, and in six (31.6%)
MSM and seven (23.3%) MSW not performed at all
(P>0.05).
Follow-up was completed in seven (36.8%) MSM
and in 13 (43.3%) MSW (P>0.05), and four (21.1%)
MSM and 12 (40.0%) MSW did not attend any follow-
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up visit (P>0.05). Follow-up is ongoing in the remaining
patients.

DISCUSSION
The average incidence of syphilis in the EU/EEA
in 2012 was 5.1 cases per 100,000 inhabitants and
nearly half of the cases were diagnosed among MSM
(10). The percentage of MSM among the syphilis cases
varied substantially between countries: from below 10%
(e.g. Lithuania, Romania) to over 70% (e.g. France, the
Netherlands, Denmark and Ireland) (10). In Poland,
the reported incidence of infectious syphilis in the 21st
century has been low and ranged from 1.6 (in 2005) to
2.6 (in 2009 and 2013) per 100,000 inhabitants (18).
The incidence in Podlaskie Province (capital city:
Bialystok) has mainly been lower (in average 2.5-fold
lower in 2001-2013, with exception of 2011 when it
was over 20-fold lower) than the national incidence in
Poland (Figure 1). In neighbouring countries, the incidence in 2012 was higher and ranged from 3.1 in Czech
Republic through 5.4 in Germany, 7.6 (in Slovakia and
Lithuania) to 10.3 in Belarus, 11.2 in Ukraine and 42.4
in Kaliningrad Oblast (10,19).
In Poland, until July 2013 the way of STI acquisition (e.g. MSM or MSW) was not reported, which is the
reason that no data regarding the incidence of syphilis
among MSM in the whole country exist. However, the
Decree of the Minister of Health of July 10th 2013 (Dz.
U. 13.848, July 26th 2013) introduced a new reporting
form for STIs (the annex #4 of the Decree) in which
the way of STI acquisition is included. Unfortunately,
no contacts can be reported (20).
The present paper is the first in the international
literature (English language) and also the first in Polish
language since the mid-1990s discussing the problem of
syphilis in MSM and MSW in Poland. The percentage
of MSM among male patients with syphilis was signifi-

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Poland

Podlaskie Province

Figure 1. Incidence of early syphilis in Poland and in Podlaskie Province (capital city: Bialystok) in 2001-2013 (cases per
100,000 inhabitants)
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cant and in two years was at least 50%. In 1967-1978,
MSM constituted only 4.7% of all male syphilis patients
treated at the Department of Dermatology in Cracow,
which however might have been affected by a reluctance
to disclose sexual orientation. Similarly to our findings
those patients were most frequently diagnosed during
early symptomatic syphilis (in 72.6% of cases) and
casual contact was the main source of infection (12).
In subsequent years (1978-1982), MSM were reported
to constitute 16.3% of all male syphilis patients treated
in Jelenia Gora and their proportion increased from
7.1% (in 1978) to 33.3% (1980) (13). Unfortunately,
concomitant STIs were not considered in any of these
studies. Among HIV-positive male patients treated also
for syphilis at the Institute of Venereology, Warsaw in
1988-1995, 21 (72.4%) were reported as MSM (14).
Similarly, in the present study, 75% of HIV-positive
syphilis male patients were MSM. In 1990-1995, among
HIV-positive patients (males and females) diagnosed
in Prophylactic-Therapeutic Outpatient Clinic Centre
for Diagnosis and Treatment of AIDS in Warsaw only
13% were MSM (17.2% of all male patients) and of
those - 54.2% had also syphilis and/or gonorrhea (15).
Thirty-six per cent of HIV-positive MSM diagnosed
at the out-patient clinic of the Institute of Venereology
in Warsaw were in the past or at present infected with
syphilis (16).
The average age of MSM and MSW were almost
the same and similar to reported in previous studies
(4,7,8,12), however the proportion of patients over 34
years of age was almost twice higher in MSW compared
to MSM. The majority of patients in both groups were
residents of urban areas and were single. MSM had
significantly more lifetime sexual contacts, including
casual contacts, than MSW.
The over two-fold higher prevalence of STIs
other than syphilis and, especially, several times higher
prevalence of HIV in MSM than in MSW were of major
concern and also in concordance with other international
studies (1,3,6-8). In Poland, in 2012 MSM constituted
the most important group with newly diagnosed HIV
infection (70% of patients with known mode of transmission) – an increase by 9% as compared to 2011 and a
three-fold increase as compared to the mean proportion
in years 2006-2010, however the information of transmission route was not reported for 55.4% of cases (21).
Disquietingly, the contact tracing for the syphilis patients was suboptimal, especially in MSM – not a single
sexual contact was examined in nearly one-third of these
patients, which was due to the frequently anonymous
character of partnership but also to the reluctance to
disclose personal data of sexual contact(s). Similar difficulties in contact tracing in MSM have been reported
in other international studies (22,23).
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The follow-up was also suboptimal in both groups:
a significant proportion of men, especially MSW, did
not attend any follow-up visits.
The main limitations of the present study were:
the small sample size (despite clear differences in frequencies, it was not possible to demonstrate statistical
significance) and lack of data regarding place of infection (Poland vs. abroad). Nevertheless, the study will
continue to increase the sample size.

CONCLUSIONS
MSM constituted a substantial proportion of the
male patients with syphilis in Bialystok, Poland. The
MSM had significantly higher number of lifetime sexual
contacts, including casual contacts, compared to MSW.
They also had substantially more frequent concomitant
other STIs and HIV infection than MSW. Contact tracing and follow-up was suboptimal for MSM but also
for MSW. Taking into consideration the crucial role of
MSM in the spread of STIs in Poland and in EU/EEA,
it is crucial to continue the present study but also to
conduct similar studies at national level in Poland.
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ABSTRACT
This paper presents current views on the persistence of immunity following vaccination against hepatitis B.
Very high effectiveness of hepatitis B vaccination has been reported in a number of studies worldwide. Standard
vaccination with approved schedule induces protective antibody titers in healthy newborns, children, adolescents and adults in more than 96% and 90% of cases, respectively. A number of studies have also confirmed the
occurrence of anamnestic response to a booster injection of HB vaccine even after 20 years following primary
immunization. From the numerous studies transpires that cellular response following hepatitis B vaccination
persists longer compared to humoral response. Irrespective of gradual decline and loss of anti-HBs antibodies,
adequately performed primary immunization in healthy persons ensures long-term protection against acute and
chronic stages of hepatitis B. In fact, T and B lymphocytes, whose responsiveness prevails the presence of anti–HBs
antibodies in serum, are true markers of immunity. A special attention should be given to persons with secondary
immunodeficiencies or immunosuppressed patients whose immunization against hepatitis B raises difficulties.
Key words: hepatitis B, vaccine-induced immunity

INTRODUCTION
Effectiveness of vaccination against hepatitis B has
been of interest in the past as well as present times (1).
Determination of the persistence of immunity following
hepatitis B vaccination was a very important issue. In
2002, information on it as of the end of 90s of the last
century was published in the Epidemiological Review
(2). Since that time, immunogenicity of vaccines and
vaccination schedules were subject to modifications,
especially in case of persons with immunodeficiencies.
Hepatitis B virus (HBV) is one of the most prevalent
etiological agents of acute and chronic stages of liver
infection. According to the World Health Organization
(WHO) data, en estimated 600,000 persons die annually
due to the consequences of infection with HBV such
as liver cirrhosis or hepatocellular carcinoma (HCC).
Hepatitis B is transmitted through contact of infected
blood or other body fluids with broken tissues. A list of
risk factors of infection with HBV include: medical procedures (i.e. surgeries, dental procedures, endoscopy)
or cosmetic procedures (tattooing, piercing) provided
single use disposable equipment or sterile devices are

not applied. High risk of HBV infection is also attributed
to nasal or injecting drug use as well as sexual contacts
with infected partner. HBV may be also vertically transmitted, i.e. from infected mother to foetus in perinatal
period or at the delivery.
Incidence of hepatitis B in Poland decreased significantly in the last years. At the beginning of 80s, it
amounted to 45.1/100,000 inhabitants. In the present
time, its value ranges from 3.5 to 4.0/100,000 inhabitants. Improvement of epidemiological situation results
from the changes in the usage of medical equipment
(single use disposable equipment and sterilization of
medical devices in autoclaves). Introduction of effective vaccination of the selected groups and then the
whole population, however, contributed to such situation to the largest extent. In 1993, Poland joined the
Expanded Program on Immunization (EPI) which was
implemented by the Word Health Organization. On a
basis of this program, newborns were covered by this
integrated immunization system. In Poland, primary
immunization of newborns and infants include 3-dose
series on a 0-, 1-, 6-month schedule. First dose is administered within 24 hours following child’s birth (most
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preferably within 12 hours). Second dose of primary
series should be given 4 weeks after the first dose while
the third one, complementary to primary vaccination,
should be given 6 months following the first dose. A
4-dose series on a 0-, 1-, 2-, 12-month schedule (or 0-,
1-, 2-, 6) should be administered to newborns with low
birth weight (<2000 g). In 2000, obligatory vaccination
for adolescents aged 14 years (0-,1-,6-month schedule)
was introduced. It is estimated that up to 2008, the
percentage of adolescents and young adults aged up to
24 years who gained immunity to HBV exceeded 95%.
The remaining percentage (ca 5%) in this age group is
protected by herd immunity which reduces the risk of
infection of unvaccinated person due to increased proportion of vaccinated persons in Polish population (3).
In case of healthy persons, there are two vaccination schedules against HBV, i.e.: 0-,1-,6 and
0-,1-,2-,12-month schedule. To determine the effectiveness of vaccination, the presence of anti–HBs
antibodies 1 month after the administration of last dose
is assessed. In the study of Gesemanna and Scheiermanna, whose mathematical model was developed
in Poland, the highest and the most rapid decline of
antibody titers was observed at one month and one and
a half year following a standard course of vaccination,
respectively (4). In the similar study, conducted in
Thailand, the highest antibody titers was reported not
until 12 month following vaccination (5). In a number
of studies, long-term immunogenicity was confirmed
by eliciting the persistence of anti-HBs antibodies 10,
15 and even 20 years after vaccination (6–8). From the
longest observations transpires that of the newborns

who received a 4-dose series (0-, 1-, 2-, 12-month
schedule) and concomitantly a single dose of hepatitis
B immunoglobulin, high percentage demonstrated immunity, marked by anti-HBs antibody titer at the age of
20 years. Namely, 64% and 92% of study participants
had anti-HBs antibody titer equal to ≥10 mIU/mL and
≥ 3.3 mIU/ml, respectively (5).

FAILURE TO RESPOND TO VACCINATION
Irrespective of the fact that the majority of healthy
persons (children as well) respond correctly to vaccine
against hepatitis B (>100 mIU/mL), there is also a small
proportion of persons whose response to HB vaccine
is poor or none with the titers of anti-HBs amounting
to 10–100 mIU/mL and <10 mIU/mL, respectively. In
the study of Migdał et al., the percentage of adults who
failed to respond to vaccine was 3.8% (9). In case of
children, this percentage ranges from 0.5 to 4.0% (10).
A person with anti–HBs titers below 10 mIU/mL following two vaccination series is defined as unresponsive.
Consequently, the protection of such persons against
infection may be contested.
Available data suggest that the reasons of poor or
failed immune response to HB vaccine are demographic
factors (age, gender) and health behaviours (obesity,
tobacco smoking) (11). A separate issue is a group of
persons with primary or secondary immunodeficiencies,
including i.a. persons diagnosed with leukemia, bone
marrow recipient, patients with cirrhosis or a history
of liver transplantation, persons infected with HIV,

Table I. Immunization schedule for persons with impaired immunity against hepatitis B and the percentage of persons
who responded to vaccination, based on the available data.

Immunization schedule

Vaccine dose
Booster dose

Immune response to
vaccination (%)

Source

ALL

Tx bone marrow

Liver cirrhosis

0-1-2 months

0-1-6 months

0-1-2 months

0-1-2 months

n.d.

n.d.

40µg
1 year/ 6
months following the last dose

20µg

20µg

n.d.

n.d.

48.8-60%

(12)

ALL – acute lymphoblastic leukemia
Tx bone marrow – bone marrow transplantation
Tx liver – liver transplantation
n.d. – no data
ESRD – end-stage renal disease

64%

(13)

60% very good
response
19% good response
21%
failed response
(14)

Tx liver
0-2-4-16-18
weeks + HBIg

HIV - coinfection ESRD and HD
0-1-6 * months

0-1-6 * months

n.d.

0-1-2-6 **
months

0-1-2-6 **
months

20µg

40µg

40µg

up to 3x in
up to 3x in
monthly intervals monthly intervals

n.d.

(15)

n.d.

50.7-60% ^

47-73% ^

89% ^^

82.6-89.6% ^^

(16)

(17;18)

HD – hemodialysis
* Immunization 0-1-6 months
** Immunization 0-1-6 months
^ response after 0-1-6 immunization
^^ response after 0-1-6 immunization

No 1

Persistence of immunity following hepatitis B vaccination

those with end-stage renal disease or hemodialyzed.
Compared to healthy persons, different HB vaccination
schedules are to be frequently adopted in such patients
as immune response following vaccination is considerably lower. Due to the multiplicity of disorders, patients
with immmunodeficiencies require, i.a. administration
of double doses, booster doses or HBIg (passive immunization) to enhance the immune response rate following
vaccination (Table I).
Of patients for whom immunization is hard to
achieve, including patients with immunodeficiencies,
the greatest challenge are patients diagnosed with
acute lymphoblastic leukemia, end-stage renal disease
and those hemodialyzed and coinfected with HIV who
require the administration of double vaccine doses
(Table I). Irrespective of the fact that in a proportion
of cases, even more than 50%, immunity response is
achieved (Table I); persons with immunodeficiencies
do not gain long-term immunity against hepatitis B.
Researchers suggested that immunogenetic phenomena may be fundamental in responsiveness to
HBsAg. From one of the first studies, which was conducted by Walker et al. in 1981, excessive expression
of HLA–DR7 and concomitant lack of HLA–DR1
were reported in persons who failed to response to HB
vaccine (19). It was an important study, in which Dr
Wolf Szmuness participated, alumnus of the Medical
University of Lublin and then researcher who in the
United States conducted significant studies on the immunization against hepatitis B in hemodialyzed patients
and homosexualists. This study initiated research on the
successive stages of immune response to vaccine, i.e.
defect in antigen presentation by antigen presenting cell
(APC), proliferation of the T cell lines, activation of the
T lymphocytes and memory B cells. Studies conducted
so far demonstrate that for poor-or non-responders to
vaccine, a characteristic feature is a defect of T lymphocytes, which have receptors to recognize HBsAg.
According to Desombere et al., T lymphocyte response
to HBsAg in these persons may be oligospecific and
oligoclonal (20).

IMMUNE MEMORY FOLLOWING
VACCINATION
From numerous studies conducted so far transpires
that standard vaccination against hepatitis B with approved schedule induces protective antibody titers in
healthy newborns, children, adolescents and adults in
more than 96% and 90% of cases, respectively. According to Leuridan and Van Damme, primary immunization
provides long-term protection in case of adequately
vaccinated persons due to immune memory. It demonstrates rapid anamnestic response to a booster vaccine
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and low percentage of persons infected with HBV in
vaccinated population (21). An expected effect following vaccination is the activation of immunity protecting
against infection. A number of observations were conducted with an objective to determine the prevalence
of hepatitis B markers as markers for breakthrough
infection in vaccinated persons. In study groups, the
prevalence of breakthrough infections was low. These
infections were most frequently associated with an
increase of anti–HBc: from 1.0% to 13.8%; transient
appearance of HBsAg: 0.7% - 5.4% and presence of
HBV DNA: 0.19% - 0.9% (8,21).
Numerous studies confirm that anamnestic response
to a booster vaccine administered 10, 15 and even 20
years after primary immunization occurs in persons
whose anti–HBs titers decreased below the protective level (< 10 mUL/mL) (5,6,22–25). Occurrence of
anamnestic response after vaccination is dependent on
the group studied. In case of children, its percentage
amounts to even 99%. According to researchers, higher
percentage of non-responders to booster doses in older
persons results from age-related waning of immune
memory (23).

ROLE OF CELLULAR RESPONSE IN
MECHANISM OF IMMUNE MEMORY
Observation of gradual waning of anti–HBs antibodies (<10 mIU/Ml) following a standard course of
vaccination and possibility of effective secondary immunization initiated the research on the role of cellular
response (5). Due to a number of in vitro experiments, it
was possible to understand the mechanisms of immune
memory. Pioneer in this respect was the team presided
by van Hattum and Boland (26). In the study group,
anti-HBs titers were investigated 10 years following
vaccination. Peripheral mononuclear cells were also
collected to test lymphocyte proliferation to HBsAg.
From study transpires that T lymphocyte proliferative
response to HBsAg was positive in the majority of vaccinated persons whose anti–HBs titers were less than
10 mIU/mL. These results confirmed that T lymphocyte
response persists longer compared to humoral response
(26). On a basis of T lymphocyte proliferative response,
Leuridan and Van Damme proved the responsiveness
of B and T lymphocytes to antigens of vaccine in vaccinated person (21). Long-term persistence of cellular
response was also confirmed by in vitro measurement
of the secretion of cytokines—interferon (IFN)-γ and
interleukin (IL)-5 by Th1 and Th2 lymphocytes following HBsAg stimulation (HBsAg) (8). Similarly, the
presence of memory B cells and anti–HBs-producing
cells using ‘ELISPOT’ was reported in persons for
whom specific antibodies were not detectable (27). As
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early as in 2000, a paper suggesting that adequately
performed primary immunization - due to long-term
immune memory - provide life-long protection against
hepatitis B was published. This paper was accepted by
the majority of the EU countries (28).

SUMMARY AND CONCLUSIONS
Above all, studies discussed and their findings demonstrate very high effectiveness of vaccination against
hepatitis B. Irrespective of gradual decline and loss of
anti-HBs antibodies, adequately performed primary
immunization in healthy persons provides long-term
protection against acute and chronic stages of hepatitis
B (29). It suggests that there is no need for periodic
testing for anti-HBs (each 5 years) which recently was a
routine practice in Poland. In fact, T and B lymphocytes,
whose responsiveness prevails the presence of anti–HBs
antibodies in serum, are true markers of immunity. A
similar opinion is expressed by the team of Bernatowska
et al. They stated that antibody titers less than <10 mIU/
mL do not suggest the lack of immunity. Furthermore,
recommendations promoted worldwide suggest more
than 20-year-lasting protection against hepatitis B following primary immunization (30).
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ABSTRACT
STUDY OBJECTIVE. An analysis of HPV vaccination strategies and vaccination coverage in adolescent girls

worldwide for the last eight years with regard to potential improvement of vaccination coverage rates in Poland.
METHODS. Literature search, covering the period 2006–2014, was performed using Medline. Comparative analysis of HPV vaccination strategies and coverage between Poland and other countries worldwide was conducted.
RESULTS. In the last eight years, a number of countries introduced HPV vaccination for adolescent girls to their
national immunization programmes. Vaccination strategies differ, consequently affecting vaccination coverage,
ranging from several percent to more than 90%. Usually, there are also disparities at national level. The highest
HPV vaccination coverage rates are observed in countries where vaccines are administered in school settings
and funded from the national budget. Poland is one of the eight EU countries where HPV vaccination has not
been introduced to mandatory immunization programme and where paid vaccination is only provided in primary
health care settings. HPV vaccination coverage in adolescent girls is estimated at 7.5-10%.
CONCLUSIONS. Disparities in HPV vaccination coverage rates in adolescent girls worldwide may be due to
different strategies of vaccination implementation between countries. Having compared to other countries, the
low HPV vaccination coverage in Polish adolescent girls may result from the lack of funding at national level and
the fact that vaccines are administered in a primary health care setting. A multidimensional approach, involving
the engagement of primary health care and school personnel as well as financial assistance of government at
national and local level and the implementation of media campaigns, particularly in regions with high incidence
of cervical cancer, could result in an increase of HPV vaccination coverage rates in Poland.
Key words: human papillomavirus HPV, vaccination against HPV, strategies, vaccination coverage, Poland

INTRODUCTION
Human papillomavirus (HPV) belongs to Papilloma-viridae family. HPV infects the cells of the basal
layer of epithelium or mucous membranes of epidermis.
Approximately 100 HPV types were identified. Of
these, more than 40 may be transmitted via sexual route.
HPV types may be classified as oncogenic (16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58) and non-oncogenic (1, 2,
3, 4, 6, 7, 10, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61) (1,2).
An estimated 630 million persons are infected with
HPV worldwide. Approximately 500 thousands new
HPV infections occur every year (2,3). Nearly 80% of
cervical cancer cases are reported in developing countries. Epidemiological data vary substantially between
geographical regions. A significant population risk is

noted in the countries of Africa, Latin America as well
as Asia with the examples being: Thailand, India, Korea,
Philippines, Taiwan. Infections with HPV are prevalent
in both females and males aged 15-24 years. Up to 5080% of all sexually active females become infected with
HPV at least once in their lifetime (1,2).
Oncogenic potential of HPV. The majority of cervical cancer cases are attributed to high-risk HPV types,
especially 16 and 18. They are also associated with
serious complications in males, including cancers of
penis, anus and genital warts (2,4). For example, since
1970 the prevalence of anal cancer in the Great Britain
has increased twofold in females and males (5). These
HPV types can also cause malignant oropharyngeal neoplasms and recurrent respiratory papillomatosis (2,6).
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It was noted that an association between HPV
16/18 infections and cervical cancer is stronger than
that compared to HCV and liver cancer (1). A risk of
cancer in daughter of an affected mother is twofold
higher compared to the general population (7). Due
to population ageing, an increase of HPV infections
is expected, especially in developing countries. IARC
(International Agency for Research on Cancer) suggests
that the number of females who develop and die due to
cervical cancer worldwide to 2050 would be threefold
higher than in 1990 [1].
Vaccines against HPV. In 2008, Harald zur Hausen
was awarded a Nobel Prize for Physiology or Medicine
for the discovery of HPV role in causing cervical cancer.
His discovery enabled the creation of vaccines against
4 types of HPV (8) .
Three HPV vaccines are licensed in Poland, i.e.
Silgard (Merck Sharp Dohme: MSD), a quadrivalent
vaccine against the following HPV types: 6, 11, 16,
18, Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals), a bivalent
vaccine against 16 and 18 types and Gardias (Merck
Sharp Dohme) against 6,11,16,18 types (2,9). WHO
(World Health Organization), CDC (Centers for Disease
Control and Prevention), AAP (American Academy
of Pediatrics), ECDC (European Centers for Disease
Prevention and Control) as well as a number of other
scientific societies recommend HPV vaccination for
girls aged 11–12 years and a catch-up vaccination for
those at the age of 13–18 as well as persons who are
not yet sexually active (10,11). It should be noted that
vaccinated persons should also undergo cytology-based
screening.
Immunogenicity studies in young females vaccinated with Cervarix demonstrated that HPV16 and

Fig. 1.
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18-specific antibodies are still detectable in 100% of
cases up to 8.4 years following vaccination. For females
aged 16-26 years vaccinated with Silgard, HPV16specific antibodies were present in more than 98% of
persons tested up to 4 years after vaccination (1). Both
vaccines showed 90%-100% effectiveness in the prevention of conditions such as CIN 2/3 and AIS, caused
by HPV 16 and 18 in females who were not previously
infected with these HPV types (2,8).

MATERIAL AND METHODS
Analysis of data on HPV vaccination strategies in
Poland and worldwide was performed, based on literature from 2006 to 2014 accessible in Medline and Science Direct. The following search string was employed:
HPV, vaccination, adolescent girls, strategies, costs,
funding. Vaccination coverage rates and vaccination
financing systems in particular countries were subject
to comparative analysis.

RESULTS
Vaccination coverage and HPV vaccination strategies. Since 2006, HPV vaccines (quadrivalent vaccines
– Silgard, Gardias and bivalent vaccine – Cervarix)
were licensed in more than 100 countries while 6 years
later they were introduced to national immunization
programmes in at least 40 countries (12). Percentages
of vaccinated adolescent girls differ between countries.
Fig. 1 presents estimated HPV vaccination coverage in
countries worldwide based on literature data.

Estimated HPV vaccination coverage in adolescent girls in selected countries (based on medical literature review).
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Australia. Australia was the first country worldwide
which in 2007 introduced HPV vaccination free of
charge for adolescents aged 12-13 years to the national
immunization programme. In 2009, a catch-up programme for young females from 13 to 26 years old was
implemented. Vaccination for younger adolescents is
offered within school-based immunization programme,
thus, vaccination coverage in this group is 75%. The
percentage of vaccinated young females aged 18-26
years is lower, amounting to 38% (13).
North America. At the end of 2006, HPV vaccination started to be funded by the government of the
United States. There were differences in vaccination
implementation with regard to age, gender and place
of residence. The highest vaccination coverage (32%)
was reported in persons aged 13-17 years and living
in north-eastern states. Vaccination outcomes depend
substantially on the state’s health policy. HPV information is mainly disseminated by media campaigns (14).
Having approved the use of HPV vaccine in 2006 in
Canada, it was recommended for girls aged 9-26 years.
Since 2010, HPV is also recommended for males at the
age of 9-26 years. Irrespective of the similarities regarding vaccination funding between the United States and
Canada (public resources), vaccination coverage rates
in Canada are higher: 75% and 41% in public schools
and catholic schools, respectively. Parents are provided
with information on HPV vaccination for children by
means of school-based education. Disparities in vaccination coverage rates in adolescent girls results mainly
from the fact that girls from less affluent districts cannot
attend schools in which vaccination is provided (15).
In Mexico, HPV vaccination was introduced in 2008
to the national public health programme for girls aged
12-16 years. A total of 125 communities of the lowest
human development index, classifying as areas of the
highest incidence of cervical cancer, were enrolled
into the programme. As many as 81% of girls were
vaccinated with three doses of HPV vaccine. In 2011,
the National Immunization Council has approved the
augmentation of the recommendations by HPV vaccination for all 9-year-old girls within a ‘school-based
vaccination programme’ (16).
Central America. In developing countries, HPV
infections account for 86% of all sexually transmitted
infections (17). Haiti is one of such countries. There,
HPV vaccination is funded by the PAHO Revolving
Fund (Pan American Health Organization). Only 31%
of girls aged 9-13 years benefited from such an opportunity. Little interest in vaccination among parents results
from the lack of adequate information on HPV infection
and its association with cervical cancer that should be
provided by medical personnel and schools. In Haiti,
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HPV vaccination is provided within the public health
care system, even at times of economic crisis (18).
South America. In Peru, 23% of girls aged 15 years
are sexually active. It prompted local authorities to bear
the costs of HPV vaccination from public resources.
The Ministry of Health ensured that 90% of adolescents
would be vaccinated against HPV. Cooperation between
departments, engaged in health care-related actions,
resulted in achieving a high vaccination coverage rate
in Peruvian adolescent girls, i.e. 89% (17).
HPV vaccination coverage rates in adolescents
in other South America countries are also high with
examples being Brazil and Bolivia with 85% and 77%
girls aged 10-16 years and 9-13 years, respectively
(17). In Brazil, the Ministry of Health approved the
introduction of quadrivalent vaccine in 2006, however,
due to high costs it is only provided in the private sector. Wide-spread implementation of HPV vaccination
is feasible due to the PAHO (17). In Bolivia, vaccination for girls is provided within the NGO’s programme
free of charge. High vaccination coverage rates may be
achieved by providing vaccination in schools which are
enrolled into school-based immunization programme as
well as gradual vaccinating girls who were not subject
to primary vaccination schedule (19).
Africa. In many regions of Africa, cervical cancer
is the most prevalent cancer in females (1). Low- and
middle-income countries frequently meet serious
obstacles in introducing new vaccines to national immunization programmes. Due to PATH (Programme
of Advancement Through Health and Education), such
countries are provided with assistance to launch HPV
vaccines free of charge.
Uganda is one of the countries selected to be enrolled into the PATH. High vaccination coverage rate
in adolescents (83%) was achieved as vaccines were
administered in schools (17). In Tanzania, HPV vaccination was introduced within the project of the National
Institute for Medical Research and the London School
of Hygiene and Tropical Medicine. A total of 76% of
adolescents received three doses of the vaccine (20).
Asia. Asian countries succeeded in achieving high
HPV vaccination coverage rates in adolescents. Vietnam is one of such countries where high vaccination
coverage rate (96%) was achieved in girls aged 9-14
years due to a pilot immunization programme within
PATH (2008-2009) (17). In Thailand, HPV vaccination
coverage rate in 12-year-old girls amounted to 60% (21).
Europe. Countries which first introduced HPV vaccination in 2007 were: Belgium, France and Germany.
In the successive year, vaccination was introduced to
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Greece, Luxembourg, the Netherlands, Italy, Spain and
Switzerland. In 2009, HPV vaccination for girls was also
introduced in Denmark, Norway, Portugal, San Marino,
Macedonia and Great Britain (22).
Different HPV vaccination strategies (cost entirely
covered by patients, free of charge or co-financed from
public resources) with regard to adolescents and adult
females in European countries result in disparities
between vaccination coverage rates. The highest vaccination coverage rates are reported in Western Europe
and Scandinavia. For example, in Sweden, where a
school-based immunization programme was introduced,
vaccination coverage rate in girls aged up to 14 years
amounts to even 98% (23). In England, where vaccines
are funded from public resources, 80% of girls aged
12-13 years were vaccinated while in Scotland – vaccination coverage rate in adolescents was 92% (24).
In Belgium, the Netherlands and France, vaccination
coverage rates in girls are slightly lower, ranging from
44% to 68%. In Italy, where immunization programmes
are planned locally, the vaccination coverage rate in
girls aged 12-13 years is 62% (22).
In Central and Eastern Europe, HPV vaccination
was introduced to national immunization programme
in 2007 in Bulgaria, Bosnia, Czech, Lithuania, Estonia,
Slovenia, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia while
a year later also in Macedonia, Romania and Serbia
(12). HPV vaccines are funded from public resources
exclusively in Romania. In several countries, vaccines
are provided within school-based health protection
programmes while in others vaccines are administered
in health care units, including fully paid vaccines. Vaccination coverage rates in these countries range from a
few to several percent (12).
In Poland, pursuant to the recommendations of the
PGS (Polish Gynecological Society) and PS-HPVIP
(Polish Society of HPV Infection Prophylaxis), since
2008 HPV vaccination has been recommended in the
national immunization programme for girls aged 11-12
years. The Expert Committee, appointed on the initiative
of the PPS (Polish Pediatric Society) in 2010, recommends HPV vaccines also for girls aged 13-18 years
who have not been vaccinated previously (11). The
cost of vaccine is entirely covered by the patient. No
national register of HPV vaccinations operates. HPV
vaccination in adolescents is provided free of charge
exclusively within programmes financed by local authorities (12,25,26). In 2009–2011, only 3% of target
population was vaccinated within such programmes.
Its cost was estimated at nearly PLN 33 million (25).
An estimated 10% of girls aged 11-13 years were vaccinated by means of various strategies at national level
(26). Results of our study demonstrate that 7.5% of girls
attending the first classes of post-secondary schools
were vaccinated against HPV in 2013 in Zgorzelec (27).

DISCUSSION
Having considered the differences between HPV
vaccination implementation, determinants of such
disparities should be identified. Poland, as well as
Cyprus, Estonia, Finland, Hungary, Lithuania, Malta
and Slovakia, belongs to EU countries which have not
introduced HPV vaccination to mandatory immunization programmes (11). Such a fact should raise concerns,
especially while collated with data on cervical cancer
incidence. In 2010, it was diagnosed in 3,270 females,
of whom 1,745 died (28). Due to the fact that the cost of
HPV vaccine is borne by patients, as well as insufficient
knowledge on HPV vaccination and HPV-cervical cancer association, the vaccination coverage rate in Polish
girls is alarmingly low, i.e. 10-fold lower compared to
other EU countries on average (26,11). Lack of knowledge on diseases caused by HPV, as well as a shortage of
adequate wide-spread awareness raising programs result
in low acceptance of HPV vaccination among parents
and their adolescent children. Several parents express
concerns that vaccination against sexually transmitted
disease would lead to risky sexual behaviour in their
children (3).
The aforesaid analysis of data on HPV vaccination
implementation and factors influencing high vaccination coverage rates in different regions of the world
enables to formulate recommendations which could
enhance HPV vaccination coverage rates in Polish adolescents and young females. Analysis of costs suggests
that school-based HPV vaccination in adolescent girls
is the most cost-effective (11). Experiences of a number
of countries demonstrate that such a strategy ensures
high vaccination coverage rates as well as completion
of full series (15,16,19, 23).
In Poland, mandatory as well as recommended
vaccines are provided for children and adolescents in
primary health care settings. Having referred to HPV
vaccination, it was demonstrated that compared to a
school-based programme, such a strategy incurs higher
costs (11), i.a. due to difficulties in exacting the completion of full series. To obtain high vaccination coverage
rates, it is necessary to initiate multidimensional actions, with engagement of local medical personnel and
the government sector as well as with the use of media
campaigns. Such campaigns aimed at motivating parents
to vaccinate their children against HPV are effectively
employed in a number of countries worldwide with
an example being the United States (14). On the other
hand, Canada turns its attention to education funding for
parents (school) with regard to the prevention of HPV
infections (15). In Poland, parents could be educated by
qualified experts during periodic parent-teacher meetings. Educational programme on cervical cancer and
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HPV prevention for secondary school students, which
is performed in several provinces in cooperation with
i.a.: provincial and district sanitary and epidemiological
stations and Education Offices, should be considered
as an initiative in the right direction. Within the framework of this programme, teachers are offered training.
Due to this programme, an estimated 393 thousand
students obtained knowledge on the risks associated
with HPV (26).
In studies, where factors influencing the implementation of HPV vaccination were analyzed, special
attention was drawn to the physicians’ actions aimed at
educating persons eager to undergo vaccination (11,28).
Medical personnel should be able to inform on the
safety of vaccination and present health-related risks
for unvaccinated persons (30). It was demonstrated that
general practitioners (GPs) play a significant role in actions directed at enhancing HPV vaccination coverage
rates (11,29,12). Thus, GPs should be a target group of
future interventions. Consequently, they would become
an important element of prevention against HPV infection. Not only GPs, but also other medical specialities,
including paediatricians, gynaecologists and midwifes,
should be aware of the importance of recommending
vaccination to risk groups.
It is not simply young persons who should be
provided with information by medical personnel, but
also their parents, especially those who do not have
access to other information sources as well as those for
whom stress resulting from visiting GP precludes asking questions. Having considered the fact that patients
usually trust their GPs, a more optimal mechanism of
cooperation between physician and patient should be
introduced.
It could be of benefit to introduce a centralized electronic database, including information on administered
vaccines. It would facilitate searching for unvaccinated
patients. Consequently, such patients could be then contacted to visit vaccination points, also if patient would
change his place of residence, e.g. due to commencing
education at another school. In order to inform of the
need to receive a third dose of vaccine in the case of
patients aged 15 years and older, it seems to be important
to have updated patient’s address, telephone number
or e-mail. Consequently, sending an invitation, letter
or SMS would substantially enhance the percentage of
fully vaccinated persons.
As it was stated earlier, HPV vaccination coverage
rates are high in countries, where the cost of vaccination
is covered from the national budget. In Poland, the cost
of a full series is high (ca PLN 500). Thus, persons with
low or middle income could not afford to purchase the
vaccine. If vaccination is to be even partially refunded
from the budget of the Ministry of Heath or local governments or sponsors, it could result in the enhancement

of vaccination coverage rates (22,25). Such actions are
especially recommended in areas where there is high
cervical cancer incidence (16). It may be presumed that
covering the cost of vaccination in case of the groups
of the lowest income would lead to an increase in the
percentage of vaccinated individuals. The new, investigational 9-valent vaccine against HPV which includes
the HPV types in the quadrivalent HPV vaccine and
five additional oncogenic types (31, 33, 45, 52, and 58)
gives promise to prevent more cervical cancer cases in
the future (31).

SUMMARY
1. Disparities in HPV vaccination coverage rates in
adolescent girls worldwide result mainly form different strategies of HPV vaccination implementation
adopted in particular countries.
2. Compared to other countries, low HPV vaccination
coverage rate in adolescent girls in Poland may result
from the fact that it is not funded from the national
budget and is provided only in primary health care
settings.
3. Increase in HPV vaccination coverage rate could
be achieved through multidimensional actions with
the engagement of primary health care personnel,
schools and the financial assistance of governmental sector at national and local level and the use of
media campaigns, especially in areas of the highest
cervical cancer incidence.
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ABSTRACT
Thiomersal is an organomercury compound known for its antiseptic and antifungal properties and used as
an antibacterial agent in pharmaceutical products, including vaccines and other injectable biological products.
In recent years, concerns about the possible link between immunization with thiomersal-containing vaccines
and autism development have grown. Many case-control and cohort studies have been conducted on a number of
populations, and none of them have confirmed the hypothetical relation between thiomersal and increased risk
of autism spectrum disorders (ASDs) development. It is also confirmed by the fact, that since 1999, number of
thiomersal-containing vaccines used worldwide is decreasing year by year, while the prevalence of ASDs cases
is rising.
There are no contraindications to the use of vaccines with thiomersal in infants, children and non-pregnant
women. The risk of serious complications associated with the development of diseases in unvaccinated individuals far outweighs the potential risk of adverse consequences associated with immunization with thiomersalcontaining vaccines.
Key words: inactivated vaccines, thiomersal, mercury, autism

INTRODUCTION
Thiomersal, commonly known also as thimerosal or
Merthiolate (Eli Lilly and Company trade mark name)
is an organomercury compound providing antiseptic
and antifungal properties. Widely proven antimicrobial
activity of thiomersal resulted in its marketing in a
range of pharmaceutical products, including vaccines
and other injectable biological products since 1930s (1).
This pharmaceutical compound containing 49.55% of
mercury has been proven in effective clearing a broad
spectrum of pathogens in pharmaceutical products
in concentrations ranging from 0,001% to 0,01%. If
presents in vaccines recommended for children, its
concentration varies from 0,005% to 0,01% (12,5 μg
Hg to 25 μg Hg per 0,5 ml dose) (2). Thiomersal and
other organo-mercurial compounds are not used in
live vaccines due to their negative interactions on the
active substance. However in inactivated vaccines
they might be added during some of production steps,
such as harvest or formulation of final bulk, or their
residual content in the final formulation comes from

preservation of some production stages eg. inactivation
of some antigens (i.e. whole cell or acellular pertussis
vaccines) (1, 3).
In late-1990s the U.S. Food and Drug Administration after deep research issued a statement, pointing out
that infants during the first six months of life immunized
according to the U.S. recommended schedule might
receive, depending on the vaccine formulation used and
the infant weight, such amounts of ethylmercury that
exceed limits approved by Environmental Protection
Agency for exposure to methylmercury (0,0001 mg/
kg-day) (4). As a precautionary recommendation, the
American Academy of Pediatric and the Public Health
Service issued also a joint statement in 1999 calling for
removal of mercury-containing preservatives from all
vaccines administered to infants and children as soon
as possible and advised to conduct the study aimed to
investigate the potential risks associated with ethylmercury exposure from thiomersal-containing vaccines (5).
These recommendations have raised however general
concerns, even if the potential harmful effects of vaccines with thiomersal have not been confirmed (1, 6).

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

60

Aleksandra Gołoś, Anna Lutyńska

TOXICITY OF MERCURY
The toxicity of mercury is complex and depends on
the form, route of entry, dosage and age of the person at
exposure. Mercury might occur in three forms: the metallic element, inorganic salts and organic compounds
(i.e. methylmercury, ethylmercury and phenylmercury).
According to the chemical nomenclature given by International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
thiomersal is an ethyl(2-mercaptobenzoato-(2-)-O,S)
mercurate(1-) sodium metabolized to ethyl form of
mercury and thiosalicylate. The association between
possibility of causing autism by thiomersal-containing
vaccines has been raised mainly by public media in
recent years. It has been originated from biological
plausibility of ethylmercury with methylmercury, where
initial data published on methylmercury showed some
potential risk of toxic effects resulting from its adsorption and accumulation in brain (7). This controversial
data raised further suspicions of induction of adverse
effect risk in children who were exposed to methylmercury at levels previously considered as safe (7). It
should be remembered that in 1999 the toxicological
profile of ethylmercury was unknown and expected to
resemble at observed for methylmercury (8). Since then
a lot of scientific evidence has been gathered proving
that ethylmercury (metabolite of thiomersal) has not
been associated with such consequences as caused by
methylmercury due to its shorter half-life in the human
body and differences in pharmacodynamic and pharmacokinetic properties (9, 10, 11). The main difference
between ethyl- and methylmercury relates to active
excretion of ethylmercury into the gut (8). The thresholds for neurologic effects due to methylmercury and
ethylmercury were estimated to be approx. 200 mcg/L
and from 1000 to 2000 mcg/L respectively (12). Research aimed to measure concentrations of mercury
in blood, urine and stool of infants aged 2-6 months
who received vaccines containing thiomersal clearly
indicated that administration of thiomersal-containing
vaccines does not raise blood concentrations of mercury above widely accepted safe values. Elimination
of ethylmercury from blood via the stool was found
quite effective, with estimated blood half-life ranging
from 4 to 10 days (13). Nevertheless, lack of the data
on the possibilities of blood-brain barrier crossing by
ethylmercury raise public doubt (8).
There are a few reports available on the neuro- and
nephro-toxicity caused by accidental poisoning of
ethylmercury, however induced with doses of several
times exceeding the lethal dose in rats (LD50: 60 mg/
kg) – thus significantly and enormously higher than
those presented in vaccines in use (14).
Up to now, there is no proven evidence that thiomersal may cause any potential harm except an aller-
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gic responses e.g. delayed-type local hypersensitivity
reactions such as redness and swelling at the injection
site, mainly regarded as mild and lasting only for a few
days. Sensitization to this compound was estimated in an
about 1-5% of vaccinated adolescents and adults (1, 2).
In the scope of the current knowledge and available
data published, general attention should be rather paid
into its positive effects i.e. reducing the risk of contamination of opened multi-dose vaccines rather than into
unproven negative effects of thiomersal (8).

SAFETY OF THIOMERSAL-CONTAINING
VACCINES
Over the past several years much concern has
been raised regarding the potential links of childhood
vaccination with the development of autism or autism
spectrum disorders (ASD) (6). Autism classified as a
pervasive developmental disorder (PDD) is characterized by impaired social interaction and verbal/nonverbal communication (15). Although a causation of
autism is still unknown, its genetics and environmental
factors might hypothetically be involved (9, 11). The
available data suggesting, that genetic variation in
neuronal circuitry might affect synaptic development,
further imply that pathogenesis of autism has rather
nothing in common with exaggerated or inappropriate
immune response to vaccination (15).
Thiomersal containing vaccines, especially diphtheria, tetanus and whole-cell pertussis vaccines, frequently
blamed as one of possible environmental source of
mercury, are constantly receiving widespread critical
media interest (6, 9, 11). It should be stressed out, that
theoretical association between vaccination and autism
is getting far form the truth consequently, as the number
of thiomersal-containing vaccines used worldwide is
decreasing year by year, while the prevalence of ASDs
cases is rising (15). Such observation was found in research conducted in Denmark where number of autism
cases did not decrease even after the discontinuation
of thiomersal use in vaccines administered to children
between mid-1980s and late-1990s (16).
In the meantime, several case-control and cohort
studies have been conducted on a very numerous populations and none of them supported a causal relationship
between the use of thiomersal-containing vaccines in
children and development of autistic spectrum disorders
or found higher risk of autism (10, 16 - 21). Moreover,
according to the available data, a vaccine dose-response
association with autism was also not confirmed. One
of the US case-control study, using immunization registries, medical charts and parents interviews of 246
children with spectrum disorders of autism, compared
with 752 controls organized in 3 medical centers pub-
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lished in 2010 did not find an increased risk of ASDs
in children vaccinated with thiomersal-containing vaccines (19). Other study performed in a large population
of children delivered in 1991-1992 in United Kingdom
also did not revealed any link between thiomersal and
neurological or psychological disorders and finally
proved no autism risk in children younger than 6 months
vaccinated with thiomersal-containing vaccines (17).
From the other side, it was found that the risk associated with the use of contaminated multidose vials in the
absence of thiomersal far outweigh any other potential
risks. Subsequently, dozens of studies published from
countries around the world, did not confirm the possibility of any linkage between vaccines containing
thiomersal and neurodevelopmental disorders (22).
Recently published meta-analysis of case-control and
cohort studies on potential autism rates and childhood
vaccination from various countries, showed also no
evidence of any risk of development of autism or autistic spectrum disorders after administration of vaccines
containing thiomersal (6).
Despite the above arguments, media discussion,
doubting thiomersal safety and supporting again a link
between vaccinations and autism, began to appear in
March 2014. This attention was resulted from looking
up upon the results on the negative effects of thiomersalcontaining vaccines on children, conducted in the nineties by the Center for Disease Control and Prevention
(CDC) epidemiologist Dr. Thomas Verstraeten. These
results presented on the conference of Epidemic Intelligence Service (EIS), when reassessed once again in
detail, were found lacking many interfering factors
(bias), influencing the final analysis result. Many had
forgotten that in 2003 improved and in-depth analysis
of this controversial study confirming no relationship
between thiomersal in vaccines and the incidence of
autism in children was finally published in “Pediatrics”
(21). Moreover, the revaluation of T. Verstraeten study
by an independent commission from Emory University
finally resulted in official statement of Dr Verstraeten,
rejecting his initial thesis as not supported (21, 23, 24).
All together, scientific data coming from analyses
performed by different study groups were expressed
in a position paper of the expert panel of Institute of
Medicine of The National Academies (23). In Immunization Safety Review: Vaccines and Autism, the above
mentioned Committee concluded: “The committee
also concludes that the body of epidemiological evidence favors rejection of a causal relationship between
thiomersal-containing vaccines and autism. The committee further finds that potential biological mechanisms
for vaccine-induced autism that have been generated
to date are theoretical only. The committee does not
recommend a policy review of the current schedule and
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recommendations for the administration of either the
MMR vaccine or thiomersal-containing vaccines.” (25).
The position papers on safety of vaccines containing thiomersal were also sequentially released by
other international agencies and competent authorities
including:
- A statement of the European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products (now European
Medicines Agency) published on 24 March 2004
on thiomersal in vaccines for human use based on
latest evidence relating to the safety of thiomersalcontaining vaccines. The Committee for Proprietary
Medicinal Products (CPMP) concluded that the latest
epidemiological studies show no negative association between the vaccination with thiomersal-containing vaccines and autism. Possibility of development of specific neurodevelopmental disorders and
the benefits of vaccination to the general population,
including infants, far outweigh the risk, if any, of
exposure to vaccines with thiomersal. Additionally
CPMP stated that in order to reduce exposure to
mercury, the development of vaccines containing
the lowest possible level or no thiomersal or other
mercury containing preservatives should continue
to be promoted (26).
- The statement of the Global Advisory Committee
on Vaccine Safety (GACVS) – an expert clinical
and scientific advisory body established by WHO
in 2012 proclaimed, that based on current evidence
and published studies it is confirmed that half-life
of ethyl mercury in blood is between 3 and 7 days.
Thus levels on ethyl mercury attained in the blood
and brain from cumulative doses of vaccines do not
reach toxic levels and available evidence strongly
supports the safety of the use of thiomersal as a
preservative for vaccines administered to infants
and children (27).
In order to determine the rules for identifying
thiomersal content in medicinal products, in January
2007, the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) presented the necessity of updating
of warning statement regarding the Summary of Product
Characteristic (SPC) and Package Leaflet (PL), with
regard to possible sensitization for medicinal products
containing thiomersal. For vaccines in which thiomersal
was used as a preservative, SPC was claimed to include
the following information: In Section 4.8. Undesirable
Effects: “This medicinal product contains thiomersal
(an organomercuric compound) as a preservative and
therefore, it is possible that sensitization reactions may
occur (see Section 4.3.).” and in Section 4.3. Contraindications: “Hypersensitivity to any compound of the
medicinal product”. In PL the CHMP recommendations
were expressed by following statements: “This medicinal product contains thiomersal as a preservative and

62

No 1

Aleksandra Gołoś, Anna Lutyńska

it is possible that <you/your child> may experience an
allergic reaction.” and “Tell your doctor if <you/your
child> have/has any known allergies.”.
For vaccines in which thiomersal was used during the manufacturing process, resulting in levels of
thiomersal in the vaccine content below 40 nanograms
per dose or undetectable levels, sensitization reactions
to this compound are not expected to occur and no statements are recommended for SPC and PL. If residue of
thiomersal used in the manufacturing process is greater
than or equal to 40 nanograms per dose, the following
information should be included in SPC: in Section
4.4 Special warnings and special precautions for use:
“Thiomersal (an organomercuric compound) has been
used in the manufacturing process of this medicinal
product and residues of it are present in the final product. Therefore, sensitization reactions may occur.” and
in PL: “Thiomersal is present (in trace amounts) in this
product, and it is possible that <you/your child> may
experience an allergic reaction.” and “Tell your doctor if
<you/your child> have/has any known allergies.” (28).
All vaccines with thiomersal available on Polish market
should be identified and described in accordance with
the above guidelines.

THIOMERSAL-CONTAINING VACCINES
AVAILABLE IN POLAND
Currently in Poland whole-cell vaccine against
pertussis, diphtheria and tetanus (DTP; IBSiS BIOMED
S.A.) is the only thiomersal-containing vaccines used
in children during the first two years of life.
Derivatives of DTwP such as DT, D, T – containing
thiomersal are used in children in special circumstances
such as contraindications to vaccination against pertussis (see tab. I).

In Poland, according the annually updated Immunization Schedule, vaccination against diphtheria,
tetanus and pertussis is mandatory. The compulsory
vaccination with DTP vaccines consist of four doses
at the second, 3-4, and 5-6 months of age as a primary
vaccination and then at the 16-18 months of age fourth
dose is administered as a booster (29). Because of the
intervals between successive doses and rapid removal
of ethylmercury from the organism, even four doses of
DTwP vaccine during two first years of life, cause no
possibility of its negative cumulative effect.
Clodivac and Tetana vaccines, recommended for
teenagers and adults contain thiomersal only in trace
amounts, as the residue of the manufacturing process
(see tab. II).
Thiomersal is not present in vaccines against hepatitis B and influenza (single doses – prefilled syringe).
Influenza vaccines may contain thiomersal as a preservative only in multidose presentations, which are
currently not released on Polish market.

CONCLUSIONS
There are no contraindications to the use of thiomersal-containing vaccines in infants, children and
non-pregnant adults. Any reliably and independently
performed epidemiological studies, generally proved the
lack of the link between vaccine-originated exposure to
thiomersal and development of autism spectrum disorders. Before drawing the conclusion or interpretation of
any of the study published, it should be remembered that
only widely accepted methodology and pre-established
criteria for reliable and valid epidemiological studies
should be taken into account.
Growing number of autism cases seen in recent
decades might be associated with increased attention

Table I. Vaccines containing thiomersal as a preservative registered in Poland
Trade name
DTP
DT
D
d
T

Diphtheria, tetanus and pertussis
(whole cell) vaccine (adsorbed)
Diphtheria and tetanus vaccine
(adsorbed)
Diphtheria vaccine (adsorbed)
Diphtheria vaccine (adsorbed,
reduced antigen content)
Tetanus vaccine

Manufacturer

Thiomersal content
per dose

Mercury content
per dose

IBSiS BIOMED S.A. (Cracow)

max. 50 μg

max. 25 μg

IBSiS BIOMED S.A. (Cracow)

max. 50 μg

max. 25 μg

IBSiS BIOMED S.A. (Cracow)

max. 50 μg

max. 25 μg

IBSiS BIOMED S.A. (Cracow)

max. 50 μg

max. 25 μg

WSiS BIOMED Sp. z o. o.
(Warsaw)

max. 50 μg

max. 25 μg

Table II. Vaccines registered in Poland in which thiomersal is used during the manufacturing process
Trade name:
Clodivac
Tetana

Diphtheria and tetanus vaccine
(adsorbed, reduced antigen content)
Tetanus vaccine (adsorbed)

Manufacturer:

Thiomersal content
per dose:

Mercury content
per dose:

IBSiS BIOMED S.A. (Cracow)

max. 1 μg

max. 0,5 μg

IBSiS BIOMED S.A. (Cracow)

max. 1 μg

max. 0,5 μg
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paid to the symptoms of autism and changes in autism
disorders diagnostic criteria. Nevertheless, all available
and reliable results shows independently that autism
has nothing in common with thiomersal-contained
vaccines, which quantity on the market since 1999
critically decreased.
Routine vaccinations provide protection against
many serious diseases. Childhood vaccination should be
performed in accordance with the Annual Immunization
Schedule as early as possible to ensure the maximum
protection.
It is extremely important to speak to the public
about the facts, not about the myths of thiomersalcontaining vaccines safety, using the results of reliable
studies, in order to sustain the population confidence
in the efficacy and safety of immunization programs.
Risk associated with deaths and serious complications
associated with the development of diseases in unvaccinated individuals far outweighs the potential risk of
adverse consequences associated with immunization
with thiomersal-containing vaccines.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Prostate cancer is an important epidemiological problem in Podkarpackie province. A signifi-

cant rise in the number of new cases was reported. The values of crude and standardized rates, percentage share
and cumulative risk also increased.
OBJECTIVE. This article aims at analyzing incidence and mortality rates of prostate cancer in 2002-2011.
MATERIAL AND METHODS. Analysis was based on data retrieved from the Podkarpackie Cancer Registry in
Rzeszów. A total of 4 263 prostate cancer cases and 2 032 fatal cases were analyzed from the list of orderly arranged patients. Crude and standardized rates of incidence and mortality, cumulative risk and percentage share
of prostate cancer out of all cancers were calculated.
RESULTS. Compared to 2002, the number of cases increased by 150.5% in 2011. Cumulative risk rose from 1.8%
in 2002 to 4.7% in 2011. Percentage of prostate cancer cases out of all registered cancers increased more than
twofold in the analyzed decade. There was a 22.3% increase in the number of fatal cases due to prostate cancer,
accompanied by a slight decrease of standardized mortality rate from 13.2/100 000 in 2002 to 12.6/100 000 in
2011. In the analyzed period, 41.8% of patients were diagnosed with locally adavanced prostate cancer.
Key words: prostate cancer, cases, fatal cases

INTRODUCTION
According to 2012 estimates (1), prostate cancer is
one of the most prevalent cancers in males in Europe
(22.8%) and the United States (28.3%).
Screening, aimed at detecting cancers at an early
stage, affected diagnosis of prostate cancer with an example being implementation of prostate-specific antigen
(PSA) testing in serum in 1980s in the United States.
There was nearly twofold increase of standardized incidence rate between 1988 and 2002 (2). Irrespective
of the growing popularity and accessibility of PSA, no
significant decrease of mortality due to prostate cancer
was reported. Normal PSA level in serum ranges from
0 to ~4 ng/ml. Elevated PSA level may be indicative of
neoplastic processes. Despite increased PSA level, 25%
of males were not diagnosed with cancer while nearly
20% of prostate cancer cases had normal PSA level in
serum (3). As prostate cancer is rarely of severe course,

it is not an underlying cause of death in a number of
cases, but age-related comorbidities (4).
Risk factors which may affect developing prostate
cancer are: family genetics, obesity, high-fat diet, androgen effect and ethnicity (African-American males have
a 20% higher chance of developing cancer compared to
white Americans) (5). Genetic susceptibility increases
the risk of cancer by ca 15%. From epidemiological studies conducted in a group of 5 000 Americans
transpires that low-fat diet and low cholesterol level in
blood reduce the risk of cancer by even 60% and 15%,
respectively (6,7,8). It was stated that males with a BMI
of >30 are at increased odds, ranging from 20% to 34%,
of death due to prostate cancer compared to males with
normal BMI values (5,6).
Prostate cancer is the second most incident cancer
and the fifth leading cause of death worldwide. According to the estimates, the highest percentage of
cases (68.5%) in 2012 was reported in males aged >65
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Table I. Prostate cancer incidence and mortality rates in Poland in 2002-2011 (3)
Prostate cancer incidence in Poland
Number
of new
cancer
cases
5236

Prostate cancer mortality in Poland
Number
of cancer
cases

Crude
rate per
100,000

Standardized rate

Percentage
(%)

Cumulative risk
(%)

2002

3488

18.8

13.5

6.9

1.2

23.0

9.4

2.8

2003

3390

18.3

12.9

6.8

1.1

6257

33.9

24.5

10.0

2.9

2004

3578

19.4

13.3

7.0

1.2

7095

38.4

7154

38.8

27.3

11.1

3.4

2005

3592

19.5

12.9

7.0

1.1

27.2

11.2

3.4

2006

3681

20.0

12.9

7.1

1.1

7638

41.5

28.3

11.9

3.5

2007

3932

21.4

13.4

7.5

1.2

8269

44.9

29.9

12.6

3.8

2008

3892

21.1

12.9

7.5

1.2

9142

49.6

32.8

13.3

4.3

2009

4041

21.9

13.1

7.7

1.2

9273

49.7

32.3

13.2

4.2

2010

3940

21.1

12.4

7.6

1.1

10318

55.3

35.1

14.4

4.5

2011

4085

21.9

12.5

7.9

1.2

years. Standardized incidence rate, crude incidence rate
and cumulative risk were calculated at 31.1/100 000,
31.2/100 000 and 3.8%, respectively (1). The highest
incidence was reported in male population in Norway,
France, Australia and the United States with standardized incidence rates: 129.7/100 000, 127.3/100 000,
115.2/100 000 and 98.2/100 000, respectively. The
lowest standardized incidence rate was noted in the
South-Central Asia, i.e. 4.5/100 000. The highest
standardized mortality rates were registered in the
Caribbean islands (29.3/100 000) and Southern Africa
(24.4/100 000), while the lowest values were observed
in Asia (3.8/100 000) (1).
In Europe, prostate cancer was the first and the third
cause of cancer incidence and mortality, respectively,
accounting for 22.8% of all cases and 9.5% of deaths
in 2012. Standardized incidence rate in 2012 was
37.3/100 000, crude rate – 67.6/100 000 and cumulative
risk – 4.5%. Standardized mortality rate amounted to
11.3/100 000, crude rate – 25.8/100 000 and cumulative risk – 1.0%. Prostate cancer was most commonly
diagnosed in males aged more than 65 years (1).
Excluding lung cancer, prostate cancer was the most
frequently diagnosed cancer in males in Poland. In 2011,
a total of 10,318 cases were reported, accounting for
14.4% of all cancers. Compared to 2002, an increase in
the number of new cases was noted by 97.1%. Increasing tendency is reflected by all analyzed incidence rates.
In 2011, standardized rate was estimated at 35.1/100 000
(Tab. I). Cumulative risk increased from 2.5% in 2002
to 4.5% in 2011. In the successive years, the number of
prostate cancer deaths increased by 77 new cases per
year on average. Increasing linear tendency was also
reflected by crude mortality rate and percentage share.
A decrease of standardized rates was reported, i.e. from
13.5/100 000 in 2002 to 12.5/100 000 in 2011. Cumu-

lative risk in a 10-year-period was 1.2% on average
(Tab. I, Fig.1, 2).
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Fig.1.
Prostate cancer incidence and mortality in Poland
Fig.1. Prostate cancer incidence and mortality in Poland in 2002
in 2002-2011, standardized rate per 100 000

The majority of prostate cancer cases occur in the
7th or 8th decades of life (87% and 55% of cases are
diagnosed in males aged more than 60 and 70 years,
respectively). Having analyzed crude incidence rates,
a sharp increase was reported, beginning from the 6th
decade while maximum was observed for 7th and 8th
decades of life (ca 350/100 000) (Fig. 2).
Nearly 60% of prostate cancer deaths are reported
in males aged more than 75 years, however, more than
90% of deaths were noted in males aged more than 60
years. The highest mortality rates are reported in males
at the 8th and 9th decades of life (ca 500/100 000) (Fig. 2).
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The
highest
cancer incidence
rates in 2002-2011 were reported in the following
provinces: Wielkopolskie – 35.3/100 000 and Pomorskie- 34.9/100 000 while the lowest in Łódzkie –
22.1/100 000 and Opolskie – 22.2/100 000 provinces
(3). The highest and the lowest mortality rates were
registered in Wielkopolskie – 14.7/100 000 and Opolskie -11.8/100 000 provinces, respectively (3).
This article aimed at analyzing prostate cancer incidence and mortality rates in Podkarpackie province
in 2002-2011.

MATERIAL AND METHODS
Analysis was based on data retrieved from Podkarpackie Cancer Registry in Rzeszów. Data were collected
on a basis of cancer notification forms (MZ/N-1a) of
orderly arranged patients diagnosed with prostate cancer. All cases registered in Podkarapckie province in
2002-2011 were subject to epidemiological analysis,
i.e.: 4 263 cases and 2 032 fatal cases. Crude and standardized incidence and mortality rates, cumulative risk
were calculated as well as percentage share of prostate
cancer out of all cancers reported in particular years.
Demographic tables of the Central Statistical Office
(CSO) were employed to calculate crude rates. For
standardized rates, world standard population, proposed
by Segi and then, modified by Doll, was used. Statistical
analysis was performed, using Microsoft Excel 2010
and SAS Enterprise Guide 5.1.
To identify statistically significant differences in
prostate cancer incidence and mortality between Podkarpackie province and Poland, standardized incidence
and mortality rates were analyzed. For standard tests

comparing two fractions based on normal distribution,
it is required for fraction rate not to be too close to zero
or oneness. In case of incidence and mortality rates,
fraction rate is very close to zero. Thus, test based on
Poisson distribution (distribution of rare events) was
employed, using absolute numbers of cases and deaths.
Poisson distribution is a very good approximation of
Bernoulli distribution, being a model which correctly
describes the number of cases and deaths.
We assumed that the percentage of cases for Poland
and Podkarpackie province is p and q, respectively. If
the relation is q>p, then the probability that random variable, describing the percentage of cases in Podkarpackie
province, is at least equal to q, assuming that the real
percentage of cases is p, i.e. P(F≥q|p). The objective
is to identify whether the percentage of cases in Podkarpackie province is statistically significantly higher
compared to the average for Poland. Number of Podkarpackie province inhabitants is defined as n, while X
means random variable, describing the number of cases
in Podkarpackie province. Thus, P(F≥q|p) is equal to
P(X≥nq|p), which is p-value. If P(X≥nq│p)<0.05, we
conclude that the percentage of cases in Podkarpackie
province is statistically significantly higher compared
to Poland. If q<p, we search P(X≤nq|p). Aforesaid approach applies also for mortality rate.

RESULTS
In Podkarpackie province, prostate cancer accounted for 12.7% and 8.5% of all cancer cases and
fatal cases, respectively in 2002-2011. Number of newly
registered cases in 2011 amounted to 556. Compared to
2002, its value was higher by 150.5%. Having analyzed
standardized incidence rates, an increase was reported
from 15.9/100 000 in 2002 to 36.1/ 100 000 in 2011.
Cumulative risk increased from 1.8% in 2002 to 4.7%
in 2011. Percentage share of prostate cancer out of all
cancers registered in the analyzed period increased more
than twofold in that decade (Tab. II, Fig.3).
An increase by 22.3% in the number of fatal cases
was also reported, i.e. from 179 in 2002 to 219 in 2011
as well as a rise of crude rate with concomitant decrease
of mortality rate. Standardized mortality rate decreased
from 13.2/100 000 in 2002 to 12.6/100 000 in 2011.
A slight decrease was also noted for cumulative risk
(2002-1.3%, 2011-1.2%). Compared to 2002, the percentage of prostate cancer deaths increased by 1.8% in
2011 (Tab. II, Fig. 3).
The highest number of prostate cancer cases was
reported in the 7th and 8th decade of life. A sharp increase
was observed in males aged more than 70 years compared to those aged 55-69 years (Fig. 4).
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Table II. Prostate cancer incidence and mortality rates in Podkarpackie province in 2002-2011
Prostate cancer incidence in Podkarpackie province
Number
Crude
Cumulaof new
Standard- Percentage
rate per
tive risk
cancer
ized rate
(%)
100,000
(%)
cases
222
21.4
15.9
7.4
1.8

Prostate cancer mortality in Podkarpackie province
Number
of cancer
cases

Crude
rate per
100,000

Standardized rate

Percentage
(%)

Cumulative risk
(%)

2002

179

17.3

13.2

7.8

1.3

Year

381

37.0

27.6

11.1

3.4

2003

184

17.9

12.7

7.7

1.1

397

38.5

29.9

11.3

3.5

2004

208

20.2

14.8

8.8

1.3

417

40.4

29.6

11.3

3.5

2005

196

190

13.1

8.3

1.1

396

38.4

27.0

10.9

3.2

2006

207

20.1

13.4

8.5

1.2

390

37.9

26.6

10.6

3.2

2007

211

20.5

13.1

8.4

1.2

455

44.2

30.3

12.1

3.5

2008

209

20.3

12.4

8.3

1.0

521

50.6

35.3

13.3

4.4

2009

216

21.0

12.8

8.4

1.1

528

50.7

34.5

13.5

4.3

2010

203

19.5

11.7

8.7

0.9

556

53.4

36.1

14.6

4.7

2011

219

21.0

12.6

9.6

1.2

40,0

36,1

35,0
30,0

347,8

15,0

13,2

12,6

100
0

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

5,0
2002

201,5

200

15,9

118,3
7,3

2,0

40-54

29,2
55-69

70-84

85+

incidence, Podkarpackie province
mortality, Podkarpackie province

incidence, Podkarpackie province
mortality, Podkarpackie province

548,4

incidence, Poland
incidence, Podkarpackie
mortality, Poland
mortality, Podkarpackie p

500

300

20,0

0,0

522,9

400

25,0

10,0

600

Fig.4

Prostate cancer incidence and mortality by age

Fig.4 Prostate
cancer
incidence and
mortality
by age group in Podka
group
in Podkarpackie
province
in 2002-2011

Fig.3
Prostateincidence
cancer incidence
and mortality
in Podkar- province in 2002-2011, standardized rate per 100 000
Fig.3 Prostate
cancer
and mortality
in Podkarpackie
packie province in 2002-2011, standardized rate per
In the analyzed 10-year-period, an increase in the
100 000
number of cancers diagnosed at the locally advanced
More than 60% of prostate cancer deaths occur stage was reported, i.e. from 37.1% in 2002 to 48.9%
in males aged more than 70 years with the highest in 2011, with concomitant decrease of cancer diagnosed
mortality rate noted in males aged more than 85 years at regional stage and not exactly defined with their re(548.4/100 000). Risk of death due to prostate cancer spective shares being – 4.4 and 7.1 percentage points.
increases with age, beginning from the 7th decade of Percentage of diagnoses at generalized stage was of
life (Fig. 4). Average age of the study group was 71 approximate values (Fig.5).
Based on cancer notification forms (MZ/N-1a),
years. The youngest and the oldest patients at the moment of diagnosis were at the age of 26 and 100 years, clinical stage of cancer advancement (TNM) was
established exclusively in 11.7% (499) of all patients
respectively.
In 2002-2011, prostate cancers were most com- registered in 2002-2011. Lymph node involvement or
monly diagnosed at the locally advanced stage – 41.8%, distant metastasis were not determined in 80.6% of
then not exactly defined - 30.0%, generalized – 16.0% these patients. Less than a half of these males had tumor
restricted to the prostate. Occult tumor was determined
and regional – 12.2%.
in 27.1% of patients.

No 1

69

Prostate cancer incidence in Podkarpackie province

100%
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60%
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10,8
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32,0

38,5
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16,5
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15,6

13,3

16,1
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15,4

15,9

14,4

6,0

21,3

13,9

27,9
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49,4

55,6

48,9

2008

2009

2010

2011

25,4

not exactly defined

local

Fig.5.
Prostate cancer stage at the time of diagnosis, 2002-2011
Fig.5. Prostate cancer stage at the time of diagnosis, 2002-2011

In 2002-2011, the most common therapeutic
method was radical treatment which was initiated in
case of 1,316 out of 1,931 cases diagnosed at the locally advanced stage. A total of 407 cases diagnosed
referral to treatment

34 (4,7%)

radical
generalized

with regional stage of cancer and 240 with generalized
stage were subject to palliative treatment while for 409
patients, symptomatic treatment was initiated due to the
spread of neoplastic changes (Fig. 6).

8 (1,1%)

palliative

240 (33,4%)

symptomatic

409 (56,9%)

no data

27 (3,8%)

lack of consent to treatment

regional

referral to treatment

22 (4,0%)

radical

61 (11%)

palliative

407 (73,3%)

symptomatic

44 (7,9%)

no data

21(3,8%)

referral to treatment

217 (16,6%)

no data

radical

307 (23,5%)

palliative

224 (17,1%)

symptomatic

119 (9,1%)

no data

437 (33,4%)

lack of consent to treatment

5 (0,4%)

referral to treatment

191 (9,9%)

local

radical

1316 (68,2%)

palliative

269 (13,9%)

symptomatic

36 (1,9%)

no data

119 (6,2%)

lack of consent to treatment
0

Fig. 6.
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Cancer stage-dependent treatment in prostate cancer cases in 2002-2011 (qualitative approach)

Fig. 6. Cancer stage-dependent treatment in prostate cancer cases in 2002-2011 (qualitative approach)

70

No 1

Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Radziszewska

Out of 4,263 prostate cancer cases diagnosed in
2002-2011, 37.5%, 25.2% and 13.5% were subject
to radical, palliative and symptomatic treatment, respectively. For 13.4% of patients, the information on
treatment was lacking while 10.3% of patients did not
undergo treatment despite referral to oncologist and
their consent for treatment. Exclusively 0.1% of patients
refused to undergo treatment.
The most common type of prostate cancer was
adenocarcinoma – 90.1%.
Table III. Poisson distribution of incidence and mortality in
Poland and Podkarpackie province
Year
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

risk increased by 2.07 and 2.88 percentage points for
Poland and Podkarpackie province, respectively.
Having compared data for Poland and Podkarpackie
province, a decrease of standardized mortality rates was
reported in the analyzed period. It may be directly associated with the changes in the age pyramid of prostate
cancer fatal cases (Fig. 7,8).
139 368
88 304

85+

1 232 519
1 073 274

70-84

p-value
Incidence
0.000
0.001
0.000
0.081
0.435
0.151
0.408
0.086
0.105
0.296

Mortality
0.393
0.472
0.101
0.409
0.350
0.405
0.337
0.393
0.266
0.487

It was noted that mortality rates in Podkarpackie
province and Poland did not differ statistically significantly in 2002-2011 (Tab. III). In 2002, incidence rate
in Podkarpackie province was statistically significantly
lower while in 2003-2004, it was statistically significantly
higher compared to Poland. In the successive years, no
statistically significant differences were reported. Although differences in 2002-2004 are non-accidental and
statistically significant, from the fact that there was no
stable tendency in Podkarpackie province in this period
(always below or over) we conclude that several systematic factors have influenced the results. Consequently, we
may acknowledge that Podkarpackie province does not
differ statistically significantly from Poland with regard
to prostate cancer incidence and mortality.

3 121 896

55-69

2 251 082
3 853 982
4 325 455

40-54
0

2000000

4000000

6000000

Polish male population in 2011
Polish male population in 2002

Fig. 7.

Polish male population in 2002 and 2011 (3)

Fig. 7. Polish male population in 2002 and 2011 (3)
7 513
4 629

85+

68 661
58 459

70-84

155 250
117 226

55-69

214 682
218 782

40-54
0

100000

200000

300000

male population in Podkarpackie province 2011
male population in Podkarpackie province in 2002

Fig. 8.

Male population in Podkarpackie province in 2002

Fig. 8. Male population in Podkarpackieand
province
2011 (3)in 2002 and 2011 (3)

DISCUSSION

For both, Poland and Podkarpackie province, an
increase of prostate cancer incidence and mortality
rates was reported. In 2011, a slightly higher incidence
rate in Podkarpackie province was noted compared to
Poland, i.e. 36.1/100 000 vs 35.1/100 000, respectively.
Increase of percentage share was also observed for
Poland, ranging from 9.0% to 14.4%, while for Podkarpackie province - from 7.4% to 14.6%. It suggests a
rise in the percentage of prostate cancer out of all newly
detected cancers. In the analyzed decade, cumulative

Changes in the age pyramid, resulting from population ageing, affect an increase of prostate cancer
incidence in males aged more than 60 years. The highest increase was reported in the following age groups:
55-69 and 70-84 years (Fig. 2,4,7,8). An alarming fact
is an increasing number of prostate cancer diagnoses in
50-year-old males (Poland: 2002-138 cases, 2011: 292
cases; Podkarpackie province: 2002 - 8 cases, 2011- 52
cases) (3).
For Poland and Podkarpackie province, nearly 90%
of cases occur in males aged more than 60 years (Fig.9).
The highest mortality in males is reported in the 8th and
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Based on cancer notification forms (MZ/N-1a),
involvement of lymph nodes in males living in Podkarpackie province, registered in 2002-2011, was determined in 19.4% of patients. Studies by Dobruch et
al. suggest that metastasis is identified even in 42% of
males with a history of radical prostatectomy (11). A
slight percentage of patients with N1 (regional lymph
node metastasis) may be indicative of low completeness of N data.
Increase in the number of locally advanced cancers,
accompanied by concomitant decrease of regionally
advanced and not exactly defined cancers in Podkarpackie province, may result from the better access to
PSA testing, screening programmes and raising awareness of males.
In the analyzed period, 37.5% of males were subject
to radical treatment in Podkarpackie province. It may
be stated, however, that data presented are not complete
and percentage share of radical treatment is considerably higher. Based on cancer notification forms, it is not
Fig. 9. Prostate cancer incidence by age groups in Poland feasible to present treatment adopted as underreporting
and Podkarpackie province in 2002-2011
of data is common. Data presented by Dobruch et al.
Fig. 9. Prostate cancer incidence by age groups in Poland and Podkarpackie province in 2002suggest that more than 1,500 radical prostatectomies
2011
th
9 decade of life (Poland – 512.8/100 000, Podkarpackie are performed per year in Poland. Furthermore, this
number is gradually increasing. Dobruch assumes
province – 548.4/100 000).
In Poland, there are considerable disparities in that introducing a validation system assessing the risk
prostate cancer incidence. Increase of incidence rate, of infiltration and distant metastasis could lead to the
exceeding the national average (> 28.2/100 000), was increase of radical methods in treatment (10).
Having compared prostate cancer incidence and
reported in the following provinces: Wielkopolskie,
mortality
between Poland and Podkarpackie province
Pomorskie, Świętokrzyskie, Śląskie, Podkarpackie
and Mazowieckie in 2002-2011. The lowest incidence and other countries in Europe and worldwide, the highwas noted in Opolskie (22.2/100 000) and Łódzkie est standardized rates are reported in France, Norway,
(22.1/100 000) provinces. The highest mortality rates Australia and North America while the lowest in China
were registered in the following provinces: Wielko- and Asian countries (Tab. IV). Donato states that Asian
polskie, Podlaskie, Pomorskie, Kujawsko-pomorskie,
Warmińsko-mazurskie, Lubuskie, Świętokrzyskie and Table IV. Estimated prostate cancer incidence and mortality
rates in selected countries worldwide in 2012 (1)
Podkarpackie. In the aforesaid provinces, mortality
Global prostate cancer incidence
rates were higher compared to Poland (13.0/100 000).
Number
The lowest mortality rate was reported in Opolskie
Crude
Cumulaof new
Standardprovince (3).
Country
rate per
tive risk
cancer
ized rate
100,000
(%)
In Podkarpackie province, prostate cancer in
cases
2002–2011 was most commonly diagnosed at locally France,
771  
403.8  
227.2  
26.0  
advanced stage (41.8%). According to Wilt et al., who Martinique
5789  
232.9  
129.7  
16.1  
conducted the study on a group of 13 022 British males Norway
73609  
238.2  
127.3  
16.1  
in 2011 (average age - 67 years) with a history of radical France
Australia
21966  
192.2  
115.2  
14,0  
prostatectomy, 53.4% of patients had tumor restricted
North America
260336  
150.2  
97.2  
12.3  
to the prostate (9). Based on few studies conducted in
European Union
361963  
145.7  
74.0  
9.5  
a limited scope by Polish authors, it may be presumed South America
114701  
58.0  
60.1  
7.1  
that this percentage ranges from 32.0% to 65.6% (10). In Slovakia
1934  
726  
50.0  
6.0  
the countries of the Western Europe and United States, Poland
11029  
59.7  
35.9  
4.4  
the percentage of locally advanced cancers, detected Global
1111689  
31.2  
31.1  
3.8  
59493  
11.1  
23.2  
2.8  
beyond screening, ranges from 42.5% to 60.0%. Per- Africa
Ukraine
6637  
32.1  
20.3  
2.6  
centage of cancers restricted to the prostate, detected
Asia
196190  
9.0  
9.4  
1.0  
within screening, varies between 70.9 and 100% (10).
China

46745  

6.6  

5.3  

0.4  
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diet, based on ligands, flavonoids and isoflavonoids,
prevents the progression of occult cancer to that clinically overt (12).

CONCLUSIONS
1. Increase of prostate cancer incidence may be associated with ageing of Polish males and those living in
Podkarpackie province. Considerable increase was
reported in age groups at higher risk of cancer.
2. Increasing number of prostate cancer cases may result from better detectability which is associated with
raising awareness of males and increased oncologic
vigilance of general practitioners.
3. Having compared data for Poland and Podkarpackie
province in the analyzed decade, a decrease of standardized mortality rates was reported. It may result
from the changes in the age pyramid of prostate
cancer fatal cases.
4. Prostate cancer was most commonly diagnosed at the
locally advanced stage (41.8%), which is translated
into the initiation of radical treatment in 37.5% of
patients.
5. There are no statistically significant differences in
prostate cancer incidence and mortality between
Podkarpackie province and Poland.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. To identify barriers to physical activity (PA) for adolescents according to the gender and age and

examine the association between these barriers and youths’ physical activity.
SUBJECTAND METHODS. 3346 students aged 10 - 16 years (1759 girls) took part in the cross-sectional, nationally representative study. For this paper the dataset was created from adolescents who reported perceived
barriers to PA, N=2300, (1259 girls), range 13-16 years. Barriers and physical activity (MVPA) were analysed
for all participants, as well as by gender, age group and place of residence. Multiple regression analysis was
used to examine the relationships between perceived barriers and physical inactivity for all and than separately
for boys and girls.
RESULTS. Lack of energy, lack of time and lack of support were three of the five barriers reported by more
than 40% of adolescents, statistically more likely by girls than boys and older youth than younger. For boys lack of time (OR=2.56; CI=1.66-3.96), lack of skills (OR=2.35; CI=1.94-3.95), lack of willpower (OR=1.71,
CI=1.05-2.80) and lack of support (OR=1.64, CI= 1.11-2.41) were the predictors contributing to low level of
PA. For girls lack of skills (OR=3.16, CI=1.62-6.18), lack of energy (OR=1.84, CI=1.14-2.96), lack of support
(OR=1.64, CI=1.07-2.54) and lack of time (OR=1.61,CI=1.00-2.60) were positively and statistically significant
associated with physical inactivity
CONCLUSIONS. 1. Perceived barriers to physical activity among adolescents have strong negative impact on
recommended PA level. For girls lack of skills is the strongest predictor of low PA, for boys – lack of time. 2.
Identification more precisely barriers to physical activity among adolescents will enable to developed more effective interventions in high-risk populations.
Key words: physical activity, barriers, adolescents

INTRODUCTION
Low physical activity (PA) level among different
age group, included youth has become a prominent
concern of public health also in Poland. Many epidemiological studies have shown that low PA is a strong and
independent risk factor for both cardiovascular disease
(CVD), diabetes and obesity (1,2). Worldwide literature
regarding PA suggests that PA level declines across the
lifespan, particularly during adolescence (3). Results of
survey conducted in Poland in 2010 showed, that only
around four-out-of ten 11-year-olds, five-out-of ten
13-year-olds and six-out-of ten 15-year-olds achieved
recommended level of PA. In 1990-2010 constant trend
of decreasing levels of physical activity with increasing

age and gender difference disadvantageous for girls
were observed (4).
Although the decline in PA level is consistent in
the literature, it is not quite clear yet what are the factors related to this changes (3). The research literature
on physical activity shows that this changes have
multidimensional character: psychological, social
and cultural, environmental, and behavioural (5,6). In
this context, fundamental is question about perceived
barriers to physical activity in adolescents. They may
reflect environmental (external barriers) such a lack of
sport facilities (accessibility of bicycle trails and safe
walking paths convenient to their houses), a lack of
support, or companionships from parents and friends
and lack of time due to other responsibilities. On the
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other hand, perceived barriers may represent rather
individual (personal, internal barriers), such as a lack
of self-motivation, lack of skills and energy, fear of
being injured (5,6,7). In several studies of adolescents,
perceived barriers were found to be major inverse predictor of PA. Youth who encounter more barriers have
less possibilities of becoming active (7). Identification
of perceived barriers to physical activity is important
to improve our understanding of PA behavior among
adolescents and to develop effective physical activity
intervention in youth. This remain an understudies area
in Polish youth.
The purpose of the current study are to determine
barriers to physical activity for school age adolescents
according to the gender, age and place of residence, and
examine how these barriers affect youths’ PA.

SUBJECTS AND METHODS
The cross-sectional study was conducted in the
end of 2013 and the sample consisted of 3346 students
aged 10 -16 years (1587 boys and 1759 girls). The data
was collected through a questionnaire in a nationally
representative sample of 163 school classes coming
from the random selected 68 schools located in 12/16
voivodships (regions). The sample was diversified of
region size and macroeconomical indicators level. For
this paper the dataset was created from 2300 (1259
girls and 1041 boys) adolescents aged 13-16 years, who
reported perceived barriers to physical activity. Mean
age was 14.9, SD=1.2.
The study was approved by the local bioethical
committee of Institute of Mother and Child in Warsaw.
Measurement instrument and indicators
Barriers to participating in physical activity
The measures of perceived barriers were based on
21-item questionnaire: Barriers of being active. What
keeps you from being more active?, which covered 7
dimensions (lack of energy, lack of time, lack of social
support, lack of willpower and lack of skills, fear of
injury, lack of resources), developed and disseminated
by the Center for Disease Control and Prevention - CDC
(8). This questionnaire was adopted into Polish and pretest was done. After revision five items were selected
for further studies. These items covered five out of
seven dimensions of the original CDC instrument: lack
of energy, lack of time, lack of social support, lack of
willpower and lack of skills. No item belonging to fear
of injury and lack of resources was included in the final
index. Statements on barriers to physical activity and
abbreviated description are shown in table I. Participants
indicated how likely they were to say each of these state-

ments: very likely, somewhat likely, somewhat unlikely,
very unlikely. In our sample the positive psychometric
properties of this 5-item short scale were confirmed, and
its internal consistency evaluated using Cronbach alpha,
was 0.817. Principal component analysis revealed the
presence of one component with eigenvalue exceeding
1, explaining 58% of the variance.
Table I. Five categories of barriers to physical activity with
related statements
1
2
3
4
5

Statement
I’m just to tired after work to get any
exercise
It’s easier for me to find excuses not to
exercise than to go out to do something
My free times during the day are too
short to include exercise
My usual social activities with family
of friends to not include physical
activity
I’m not good enough at any physical
activity to make it fun

Category of barrier
Lack of energy
Lack of willpower
Lack of time
Lack of support and
influence
Lack of skills

Physical activity
PA was measured using self-reports on standardized
question measuring the amount of daily moderate-tovigorous physical activity (MVPA) (9).
Respondents were first provided with a definition
and some examples of physical activity. After this,
they were asked ‘‘Over the past 7 days, on how many
days were you physically active for a total of at least
60 minutes per day?’’
In the present paper, time spent in MVPA was dichotomized as: MVPA=7 days/week (recommended),
or MVPA<7 day/week (below recommended level).
According WHO recommendation children and
youth aged 5-17 should accumulate at least 60 minutes
of moderate- to vigorous- intensity physical activity
daily (7days per week (10).
Statistical analysis
The evaluation barriers to physical activity was
done by summarizing participants who answered very
likely and somewhat likely to each statement as presence of barrier, and remaining two answers (somewhat
unlikely, very unlikely) as lack of barrier. Barriers were
analyzed for all group as well as by gender, age group
and place of residence. Descriptive statistics included
percentage, mean and standard deviation. Differences
between groups were calculated using ch2 test for frequency, nonparametric tests for means Mann-Whitney
(M-W) and Kruskal-Wallis (K-W). Logistic regression
with activity level as binary dependent (inactive, active)
was assayed to verify associated barriers to physical
activity. The multivariable model included: gender, age,
and perceived five barriers. Odds ratios and their 95%
of confidence interval were used as association mea-
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sures between level of PA and barriers. In all analyses
significant differences were assumed when p<0.05. The
data were analyzed using SPSS v. 14.0.

RESULTS
Perceived barriers to physical activity
Five barriers were identified. Table II presents the
prevalence of perceived barriers to PA by all subjects
and according to the gender, age and place of residence.
For the all group of adolescents, the most common barriers to physical activity were: lack of energy, lack of
time and lack of support (reported by more than 40%
of adolescents). Girls were statistically significant more
inclined that boys to report all barriers to physical activity (p<0.001). The most distinct differences between
girls and boys concerned lack of energy barrier (55.4%
v. 35.9% and lack of time barrier (50.5% v. 31.7%).
Regarding to age group, older adolescents were
reported barriers to physical activity statistically more
often than younger (p<0.001), except lack of skills

(p=0.232). When examining barriers by place of residence, there was no statistically significant differences
in none of them.
With regard to the number of barriers to physical
activity nearly 70% of adolescents reported at least one
of them. Almost one third reported only one barrier,
more frequent boys than girls (39.8% v. 22.5%). Girls
perceived three and more barriers more frequently than
boys. All five barriers reported 10% of adolescents.
In this case the percentage of girls was twice as high
(12.4% v. 6.1%) than boys.
Gender and age differences with regards to the
mean number of perceived barriers were also observed
(p<0,001) (tab. II). Girls reported higher mean number
of barriers than boys (2.2 v.1.5), older adolescents higher
than younger (2.2 v. 1.6) (tab. II).
Level of physical activity and association with perceived
barriers
Figure 1 shows proportion of adolescents who
achieved (physically active) and did not achieved
(physically inactive) recommended level of PA by

Figure 1. Proportion of being physically active and physically inactive among adolescents by gender, age and place of
residence
Table II. Perceived barriers to physical activity and mean number of barriers in adolescents according to demographic
characteristic
Demographic
variables
Total
Gender

Age

Place of
residence‡

boys
girls
P*
13
14
15
16
P*
city
town
village
P*

N
2300
1041
1259
621
528
595
556
908
669
723

Lack of
energy
46.6
35.9
55.4
<0.001
37.9
42.1
50.0
56.7
<0.001
47.2
47.1
45.4
0.838

‡- ≥1000 000 inhabitants, <100 000 inhabitants
*-chi-sq for frequency, M-W/K-W for mean

Category of barrier to physical activity (%)
Lack of
Lack of
Lack of time
support
willpower
42.1
41.7
33.7
31.7
36.8
26.5
50.5
45.7
39.5
<0.001
<0.001
<0.001
36.1
35.9
25.8
36.7
37.7
29.7
46.8
44.6
37.7
48.5
48.6
41.6
<0.001
<0.001
<0.001
42.3
44.4
35.1
40.4
41.0
32.6
43.4
38.9
32.8
0.574
0.089
0.499

Mean number
Lack of skills of barriers (SD)
26.0
22.5
28.8
<0.001
25.0
23.5
28.8
26.2
0.226
25.5
26.3
26.4
0.903

1.89 (1.69)
1.52 (1.61)
2.20 (1.69)
<0.001
1.59 (1.65)
1.69 (1.59)
2.08 (1.73)
2.21 (1.69)
<0.001
1.93 (1.68)
1.87 (1.73)
1.87 (1.66)
0.663
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gender, age and place of residence. The proportion of
adolescents who met the recommended PA (>or=60
min/day) was 18.3% overall; 26.5% and 11.6% for
boys and girls, respectively (p<0.001). There were also
significant differences in PA level in regard to the age
(p<0.001). Early adolescents (13y) more likely to be
meeting physical activity recommendation compared
to late adolescents (16y), respectively 26% and 11.6%:
There was no difference in regard to place of residence.
The associations between level of PA and perceived
barriers are shown in the multiple logistic regression
model (table III). In the model adjusted for gender and
age, three barriers: lack of skill, lack of time and lack of
support were significantly associated with low physical
activity. Results indicated that adolescents who reported
lack of skills and lack of time were twice more likely and
those who perceived lack of support 60% more likely
had insufficient physical activity than their peers who
did not experience these barriers. Two other barriers
(lack of willpower and lack of energy) did not show
any significant results. With regards to demographic
variables, girls and late adolescents had two times
greater odds of being physically inactive than boys and
early adolescents. However, when the analysis were
performed for boys and girls separately, the findings
were slightly different. For boys lack of time (OR=2.56;
CI=1.66-3.96), lack of skills (OR=2.35; CI=1.94-3.95),
lack of willpower (OR=1.71; CI=1.05-2.80) and lack
of support (OR=1.64; CI= 1.11-2.41) were the predictors contributing to low level of PA. The odds of being
inactive were over two times greater among boys who
reported two barriers mentioned above and 1.5 greater
among whose who reported lack of willpower and lack
of support.
For girls lack of skills (OR=3.16, CI=1.62-6.18)
was the strongest predictor of insufficient PA. Other
barriers as lack of energy (OR=1.84; CI=1.14-2.96 ),
lack of support (OR=1.64; CI=1.07-2.54) and lack of

time (OR=1.61; CI=1.00-2.60) were also positively and
statistically significant associated with physical inactivity. Girls who reported lack of skills had 3-fold higher
odds of being inactive and girls who reported lack of
energy, lack of support and lack of time were 1.5 times
more likely to have low PA compared to girls who did
not reported these barriers.

DISCUSSION
This study presented here provided an initial look
on perceived barriers to physical activity in youth and
relationships between them and reported physical activity level. To our knowledge, this is a one of the first
studies on the barriers to PA among Polish adolescents.
For assessing barriers to PA short 5-item questionnaire
was used. Items covered five barriers: lack of energy,
lack of time, lack of social support, lack of willpower
and lack of skills. It was based on the US questionnaire:
Barriers of being active. What keeps you from being
more active? developed and disseminated by Center for
Disease Control and Prevention (8). The results of this
paper clearly show that high percentage of adolescents
reported barriers to physical activity. More that 70%
participants reported at least one of them. The most
highly rated barrier to PA identified by nearly half of
the sample was motivational (internal) – having little
energy. Lack of time and lack of support were also commonly cited barriers. Girls cited higher level of barriers
than boys. These data are consistent with the results of
several studies conducted in different countries (6,7).
We can say that Polish adolescents perceived similar
barriers to PA as their counterparts from other countries,
and girls reported higher level of perceived barriers
than boys. It is worthy to notice that the prevalence of
all perceived barriers apart lack of skills increased with
age. Proportion of adolescent reported lack of skills as a

Table III. Predictors of low physical activity related to perceived barriers and demographic factors (multivariate logistic
regression models)
Variables
Gender Boy (ref)
Girls
Age 13y (ref)
14
15
16
Lack of energy
Lack of time
Lack of support
Lack of willpower
Lack of skill

Total
OR (95% CI
1.00
2.12(1.67-2.69)
1.00
1.36 (0.99-1.85)
1.66 (1.21-2.27)
2.12 (1.50-2.98)
1.36 (0.99-186)
2.12 (1.54-2.91)
1.65 (1.24-2.19)
1.26 (0.90-1.77)
2.64 (1.77-3.97)

p

Boys
OR (95% CI)
Demographic

0.000
0.000
0.052
1.50 (1.00-2.25)
0.002
1.52 (1.01-2.28)
0.000
1.67 (1.08-2.60)
Barriers (1 – barrier exist)
0.055
1.03 (0.67-1.58)
0.000
2.56 (1.66-3.96)
0.001
1.64 (1.11-2.41)
0.179
1.71 (1.05-2.80)
0.000
2.35 (1.94-3.95)

p

Girls
OR (95% CI)

p

0.062
0.049
0.043
0.022

1.23 (0.77-1.98)
1.92 (1.67-3.16)
3.10 (1.76-5.44)

0.000
0.394
0.010
0.000

0.889
0.000
0.012
0.031
0.001

1.84 (1.14-2.96)
1.61 (1.00-2.60)
1.64 (1.07-2.54)
0.97 (0.60-1.56)
3.16 (1.62-6.18)

0.013
0.049
0.025
0.893
0.001
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barrier was relatively constant (around 25%) across all
ages in our study. Further research is needed to explain
more detail this findings.
In the current study we also assessed physical activity level. According to the criteria used in the present
study (MVPA= 7 days of at least 60 min/day) nearly
82% of adolescents were insufficient physically active,
significantly more frequent girls that boys. In fact the
results from the current study indicated smaller percentage of adolescents achieved minimal physical activity
recommendation level in our sample compared to the
findings from HBSC study 2010 (11).
The findings from present study showed a strong
impact of perceived barriers on physical activity. As
shown above boys and girls rated similar barriers, but
association with low PA were different by gender. For
girls, lack of skills (OR=3.16, p=0.001) was the strongest barrier to physical activity. The same observation
were done by other researchers. Okely and colleagues
(12) found, that movement skills among adolescents
significantly predicted time in physical activity and
this prediction was stronger for girls than for boys.
Teenage girls, in particular, those who were less skilled
avoiding those activities they felt they could not do.
Having greater motor skill competence may result in
greater self-esteem related to these type of activities
and increased enjoyment of them (13). Additionally
Tammelin et al. (14) suggested that wide range of sports
skills acquired in childhood and adolescence may be the
best preparation for lifelong physical activity.
For boys - lack of time seemed to be most important barrier (OR=2.56, p<0.001), lack of skills was the
second (OR=2.35, p=0.001). Perceived lack of time
in our study was important barrier to physical activity
especially for boys, there is an indication that home
work or other commitments were perceived as priority
over physical activity; for girls the evidence was less
extensive (OR=1.61, p=0.049). This result might be
explained that even though girls reported significantly
more frequent lack of time than boys, this barrier might
not be limiting their participation in physical activity,
because they adopted the strategy to cope with this barrier better than boys.
Another barrier that affects physical activity among
adolescents in current study was lack of social support
(OR=1.64). The strength of association between lack
of support and low PA was similar in boys and girls.
Evidence shows that social support is consistently
important determinant, especially parental and peer
support are significantly and positively associated
with adolescents’ PA (15,16,17). Parents may influence
their children’s physical activity verbally and with direct assistance as enroll them in sports, paying fees or
transport them. Role of peers support increases in late
adolescence and friends support can act as an important

factor for adolescent PA. Those young people who had
better relationships with friends, especially having a
best friend who participates in sports are more likely
to be physically active (17).
Regarding motivational barriers, we found that lack
of energy was significantly related with low PA only for
girls (OR=1.84, p=0.013), for boys – lack of willpower
was related in strong way to PA participation (OR=1.71,
p=0.031). There is clear evidence throughout the
psychological literature that self-motivation initiates,
continues, and sustains physical activity involvement
and other free-of choice behaviors (18,19).
It is worthy to show, however this was not the
case for the current study, that lower level of physical
activity are associated with being girls and older. As
earlier noted age and gender are the most consistent
demographic correlates of PA.
Also we should think about the expanding research
to suggested by other authors PA facilitators, especially
personal and family and friends support (18,20).

CONCLUSION
1. Perceived barriers to physical activity among adolescents have strong negative impact on recommended
PA level. For girls lack of skills is the strongest
predictor of low PA, for boys – lack of time.
2. Identification of barriers will enable to developed
more effective interventions in high-risk populations.
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ABSTRACT
In Kraków, the second largest town in Poland, cardiovascular disease (CVD) mortality rate is lower than in most
top largest towns in Poland and lower than the rate for total Polish population.
AIM.The aim of the present analysis was to compare socioeconomic status (SES), prevalence of CVD risk factors and SCORE assessment of risk in Krakow with residents of other big towns in Poland and with general
Polish population.
MATERIAL AND METHODS. We used data from the two large, population studies which used comparable methods for risk factors assessment: 1) Polish part of the HAPIEE Project in which 10 615 residents of Krakow at age
between 45–69 years were examined, and (2) The WOBASZ Study which contributed with a sub-sample 6 888
of residents of Poland at corresponding age group. WOBASZ sample included 992 residents of big towns other
than Krakow. Age-standardized proportions of persons with CVD risk factors were compared between Krakow
and the other big towns in Poland and between Krakow and the whole Poland using χ2 test.
RESULTS. The striking observation was that in Krakow proportions of participants with university education
were substantially higher than average for the other big towns and the whole Poland. Also, the proportion of
occupationally active men and women was the highest in Krakow. In both sexes, prevalence of smoking, hypercholesterolemia and hypertension in Krakow was similar to the other big towns but the prevalence of hypercholesterolemia and hypertension (in men only) was lower than average for Poland. The distribution by SCORE
risk categories were similar in all three samples studied. In general, the distribution by BMI categories was less
favourable but the prevalence of central obesity was lower among residents of Kraków than among residents of
the other big towns and citizens of the whole Poland. Prevalence of diabetes was higher in Krakow than in the
other samples studied.
The differences between population of Krakow and population of other parts of Poland in the exposure to
the main risk factors were found diverse and not big enough to be followed by differences in the distribution by
the categories of SCORE risk assessment.
The study suggested the importance of obesity and diabetes which are not used for the SCORE risk assessment and especially the importance of psychosocial and economic factors which may influence CVD risk and
contribute more to the explanation of the regional differences in CVD mortality.
Key words: cardiovascular disease, risk factors, regional differences, mortality
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INTRODUCTION

MATERIAL AND METHODS

Analysis of the mortality from the diseases of circulatory system in residents of the 11 big Polish towns
demonstrated that there is a large variety of the distribution of the specific underlined causes of deaths. Compared to other towns, in Kraków (second largest town
in Poland) age-standardised death rates from ischaemic
heart disease (IHD) (ICD codes: I20-I25) in 2007-2009
were much higher than Polish average. In contrast, death
rates from acute myocardial infarction (AMI) (ICD
code: I21) and cerebrovascular disease (ICD codes:
I60-I69) were much lower than average. However, in
Krakow proportion of deaths with atherosclerosis specified as an underlined cause of death (ICD code: I70)
was one of the highest (1). It is obvious that variation
in the distribution of the diagnoses given as underlined
causes of deaths could be explained by the territorial
differences in diagnostic habits related to methodology
of coding death causes (2). However, it is unlikely that
the latter argument could explain the differences in the
rates from all diseases of circulatory system (ICD codes:
I00-I99) which varied from 247/100.000 to 358/100.000
in 11 big towns in Poland (1).
It is well known that in Poland, compared to urban
areas, CVD mortality rates are higher in rural areas by
20% (3). Results from retrospective analysis of data
collected in Podlaskie voivodeship showed that rural
residents were at higher risk of ten-year fatal CVD than
urban residents (4). Cardiovascular disease (CVD) is the
main cause of deaths among all diseases of circulatory
system. In a consequence the differences in death rates
from circulatory system in big towns of Poland might
be related to the differences in the prevalence of CVD
risk factors and the consequent risk of developing CVD.
However, no confirming evidence is available.
There were two large, population-based studies
which measured CVD risk factors in adults, carried
out in the same time in Poland (years 2003-2005).
The WOBASZ Study was conducted in general Polish
population. The HAPIEE Project involved population of
Krakow. The combined analysis of data collected may
demonstrate the possible effect of the existing differences in the exposure to the known risk factors on the
differences in mortality due to CVD.
The aim of the present analysis was to compare
socioeconomic status (SES), prevalence of CVD risk
factors and SCORE assessment of CVD risk among
residents of Krakow with residents of other big towns
in Poland and with general Polish population.

Data from two studies were used: Polish part of
the HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial Factors In Eastern Europe) Study and WOBASZ Study (a
multicenter nationwide study of the Polish population’s
health). The methods used in these studies have been
described in details elsewhere (5-8). Brief information
relevant to the present analysis is given below.
Polish part of the HAPIEE Project involved a
representative sample of residents of Krakow at age
between 45–69 years. Analysis of the WOBASZ data
was done for the whole sub-sample at age 45-69 (age
span corresponding to HAPIEE project) and separately
for a sub-sample of residents of the big towns excluding
Kraków. Big town was defined as a capital of a voivodeship or a town with 130 000 residents at least according
to Statistical Yearbook of the Republic of Poland for the
year 2003 (thirty biggest towns in Poland).
Participants were interviewed using standard
questionnaires. Following to the interview blood pressure, height, weight, waist and hip circumference were
measured and blood samples for measurement of blood
lipids and glucose concentrations were taken.
Marital status was classified into the following
four categories as single, married, divorced/ separated
and widowed. Participants of the HAPIEE Project who
declared living with partner were classified as married.
The answer “living with a partner” was not included in
the WOBASZ questionnaire. Education level was classified into three categories: less than secondary, secondary and university education. In the WOBASZ Study
participants who declared to have incomplete secondary
or incomplete university education were categorized as
less then secondary and secondary, respectively. Perceived health was stratified into three categories of good
(included very good and good perceived health), average and poor (included poor and very poor). The answer
“very poor” was not included in the WOBASZ questionnaire. Employed persons, entrepreneurs and farmers
were classified as occupationally active participants.
Pensioners, housewives and unemployed participants
were categorized as occupationally inactive persons.
Smoking categories included current smokers (regular
and occasional smokers), former and never smokers.
Weight and height were measured in vertical position
in participants without outer garments and shoes using
scales with built in vertical ruler. Participants were
classified as having normal weight if their BMI (Body
Mass Index, calculated as weight/[height]2) was <25.0,
overweight if their BMI was 25.0-29.9 and obese if their
BMI was ≥30.0. Central obesity was defined as waist
circumference >94 cm in men and >80 cm in women.
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Blood pressure was measured in participants after 5
minutes of rest at least, in sitting position, on the right
arm, using automatic sphygmomanometers (Omron M5I). Measurement was done 3 times with 2-minutes intervals, the average of the second and the third measurement
was used in the analysis. Hypertension was defined as
blood pressure ≥140/90mmHg or taking blood pressure
lowering medication within last 2 weeks prior to the examination (6, 9). Blood was collected from participants
fasting for 12 hours, from cubital vein, with a limited use
of the tourniquet. HAPIEE samples were analysed no
later than 4 hours after collection of blood in the laboratory of Dept of Biochemical Diagnostics, Jagiellonian
University Medical College, using automated, enzymatic
methods. In WOBASZ blood lipids and glucose were
Table I.

determined in frozen (-20°C) plasma samples, which
were separated by centrifugation in 30-60 minutes after
blood collection (8). The analyses were carried out in
one central laboratory (National Institute of Cardiology
in Warsaw) using automated, enzymatic methods. Both
labs participated in the external quality control program
for cholesterol and triglycerides measurements carried
out by the laboratory of the Center for Disease Control
in Atlanta (USA). Concentration of LDL-cholesterol
(LDL-C) was calculated using the formula by Friedewald (10). Hypercholesterolemia was defined as total
cholesterol ≥5.0 mmol/l or LDL-cholesterol ≥3.0 mmol/l
or lipid lowering medication within last 2 weeks prior to
the examination. Diabetes was defined as glucose level
≥7.0 mmol/l and/or participant had diabetes diagnosed

Distribution of SES characteristics, perceived health, prevalence of CVD risk factors and distribution by SCORE risk categories
by sample studied in men

Variable
Marital status
Single
Married
Divorced/ Separated
Widowed
Education
Less than secondary
Secondary
University
Perceived health
Good
Average
Poor
Occupationally active
Smoking status
Current
Former
Never
BMI
Normal
Overweight
Obese
Central obesity
Hypertension
Hypercholesterolemia (TC≥5 mmol/l or
LDL≥3 mmol/l or lipid lowering medication)
TC≥5 mmol/l
LDL-C ≥3 mmol/l
Diabetes
SCORE
<1%
1-5%
>5%

Krąków
(Project HAPIEE)
% (age
n
adjusted)

Whole Poland
(WOBASZ Study)
% (age
n
adjusted)

b

pb

Big townsa
(WOBASZ Study)
% (age
n
adjusted)

pc

210
4455
291
193

4.5
86.6
5.8
3.1

194
2861
140
99

6.1
86.7 <0.001
4.3
2.9

16
428
22
15

3.3
89.0
4.6
3.1

1911
1691
1557

36.8
33.0
30.2

2163
816
318

65.6
24.7 <0.001
9.7

214
195
72

44.5
40.4 <0.001
15.1

2075
2366
715
2127

44.3
43.1
12.6
50.6

1835
1184
278
1284

56.6
35.2 <0.001
8.2
40.8 <0.001

303
145
34
232

64.1
29.1 <0.001
6.8
50.0 0.791

1862
1850
1435

39.2
33.8
27.0

1352
1132
815

41.6
33.8
24.6

0.026

185
179
118

38.8
37.0
24.2

1003
2223
1217
2698
3573

23.8
49.3
26.9
59.7
66.1

983
1387
894
2037
2063

30.4
42.4 <0.001
27.2
61.8 0.069
61.9 <0.001

137
231
114
309
333

28.8
47.9
23.3
63.8
68.8

3860

84.4

2589

80.1 <0.001

398

82.6

0.306

3368
3261
690

76.1
75.2
13.9

2300
2164
377

71.4 <0.001
67.9 <0.001
11.4 0.001

359
343
52

74.7
73.2
10.4

0.495
0.342
0.030

1410
1774
1239

44.4
35.4
20.2

1304
1185
737

43.1
35.5
21.4

199
172
110

44.3
34.2
21.5

0.773

Kraków residents excluded
p-value for comparison of Krakow vs. whole Poland
c
p-value for comparison of Krakow vs. big towns
TC = Total Cholesterol, LDL-C = LDL-cholesterol, BMI = Body Mass Index
a
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0.355

0.407

0.261

0.035
0.080
0.246
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by the doctor in the past. Ten-year risk of fatal CVD
was calculated for each participant using the SCORE
(Systematic Coronary Risk Evaluation) algorithm that
included age, sex, smoking status, systolic blood pressure
and concentration of total cholesterol, according to Conroy R.M. et al. (11). The risk was subcategorized as low
(<1%), average (1-<5%) and high (≥5%). Women were
asked if they still had periods and those who answered
negatively were asked additional question about cause
of menopause (natural or surgical).
The WOBASZ study was approved by the Ethics Committee at National Institute of Cardiology in
Warsaw and the HAPIEE Project was approved the
ethics committee at University College London, United
Kingdom and by the Ethics Committee at Jagiellonian
University Medical College, Krakow, Poland. All participants gave written informed consent.
Statistical analysis was done separately for men
and women. Calculated percentages were adjusted according to age. For the adjustment, age distribution of
the general Polish population in 2003 (standard population) was used. The method applied was described by
Kalton G. and Flores-Cervantes I. (12). The differences
between Krakow sample and whole Poland sample and
between Krakow sample and sample from the other big
towns were tested using χ2 test. Statistical significance
was accepted at p<0.05. Results were presented as
numbers of participants observed in each category and
age-adjusted percentage. All calculations were done
using SPSS Software, IBM, Armonk, NY.

RESULTS
The final study sample included 17 503 participants,
6 888 (39.4%) from the WOBASZ Study (the whole
Poland sample) and 10 615 (60.6%) from the HAPIEE
Project (Krakow sample). In WOBASZ sample, there
were 992 residents of big towns (excluding Krakow).
There was no difference in proportion of men and
women and in age distribution in the samples studied.
Distribution of SES characteristics, perceived health,
prevalence of CVD risk factors and distribution by
SCORE risk categories in men is presented in Table I.
There were slightly more single men in the whole Poland
sample than in Krakow sample (6.1% vs. 4.5%), and
more divorced men in Krakow than in the whole Poland
(5.8% vs. 4.3%). Men in Krakow had similar distribution
of marital status compared to men in other big towns.
One-third of men from Krakow had university education,
while in Poland and big towns proportion of university
education was much lower (9.7% and 15.1%, respectively). Compared to Krakow (44.3%), more men from
the whole Poland sample and more men from big towns
sample reported their perceived health as good (56.6%
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and 64.1%, respectively). Men from Krakow were more
frequently occupationally active than participants from
the whole Poland (50.6% vs. 40.8%), but occupational
activity in men in Krakow was similar to the other big
towns. Men in Krakow smoked less frequently than men
in the whole Poland (39.2% vs. 41.6%), but the proportion of smokers was similar to men in other big towns.
There were more overweight participants in Krakow than
in the whole Poland (49.3% vs. 42.4%) and more obese
participants in Krakow than in the other big towns (26.9%
vs. 23.3%). Hypertension and hypercholesterolemia were
more frequent in men from Krakow than in men from
the whole Poland but when compared with men in the
other big towns, the prevalence was similar. Diabetes
was more frequent in men from Krakow (13.9%) than
in the whole Poland as well as in men from the other big
towns (11.4% and 10.4%, respectively). The differences
in the distribution by SCORE risk categories between the
samples studied were not significant.
Distribution of SES characteristics, perceived
health, prevalence of CVD risk factors and distribution by SCORE risk categories in women are presented
in Table II. There were more married women in the
whole Poland sample than in Krakow sample (73.7%
vs. 67.7%), while more single and divorced women in
Krakow than in the whole Poland (7.3% vs. 4.3% and
9.7% vs. 5.3%, respectively). There was no significant
difference in distribution by the categories of marital
status between women from Krakow and women from
big towns. More women in Krakow (27.7%) than in the
whole Poland and big towns sample had university level
of education (9.1% and 16.5%, respectively). Fewer
women from Krakow (34.2%) had good perceived
health compared to women from the whole Poland and
from the other big towns. (50.2% and 56.1%, respectively). Women from Krakow were more occupationally active than women from the whole Poland (39.4%
vs. 30.1%), but proportion of occupationally active
women in Krakow was similar to the other big towns.
Women in Krakow smoked more often than women
in the whole Poland (30.5% vs. 24.9%), but similar to
women in the other big towns. Women from Krakow
were more frequently obese than women from the other
towns (32.5% vs. 26.8%). Prevalence of overweight
(including obesity) was higher in Krakow than in the
other big towns but the distribution by BMI category
in Krakow was similar to the whole Poland sample.
Central obesity was the least frequent in women who
lived in Krakow (67.9%) compared to women from the
whole Poland and from the other big towns (77.7% and
74.7%, respectively). There were no significant differences in the prevalence of hypertension between the
samples studied. Prevalence of hypercholesterolemia
was higher in women from Krakow than in women
from the whole Poland sample (86.5% vs. 82.7%) but
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Distribution of SES characteristics, perceived health, prevalence of CVD risk factors and distribution by SCORE risk categories
by sample studied in women

Variable
Marital status
Single
Married
Divorced/ Separated
Widowed
Education
Less than secondary
Secondary
University
Perceived health
Good
Average
Poor
Occupationally active
Smoking status
Current
Former
Never
BMI
Normal
Overweight
Obese
Central obesity
Hypertension
Hypercholesterolemia (TC≥5 mmol/l or
LDL≥3 mmol/l or lipid lowering medication)
TC≥5 mmol/l
LDL-C ≥3 mmol/l
Diabetes
SCORE
<1%
1-5%
>5%
Periods (regularly or irregularly)
Natural menopause

Kraków
(Project HAPIEE)
% (age
n
adjusted)

Whole Poland
(WOBASZ Study)
% (age
n
adjusted)

pb

Big townsa
(WOBASZ Study)
% (age
n
adjusted)

pc

382
3618
507
925

7.3
67.7
9.7
15.3

154
2652
195
586

4.3
73.7 <0.001
5.3
16.7

32
362
36
80

6.3
70.6
7.0
16.1

1559
2405
1473

27.8
44.5
27.7

2002
1258
327

56.1
34.8 <0.001
9.1

168
256
85

33.3
50.2 <0.001
16.5

1730
2840
862
1823

34.2
50.7
15.1
39.4

1808
1471
308
1080

50.2
41.1 <0.001
8.7
30.1 <0.001

287
189
34
195

56.1
37.2 <0.001
6.7
38.1 0.572

1552
1129
2748

30.5
20.7
48.8

903
639
2048

24.9
17.6 <0.001
57.5

149
115
246

29.0
22.6
48.4

1328
1770
1608
3269
3370

30.0
37.5
32.5
67.9
59.4

1057
1306
1189
2769
2170

29.9
36.7 0.659
33.4
77.7 <0.001
60.5 0.354

171
196
135
377
298

34.2
39.0
26.8
74.7
58.3

4235

86.5

2917

82.7 <0.001

448

87.4

0.546

3865
3558
528

80.8
74.9
10.2

2270
2550
313

77.2 <0.001
71.7 0.001
9.0 0.076

410
383
42

81.8
76.3
8.6

0.578
0.484
0.256

3688
823
170
1342
3328

82.1
14.8
3.1
31.8
80.5

2845
548
116
1040
2115

80
16.4 0.062
3.6
29.7 0.035
88.8 <0.001

398
81
20
173
268

78.6
17.0
4.4
34.7
85.5

0.167

0.583

0.024
0.002
0.609

0.107
0.185
0.030

Kraków residents excluded
p-value for comparison of Krakow vs. whole Poland
c
p-value for comparison of Krakow vs. big towns
TC = Total Cholesterol, LDL-C = LDL-cholesterol, BMI = Body Mass Index
a

b

similar to women from the other big towns. Similar
to men the differences in the distribution by SCORE
risk categories between the samples studied were not
significant in women. Women in Krakow (80.5%)
less frequently reported natural cause of menopause
compared to women from the whole Poland as well as
those from big towns (88.8% and 85.5%, respectively).

DISCUSSION
Compared to residents of the whole Poland and to
residents of the other big towns, residents from Krakow

had better socioeconomic characteristics (higher education and were more frequently occupationally active) but
reported worse perceived health. Krakow sample did not
differ from sample from the other big towns in Poland
in respect to classical risk factors which contribute to
the SCORE assessment of risk. Hypercholesterolemia
and hypertension (only in men) were more frequent in
Krakow than in the whole Poland sample. However,
these differences were not strong enough to be reflected
in the differences in the distribution by SCORE risk
category, which was similar in all three samples studied.
In men, the differences found between the frequency of
overweight and obesity (according to BMI) between the
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Krakow sample and the other samples studied were not
found according to central obesity, but were reflected in
higher prevalence of diabetes among residents of Krakow in comparison to residents of other big cities and
residents of the whole Poland. In women, overweight
and obesity (according to BMI) were more frequent in
the Krakow sample in comparison with residents of the
other big cities, while central obesity was less frequent
in residents of Krakow in comparison to sample of the
other big cities, what was not reflected in differences
in frequency of diabetes. Results of such comparison
are not consistent with findings of other authors, which
suggested advantage of parameters of central obesity
over measurement of BMI (13-14), but our results are
similar to outcomes found in other studies (15-16).
Such differences might be reflected in higher CVD
death rates in Krakow. However, according to the data
from 2010 (last available) Krakow had relatively low
crude mortality rate from the diseases of circulatory system (442/100.000) compared with general Polish population (461/100.000) (17). The rates were also higher in
Warsaw (459/100.000), Wroclaw (472/100.000), Katowice (540/100.000) and in Łódź (565/100.000) (17-20).
Differences between Krakow and the whole Polish
population could largely be explained by the differences
between urban and rural population. In 2010 CVD death
rates in urban areas in Poland were 430/100,000 and in
rural areas 495/100,000 and the difference existed also
between age standardized rates (3). Partly, the latter difference may be explained by high prevalence of CVD
risk factors in rural respondents which was confirmed
in Polish study (4). In the foreign studies, self-reported
data collected from American men indicated that men
living in rural areas were nearly twice as likely to report having two or more CVD risk factors than urban
men (21). Rural residents had higher values of systolic
and diastolic blood pressure, higher levels of LDLcholesterol, triglycerides and fasting blood glucose, as
well as higher values of BMI and Waist to Hip Ratio
(WHR) than urban respondents (22). Compared to urban women, those from rural areas were more likely to
be overweight or obese (23). Moreover, patients with
CVD who were residents of rural areas had worse access to CVD treatments, such as aspirin, antiplatelets,
beta-blockers, calcium channel blockers, diuretics,
angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin
receptor blockers and statins (24).
There is strong evidence that high SES is related
to the lower CVD risk. It is likely that more favourable social structure could contribute to better health
of Cracovians. Surprisingly perceived health, which
was found to be related negatively to CVD mortality
(25-26), was lower in Krakow compared to other big
towns and to the whole Poland. This suggests that a

relation between psycho-socio-economic factors and
CVD mortality is more complex.
The strength of our analysis is that the data used
were collected in the large, population studies which
used standardized research methods and CVD risk
factors were defined on the same way according to
the European Guidelines on Cardiovascular Disease
Prevention in Clinical Practice (27). However, there
are some limitations in the interpretation of the results
presented. First, although both studies aimed to study
a representative sample of the study populations, the
final participation rate could bias results. In the HAPIEE
Project participation rate was 61% (5). In the WOBASZ
Study participation rates differed by sex and by region
but in general they were slightly higher (from 64% in
men from big towns to 87% in women from small communities) (8). The rates below 70% seem to be low, but
they were relatively high when compared with other
epidemiological studies including the other arms of
the HAPIEE Project (5, 28). Usually respondents of a
study have better health and socioeconomic conditions
of living than those who did not agree to participate
(29). Also, it was demonstrated that in the Polish part
of the HAPIEE Project respondents had lower risk of
death than non-respondents (30). Second, although the
same or similar methods were used in both studies,
there is some concern about the comparability of data,
in particular on blood lipids (31). It is unlikely that there
was a larger bias due to the differences in laboratory
methods as the participating laboratories were covered
by the same external quality control programs. However, the differences in the pre-laboratory procedures,
including deep freezing of samples in WOBASZ Study,
might be a source of the small bias. Also, there were
few discrepancies in wording used in questionnaires and
in some cases answers obtained had to be combined to
ensure data comparability. The latter procedure probably
did not influence the results presented but limited the
information available.

CONCLUSIONS
Our results suggest that Krakow differs from the
other big towns in Poland and from the whole Poland
mainly in social structure. Differences in perceived
health may indicate also a different psychological environment. The differences in the exposure to the main
risk factors were found diverse and not big enough to
be followed by differences in the distribution by categories of SCORE risk assessment which appeared to
be similar in Kraków, as in the other Polish big towns
and as in the whole Poland. We believe that our study
emphasizedsuggested the importance of the risk factors which are not used by the SCORE risk assessment
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i.e. obesity, diabetes and especially psychosocial and
economic factors which may influence CVD risk and
contribute more to the explanation of the regional differences in CVD mortality.
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ABSTRACT
STUDY OBJECTIVE. To explain the regional variation in smoking-attributable mortality in Poland by selected

environmental characteristics.

MATERIAL AND METHODS. On the basis of the simplified Peto method, standardized smoking-attributable

death rates were estimated by applying data on overall mortality and mortality due to malignant neoplasms of
trachea, bronchus and lung for the years 2006-2010 obtained from the Central Statistical Office. The correlation
between smoking-attributable mortality (SAM) and selected regional characteristics was estimated in two models
of linear regression (for men and women). The characteristics of 379 NUTS-4 regions for the years 2006-2010
were derived from the CSO and other public data sources.
RESULTS. In both absolute and relative terms, the male and female SAM appeared to be higher in the northern
and western regions of Poland. For both men and women, the linear regression confirmed the significant positive correlation between the level of SAM and poverty, hazardous working conditions, crime level, low level of
settlement, low proportion of persons in agriculture and of University graduates. Additional variables correlating
with the male SAM pointed to unemployment, proportion employed in services, mortality due to intentional
self-harm and electoral turnout.
CONCLUSION.  At the NUTS-4 level, the territorial variation in male and female SAM can be partially explained
by the variation in regional characteristics indicating unfavourable economic and social conditions.
Key words: tobacco, smoking-attributable mortality, smoking-attributable death rates, regional variation

INTRODUCTION
Tobacco consumption is recognized as one of the
most important determinants of mortality worldwide
(1,2). Over the last two decades, an impressive decline in
the prevalence of cigarette smoking has been registered
in Poland for men, but not for women (3). Together with
advantageous changes in diet, alcohol consumption and
physical activity, the decrease in the use of tobacco
contributes to the so-called health miracle on the Vistula
river (Cud zdrowotny nad Wisłą), a term coined to illustrate an immediate recovery in life expectancy noted
after the fall of communism (4).
In this context the large and persisting spatial differences in tobacco consumption in Poland are a disturbing
phenomenon. Statistics on sales of cigarettes and other
*

tobacco products reveal that from the late 1950s to the
late 1980s, the consumption of tobacco was higher in
the largest cities than in other urban and rural areas, and
higher in the northern and western regions than in other
parts of the country (5,6). More recent surveys show
that in the 1990s and 2000s, the inhabitants of Poland’s
largest cities limited their tobacco consumption and, like
their rural counterparts, smoked less than the inhabitants
of small and medium urban areas (7). However, the territorial variation in smoking prevalence rates persisted
(7,8,9): men and women living in northern and western
regions have been consuming tobacco more frequently
than inhabitants of other regions of Poland. Consequently, standardized death rates due to diseases associated
with smoking have been higher in large cities and the
northern and western regions for at least three decades

This study was financed by the National Science Centre within the research project Territorial variation of mortality in Poland, project
No.2011/01/B/HS4/04797
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now (10,11). Also, recent estimates by Muszyńska et
al. (12) proved that smoking contributed to the divergence between regions in all-cause mortality between
1991-1993 and 2008-2010 for men, but not for women.
In this study, we aim to achieve a better understanding of the factors underlying the spatial variation
in smoking-attributable mortality (SAM) in Poland,
by relating it to regional socio-economic, cultural and
environmental characteristics at the NUTS-4 level.
Spatial differences in regional characteristics have been
identified as factors determining the variation of causespecific mortality associated with smoking within many
countries (cf. 13,14), including Poland (10).

MATERIAL AND METHODS
Death counts by age, sex and place of residence at
the NUTS-4 level (379 regions, powiat), due to all causes
and malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
(ICD-10 codes: C33, C34) for the years 2006-2010 were
obtained from the Central Statistical Office of Poland.
The crude death rates were calculated on the basis of midyear population counts based on the population register.
Like other authors (cf. 15,16), we rely on regional
estimates of smoking-attributable mortality as an indicator of accumulated smoking in study populations,
because the use of tobacco leads to development not
only of malignant neoplasms of the lower respiratory
tract, but also neoplasms and diseases of other organs,
including organs of the digestive tract, circulatory
system, urinary system etc. SAM at ages 35-80+ for
2006-2010 was estimated as presented in Muszyńska
et al. (12). In brief, we applied Levin’s (17) formula
for the fraction of deaths attributable to any particular
hazardous agent. The proportion of population exposed
to smoking in each region was derived with the use of
rates of registered deaths due to malignant neoplasms
of lung, and the respective death rates for smokers and
non-smokers from the second American Cancer Prevention Study (18). The relative risks of death due to
smoking were obtained by dividing the all-cause death
rates for smokers by the all-cause death rates for nonsmokers in the second Cancer Prevention Study. We
used the simplified indirect Peto-Lopez method (19)
because due to the high percentage of deaths from illdefined causes in Poland the original Peto method is not
recommended. We also adjusted the relative risks with
the use of a second-level polynomial as proposed by
Janssen and Spriensma (16) and reduced them by 30%
to obtain conservative estimates as suggested by Ezzati
and Lopez (15). The smoking-attributable death rates
were derived by multiplying all-cause mortality rates by
smoking-attributable fractions, and standardized using
the Polish population as of January 1st 2000 (20). We

calculated the mean and coefficient of variation (CV)
for age-standardized values of SAM in NUTS-4 regions.
All these calculations were done in the R program.
Two linear regression models (for men and women)
were estimated, with the standardized smoking-attributable death rates per 10,000 population as dependent
variable. We selected the following independent
variables: characteristics of local labour markets and
economies (rate of unemployment, average gross income, share of labour force in agriculture and services,
percentage of persons receiving benefits for the poor,
and the number of hazards in the work environment per
employee), indicators of the health care system (number
of medical doctors and hospital beds per 10,000 population), emission of particulates polluting the air (per
1 km2), characteristics approximating the integrity of
social and community networks (proportion of persons
living in the same place since birth, crime level (number of crimes per 1,000 population), death rate due to
intentional self-harm, turnout at political elections),
proportion of inhabitants of urban areas and proportion
of university graduates. Independent variables for the
years 2006-2010 were obtained online from the Central Statistical Office (21) and the Regional Statistical
Offices. The data on electoral turnouts in the 2005 and
2010 presidential elections (both rounds) were available
online at the National Electoral Commission’s website
and the standardized death rates due to intentional selfharm (all ages) for the years 2008-2010 were derived
from Wojtyniak et al. (22). Regression models proved to
be well-specified (Ramsey test), distribution of residuals was random (Jarque-Bera test) and the test (BoxCox) for omitted variables was rejected. No interacting
variables appeared to be statistically significant. These
calculations were done in the Stata/SE 13 program.

RESULTS
In the period 2006-2010, SAM equalled 41 per
10,000 male population and 5 per 10,000 female
population. Regional variation, however, appeared to
be higher for women than for men (Tab. I). For both
sexes, elevated mortality due to the use of tobacco was
observed in selected NUTS-4 regions in northern and
north-western Poland (Fig. 1). Conversely to what the
results on tobacco sales in the period 1958-1988 might
suggest, large cities of Poznań, Kraków, Warszawa and
Wrocław were not characterized by elevated male death
rates due to smoking. Female SAM in the above-listed
cities remained high, though not the highest in Poland.
In relative terms, SAM constituted a large part of the
overall mortality for men, but not for women (Tab. I).
In the regression models for male and female SAM,
several independent variables turned out to be statisti-
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Table I. Mean, range and coefficient of variation for all-cause and smoking-attributable death rates by sex and NUTS-4
regions, 2006-2010
Mean
All-cause
Smoking-attributable

133
44

Smoking-attributable

33

Men
Range
CV
Mean
Age standardized death rates per 10,000 population
98-166
10
44
24-68
19
5
as % of overall mortality
21-43
21-43
10

Women
Range

CV

31-58
0-10

10
46

1-20

1-19

Fig. 1. Age-standardized smoking-attributable death rates (per 10,000 population) for men
(upper panel) and women (lower panel) in NUTS-4 regions, Poland 2006-2010

Source:
calculations
on the basis of CSO data.
Source: own calculations
on theown
basis
of CSO data.

Fig. 1.

Age-standardized smoking-attributable death rates (per 10,000 population) for men (upper panel) and women
Fig. 1. Age-standardized smoking-attributable death rates (per 10,000 population) for men
(lower panel)
inpanel)
NUTS-4
Poland
2006-2010
(upper
andregions,
women (lower
panel)
in NUTS-4 regions, Poland 2006-2010

cally significant and together they explained more than
40% of the variance in the dependent variable (Tab.
II). In the model for men, such unfavourable characteristics as the unemployment rate, the percentage of
persons receiving benefits for the poor, mortality due
to intentional self-harm and the level of criminality correlated positively with the SAM. A negative correlation
was observed between the SAM and the proportions

of persons employed in agriculture and in services,
the number of hazards in the work environment per
employee, the proportion of persons living in the same
place since birth, the electoral turnout, and the proportion of university graduates. In the model for women,
fewer variables appeared to be statistically significant. A
positive correlation with female SAM was observed for
12
the percentage of persons receiving benefits for the poor
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Table II. Results of linear regressions with the smoking-attributable death rates (per 10,000 population) as dependent variable by sex, N=379, Poland 2006-2010
Explanatory variables
unemployment rate for men
unemployment rate for women
proportion in agriculture
proportion in services
number of hazards due to work environment
average gross income per capita
proportion of persons with benefits for the poor
number of medical doctors
number of beds at hospitals
emission of air pollutant
SDR due to self-harm for men
SDR due to self-harm for women
number of crimes
proportion in the same place since birth
electoral turnouts
proportion in urban areas
proportion with University degree
constant
F-statistics
Prob. > F
Adjusted R-squared
1

Men
B1
SE
0.344**
0.165
not included
-13.478***
4.232
-18.702***
6.411
-32.738***
10.316
0.002
0.001
41.807***
12.665
0.001
0.000
-0.025
0.017
-0.125
0.148
3.393***
1.065
not included
0.166***
0.046
-14.834**
5.959
-28.462***
10.187
4.185
2.827
-51.062***
16.049
66.138***
6.675
19.87
0.000
0.428

Women
B1

SE
not included

0.010
0.036
-4.292***
1.018
1.545
1.588
-4.992*
2.569
0.000
0.000
9.229***
3.417
0.000***
0.000
-0.000
0.000
-0.169
0.037
not included
0.224
0.138
0.047***
0.012
-5.431***
1.480
-1.843
2.532
0.608
0.0696
-15.708***
4.059
7.973***
1.657
21.84
0.000
0.453

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

and criminality levels, whereas a negative correlation,
for the proportion of persons employed in agriculture,
the number of hazards at work, the proportion of persons
living in the same place since birth and the proportion
of university diploma holders. The variables concerning
the health care system and environmental pollution did
not appear to be statistically significant in either model.

DISCUSSION
In the existing literature, a large number of factors have been identified as determinants of tobacco
consumption and mortality associated with smoking
(cf. 23,24). In our model for SAM, the following unfavourable economic regional conditions appeared to
be significant: unemployment (only for men), poverty
and low share of university graduates. Although no
conclusions should be drawn at the individual level,
these results remain in line with other studies showing
that smoking prevalence in Poland is negatively related
to socio-economic status (7,9,10). The SAM level  appeared to be significantly lower in regions where the
share of persons employed in agriculture and services
is high, or rather where the share of persons employed
in industry is low, as another study proved that smoking
prevalence rates are the most elevated among construction and industry employees (7). A significant negative
association between SAM and number of hazards at
work cannot be interpreted unequivocally; this result

may indicate the prevalence of precautionary measures
adopted by the labour force at work and, subsequently,
in private life too.
As for social conditions, the level of SAM correlates with, on the one hand, a relatively high level of
criminality and high male mortality due to self-harm,
and on the other, with low turnout at public elections
and a low proportion of persons living in the same place
since birth. At the territorial level, the observed regional
variation of SAM coincides with other differences
between the regions of Poland, especially between the
northern and western regions (the so-called Recovered
Territories, Ziemie Odzyskane) and the rest of country.
The Recovered Territories were incorporated into the
Polish state only after WW2 and populated with  Polish
nationals originating from the eastern part of pre-war
Poland. The consequences of this resettlement may be
observed even now: in the Recovered Territories the
population is on average younger (25) and more mobile
(11), nuptiality is distinctly lower and extra-marital and
teenage fertility higher (11,26). Also, in these regions,
the percentage of adult persons abusing alcohol is
higher and average alcohol consumption is more elevated (8,27), which is important as the combination of
tobacco and alcohol has a synergistic effect detrimental
to health. These observations, together with the results
of our study, point to low integrity of social networks
in the Recovered Territories, which may translate into
low social control and social support from families,
friends and local communities. A study conducted at
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individual level revealed that a high level of stress and
frustration remains the most important factor underlying the consumption of tobacco in Poland (27), and we
presume that during stressful life events the propensity
to start and/or maintain abusive behaviours, such as
tobacco smoking, may increase among individuals not
receiving adequate social support.
The main limitation of this study is the use of current regional characteristics for explaining the current
variation in SAM in Poland. Although this approach has
been widely applied in other studies of all-cause and
neoplasm mortality, we acknowledge that the current
regional pattern of mortality depends to a large extent
on health behaviours that took place in the past. The
development of neoplasms and other fatal diseases
results from long-term, regular use of, or exposition
to, nicotine (28), and in developed countries there is a
30-year time lag between the increase in cigarette consumption and the number of deaths due to lung cancer
(29). However, a study by Doll et al. (30) proved that
cessation of smoking has an almost immediate effect,
decreasing death risk due to neoplasm of lung. There
is also a growing body of research proving that recent
bans on smoking in public places in several countries
have resulted in significant reductions in hospital admissions for ischaemic heart diseases, cerebrovascular
diseases and asthma.
In this study the use of characteristics of social and
economic conditions in the past was not possible, as
statistics from the communist period are either unreliable or – in the case of statistics on unemployment or
income – do not exist at all. Moreover, the reform of
1999 fundamentally changed the administrative division
of Poland, which makes analysis that uses data gathered
both before and after 1999 impossible. However, the
regional variation of certain independent variables that
turned out to be statistically significant in our study has
not changed much in recent years. These are: unemployment rates since 1990 (31), male mortality due to
intentional self-harm since 1999 (22), share of persons
living in the same place since birth since the 1950s
(32), and electoral turnout since 1989 (33). Due to the
lack of reliable data, our analysis also lacked regional
prevalence rates for smoking, which could approximate
social tolerance towards the consumption of tobacco.
Indeed, local differences in attitudes towards tobacco
may contribute to the persistence, spread or cessation
of its use. Recent changes in smoking prevalence rates
in Poland, especially their decrease in the largest cities
and regions inhabited by university graduates, suggest
that certain vanguard groups are adopting behaviours
advantageous to health. Further studies should show
whether the smoking prevalence rates fall in other regions and for other social groups as well.

CONCLUSIONS
Male and female smoking-attributable mortality is
higher in northern and western regions of Poland than
in its other parts. At the NUTS-4 level, the territorial
variation in male and female SAM can be partially
explained by the variation in regional characteristics
indicating unfavourable economic and social conditions.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. Studies conducted in 2013 in Świnoujście area aimed at determining mosquito species distribution

and analyzing sites, productivity and dynamics of larva and adult breeding as well as developing guidelines for
effective mosquito control in this area.
MATERIAL AND METHODS. Entomological studies were conducted from March to September 2013. Distribution of mosquito larvae and adults was investigated. Mosquito larvae were observed mainly in April in transient
snow-melt pools.
RESULTS. Ochlerotatus cantans, Oc. communis, Oc. annulipes, Oc. punctor were the most predominant mosquito species. Since July, larvae of the following genera: Culex spp., Culiseta spp., Anopheles spp. were collected
in standing water bodies. A total of 17 species adult mosquito were identified. Of them, Oc. communis, Aedes
vexans, Culex pipiens/torrentium, Oc. Cantans, Oc. caspius predominated over other species.
CONCLUSIONS. Mosquito plague in Świnoujście area can be controlled if constant actions would be undertaken
from April (use of microbial biocides for snow-melt mosquito larva control) to August (use of microbial biocides
for polygeneration larva species control and use of chemical biocides for adult mosquito control). Furthermore,
there is a need for actions that would make environment less friendly to mosquitoes and would help to identify
breeding sites of aggressive mosquito species - Aedes vexans. There is also a necessity to educate the inhabitants
of Świnoujście area on the danger resulting from uncontrolled use of insecticides in protected areas and those
which are unique from a faunistic perspective.
Key words: mosquito control, microbial biocides, chemical biocides

INTRODUCTION
Świnoujście is located in the north-western part
of Zachodniopomorskie province on three islands:
Uznam, Wolin and Karsibór. In the central part of
Świnoujście, on Uznam and Wolin islands in the region of Przytór, Łunowo and Karsibór villages (which
belong to Świnoujście area), there are extensive forest
areas, accounting for 21.56% of total Świnoujście area
– 195 km2. Meadows and pasturelands cover 4.67% of
its area. Islands of archipelago in the inverted delta of
the Świna river are mainly treeless, marshy, periodically
flooded reed fields and grasslands. In the neighbourhood
of the western border of Świnoujście city, there are the

remainings of Zerninsee lake and small waterholes on
the territories of the Świdny Forest and Międzyzdrojski
Forest. They are located in the depressions between
dunes. Appearance of marshy areas is mainly associated with the inverted delta of the Świna river and
local holding depressions in which water collects for a
long time following heavy precipitations. Forest areas:
mixed oak–birch forest and swamp forest are present
in the areas with shallow level of ground waters while
alder forest in interdunal tunnels and firm surfaces of
peaty soils. Meadows are situated in the south-eastern
part of Świnoujście city. To a large extent, these are wet
grasslands, short sedge acidic fens and anthropogenic
damp and wet meadows. Shores of all islands (except
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for the sea shore) are covered with land or water reed
beds present in non-used meadows (1).
Such environment forms favourable conditions
for the breeding of many mosquito species (Diptera:
Culicidae). Until the 1960s, they were considered to be
the areas of malaria, tularaemia and encephalitis distribution, in which mosquitoes were the vectors of these
diseases (2,3). Actions undertaken in the 1950s and
1960s resulted in the elimination of endemic outbreaks
of these diseases. Mosquito distribution, however, is
still high there. It causes nuisance for both inhabitants
and tourists visiting that area. Potentially, such situation
may also lead to epidemic danger related to diseases
whose etiological agents may be arboviruses (4,5,6,7).
Studies conducted from March to September 2013
in Świnoujście area aimed at developing the fundamentals of mosquito control strategy in this area by
means of:
1. Determination of mosquito species as well as the
sites and dynamics of breeding of mosquito larvae
and adults.
2. Elaboration of guidelines for effective mosquito
plague control with reference to local social and
environmental determinants.

Fig.1.
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MATERIAL AND METHODS
Monitoring of mosquito breeding sites. Entomological studies were conducted from March to September 2013. The map shows area of the study (Fig.1).
In April 2013, the areas on the right and level side
of Świna were subject to entomological monitoring.
A total of 19 sites were selected for mosquito larva
collection, located on Uznam island – in the city, interdunal depressions of grey dunes, urban green spaces
(Zdrojowy Park), forest complex in Świdny Forest, on
Karsibór island – meadows, forest and built-up areas
in Karsibór village, on Wolin island – shrublands and
reed fields in Przytór and Warszów quarters.
Furthermore, in August and September, larvae were
collected in irrigation canals in Karsibór in meadows/
reed fields, bird sanctuary and water bodies situated
on island in the delta of Świna river. Samples were
collected, using dipper of standard volume, i.e. 0.35 l.
Hot water was used to killed larvae. Then, they were
placed in 96% alcohol for preservation. Such samples
were stored until they could be identified.
During monitoring, basic water parameters were
analyzed, including temperature, pH and conductivity,
using pocket tester by Hanna Instruments.

The area of Świnoujście, where monitoring of larvae and adult mosquitoes in 2013 was carried out.
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Table I. Distribution of mosquito larvae in Świnoujście area from April to September 2013.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mosquito species
Ochlerotatus cantans
Ochlerotatus annulipes
Ochlerotatus communis
Ochlerotatus punctor
Aedes cinereus
Anopheles maculipennis s.l.
Culex pipiens/torrentium.
Culiseta annulata
Conquiletidia richardii

April
+++
++
+++
++
+
-

May
-

Timing of mosquito collection
June
July
+
+
+
+

August
+
+
+
+

September
+
++
+
+

A cross (+) ranks the abundance of mosquito larvae from “+ – sporadic” to “+++ - massive” appearance.

Monitoring of adult mosquitoes. Adult mosquitoes
were observed from May 2013 in 12 - 13 areas, of which
a part was situated near larva breeding sites and others
in areas of high mosquito apperance.
Mosquitoes were caught, using standard traps,
i.e. EVS Traps by Bioquip. Traps were filled with dry
ice and then they were placed in selected areas in the
evening. In the morning hours, trapped mosquitoes
were collected, then killed by freezing and processed
for analysis.

RESULTS
Distribution of mosquito larvae. Table I presents
the distribution of mosquito larvae in observed territory
in Świnoujście area.
Mosquito larvae were observed mainly in April.
Ochlerotatus cantans, Oc. communis, Oc. annulipes,
Oc.punctor were most commonly identified. The highest number of larvae was collected in the forest, situated
in the city in the neighbourhood of Rycerska community
(67 per dipper) and transient interdunal pools in forest
behind Posejdon community (80 per dipper). In these
two sites, the distribution from monocyclic larvae
species was determined, i.e.: Oc. cantans and Oc. annulipes. Damp meadows in Karsibór village were also
the places with the high number of breeding sites. On
average, 35 and 12 larvae per dipper were collected in
pools situated in meadows in Karsibór and in the village, respectively. Both, larvae of the monogeneration
(Oc. cantans, Oc. annulipes) and polygeneration (Oc.
punctor) species were identified there.
In April, extensive, shallow water pools appear in
meadows and forests in Karsibór. Collection of larvae
by dipping, by necessity performed locally, which is
apparently of not high abundance should be considered
with regard to large area of wetlands, being an effective
‘mosquito breeder’. Similar situation was observed in
April in Świdny Forest. Its lower parts were to a large
extent flooded, forming extensive, shallow water pools

of acid pH, in which the following mosquito species
were bred: Oc. cantans, Oc. communis, Oc. annulipes.
Apparently small collections (2-9 larvae per dipper),
collected locally, should be referred to extensive area
of breeding sites. Pools, abundant in mosquito larvae
in April, situated in Świdny Forest, forests behind
Zamkowa street and Posejdon community, forest on
Karsibór island and Karsibór meadows, were gradually
overgrown with greenery and then dried. Since May, no
mosquito larvae were identified there.
Since July, the following mosquito larva species were determined: Culex spp., Culiseta annulata,
Anopheles maculipennis s.l. and Coquiletidia richardii
in standing water pools: in ditches near allotment gardens on the outskirts of the city, meliorative ditches in
meadows/reed fields on Karsibór island and wetlands on
islands in delta of Świna. Mosquito larvae of the genus
Culex spp. were also identified in waterhole in allotment
garden in Karsibór (it may be assumed that they were
present in a number of allotment garden waterholes on
private premises).
Mosquito species distribution and adult growth
dynamics. In Świnoujście area in 2013 season, a total of
17 mosquito biting species were determined. Of them,
13 were of high abundance while for 4 species only
sporadic appearance was observed. Table 2 presents
mosquito species of high distribution.
Adult mosquitoes were not observed in April. From
May to September, a total of 6,004 adult mosquitoes
were collected and classified. In spring-summer season of 2013, an observed number of mosquitoes was
not stable. Figure 2 shows the dynamics of mosquito
abundance in particular months in studied areas.
In May, adult mosquitoes of the early, monogeneration species were mainly observed (Oc. cantans, Oc.
communis), whose larvae were highly present in forest
near Zamkowa street, behind Posejdon community,
in Świdny Forest, on Karsibór island. A total of 1,871
mosquito females were collected, including only several
dozens of those of the genus other than Oc. cantans and
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Table 2. Recorded adult biting mosquitoes in Świnoujście
area in spring – autumn season of 2013.
Mosquito species

Percentage
of biting
mosquitoes in
fauna (%)

Ochlerotatus cantans*

12.4

Oc. communis*

25.5

Oc. sticticus*

2.0

Oc. annulipes*

0.9

Cocquiletidia richardii

4.8

Aedes vexans
Ae. cinereus
Oc. caspius
Oc. punctor
Culex pipiens/torrentium
Cx. modestus
Anopheles maculipennis
Culiseta annulata

25.5
4.8
10.0
1.4
15.3
1.2
0.5
0.9

Biology
Monogeneration,
late spring
Monogeneration,
early spring
Monogeneration
Monogeneration,
late spring
Monogeneration,
summer
Polygeneration
Polygeneration
Polygeneration
Polygeneration
Polygeneration
Polygeneration
Polygeneration
Polygeneration

*- larva species collected in April in water bodies situated in the
city, Karsibór village and extensive wetlands in Świdny Forest,
Międzyzdrojski Forest and meadow areas around Karsibór
village.

Oc. communis. These were: Oc. punctor (54) and Ae.
cinereus (26).
In June, late spring mosquitoes predominated in
monogeneration species (Oc. cantans, Oc. sticticus),
whose larvae breed in snow-melt pools. Furthermore,
aggressive females of polygeneration species were
identified, i.e. Ae. vexans, Ae. cinereus, Oc. caspius, Cx.
pipiens/torrentium. In June, a total of 806 mosquitoes
were collected, including 327 females of 5 monogeneration species and 479 of 8 polygeneration species (Fig.2).
In studied area of Świnoujście, no breeding sites
of the species Ae. vexans were identified despite these
highly anthropophilic and aggressive females were
reported in this areas since June.

Fig. 2.
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In July, spring and late spring species were observed rarely. Of biting mosquitoes, the dominance of
polygeneration migrant species was reported, i.e. Aedes
vexans and Ochlerotatus caspius and females of the
genus Culex pipiens/torrentium. A total of 2,434 female
mosquitoes were collected. Of them, 591 belonged to 5
monogeneration species and 1,843 females to 8 polygeneration species (Fig.2).
In August, spring, monogeneration mosquitoes
accounted for a small proportion of biting mosquitoes
present in Świnoujście. Of 711 collected mosquitoes
(Fig.2), 15 females of 5 monogeneration species were
identified. Number of polygeneration migrant species
(Aedes vexans, Ochlerotatus caspius) also decreased.
Predominance of Culex pipiens/torrentium was reported. A total of 696 females of 8 polygeneration species
were collected.
In September, mosquitoes of spring species were
practically not observed (only one mosquito was collected). Compared to summer months, the number of
mosquitoes of polygeneration species was also limited.
There were a few representatives of aggressive migrant
species: Aedes vexans and Ochlerotatus caspius (5 and
10 females, respectively). To the largest extent, synanthropic mosquitoes of the genus Cx. pipiens/torrentium
were collected (159 females), whose typical breeding
sites are anthropogenic pools (e.g. waterholes, artificial
water pools on private premises). A total of 182 mosquito females were collected in that month.

DISCUSSION
From the European and national experience transpires that the most effective method of mosquito plague
control consists in the intensification of technical and
financial efforts on larval stadium control in breeding
sites, using microbial Bacillus thuringiensis israelensis
– based insecticides (8, 9, 10).

Number of mosquito females collected, using EVS Traps, in Świnoujście area in spring-summer season of 2013
by month.
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Methods of mosquito plague control

Methods of mosquito control in Świnoujście area
seem to be relatively unambiguous if they refer to the
control of early spring larvae which breed from the end of
March to the end of April. In studies conducted in 2013,
these were Ochlerotatus cantans, Oc. communis whose
larva distribution was reported high in small water pools
in April in the city and large wetlands in Świdny Forest,
Międzyzdrojski Forest, meadows around Karsibór village. Having confirmed the presence of larvae in water
pools (permanent and transient), biological agent should
be applied evenly to larvae nutrition area. Due to the
presence of mosquito larvae in small, easily accessible
water bodies as well as extensive wetlands in forests, if
feasible, mosquito larvae specific microbial products
should be applied, using manual sprayers for small water
bodies, while in case of large, extensive forest wetlands,
aerial application is required, using agricultural aircrafts.
Data obtained suggest a considerable share of monogeneration species in biting mosquitoes in Świnoujście,
whose larvae bred in snow-melt pools in spring – ca
40% (Tab.2). Effective mosquito larva control at their
breeding sites should result in a considerable limitation
of activity of adult, aggressive females of such species
in May and June when they dominate in the fauna of
adult mosquitoes there. Since July, larvae of aggressive mosquito species Culex pipiens/torrentium (Tab.1)
were observed in water bodies, including those made by
humans. Their control should be accompanied by the
use of larvicide with selective action. Decorative waterholes and other small water bodies on private premises
should be frequently maintained or populated with fish
to stop mosquito breeding. Inhabitants of Świnoujście
area should be educated on aforesaid mosquito control
methods. During studies conducted in 2013, the presence
of polygeneration species females was reported, i.e. Aedes vexans and Ochlerotatus caspius. These mosquitoes
appeared in June while their distribution was the highest in July. In studied area, no breeding sites of these
mosquitoes were identified. It may be presumed that
breeding sites of these aggressive species were situated
beyond the studied area. To optimize mosquito control
effectiveness and reduce the nuisance of biting adult
mosquitoes in months of intense tourism movements,
it is required to identify their breeding sites as to apply
human- and environment-friendly microbial larvicides.
Reduction of aggressive biting mosquito population
is also feasible (to a relatively low extent) by the use of
chemical adulticides.
Such actions, however, are considerably less effective (mosquitoes come from non treated areas), more
difficult (actions should cover larger territories), and,
above all, they are not selective, consequently leading
to the occurrence of resistance in insects. Chemical
insecticides are also not neutral for human health and
environment (11).

Adult mosquito control products which are available
in Poland are biocidal products to combat flying insects.
It should be taken into account, however, that mainly
these are products used to eliminate insects in indoor settings or external walls of buildings. Such products, with
a few exceptions, are not intended for spatial application
in extensive areas as they were not tested with regard
to risk for environment and non-target organisms. Act
on biocidal products (12) does not specify such requirements for national registration within transition period to
the day of 31st December 2024. All 22 biocidal products
designed for the use by professionals to eliminate flying
insects have labels, containing information on danger
to the environment while their summary of product
characteristics should have information on the avoidance of use in the vicinity of waters and any danger to
bees. Therefore, the use of such products in large areas
to control adult mosquitoes should be preceded by “for
and against” in-depth analysis of local environmental
settings and social factors (13, 14).
In Świnoujście, being a health resort subject to
special protection, it should be considered to restrict
adult mosquito control methods to those which are
most required, e.g. protection of mass gatherings. It
may be also deliberated to postpone the dates of some
mass gatherings from June and July to the beginning of
August or organize them at earlier hours during a day
as to avoid the peak of mosquito activity which for the
majority of species is twilight period.
Local media may play an important role in promoting pro-ecologic methods of mosquito control and
protection against mosquitoes. Świnoujście population
needs to be educated on danger resulting from uncontrolled use of insecticides in protected areas and creating favourable sites for mosquito breeding on private
premises and garden allotments. Actions aiming at
making environment less friendly to mosquitoes should
be also promoted (e.g. damp meadow reclamation by
amelioration, cleaning and populating waterholes and
ponds with fish on private premises), protection of
human meeting places by e.g. the use of, personal and
spatial insect repellents, light traps and other modern
systems intended for protection against mosquitoes.

CONCLUSIONS
1. Mosquito plague control in Świnoujście is feasible
provided constant actions would be undertaken from
April (snow-melt larvae control) to August (polygeneration species larvae control and reduction of adult
mosquito population).
2. There is a necessity of identifying breeding sites of
aggressive mosquitoes of the species Aedes vexans
whose adults were collected in Świnoujście, how-
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ever, their larvae breeding sites were not found in
studied area. Due to the appearance of these mosquitoes and their aggressive behaviour during touristic
season (June, July and August), it is required to
monitor their breeding sites in areas not subject to
studies in 2013.
3. Apart from larvae and adult mosquito control in studied area, it is required to undertake actions that would
make environment less friendly to mosquitoes, use
luight traps, personal and spacial insect repellents,
and other modern systems intended for protection
against mosquitoes.
4. There is also a need to educate inhabitants of
Świnoujście on danger resulting from uncontrolled
use of insecticides in environment, in protected areas
which are unique from a faunistic perspective.
Authors would like to acknowledge the authorities
of Świnoujście area for their consent to conduct field
studies.
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WPROWADZENIE
Dobry stan zdrowia i dobrostan to dwa uniwersalne
cele ludzkości, które obecnie uznaje się za podstawowe
prawa człowieka i ważne składniki sprawiedliwego
rozwoju potencjału ludzkiego, gospodarczego i społecznego, i za zasoby wykorzystywane w codziennym życiu.
Oba cele, w coraz większym stopniu, uważane są za
główne przesłanki rozwoju i bezpieczeństwa człowieka.
Zdrowie nie jest już traktowane, jako pozycja na liście
wydatków, którą należy sfinansować, lecz jako istotne
dobro, o które trzeba dbać i w sprawiedliwy sposób
poprawiać jego stan. Zdrowie to pozytywna koncepcja,
w której podkreśla się wagę zasobów społecznych,
indywidualnych i potencjału fizycznego.
Zdrowie to życie 900 milionów mieszkańców 53
państw członkowskich Europejskiego Regionu WHO,
jak również wyzwanie współczesności, które wymaga
działania na rzecz sprawiedliwej poprawy poziomu
zdrowia we wszystkich krajach Europejskiego Regionu
WHO. Mając do dyspozycji obecną wiedzę i technologię, możemy i musimy osiągnąć więcej.
W dzisiejszych czasach zdrowie przewija się
programach i działaniach rządów na niespotykaną
wcześniej skalę. W dużej mierze jest to efekt działania dwóch głównych czynników - siły globalizacji
i szybkiego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
Zdrowie stanowi istotny temat debat handlowych, dyplomatycznych i dotyczących bezpieczeństwa. Sektor
ochrony zdrowia odgrywa ważną rolę w gospodarce,
będąc liczącym się pracodawcą i siłą napędową rozwoju
nauki, badań i technologii. Duże znaczenie, w kontekście zdrowia, mają prawa człowieka, choć często są
pomijane, na przykład wtedy, gdy obawy dotyczące
mobilności i migracji przeradzają się w uprzedzenia
i prowadzą do stygmatyzacji. Właśnie dlatego zdrowie
jest niezmiernie ważne.
Współczesny człowiek zakłada, że będzie miał
i musi mieć możliwość wywierania wpływu na własne
zdrowie, jak również na czynniki warunkujące zdrowie

w środowisku politycznym, społecznym, gospodarczym
i fizycznym. Dzięki temu możemy budować społeczności i osiągnąć poprawę poziomu zdrowia. Ze względu na
szerokie spektrum czynników warunkujących zdrowie
odpowiedzialność za jego stan nie może spoczywać
wyłącznie na sektorze ochrony zdrowia, pomimo że
zarówno cały sektor, jak i systemy opieki zdrowotnej
odgrywają bardzo znaczącą rolę. Potrzebne są modele
działania opierające się na współpracy z innymi sektorami i wspólnie przyjętych priorytetach. Działania
skupiające się na czynnikach warunkujących zdrowie,
powstających w wyniku działalności poszczególnych
sektorów, przynoszą więcej korzyści społecznych
i ekonomicznych.
Czynniki kształtujące obecnie obciążenie społeczeństw chorobami są niezmiernie złożone i wzajemnie ze sobą powiązane. Wśród przykładów można
wymienić starzenie się społeczeństw, migrację, rozpowszechnienie chorób niezakaźnych i zaburzeń zdrowia
psychicznego, nadal obecne w naszym życiu choroby
zakaźne, efektywność działania i problemy finansowe
systemów opieki zdrowotnej oraz słaby rozwój sektora
zdrowia publicznego w wielu krajach. Niemniej istnieją
mocne dowody na to, że można realizować efektywną
kosztowo politykę, która przyczynia się do bezpośredniej poprawy poziomu zdrowia i dobrostanu ludności,
wykorzystując przywództwo rządu i wspierające środowiska oraz promując wśród społeczeństwa poczucie
posiadania kontroli i upodmiotowienia.
Potrzebny jest nowy system zarządzania na rzecz
zdrowia na miarę potrzeb XXI wieku, który będzie
uwzględniał społeczne czynniki warunkujące zdrowie, działał w sposób sprawiedliwy i zrównoważony
i realizował cele globalne i społeczne, wykorzystując
nowe, wzajemnie ze sobą powiązane formy formalnego
i nieformalnego zarządzania oraz nowe relacje strategiczne wypracowane z uwzględnieniem opinii ludzi
i ich zaangażowania. Jest to dla nas zarówno szansa,
jak i wyzwanie.
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Wśród 53 państw Europejskiego Regionu WHO istnieje duże zróżnicowanie pod względem kulturowym, historycznym, rozwojowym oraz pod względem zamożności i posiadanych zasobów. Pomimo tych różnic państwa
członkowskie, które we wrześniu 2012 r. spotkały się
podczas corocznej sesji Regionalnego Komitetu WHO
ds. Europy, zatwierdziły i zobowiązały się do wdrażania
nowych europejskich ram polityki Zdrowie 2020. Przed
przyjęciem ram polityki Zdrowie 2020 przeprowadzono
szeroko zakrojone konsultacje zarówno w ramach Europejskiego Biura Regionalnego WHO, jak i zewnętrznie
oraz szereg nowych projektów badawczych.
Przeprowadzono m.in. pogłębioną analizę społecznych czynników warunkujących zdrowie i podziały
zdrowotne w Europejskim Regionie WHO w celu
opracowania popartych dowodami rekomendacji
dotyczących zmniejszania nierówności zdrowotnych
w regionie i założeń do przyszłych działań (1). Był
to dwuletni projekt, realizowany dwuetapowo pod
przewodnictwem Michael’a Marmot’a. Pełen raport
ukazał się we wrześniu 2013. W opracowaniu przeanalizowano poziom nierówności zdrowotnych w ramach
poszczególnych krajów i między państwami Europejskiego Regionu WHO oraz działania polityczne, które
można podjąć, dążąc do zmniejszenia istniejących
nierówności. W opracowaniu wykorzystano wyniki
prac 13 grup roboczych oraz ustalenia i rekomendacje
światowej Komisji ds. Społecznych Uwarunkowań
Zdrowia (CSDH). Wśród najważniejszych wniosków
znalazł się ten, że nierówności zdrowotne powstają na
skutek warunków, w których ludzie rodzą się, dorastają,
pracują i starzeją się, a nierówności w zakresie władzy,
pieniędzy i zasobów kształtują warunki ich codziennego
życia. W oparciu o przeprowadzone analizy i zebrane
dowody wypracowano konkretne i praktyczne rekomendacje dla interwencji politycznych podejmowanych
w całym cyklu życia i dla pokoleń, które mają potencjał
i możliwości zmniejszenia nierówności zdrowotnych.
Ilona Kickbusch odpowiadała za realizację szeroko
zakrojonego przeglądu zasad i rozwiązań usprawniających zarządzanie w dziedzinie zdrowia w celu sformułowania wskazań służących do przygotowania ram polityki Zdrowie 2020 (2). Przeanalizowano nowe metody
zarządzania, których wdrożenie dyktuje zmieniająca się
rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć w XXI w.
W badaniu wykorzystano szereg opracowań przedstawiających dodatkową, pogłębioną analizę rozważanych
zagadnień. Szczególnie podkreślono postępującą dyfuzję
procesów i uprawnień zarządczych związaną z przyjmowaniem rozwiązań opierających się na współpracy,
w ramach których proces zarządzania kształtowany jest
wspólnie przez szereg podmiotów reprezentujących
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państwo (ministerstwa, parlament, instytucje rządowe,
organy władzy, komisje, itp.), społeczeństwo (środowisko biznesu, obywatele, społeczności, globalne media,
w tym media społecznościowe, fundacje, itp.) oraz organizacje ponadnarodowe (Unię Europejską, Organizację
Narodów Zjednoczonych, itp.).
Przeprowadzone badania i analizy dostarczyły
również danych dla europejskiego badania społecznych
uwarunkowań zdrowia i podziałów w zdrowiu, zwłaszcza w aspekcie procesów zarządzania.
We wrześniu 2012 r.(3) ukazała się analiza uchwał
i deklaracji przyjętych w ciągu ostatnich 10 lat przez
Europejski Komitet Regionalny WHO oraz Światowe
Zgromadzenie Zdrowia podczas konferencji ministerialnych. Przegląd podjętych zobowiązań wskazuje,
że ramy polityki Zdrowie 2020 można postrzegać
jako próbę uporządkowania i uszeregowania wielu
wcześniejszych zobowiązań i nakreślenia, w spójny
sposób, wizji ich realizacji, która rozwiązuje problem
fragmentaryzacji i ułatwia wdrożenie. Niemniej niektórym zagadnieniom należy poświęcić więcej uwagi, na
przykład zdrowiu osób starszych, prowadzeniu leczenia
pewnych chorób niezakaźnych oraz implikacjom ekonomicznym wynikającym ze stanu zdrowia ludności
i rozpowszechnienia chorób. Ponadto badanie wskazuje,
że mechanizmy i zasady leżące u podłoża złożonych
strategii należałoby dokładniej zdefiniować i opracować. W opracowaniu zaproponowano, aby Regionalny
Komitet WHO ds. Europy podejmując nowe uchwały,
dokonywał również krótkiego przeglądu postępów
w zakresie wdrożenia wcześniej przyjętych zobowiązań.
W 2012 r. opublikowano przegląd doświadczeń
zdobytych podczas działań międzysektorowych (4).
Udokumentowano w ten sposób doświadczenia związane
z realizacją celów zdrowotnych w ramach wszystkich
przyjmowanych i wdrażanych polityk. Dokonano oceny
dowodów i porównano skuteczność różnych struktur zarządczych w zakresie działań odnoszących się do społecznych czynników warunkujących zdrowie i w konsekwencji
oddziałujących na wyniki zdrowotne w populacji. W opracowaniu podsumowano wyniki badań wskazujących,
w jaki sposób można skutecznie kształtować, wykorzystywać i utrzymywać międzysektorowe struktury zarządcze.
Ponadto przedstawiono przykłady narzędzi i instrumentów
zarządczych, które są zarówno praktyczne, jak i możliwe
do przyjęcia dla decydentów politycznych.
Zbadano również ekonomiczne aspekty profilaktyki
chorób. Wkrótce zostaną opublikowane wyniki tego badania. Udostępniając informacje na temat efektywności
kosztowej i wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu
poszczególnych rozwiązań, opracowanie zapewni silną
bazę dowodową, wspierającą inwestycje w promocję
zdrowia i profilaktykę.
Państwa członkowskie Europejskiego Regionu
WHO przyjęły ramy polityki Zdrowie 2020 w postaci
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Źródło: Baza danych WHO European health for all.
Ryc. 1. Kwantyle przeciętnej oczekiwanej długości życia w państwach członkowskich Europejskiego Regionu WHO,
2010 rok (lub wg. ostatnich dostępnych danych)

dwuformatowej. Krótszy dokument - The European policy framework for supporting government and society
for health and well-being (5) (Europejska ramy polityki
wspierające działania rządów i społeczeństw na rzecz
zdrowia i dobrostanu człowieka) - nakreśla główne
wartości i zasady, które politycy i osoby kształtujące
politykę państwa mogą wykorzystać jako strategiczne
wskazania wspomagające praktyczną realizację ram
polityki Zdrowie 2020.
Dłuższy dokument - Health 2020 policy framework
and strategy (6) (Strategia i ramy polityki Zdrowie
2020) - zawiera więcej szczegółów dotyczących dowodów i praktycznych rozwiązań w zakresie poprawy
poziomu zdrowia i dobrostanu. Przeznaczony jest dla
osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie
polityki na szczeblach operacyjnych. Dokument ten
stanowi żywy przewodnik po strategiach i politykach,
wskazując zmiany w zakresie istniejącej bazy dowodów
i stosowanych praktyk. Nie jest to zestaw zaleceń, lecz
dokument ramowy o praktycznym charakterze, który
może być wykorzystany i wdrożony przez wszystkie
państwa, bez względu na panujące w nich uwarunkowania, potrzeby czy ambicje.
W tle ram polityki Zdrowie 2020 kryją się zróżnicowane doświadczenia Europejskiego Regionu WHO.
Poziom zdrowia mieszkańców poprawia się, ale utrzymują się poważne nierówności zdrowotne. Na rycinie
1 pokazano kwantyle przeciętnej długości życia w państwach europejskich. Między krajami regionu zaznaczają się istotne różnice, widoczne zwłaszcza w gradiencie
wschód – zachód. Należy zauważyć, że w przypadku

dziecka urodzonego we Wspólnocie Niepodległych
Państw prawdopodobieństwo zgonu przed ukończeniem piątego roku życia jest trzykrotnie większe niż
w przypadku dziecka, które rodzi się w państwie UE,
a współczynniki umieralności okołoporodowej kobiet
w niektórych krajach regionu są aż 43-krotnie wyższe
niż w pozostałych.
Z pewnością istnieją różnice między państwami
regionu pod względem jakości i dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej. Co więcej, wszystkie dostępne dowody wskazują, że wynikają one przede wszystkim ze
zróżnicowanych warunków społeczno-ekonomicznych.
Wiążą się one również z rozpowszechnieniem zachowań mających wpływ na zdrowie, w tym z paleniem
tytoniu, używaniem alkoholu, sposobem odżywiania,
aktywnością fizyczną i zaburzeniami zdrowia psychicznego, które z kolei mają społeczne uwarunkowania
i odzwierciedlają stres oraz trudną sytuację życiową
i społeczną wielu osób.
Ramy polityki Zdrowie 2020 mają pomóc nam stawić czoła nowym wyzwaniom. Celem jest „osiągnięcie
znaczącej poprawy zdrowia i dobrostanu ludności,
zmniejszenie nierówności zdrowotnych, wzmocnienie zdrowia publicznego i zapewnienie systemów
ochrony zdrowia skupionych na potrzebach człowieka
– powszechnych, sprawiedliwych, zrównoważonych
i wysokiej jakości.” Zdrowie 2020 opiera się na wartościach ujętych w Konstytucji WHO – podstawowym
prawie każdej istoty ludzkiej do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia bez względu na
pochodzenie etniczne, płeć, wiek, status społeczny
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i możliwości zapłaty. Ważne są również zasady sprawiedliwości, zrównoważenia, jakości, przejrzystości,
odpowiedzialności, prawa do uczestniczenia w procesie
podejmowania decyzji i poszanowania godności.
Podsumowując, Zdrowie 2020 kładzie nacisk na:
• skupienie się na zdrowiu i dobrostanie jako barometrach rozwoju;
• przyjęcie kompleksowego podejścia do pełnego
spektrum czynników warunkujących zdrowie;
• działania w zakresie głównych priorytetów zdrowia
publicznego w Europejskim Regionie WHO i rozwiązania, które sprawdzają się w praktyce;
• przyjęcie nowych, ambitnych metod przywództwa
opartego na współpracy w celu zaangażowania wielu
partnerów i zmobilizowania szerokiego poparcia
politycznego i kulturowego dla rozwoju zdrowia,
które pozwoli wypracować wspólne rozwiązania;
• określenie wstępnych warunków niezbędnych do przeprowadzenia zmiany i podjęcie właściwych działań;
• znalezienie odpowiednich sposobów przedstawienia
korzyści z inwestycji w zdrowie, w tym dowodów
dotyczących korzyści wynikających z wprowadzenia
celów zdrowotnych do wszystkich realizowanych
polityk i skutecznych metod wdrożeniowych;
• wskazanie metod skuteczniejszego upodmiotowienia i wzmocnienia roli obywateli i pacjentów
jako kluczowych czynników poprawy wyników
zdrowotnych, efektywności działania i zadowolenia
z systemów ochrony zdrowia;
• wdrożenie skutecznych i efektywnych metod pozwalających na wykorzystanie nowych możliwości,
które stwarza działanie w sieci, partnerstwo, komunikacja i technologie;
• wdrożenie w Europejskim Regionie WHO wspólnego mechanizmu budowania poparcia i utrzymywania
jedności i spójności informacji w ramach społeczności działającej na rzecz zdrowia publicznego;
• wskazanie luk w obecnym stanie wiedzy i określenie
nowych priorytetów badawczych; oraz
• zapewnienie stale działającej platformy komunikacyjnej, umożliwiającej udostępnianie i wymianę
praktycznych doświadczeń przez osoby kształtujące
politykę i działające na rzecz zdrowia publicznego
w całym regionie.

WARTOŚCI I TEMATY UJĘTE W RAMACH
POLITYKI ZDROWIE 2020
W dzisiejszych czasach choroby niezakaźne
i zaburzenia zdrowia psychicznego mają największy
udział w obciążeniu społeczeństw chorobami. Są one
zakorzenione w uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych i stylu życia, który również warunkowany jest
społecznie. Choroby te powstają w wyniku interakcji
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ludzi z wieloma czynnikami warunkującymi zdrowie
w całym cyklu życia. Istnieją jednoznaczne dowody,
które wskazują, że równy i sprawiedliwy dostęp do
zasobów i możliwości rozwojowych w okresie wczesnego dzieciństwa, dobrego wykształcenia i pracy oraz
odpowiednich warunków mieszkaniowych i dochodów
korzystnie wpływa na zdrowie.
Ramy polityki Zdrowie 2020 opracowano z myślą
o tym, aby zmierzyć się z podstawowymi przyczynami
tych zjawisk. Prowadzone współcześnie badania nie tylko wskazują na obciążenie ekonomiczne, spowodowane
przez rozpowszechnione obecnie choroby. Dowodzą
również, że problemy te można rozwiązać, jeżeli większy nacisk położymy na promocję zdrowia, profilaktykę
chorób i zdrowie publiczne, stosując metody, które
zmierzają do zmniejszenia gradientu społecznego w stanie zdrowia i zapewniają wsparcie osobom wykluczonym i będącym w najtrudniejszej sytuacji społecznej.
Niemniej obecnie polityki realizowane poza sektorem
zdrowotnym, w wielu krajach nie uwzględniają kwestii
zdrowia oraz równości i sprawiedliwości zdrowotnej.
W większości krajów wydatki na systemy ochrony zdrowia mają istotny udział w budżetach państw,
a koszty opieki zdrowotnej rosną w szybszym tempie
niż dochód narodowy. Wiele kosztów napędzanych jest
przez stronę podażową, na przykład przez nowe terapie
i technologie, jak również wzrastające oczekiwania
obywateli dotyczące ochrony przed czynnikami ryzyka
zdrowotnego i dostępności wysokiej jakości interwencji
medycznych. Systemy ochrony zdrowia, podobnie jak
i inne sektory, muszą podjąć działania dostosowawcze
i przeprowadzić zmiany, koncentrując się głównie na
opiece podstawowej, promocji zdrowia i profilaktyce
i zwracając większą uwagę na zapewnienie opieki zdrowotnej skupionej na potrzebach człowieka i bardziej
zintegrowanej (np. zintegrowanie opieki podstawowej
i wtórnej czy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).
O potrzebie tych zmian świadczą fakty. W ostatnim
okresie promocja zdrowia i działania ograniczające
występowanie czynników ryzyka zdrowotnego miały
ponad 50% udział w zmniejszeniu globalnej umieralności z powodu choroby wieńcowej. Niemniej OECD
szacuje, że państwa Europejskiego Regionu WHO
wydają średnio zaledwie 3% budżetu ochrony zdrowia
na promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE, ZADANIA
I ZAŁOŻENIA ZAWARTE W RAMACH
POLITYKI ZDROWIE 2020
W ramach polityki Zdrowie 2020 wskazano dwa
powiązane ze sobą cele:
• poprawę stanu zdrowia wszystkich obywateli
i zmniejszenie nierówności zdrowotnych; oraz
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• wzmocnienie przywództwa i partycypacyjnego
systemu zarządzania na rzecz zdrowia.
Oprócz dwóch powyższych celów, Zdrowie 2020
opiera się na czterech priorytetowych obszarach realizacji polityki, które są ze sobą powiązane, wzajemnie
od siebie uzależnione i wspierające się:
• inwestowanie w zdrowie w oparciu o podejście
uwzględniające uwarunkowania zdrowia w cyklu
życia i upodmiotowienie człowieka;
• zapobieganie i zwalczanie chorób niezakaźnych
i zakaźnych będących istotnym wyzwaniem zdrowotnym w Europejskim Regionie WHO;
• wzmocnienie systemów ochrony zdrowia skupionych na człowieku, zdolności działania i gotowość
do zapobiegania skutkom klęsk i sytuacji kryzysowych w obszarze zdrowia publicznego oraz systemów nadzoru i reagowania;
• budowanie elastycznych społeczności i wspierających środowisk, posiadających zdolność adaptacji
do zmieniających się warunków życia.
Chcąc realizować wszystkie cztery priorytety,
należy podjąć działania o charakterze przekrojowym,
odnoszące się do wielu aspektów. Nowe podejście do
zarządzania na rzecz zdrowia musi odwoływać się do
społecznych uwarunkowań zdrowia, zrównoważonych
i zapewniających równość rozwiązań oraz celów globalnych i społecznych, wykorzystując nowe, wzajemnie
ze sobą powiązane formy formalnego i nieformalnego
zarządzania oraz nowe, strategiczne relacje wypracowane z uwzględnieniem głosu ludzi i ich zaangażowania.
Rządy w większym stopniu mogą oddziaływać na
zdrowie, gdy łącząc ze sobą różne polityki, inwestycje
i świadczenia, koncentrują się jednocześnie na zmniejszaniu nierówności. Na nich spoczywa odpowiedzialność za opracowanie krajowych, międzysektorowych
strategii, które zapewniają planowanie i nadzór, wskazując cele ukierunkowane na sprostanie największym
wyzwaniom, takim jak realizacja podejścia uwzględniającego uwarunkowania zdrowia w cyklu życia,
wzmocnienie systemów ochrony zdrowia oraz zdrowia
publicznego i upodmiotowienie człowieka. Strategie
międzysektorowe – na przykład wykorzystujące politykę i regulacje fiskalne – powinny skupiać się na
działaniach prowadzonych w środowisku szkolnym
lub w miejscu pracy i promować profilaktykę wtórną,
w tym ocenę ryzyka i badania przesiewowe.
Na szczególną uwagę zasługują zaburzenia zdrowia psychicznego będące jedną z głównych przyczyn
długotrwałego stresu i niepełnosprawności. Około
jednej czwartej ludności Europejskiego Regionu WHO
doświadcza problemów zdrowia psychicznego w czasie
swojego życia. Badania pozwalają nam lepiej zrozumieć
szkodliwe zależności między zaburzeniami zdrowia
psychicznego a marginalizacją społeczną, bezrobociem,
bezdomnością oraz nadużywaniem alkoholu i innych
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substancji powodujących uzależnienie. Dużym wyzwaniem jest promocja wczesnego diagnozowania depresji
i zapobiegania samobójstwom poprzez inicjowanie
programów interwencji środowiskowych, która nabrała
szczególnego znaczenia w czasie ostatniego kryzysu
gospodarczego, gdy np. w Grecji liczba samobójstw
wzrosła o 17%, a w Irlandii o 13%. Dowody wskazują, że
podobnie jak w przypadku innych szkodliwych skutków
zdrowotnych załamania gospodarczego, tego typu niekorzystne trendy wzrostowe można skutecznie ograniczać,
stosując właściwie ukierunkowane rozwiązania w zakresie ochrony socjalnej oraz aktywne polityki rynku pracy.
Ramy polityki Zdrowie 2020 są całkowicie spójne
z Ogólnym programem prac WHO oraz innymi działaniami i instrumentami międzynarodowymi. Stanowią
wsparcie dla realizacji globalnych inicjatyw w zakresie
zwalczania chorób niezakaźnych, takich jak przyjęta
w 2011 r. Polityczna deklaracja ONZ w sprawie zapobiegania i zwalczania chorób niezakaźnych, Konwencja ramowa WHO o ograniczeniu użycia tytoniu oraz
Globalna strategia w sprawie żywienia, aktywności
fizycznej oraz zdrowia. Konieczna będzie również
kontynuacja działań w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych, co wymaga pełnego wdrożenia Międzynarodowych regulacji zdrowotnych, usprawnienia wymiany
informacji oraz wspólnego nadzoru i zwalczania chorób.
Stawiając czoła złożonym i wzajemnie ze sobą powiązanym czynnikom, które warunkują rozpowszechnione obecnie choroby, musimy podejmować decyzje
w warunkach niepewności i w oparciu o niedoskonałą
wiedzę. Dlatego nie sprawdzą się metody opierające
się na racjonalnym, liniowym myśleniu. Aby poradzić
sobie w sytuacjach, gdy nie można w pełni przewidzieć
szerszych skutków systemowych wielu podejmowanych interwencji, niezbędna jest wiedza pozyskiwana
z systemów i kompleksowy sposób myślenia. Dla
rozwiązania problemu niepewności coraz ważniejsze
stają się interwencje podejmowane na mniejszą skalę,
które sprzyjają uczeniu się i adaptacji nowych metod.
Zdrowie 2020 koncentruje się na wzmocnieniu systemów ochrony zdrowia skupionych na pacjencie i ich
zdolności do zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej i uzyskania poprawy wyników zdrowotnych.
Systemy ochrony zdrowia muszą mieć zapewnione
odpowiednie i zrównoważone finansowanie, strukturę
dopasowaną do realizowanych celów i muszą wykorzystywać rozwiązania o udowodnionej skuteczności.
Wymaga to reorientacji systemów ochrony zdrowia,
których priorytety powinny obejmować: profilaktykę
chorób, realizację zintegrowanych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie ciągłości opieki, stałe doskonalenie
jakości, wspieranie samoopieki pacjentów i przeniesienie świadczeń opiekuńczych możliwie najbliżej
domu pacjenta, przy zachowaniu ich bezpieczeństwa
i efektywności kosztowej.
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Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki
Szkodliwe czynniki i zagrożenia występujące
zdrowotnej stanowi globalne zobowiązanie WHO, ujęte w środowisku naturalnym stanowią jeden z głównych
również w ramach polityki Zdrowie 2020, i łączy się czynników warunkujących zdrowie. Wiele schorzeń
z zobowiązaniem do ustanowienia opieki podstawowej ma związek z aspektami środowiskowymi, takimi jak
podstawowym filarem systemów ochrony zdrowia zanieczyszczenie powietrza lub skutki zmian klimatu,
w XXI wieku. Do przeprowadzenia wspomnianych które z kolei powiązane są ze społecznymi czynnikami
zmian w systemach ochrony zdrowia i zdrowia publicz- warunkującymi zdrowie. Korzyści zdrowotne wyninego niezbędny jest bardziej elastyczny, posiadający kające z gospodarki niskoemisyjnej i korzystne skutki
liczne umiejętności i pracujący zespołowo personel.
zdrowotne polityki środowiskowej były przedmiotem
Opracowanie i przyjęcie w 2012 r. przez Regionalny rozważań podczas Konferencji Narodów ZjednoczoKomitet WHO ds. Europy Europejskiego planu działania nych nt. Zrównoważonego Rozwoju, Rio +20.
na rzecz wzmocnienia zdrowia publicznego i świadczeń
opieki zdrowotnej jako głównej podstawy realizacji
PROCES WDROŻENIA I KOLEJNE
zapisów zawartych w ramach polityki Zdrowie 2020 było wyrazem ich poparcia. Plan działania skupia się DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ
na poprawie usług i infrastruktury zdrowia publicznego
PAŃSTWA
i na aspektach zdrowia publicznego w świadczeniach
opieki zdrowotnej. Proponuje zestaw 10 podstawowych,
Zdrowie 2020 uwzględnia fakt, że poszczególne
horyzontalnych działań w zakresie zdrowia publicznego,
kraje
rozpoczynają wdrażanie przyjętych założeń
które powinny stać się ujednoliconą podstawą wytyczającą
w
odmiennych
uwarunkowaniach i przy zróżnicowanej
kierunek działania dla europejskich władz zdrowotnych
w dziedzinie monitorowania, oceny i kształtowania po- zdolności działania. Jednocześnie ramy polityki mają
lityk, strategii i działań zmierzających do zreformowania zachować spójny i praktyczny charakter, pomimo
i usprawnienia sektora zdrowia publicznego. Jeżeli chce- różnic w początkowych warunkach wdrażania. Wśród
my osiągnąć poprawę wyników zdrowotnych, niezbędne konkretnych celów należy wskazać: uzyskanie jednojest wzmocnienie funkcji i zdolności operacyjnej sektora znacznego zobowiązania politycznego do działania na
zdrowia publicznego. Potrzebne są inwestycje umożliwia- 15 rzecz zdrowia i nadanie sprawom zdrowia większej
jące wprowadzenie zmian instytucjonalnych w obszarze wagi w programie politycznym; przyjęcie podejścia
zdrowia publicznego i działania na rzecz wzmocnienia przewidującego uwzględnianie celów zdrowotnych we
realizowanych
politykach; wzmocnienie
nadzieję
osiągnąć
zakresie sprawiedliwejwszystkich
poprawy stanu
zdrowia ludności.
ochrony i promocji
zdrowia
oraz wprofilaktyki.
dialogu
politycznego
na
temat
Należy
również wskazać
polityki i czynstrategie wielosektorowe, które mają byćzdrowia i czynników
Rozwijanie
elastyczności
stanowi kluczowy
zdrowie;
oraz wprowadzenie odpowienik ochrony iwykorzystywane,
promocji zdrowia,na
i dobrostanu,
przykład wzarówno
przypadkuwarunkujących
zwalczania chorób
niezakaźnych.
dzialności
za
osiągane
wyniki
zdrowotne.
na poziomie Pakiet
jednostki,
jak i ispołeczności.
narzędzi
instrumentówElastyczne
służących do realizacji ram polityki Zdrowie 2020
Ramy
polityki
Zdrowie
2020
społeczności posiadają
potrafią
wypracować
środki, publiczne, to wyraźne wytyczne proponują rozwiązania
ma w tymlub
pomóc.
Jeśli
chodzi o zdrowie
udowodnionej skuteczności pod kątem wszystkich
które umożliwiają
im aktywne
reagowanie
na nowe planu
lub odziałania
uzyskamy
po analizie
Europejskiego
napowyżej
rzecz wzmocnienia
wskazanych
problemów. W celu usprawnienia
niekorzystne sytuacje. Potrafią również przygotować się
zdrowia publicznego i związanego z nim narzędzia
samooceny.
Ramy
polityki realizacji założeń
współpracy
z
państwami
i wsparcia
do zmian gospodarczych, społecznych i środowiskowych
Zdrowie
2020
nie
są
opracowaniem
akademickim,
ani
dokumentem
zalegającym
i dobrze radzą sobie w przypadku kryzysu lub trudności. określonych w ramach polityki Zdrowie 2020, Europejskie Biuro
Regionalne WHO opracowuje pakiet usług
na półce, lecz stanowią praktyczny przewodnik
wdrożeniowy.

Ryc. 2.

Przedstawienie ram polityki
„Zdrowie 2020”
interesariuszom z różnych
sektorów

Analiza sytuacji w kraju pod
kątem założeń ram polityki
„Zdrowie 2020”

Wdrożenie zapewniające
zaangażowanie całego
sektora rządowego i całego
społeczeństwa

Społeczne czynniki
warunkujące zdrowie,
równość, kwestie płci i
prawa człowieka

Opracowanie, na podstawie
„Zdrowia 2020”,
polityki zdrowia, strategii i
planów na szczeblu
krajowym i niższych

Wzmocnienie sektora
zdrowia publicznego i
świadczeń

Wzmocnienie monitoringu
i ewaluacji

Wykorzystanie nowych
koncepcji i dowodów
w wymiarze operacyjnym

Zintegrowane wdrożenie
czterech priorytetowych
obszarów ram polityki
„Zdrowie 2020”

Zestaw dziewięciu elementów ram polityki Zdrowie 2020

Ryc. 2. Zestaw dziewięciu elementów ram polityki Zdrowie 2020

Nr 1

111

Zdrowie 2020

i narzędzi, który zapewni państwom członkowskim systematyczne wsparcie w realizacji głównych, horyzontalnych
i strategicznych zadaniach określonych w ramach polityki
Zdrowie 2020 (ryc. 2 wskazuje dziewięć elementów tego
pakietu) oraz wskaże pragmatyczne ogniwa i punkty
wyjścia do podjęcia bardziej szczegółowych działań. Dla
każdego składnika pakietu opracowany będzie zestaw
priorytetów i usług zapewniających osiągnięcie znacznego
„zysku netto”, a także wytyczne i narzędzia. Pakiet będzie
podlegał systematycznej aktualizacji, aby uwzględniać
wnioski z postępów w realizacji założeń ram polityki
Zdrowie 2020 przez poszczególne kraje i udostępniać
najbardziej obiecujące praktyki i wiedzę.
Dla wszystkich krajów punktem wyjścia musi
być opracowanie narodowej polityki zdrowia oraz
wspierających jej realizację strategii i planów. Należy
ją przygotować na podstawie solidnej oceny potrzeb
i ustalić, co dany kraj ma nadzieję osiągnąć w zakresie sprawiedliwej poprawy stanu zdrowia ludności.
Należy również wskazać polityki i strategie wielosektorowe, które mają być wykorzystywane, na przykład
w przypadku zwalczania chorób niezakaźnych. Pakiet
narzędzi i instrumentów służących do realizacji ram
polityki Zdrowie 2020 ma w tym pomóc. Jeśli chodzi
o zdrowie publiczne, to wyraźne wytyczne uzyskamy
po analizie Europejskiego planu działania na rzecz
wzmocnienia zdrowia publicznego i związanego z nim
narzędzia samooceny. Ramy polityki Zdrowie 2020
nie są opracowaniem akademickim, ani dokumentem
zalegającym na półce, lecz stanowią praktyczny przewodnik wdrożeniowy.
Ocena skutków oddziaływania polityk na zdrowie
i ewaluacja ekonomiczna to także cenne narzędzia, które
pomogą w ocenie potencjalnych skutków poszczególnych polityk. Można je wykorzystać do oceny wpływu
polityk na kwestie równości, natomiast dane jakościowe
i ilościowe o zdrowiu można wykorzystać do oceny
wpływu polityk na zdrowie.
Szczególnie obiecujące jest to, że szereg krajów
opracowuje już główne założenia polityczne, strategie
i plany w celu wdrożenia ram polityki Zdrowie 2020,
zharmonizowane z polityką zdrowia. Niektóre pracują
już nad wdrożeniem konkretnych elementów ram polityki
Zdrowie 2020 - zgodnie z ich wartościami i zasadami.
Europejskie Biuro Regionalne WHO będzie systematycznie wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu
polityki ramowej Zdrowie 2020 w latach 2014-2015. Podejmie również nową inicjatywę mającą na celu wsparcie
nowych form działalności sieciowej państw, instytucji
i osób, a także współpracy w Internecie.
Wdrożenie ram polityki Zdrowie 2020 będzie
wymagało aktywnego działania wielu organizacji
i podmiotów zainteresowanych rozwojem zdrowia
i zdrowia publicznego w Europie. Współpraca z UE
zapewni mocną podstawę, znaczne możliwości i do-

datkowe korzyści, ale potrzebne będzie zaangażowanie
wielu innych organizacji i sieci organizacji, które są
zbyt liczne, aby je wszystkie wymienić. Pomimo że
nastawienie do sektora prywatnego jest zróżnicowane,
to jego etyczne zaangażowanie może w istotny sposób
wspomóc realizację założeń ram polityki Zdrowie 2020.
Utworzona przez WHO Europejska Sieć Zdrowych
Miast stanowi przykład sieci, która może wiele zrobić
dla ułatwienia procesu wdrażania ram polityki Zdrowie
2020. Około 69% ludności Europejskiego Regionu WHO
mieszka w miastach, a miasta mogą zapewnić wspaniałe
możliwości rozwoju jednostkom i rodzinom. Mogą być
siłą napędową koniunktury gospodarczej i promować
zdrowie, umożliwiając lepszy dostęp do świadczeń
zdrowotnych, kultury i rekreacji. Niemniej miasta mogą
stanowić również skupiska ubóstwa i chorób. Niektóre
okoliczności życia w mieście, zwłaszcza segregacja
społeczna i ubóstwo, sprzyjają i wzmacniają różnice,
powodując nieproporcjonalnie większe narażenie na
niekorzystne dla zdrowia i niepożądane społecznie wzorce reagowania na deprywację społeczno-ekonomiczną.
Miasta i ich władze mogą wywierać wpływ na zdrowie i dobrostan mieszkańców, realizując różne polityki
i podejmując interwencje zapewniające wsparcie i zwalczające wykluczenie społeczne, a także promując zdrowe
i aktywne życie, bezpieczeństwo i rozwiązania korzystne
dla środowiska, odpowiednie warunki pracy i gotowość
do przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu; oraz
ograniczając narażenie na szkodliwe czynniki i uciążliwości, zapewniając zdrowe planowanie urbanistyczne
i projektowanie oraz partycypacyjne i inkluzyjne procesy
dla obywateli. Powołana przez WHO Europejska Sieć
Zdrowych Miast dostarcza wielu przykładów dobrych
praktyk w całym Europejskim Regionie WHO i będzie
strategicznym narzędziem wdrażania założeń ram polityki Zdrowie 2020 na szczeblu lokalnym.
Europejskie Biuro Regionalne WHO będzie nawiązywać i prowadzić efektywną współpracę ze wszystkimi
partnerami i sieciami organizacji w całym regionie, dążąc do
szerokiego zaangażowania, działając na rzecz zwiększenia
spójności polityki, udostępniając dane o zdrowiu, dążąc
do wzmocnienia wspólnego nadzoru oraz wspomagając
budowę wspólnych platform realizacji polityki, prowadząc
oceny, warsztaty i indywidualne konsultacje, jak również
dialog techniczny i opracowując studia przypadków.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I CELE
Podstawowe znaczenie ma podjęcie politycznego
zobowiązania w sprawie realizacji całego procesu na
poszczególnych szczeblach: światowym, regionalnym,
krajowym i lokalnym. W tym celu państwa członkowskie uzgodniły przyjęcie celów regionalnych, które
będą wyrazem podjętego zobowiązania, a jednocześnie
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pozwolą na ocenę postępów i promocję odpowiedzialności za wyniki. W 2013 r. Komitet Regionalny WHO
ds. Europy przedstawił propozycję głównych celów (7).
Zmniejszenie przedwczesnej umieralności w Regionie
Europejskim do 2020 roku.
1. Zwiększenie przeciętnej długości życia w Regionie
Europejskim.
2. Zmniejszenie nierówności w zdrowiu w Regionie
Europejskim (społeczne czynniki warunkujące
osiągnięcie celów zdrowotnych)
3. Zwiększenie dobrostanu ludności Regionu Europejskiego.
4. Zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej i „prawa do zdrowia”.
5. Przyjęcie przez państwa członkowskie krajowych
celów w zakresie zdrowia.

WNIOSKI
W dzisiejszych czasach osiągnięcie poprawy poziomu
zdrowia wymaga uwzględnienia szeregu złożonych czynników warunkujących i wywierających wpływ na zdrowie,
i w związku z tym wypracowania wielosektorowych
i wielowymiarowych polityk i interwencji. Ramy polityki
Zdrowie 2020 uwzględniają nowe realia, dążąc do przekierowania priorytetów i inwestycji, i nadania większego
znaczenia czynnikom społecznym warunkującym zdrowie
oraz do promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Dlatego
niezbędne jest opracowanie polityk zapewniających zaangażowanie całego sektora rządowego i społeczeństwa,
które pozwolą właściwie uchwycić złożoność czynników
warunkujących zdrowie we współczesnych społeczeństwach - zróżnicowanych, połączonych w układzie horyzontalnych sieci i wykorzystujących dostępne informacje.
Wiedza jest niezbędnym elementem działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia i zmniejszania nierówności.
Świat widziany z perspektywy WHO powinien dążyć
do zmniejszania różnic w zakresie zdrowia i zapewnić
powszechny dostęp do opieki zdrowotnej. Państwa
powinny stworzyć elastycznie działające systemy ochrony zdrowia, których głównych filarem powinna być
podstawowa opieka zdrowotna, i które byłyby w stanie
sprostać oczekiwaniom i potrzebom ludności. Powinny
zrealizować uzgodnione w gronie międzynarodowym
cele zdrowotne i zwalczać choroby niezakaźne. Powinny również posiadać zdolność do sprawnego działania
w przypadku wystąpienia epidemii i klęsk żywiołowych.
Ramy polityki Zdrowie 2020 mogą pomóc w osiągnięciu powyższych celów. Stanowią potężną platformę
kolektywnych działań w całym Europejskim Regionie
WHO, które pozwolą osiągnąć poprawę poziomu
zdrowia i dobrostanu obecnych i przyszłych pokoleń.
Cytując słowa Dyrektor Generalnej WHO, które czytamy w przedmowie do ram polityki Zdrowie 2020 (8)

“Światowa Organizacja Zdrowia istnieje po to, aby pomóc państwom członkowskim w pełni wykorzystać ich
potencjał zdrowotny w sposób sprawiedliwy w stosunku
do wszystkich obywateli… Roztaczam wizję organizacji
o dużej sile oddziaływania, współpracującej z państwami
członkowskimi poprzez skoordynowane działania biur
krajowych, regionalnych i siedziby głównej. I właśnie
dlatego z wielkim zadowoleniem przyjmuję nowe europejskie ramy polityki zdrowia – Zdrowie 2020.”

REFERENCES
1. Marmot Review Team. European review of social determinants of health and the health divide. Copenhagen,
WHO Regional Office for Europe, 2013.
2. Kickbusch I, Gleicher D. Governance for health in the
21st century. Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe, 2012 (http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf, accessed 16 September 2013).
3. Bertollini R, Brassart C, Galanaki C. Review of the
commitments of WHO European Member States and
the WHO Regional Office for Europe between 1990
and 2010. Analysis in the light of the Health 2020
strategy. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0020/171902/Review-ofthe-commitmentsof-WHO-European-Member-States-and-the-WHORegional-Office for-Europe-between-1990-and-2010.
pdf, accessed 16 September 2013)
4. McQueen DV, Wismar M, Lin V, Jones CM, Davies M,
eds. Intersectoral governance for health in all policies:
structures, actions and experiences. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe, 2012 (Observatory Studies
Series, No. 26).
5. Health 2020: a European policy framework supporting action
across government and society for health and well-being.
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012.
6. Health 2020: a European policy framework and strategy
for the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office
for Europe, 2013.
7. Health 2020 targets, indicators and monitoring framework. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,
2013 (EUR/RC63/8).
8. Health 2020 targets. Copenhagen, WHO Regional Office
for Europe, 2013 (EUR/RC63/Conf.Doc./7).
9. Health 2020: a European policy framework and strategy
for the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office
for Europe, 2013.
Otrzymano: 26.11.2014 r.
Zaakceptowano do publikacji: 10.12.2014 r.
Adres do korespondencji:
Dr Paulina Miśkiewicz
Dyrektor Biura Regionalnego
Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Al.Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

Artykuły redakcyjne

PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 121 - 124

Marek Posobkiewicz p.o. Główny Inspektor Sanitarny

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ
ZORGANIZOWANEJ W DNIU 16 GRUDNIA 2014 R.
Z OKAZJI 95-LECIA SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE I 60-LECIA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
Szanowni Państwo! Drodzy Goście!
Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości poświęconej 95-leciu służb sanitarnych w Polsce i 60-leciu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zabierając głos przed
tak znakomitym gremium, mam poczucie uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu. Celebrujemy daty jubileuszów ważnych instytucji nie tylko, aby podziwiać
ich przeszłość i dokonania, ale przede wszystkim, by
śmielej spojrzeć w przyszłość i wyraźniej dostrzec cel
naszych aktualnych działań. Obecność tylu znamienitych gości na dzisiejszej uroczystości jest dowodem,
że niezmiennie doceniają Państwo rolę Państwowej
Inspekcji Sanitarnej na polu bezpieczeństwa zdrowotnego i rozumieją wagę naszej misji.
Warto również sięgnąć jeszcze dalej w przeszłość.
Współgospodarzem dzisiejszych uroczystości jest Polskie Towarzystwo Higieniczne, którego geneza sięga
końca XIX wieku, kiedy to grupa polskiej inteligencji, w warunkach niewoli zamanifestowała ogromną
potrzebę działalności praktycznej na polu higieny
i kultury zdrowia. Historia Państwowej Inspekcji Sanitarnej sięga pierwszych lat naszej niepodległości.
W lutym 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem powołał do życia Ministerstwo Zdrowia
Publicznego. Ministerstwo, miało za zadanie m.in.
zwalczanie chorób zakaźnych ostrych i przewlekłych.
Ustawa sanitarna z dnia, wydana w dniu 19 lipca 1919
roku określała organizację oraz cele i zadania służby
zdrowia. Był to dokument o bardzo ważnym znaczeniu,
dający podstawę organizacji całego systemu ochrony
zdrowia w Polsce. Urzędowi, który sprawował pieczę
nad zdrowiem obywateli nadano nazwę Ministerstwo
Zdrowia Publicznego. Warto przypomnieć ten fakt dziś,
gdy gorąco dyskutowana jest kwestia projektu ustawy
o zdrowiu publicznym.
Zmieniają się uwarunkowania, ustroje, ale dla każdego kolejnego pokolenia i dla każdego człowieka jego
zdrowie i zdrowie jego rodziny stanowi wartość nie do
przecenienia. Jest w tym dla mnie i jestem przekonany,
że dla Państwa, wielka moralna satysfakcja, że jako
pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej możemy
pomagać ludziom w trosce o ich zdrowie i przyczyniać
się do zachowania tego wielkiego daru.

Przez lata funkcjonowania służb sanitarnych zostało
wydanych wiele aktów prawnych mających zasadniczy wpływ na poprawę sytuacji epidemiologicznej,
szczególnie w dziedzinie chorób zakaźnych, warunków
zdrowotnych żywności i żywienia, zaopatrzenia w wodę
do picia odpowiedniej jakości, parametrów środowiska
pracy, środowiska bytowania itp. Jednym z kolejnych,
znaczących etapów funkcjonowania służb sanitarnych
w Polsce, było powołanie w 1954 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako wydzielonej służby państwowej. Z upływem czasu zasadnicze zagrożenia zdrowia
i życia człowieka przesuwały się z chorób zakaźnych
w kierunku zagrożeń środowiskowych. Aby sprostać
wyzwaniom, wymagało to ze strony inspekcji sanitarnej nowych rozwiązań organizacyjnych i badawczych.
Poszerzone zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nabrały szczególnego znaczenia w kontekście procesów
integracyjnych z Unią Europejską. Wynika to z przyjętego przez Unię Europejską założenia, mówiącego
w Traktacie z Maastricht, że „wspólnota europejska
posiada ponadnarodowe kompetencje do prowadzenia
polityki zapobiegania chorobom i promocji zdrowia”.
Ostatecznym celem tych działań jest utrzymanie w społeczeństwach Wspólnoty wysokich standardów zdrowia
publicznego. Wymogi i cele ustanowione przez Unię
Europejską są zbieżne z zadaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która stanęła przed nowym wyzwaniem
związanym z szybką adaptacją prawa wspólnotowego
do naszych warunków społeczno-ekonomicznych.
Należy o tym przypominać oraz stale umacniać
kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ma to
istotne znaczenie chociażby w obszarze sprawowania
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. Jak
istotnym elementem polityki zdrowotnej państwa jest
ten obszar naszej działalności niech świadczy fakt, że
zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej to
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia powierzono
koordynację bezpieczeństwa żywności w naszym kraju.
Choć struktura, zadania i metody działania służb
sanitarnych podlegały stałej ewolucji, to ich misja
pozostaje niezmienna. Wyraża się ona w stałym dążeniu do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych,
zapewniających zachowanie lub przywracanie bezpie-
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czeństwa zdrowotnego ludzi. Państwowa Inspekcja
Sanitarna stoi bowiem na straży zdrowia ludzi, rozumianego w wymiarze zarówno jednostki, jak i całego
społeczeństwa. Służy temu podejmowanie działań,
których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego
nadzoru oraz kontroli mających na celu zapobieganie
zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym,
a także podejmowanie przedsięwzięć służących kształtowaniu postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu.
Inspekcja sanitarna to nie tylko tradycja, ale również
nowoczesność. Dysponujemy największą w kraju siecią nowoczesnych laboratoriów, nieraz o unikalnych
możliwościach, pracujących w zintegrowanym systemie. Posiadamy nowoczesne systemy informatyczne
gromadzące i przetwarzające dane dotyczące szeroko
rozumianej sytuacji epidemiologicznej i możliwych
zagrożeń dla zdrowia. Współpracujemy z wieloma organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa
Organizacja Zdrowia czy Europejskie Centrum Kontroli
Chorób. W dziedzinie promocji zdrowia wielokrotnie
udowadnialiśmy skuteczność i możliwość realizacji
dużych projektów wspieranych przez m.in. przez Rząd
Szwajcarii, Fundację Bloomberga z Nowego Jorku, czy
- w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego Polską
Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa zatem
istotną rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa.
Nie byłoby tych znakomitych osiągnięć bez pracy
Ludzi: świetnie wykształconych, zaangażowanych całym sercem, pracujących z poświęceniem, często w dni
wolne od pracy. Z tego miejsca pragnę podziękować
wszystkim obecnych i byłym Pracownikom Państwowej
Inspekcji Sanitarnej za ich wspaniałą pracę.
Z wyrazami głębokiego szacunku zawracam się do
byłych Głównych Inspektorów Sanitarnych.
Pragnę przypomnieć Postać Pana Profesora dr hab.
Ryszarda Brzozowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej i Głównego
Inspektora Sanitarnego w latach 1968-1984. Nie sposób
w kilku słowach omówić jego niezwykle bogaty dorobek. Pan Profesor Ryszard Brzozowski, obecnie Redaktor Naczelny miesięcznika Postępy Nauk Medycznych,
w swojej niezwykle bogatej i wielostronnej tematyce
prac naukowych, szczególne miejsce poświęcał epidemiologii i medycynie społecznej. Przykładem prac z tej
ważnej dziedziny są opracowania dotyczące przyczyn
nadumieralności mężczyzn w Polsce. Działalność
naukowa Pana Profesora Ryszarda Brzozowskiego dotyczy także epidemiologii chorób zakaźnych w Polsce.
Publikacje z tego zakresu stanowiły cenny materiał dla
rozwoju zdrowia publicznego.
Obecnie mam przyjemność współpracy z Panem
dr Andrzejem Kosiniakiem – Kamyszem - Ministrem
Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 1989-1991 oraz
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Głównym Inspektorem Sanitarnym w roku 1989. Pan
dr Andrzej Kosiniak – Kamysz jest Członkiem Rady
Sanitarno – Epidemiologicznej, grona naukowców
i ekspertów wspierających merytorycznie Głównego
Inspektora Sanitarnego.
Na dzisiejszą uroczystość nie mógł niestety przybyć
Pan dr Wiesław Jaszczyński Główny Inspektor Sanitarny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
i Opieki Społecznej w latach 1990-1991 i 1993-1997.
Trudno w kilku słowach zamknąć doświadczenie zawodowe Pana dr Wiesława Jaszczyńskiego. Pracował on
na stanowiskach wojewódzkiego inspektora sanitarnego
w Warszawie i w Szczecinie, był też lekarzem portowym
w Szczecinie. Wiele lat swojego życia zawodowego
poświęcił m. in. medycynie morskiej i tropikalnej.
Przy okazji jubileuszu wspominam również postać
Pana dr Zbigniewa Hałata – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, Głównego
Inspektora Kraju w latach 1991-1993. W latach 80-tych
pracując w Afryce Zachodniej był świadkiem narastania
nowej epidemii – epidemii HIV/AIDS. Po powrocie
do kraju poświecił się m. in. pionierskiej działalności
oświatowo-zdrowotnej na tym polu.
Pan dr Paweł Policzkiewicz był Podsekretarzem
Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Głównym Inspektorem
Sanitarnym w latach 1999-2000 oraz 2000-2001. Pan dr
Paweł Policzkiewicz przyczynił się m. in. do stworzenia
zasad finansowania całości zadań Państwowej Inspekcji
Sanitarnej przez Ministra Zdrowia.
Ważnym krokiem w kierunku usprawniania pracy
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej było wprowadzenie w roku 2004 przez Pana Generała dr Andrzeja
Trybusza, Głównego Inspektora Sanitarnego w latach
2001-2006, jednolitych standardów kontroli i procedur
postępowania organów Inspekcji. Dzięki wypracowaniu
narzędzi służących jednolitemu dokumentowaniu sprawowanego nadzoru oraz usystematyzowaniu planowania kontroli, działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zyskały na skuteczności.
Pan dr hab. Andrzej Wojtyła Minister Zdrowia
w Rządzie Hanny Suchockiej, Poseł I, III i IV kadencji
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Inspektor
Sanitarny w latach 2006-2010 - położył akcent na te
działania Inspekcji Sanitarnej, które wiążą się z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. Podczas swojego
urzędowania podkreślał, że kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych, jest wielką inwestycją
w zdrowie publiczne.
Kontynuatorem tej polityki był jego następca Pan dr Przemysław Biliński. Mówiąc o Postaci Pana
dr Przemysława Bilińskiego, należy podkreślić jego
wielki wkład w rozpoczęcie, ciągle trwającego, procesu
budowania w Polsce systemu nadzoru nad zakazem
wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Zdecydowane, skoordynowane działania

Nr 1

Przemówienie inauguracyjne

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zainicjowane
przez Pana dr Przemysława Bilińskiego doprowadziły
do zamknięcia w całym kraju, w dniu 2 października
2010 roku ponad 1300 sklepów handlujących tzw. dopalaczami. Rok 2010 był przełomowym w tym zakresie
i stanowił początek systematycznej pracy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej na tym polu.
W dniu jubileuszu należy przy tej okazji wspomnieć Osobę Pana Prof. Wiesława Magdzika Dyrektora
Departamentu Inspekcji Sanitarnej w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej, jednego z twórców
nowoczesnego podejścia do zagadnień, którymi
zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna. Pan
Profesor brał udział w zwalczaniu ospy prawdziwej
w Indiach, pełnił funkcję doradcy czasowego w zakresie
zwalczania chorób zakaźnych w Biurze Regionalnym
WHO w Kopenhadze, a następnie w New Delhi.
Dzisiejszy jubileusz jest okazją do wspomnienia
tych, którzy Państwową Inspekcję Sanitarną tworzyli
i rozwijali, a których już dzisiaj z nami nie ma. Wspominam:
1. Pana Prof. nadz. Bogusława Kożusznika Pierwszego
Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju w latach
powojennych 1955-1959
2. Pana Dr hab. Jana Rutkiewicza Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 1959-1961
3. Pana Prof. Jana Karola Kostrzewskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 1961-1968, a także Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej w latach 1968-1972.
4. Pana Gen. Profesora zwyczajnego dr hab. Jerzego
Bończaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej, Głównego Inspektora
Sanitarnego w latach 1984-1988.
5. Panią dr Irenę Głowaczowską Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 1997-1999.
Bardzo proszę Państwa o powstanie i uczczenie
pamięci zmarłych minutą ciszy. …………….Dziękuję
bardzo.
Szanowni Państwo, Dostojni Goście. Jubileusz
jest również okazją do wyrażenia słów uznania i podziękowań ekspertom i naukowcom, z którymi na co
dzień pracujemy. Na ręce Pana Profesora Mirosława
Wysockiego Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny składam
podziękowania dla Pracowników Instytutu, zaangażowanych we współpracę z Państwową Inspekcją
Sanitarną. Państwowy Zakład Higieny dał początek
służbom sanitarnym w Polsce. Do dziś ta placówka i jej
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Pracownicy stanowią kluczowe wsparcie naukowe dla
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Składam również podziękowania dla Kierownictwa
i Pracowników:
- Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
- Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
- Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,
- Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
- Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,
- Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,
- Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
- oraz kierownictwu i pracownikom Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Bardzo dziękuję Panu Pułkownikowi Tadeuszowi
Nierebińskiemu Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
Wojska Polskiego i Panu dr Maciejowi Kisielowi Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych za sprawną, efektywną współpracę. Dzięki otwartości i profesjonalizmowi Panów,
Inspekcja Sanitarna stawia skutecznie czoła wielu
wyzwaniom.
W dniu dzisiejszego jubileuszu chcę szczególnie
podziękować gronu naukowców, którzy poświęcają
swój czas i wiedzę ekspercką dla usprawniania działań Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. Na ręce Pana Profesora Andrzeja
Wojtczaka Przewodniczącego Rady Sanitarno – Epidemiologicznej składam wielkie podziękowania dla
wszystkich Członków Rady. Szanowny Panie Profesorze składam również podziękowania dla Pana, za
poświęcany czas i dyspozycyjność zawsze, kiedy Pana
ekspercki głos jest nieodzowny.
Dziękuję Konsultantom Krajowym: Pani Prof.
Walerii Hryniewicz, Konsultantowi Krajowemu
w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Pani dr Iwonie
Paradowskiej – Stankiewicz, Konsultantowi krajowemu
w dziedzinie epidemiologii. Dziękuję również Panu
Prof Andrzejowi Horbanowi Konsultantowi krajowemu
ds. chorób zakaźnych, Panu dr Wacławowi Leszkowi
Nahorskiemu – konsultantowi krajowemu w dziedzinie
medycyny morskiej i tropikalnej, jak również Panu dr
Piotrowi Burdzie Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie toksykologii. Dziękuję za wieloletnią współpracę
z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, także
Pani Prof. Lidii Brydak oraz Panu Prof. Andrzejowi
Zielińskiemu.
W sposób szczególny chcę podkreślić dzisiejszą
obecność Państwowych Wojewódzkich, Powiatowych
i Granicznych Inspektorów Sanitarnych z całego kraju.
Państwo jesteście realizatorami zadań z zakresu zdrowia
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publicznego w tzw. terenie. To Państwa decyzje wpływają bezpośrednio na poziom zabezpieczenia zdrowotnego obywateli. Jest to często niewidoczne w codziennej, rutynowej pracy, ale chyba każdy z obecnych na
tej sali przyzna, że każdy obywatel naszego kraju wie,
gdzie udać się, gdy kupi niewłaściwej jakości żywność,
czy dostrzeże niewłaściwe warunki sanitarne w miejscach publicznych. Wszyscy wtedy po prostu szukają
„Sanepidu”. Za tą trudną , czasami niewdzięczną pracę,
bardzo Państwu dziękuję. Proszę Państwa również,
aby podziękowania i wyrazy szacunku przekazać dla
Pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych,
którymi Państwo kierujecie. To dzięki Państwa codziennej wytężonej pracy, możemy cieszyć się obecnym
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poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym
Kraju. Dziękuję również Pracownikom Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jestem zaszczycony, że dane mi
jest kierować pracą tak zdyscyplinowanej i wiarygodnej w swoich działaniach służby, jaką jest Państwowa
Inspekcja Sanitarna.
Szanowni Państwo, proszę o wybaczenie jeśli nie
wszyscy zasłużeni dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ludzie zostali przez mnie wymienieni. 95 lat
funkcjonowania służb sanitarnych i 60 lat Państwowej
Inspekcji Sanitarnej to wysiłek wielu pokoleń. Dziękuję
zatem wszystkim, którzy swoją codzienną pracą budują
obecny poziom bezpieczeństwa zwrotnego w Polsce.
Jeszcze raz witam wszystkich dostojnych Gości. Dziękuję Państwu za przybycie i świętowanie razem z nami.
Marek Posobkiewicz
p.o. Główny Inspektor Sanitarny
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PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA– 60 LAT ISTNIENIA
I 95-LECIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE
Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa

STRESZCZENIE
W roku 2014 przypadł podwójny jubileusz służb sanitarnych w Polsce: 95- lecie służb sanitarnych działających
w naszym kraju i 60 lat funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W dniu 16 grudnia 2014 roku,
w warszawskim Teatrze Palladium odbyła się konferencja jubileuszowa przypominająca wydarzenia związane
z powstaniem instytucji, które po I wojnie światowej dały początek budowie struktur nadzoru sanitarno– epidemiologicznego, funkcjonującego do dziś.
Słowa kluczowe: służby sanitarne w Polsce, Państwowy Zakład Higieny, Państwowa Inspekcja Sanitarna,
zdrowie publiczne

WSTĘP
W 2014 przypadł jubileusz 95-lecia służb sanitarnych w Polsce i 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z tej okazji Główny Inspektorat Sanitarny we
współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym
i Europejskim Urzędem Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) w dniu 16 grudnia 2014 roku, w warszawskim
Teatrze Palladium zorganizował konferencję jubileuszową. Patronat honorowy nad jubileuszem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.
Patronat medialny sprawował portal internetowy Medexpress.pl

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI
Przemówienie inauguracyjne wygłosił pełniący
obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, autor
niniejszego artykułu. W przemówieniu podkreślono
znaczenie działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych Inspekcji Sanitarnej dla zdrowia publicznego
na przestrzeni minionych dziesięcioleci, a także przypomniano sylwetki Głównych Inspektorów Sanitarnych
okresu powojennego i ich wkład w budowanie systemu
nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym kraju.
W programie uroczystości przewidziano trzy wykłady:

Historię rozwoju służb sanitarnych w Polsce,
przypomniał Prof. Jerzy T. Marcinkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego; o wyzwaniach dla
zdrowia publicznego mówił Prof. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno – Epidemiologicznej
przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, natomiast
o sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
i żywienia przez Państwową Inspekcję Sanitarną - Prof.
Tadeusz Wijaszka Członek Zarządu EFSA. Podczas
konferencji nie zabrakło wystąpień gości honorowych.
Głos zabrali m. in. Maciej Piróg Doradca Prezydenta
RP do spraw zdrowia, Tomasz Latos Przewodniczący
Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Paulina Miśkiewicz
Dyrektor Biura WHO w Polsce. W jubileuszu uczestniczyła również Beata Małecka–Libera Poseł na Sejm
RP, Przewodnicząca Podkomisji Stałej ds. Zdrowia
Publicznego Sejmowej Komisji Zdrowia.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele świata
nauki z jednostek naukowych stale współpracujących
z Państwową Inspekcją Sanitarną, administracji państwowej, służb sanitarnych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, związków
pracodawców, związków zawodowych oraz konsultanci
krajowi w ochronie zdrowia. Na galę zostali zaproszeni
Państwowi Wojewódzcy, Państwowi Powiatowi i Państwowi Graniczni Inspektorzy Sanitarni z całego kraju.

Autorzy reprezentują instytucję, która organizowała konferencję jubileuszową z okazji 95- lecia służb sanitarnych w Polsce i 60- lecia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Podczas jubileuszu Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Minister Maciej Piróg wręczył odznaczenia Prezydenta RP: Krzyże Zasługi oraz Medale
Złote za długoletnią Służbę dla Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz osób współpracujących
z Inspekcją na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.
Pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
innym osobom zasłużonym dla zdrowia publicznego
przyznane zostały odznaki honorowe Ministra Zdrowia
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Dekoracji dokonali:
Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz autor niniejszego artykułu,
pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego.

HISTORIA SŁUŻB SANIATRNO EPIDEMIOLOGICZNYCH W POLSCE
1918-1939
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku
1918, po 123 niewoli rozpoczął się w Polsce proces
budowania administracji państwa. Powstawały struktury państwowe i samorządowe, w tym także instytucje nadzoru sanitarno – epidemiologicznego (1). Jak
podkreśla Stefan Paździoch (2), budowa polskiego
prawodawstwa w dziedzinie zdrowia publicznego dokonywała się w trzech epokach ustrojowych: w okresie
II Rzeczypospolitej (1918-1939), w Polsce Ludowej
(1944-1989) oraz w III Rzeczypospolitej (od 1989
roku). Przypomnieć należy, że Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski już 7 października 1918 r.,
a pierwszym aktem prawnym regulującym sprawy
ochrony zdrowia w wolnej Polsce był D e k r e t Rady
Regencyjnej o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej i Ministerstwa Ochrony
Pracy z dnia 30 października 1918 roku (3).
Jednak pierwszym, kluczowym dokumentem regulującym system ochrony zdrowia w Polsce, uznawanym
za początek funkcjonowania służb sanitarnych w Polsce
jest Państwowa zasadnicza ustawa sanitarna z dnia 8
lutego 1919 r. wydana Dekretem Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego, powołująca do życia Ministerstwo
Zdrowia Publicznego (4).
Kolejnym aktem prawnym, podpisanym już przez
pierwszego Marszałka Sejmu Ustawodawczego II
Rzeczypospolitej Wojciecha Trąmpczyńskiego, była
Zasadnicza ustawa sanitarna z dnia 19 lipca 1919
roku (5), w którym to akcie prawnym po raz pierwszy
pojawiło się pojęcie „inspekcja sanitarna”. Zgodnie
z ustawą „nadzór zwierzchni nad wszystkimi sprawami zdrowotnym w państwie” miał być kontynuowany
przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego. W art. 2 tejże
ustawy wymieniono kompetencje Ministerstwa Zdrowia
Publicznego, do których zaliczono m. in. zwalczanie
chorób w ogólności, a przede wszystkim zakaźnych,

Nr 1

ostrych i przewlekłych, sprawy zaopatrzenia w wodę,
ochronę czystości powietrza, wody, gleby, nadzór nad
bezpieczeństwem żywności, żywienia, przedmiotów
użytku, nadzór nad wytwarzaniem i sprzedażą kosmetyków, a także higienę sanitarną pomieszczeń,
higiena zawodową i ochronę pracy. (Warto może w tym
miejscu zaznaczyć, że wszystkie z ww. kompetencji, aktualnie jednak znacznie szersze, znajdują dziś
odzwierciedlenie w ustawie z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Zasadnicza ustawa
sanitarna z dnia 19 lipca 1919 roku regulowała również
kwestie związane z produkcją i sprzedażą surowic
i szczepionek i wiele innych kwestii z zakresu ochrony
zdrowia, jak choćby funkcjonowanie szpitali, ambulatoriów, domów pomocy społecznej, „statystykę lekarską”,
„szkolnictwo zawodowe – lekarskie średnie i wyższe”.
Rozwiązania te miały charakter bardzo ogólny, ramowy,
traktowały regulowane zagadnienia w sposób bardzo
zwięzły; chodziło bowiem o jak najszybsze zastąpienie
przepisów prawnych, ustanowionych przez zaborców,
z oczywistych względów, odmiennych na terenach
poszczególnych zaborów, jednolitymi, polskimi regulacjami (2). Bardziej szczegółowe unormowania
dotyczące walki z chorobami zakaźnymi znalazły
się w uchwalonej w tym samym dniu, co zasadnicza
ustawa sanitarna, ustawie „o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciwko ospie” (6) oraz w ustawie
w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych i innych
chorób występujących nagminnie, z dnia 25 lipca tego
samego roku (7).
Niezależnie od wydania w 1919 roku ww. aktów
prawnych, początek pracy nad budowaniem systemu
nadzoru sanitarno - epidemiologicznego w Polsce rozpoczął się już w roku 1918. W dniu 1 października 1918
roku rząd polski utworzył Instytut Epidemiologiczny
w ramach Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Warszawskiego (8). Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia Publicznego w przedmiocie reorganizacji
zakładów epidemiologicznych, podpisanym w dniu
29 marca 1919 r., na bazie Instytutu utworzono Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny (PCZE).
Na mocy tego aktu prawnego utworzono także państwowe zakłady epidemiologiczne, jako działy specjalne państwowej służby zdrowia. Powstały one w Krakowie, Łodzi
i Płocku. Zakład realizował zadania związane z nadzorem epidemiologicznym, rozpoznawaniem i zapobieganiem chorobom zakaźnym, produkcją szczepionek
oraz koordynowaniem akcji przeciwepidemicznych na
skalę krajową (9).
PCZE był instytucją centralną, zlokalizowaną
w Warszawie. Wobec ogromnych potrzeb służby zdrowia, w tym prowadzenia działalności profilaktycznej
w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, kontroli
żywności i wody oraz rozwiązywania wielu innych
kwestii związanych ze złym stanem sanitarnym kraju
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po odzyskaniu niepodległości, istniała konieczność
rozszerzenia jego działalności. I tak w roku 1920
powołano filie PCZE w następujących miastach: Kraków,Lwów,Łódź,Poznań, Toruń.
Dnia 7 września 1923 roku PCZE przemianowano
na Państwowy Zakład Higieny (PZH) (10). Działalność
naukowo-badawcza i usługowa Państwowego Zakładu
Higieny obejmowała takie zagadnienia jak profilaktyka,
diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych, higiena pracy, higiena psychiczna i higiena odżywiania, badania
żywności i przedmiotów użytku, inżynieria sanitarna
i administracja sanitarna. W PZH utworzono również
Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek. Wytwarzano
w nim kilkadziesiąt rodzajów tych preparatów. Od 1924
roku Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek PZH
jako jedyny w Polsce wytwarzał insulinę. Szczepionki
produkowane w PZH były szeroko znane za granicą.
Do czasu wybuchu II wojny światowej powstało 13
filii PZH: w Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łucku, Łodzi, Poznaniu, Stanisławowie, Toruniu,
Wilnie, Brześciu nad Bugiem i w Katowicach. W 1939
roku filia w Gdyni przekształcona została w Instytut
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, który istnieje do
chwili obecnej (11). W roku 1936 w filiach PZH zaczęto
tworzyć etaty dla lekarzy przeciwepidemicznych. Powstałą w ten sposób sieć zakładów powiązano w swej
działalności merytorycznej z władzami lokalnymi
służby zdrowia i administracji państwowej w powiatach
i województwach (8).
Jednym z urzędów, które realizowały zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych był Naczelny
Nadzwyczajny Komisarz do walki z epidemjami. Komisarz miał być powoływany przez Radę Ministrów
na wniosek Ministra Zdrowia Publicznego i posiadał
nadzwyczajne pełnomocnictwa na czas trwania chorób zakaźnych. Art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r.
o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego
Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu
klęską powszechną stanowił, że Minister Zdrowia Publicznego przekazuje Naczelnemu Nadzwyczajnemu
Komisarzowi kompetencje w zakresie walki z epidemiami, nie dłużej niż na 1 rok (12).
Wybuch II wojny światowej przerwał proces
rozwoju zarówno Państwowego Zakładu Higieny,
jak i całego procesu budowy systemu nadzoru sanitarnego – epidemiologicznego w Polsce. W czasie
okupacji, działalność przeciwepidemiczna była ograniczona w zasadzie do terenów Generalnej Guberni.
Niemcy dążyli do utrzymania pozafrontowych obszarów wolnych od epidemii chorób zakaźnych. W tym
celu utworzono urząd pełnomocnika do walki z durem
wysypkowym. Nadzorował on działalność kolumn
przeciwepidemicznych: wojewódzkich i powiatowych,
które składały się wyłącznie z Polaków. Szkolenia
kolumn: sanitariuszy, dezynfektorów, kierowników
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prowadziła Państwowa Szkoła Higieny w Warszawie
(8). W latach 1940-1944 niemieckie władze okupacyjne, w obawie przed chorobami zakaźnymi, pozwoliły
na ograniczoną, ściśle kontrolowaną działalność przeciwepidemiczną i sanitarną. Pod jej osłoną rozwinęła
się działalność konspiracyjna, w której największe
znaczenie miały: tajna produkcja szczepionki przeciwko
durowi wysypkowemu dla ludności polskiej, potajemne
dostarczanie jej do więzień i obozów koncentracyjnych
oraz tajne nauczanie studentów zamkniętego Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (11).

HISTORIA SŁUŻB SANIATRNO –
EPIDEMIOLOGICZNYCH
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Po II wojnie światowej na skutek zniszczeń, jakich
doznała Warszawa, w tym budynek PZH przy ul. Chocimskiej 24, okólnikiem z dnia 15 czerwca 1945 r. (Nr M
2693/45) Minister Zdrowia poinformował, że centrala
PZH mieści się w Łodzi przy ul. Wodnej 40, a filie PZH
funkcjonują w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku i Toruniu. W tym samym okólniku
Minister Zdrowia zalecał wojewódzkim i powiatowym
wydziałom zdrowia współpracę z PZH (13).
Zniszczenia po II wojnie światowej, niedożywienie,
złe warunki sanitarne, niosące za sobą występowanie
epidemii chorób zakaźnych m. in. duru plamistego,
duru brzusznego, czerwonki, błonicy stawiały znaczne
wyzwania dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
Z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej i Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w dniu 24 listopada
1944 powołano w Lublinie Naczelny Nadzwyczajny
Komisariat do Walki z Epidemiami (NNK). Jego
pierwszym Komisarzem był Prof. dr med. Jerzy Morzycki, I Vice-Minister Zdrowia (14). Do zadań NNK
należało monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
kraju i zwalczanie ognisk chorób zakaźnych. Należy
podkreślić wyjątkowo trudne warunki do prowadzenia
pracy przez powojenne służby sanitarno – epidemiologiczne. NNK w roku 1944 dysponował jedynie kilkoma
samochodami. Ze względu na trudności komunikacyjne praca Komisariatu została zdecentralizowana
poprzez utworzenie, na początek, trzech komisariatów
prowincjonalnych: Białystok, Sandomierz, Rzeszów
i centrala w Lublinie. Każdy komisarz był zobowiązany
do samodzielnego zwalczania ognisk epidemicznych,
według instrukcji i z wykorzystaniem środków centrali
w Lublinie. Komisarze terenowi mieli wykorzystywać
do współpracy lekarzy powiatowych i miejskich oraz
kierować ich pracą. Natomiast centrala w Lublinie organizowała szkolenia epidemiologiczne dla lekarzy, kursy
dla pielęgniarek i dezynfektorów, przygotowywano
liczne instrukcje dla komisarzy w terenie oraz mate-
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riały propagandowe o tematyce przeciwepidemicznej,
w postaci ulotek i plakatów (15).
Na przestrzeni lat 1944-1945 Nadzwyczajne Komisariaty do Walki z Epidemiami powstały w każdym
województwie. Opierały one swoją działalność na
Kolumnach Przeciwepidemicznych powiatowych
i wojewódzkich. W skład kolumn wchodziła jedna
higienistka i dwóch dezynfektorów, którzy przeprowadzali wywiady epidemiologiczne, a w przypadku
wystąpienia choroby zakaźnej do ich zadań należało
przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji otoczenia
i pomieszczeń, w których przebywał chory. Do końca
1945 roku w Polsce działało 450 kolumn przeciwepidemicznych i 1350 dezynfektorów. Identyfikacja ognisk
epidemicznych, a tym samym monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej kraju odbywało się w oparciu o rozbudowaną służbę meldunkową, którą pełnili meldunkowi i dezynfektorzy, którzy po prostu obchodzili osiedla
i przeglądali wszystkie mieszkania i domy. Na przestrzeni 1945 r. doszło do zacieśnienia współpracy
NNK z PZH, dzięki czemu szczegółowe instrukcje dla
Kolumn Przeciwepidemicznych i szpitali zakaźnych powstawały z udziałem tejże placówki. NNK w roku 1945
został wcielony do struktur Ministerstwa Zdrowia (14).
Należy podkreślić wyjątkowo ofiarne zaangażowanie personelu Kolumn Przeciwepidemicznych
w zwalczanie chorób zakaźnych. Praca odbywała się
w wyjątkowo trudnych warunkach, przy niejednokrotnym narażaniu życia i zdrowia samych pracowników
Kolumn.
W roku 1948 wojewódzkie struktury NNK przekształcono w oddziały sanitarno – epidemiologiczne
wojewódzkich wydziałów zdrowia, przy których
działały wojewódzkie kolumny sanitarne. Na czele
oddziału stał inspektor sanitarny, a za poszczególne
sprawy odpowiadali referenci żywności, higieny komunalnej i epidemiologii (10). Natomiast przełomowym
rokiem dla służb sanitarnych w Polsce było powołanie
stacji sanitarno – epidemiologicznych mocą Uchwały
Prezydium Rady Ministrów Nr 27/52   z dnia 2 II 1952
r. w sprawie powołania stacji sanitarno – epidemiologicznych i stacji kwarantannowych. Odbyło się to poprzez połączenie filii PZH i wojewódzkich wydziałów
zdrowia (1).

ROK 1954 – POWSTANIE PAŃSTWOWEJ
INSPEKCJI SANITARNEJ
Dekretem z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej utworzono Państwową Inspekcję
Sanitarną (16). Na mocy dekretu następowało powoływanie Głównego Inspektora Sanitarnego jako Zastępcy
Ministra Zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych,
ustanowiono organy terenowe Państwowej Inspekcji Sa-
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nitarnej – inspektorów sanitarnych: wojewódzkich, dla
m. st. Warszawy i m. Łodzi, miejskich, powiatowych,
dzielnicowych, portowych. Do zadań tak zorganizowanej Inspekcji należał: zapobiegawczy i bieżący nadzór
sanitarny, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych
i zawodowych, popularyzowanie zasad higieny.
Inspektorom sanitarnym nadano uprawnienia
i możliwości wyciągania sankcji zgodnie z przepisami
o postępowaniu przymusowym (np. grzywny), a także
możliwość skierowania wniosku do kolegium ds. wykroczeń oraz na drogę sądową. Ustawa stanowiła, że inspektorami sanitarnymi: wojewódzkimi, powiatowymi,
miejskimi, dzielnicowymi, byli zastępcy kierowników
wydziałów (oddziałów) zdrowia do spraw sanitarno
– epidemiologicznych, odpowiednio: wojewódzkich,
powiatowych, miejskich, dzielnicowych, a stacje sanitarno-epidemiologiczne posiadały status zakładów
społecznych służby zdrowia. Tym samym aktem prawnym ustanowiono powołanie inspektorów sanitarnych
Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpieczeństwa
Publicznego.
Lata 50., 60. XX wieku były dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej okresem rozwoju, ale też wytężonej
pracy w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i poprawy stanu sanitarnego kraju. Doskonalono procedury
prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
i żywienia, prowadzono wywiady epidemiologiczne,
sprawowano nadzór w zakresie warunków pracy, nauki
i wypoczynku, rozwijano działalność oświatowo-zdrowotną.
Jednym z osiągnięć Inspekcji Sanitarnej w tym
okresie był udział w masowych szczepieniach przeciwko chorobie Heine-Medina (10). W 1951 roku wystąpiła
pierwsza większa epidemia polio w Polsce. Liczby
zgonów w latach 1951-59 wahały się od 68 w roku
1953 r. do 348 w 1958 r. W tych latach zarejestrowano
1276 zgonów z powodu polio (17). Drugim ważnym
zjawiskiem z punktu widzenia sanitarno – epidemiologicznego i działania służb sanitarnych było wystąpienie
ospy prawdziwej we Wrocławiu, w roku 1963 (10).

MIEJSCE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI
SANIATRNEJ W ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
Od momentu powstania stacji sanitarno – epidemiologicznych, kolejne dziesięciolecia przynosiły szereg
zmian, głównie natury organizacyjnej w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiany dotyczyły
w szczególności trybu powoływania inspektorów sanitarnych, zasad finansowania stacji sanitarno – epidemiologicznych i nazewnictwa organów Inspekcji, wynikającego z zakresu ich kompetencji i obszaru działania.
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I tak: Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. stanowił, że
inspektorzy sanitarni, będący jednocześnie zastępcami
kierowników wydziałów zdrowia są powoływani przez
Rady Narodowe. Reforma administracyjna kraju w roku
1975 przyniosła bezpośrednie zmiany w strukturze Inspekcji. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 maja 1975 r.
o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa
oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (18).
wprowadzono zmiany do Dekretu z dnia 14 sierpnia
1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustanowiono
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: wojewódzkie,
terenowe – dla gmin, miast i dzielnic, portowe - dla
portów morskich i przystani, wód wewnętrznych i terytorialnych oraz jednostek pływających. Tym samym
w kraju zaczęło funkcjonować 49 stacji wojewódzkich
i 322 stacje terenowe i 10 stacji portowych (19). Terenowy i portowy inspektor sanitarny miał podlegać
inspektorowi wojewódzkiemu. Państwowych inspektorów sanitarnych powoływał Minister Zdrowia i Opieki
Społecznej w porozumieniu z terenowym organem
władzy państwowej stopnia wojewódzkiego.
Przełomowym aktem prawnym, obowiązującym
ze zmianami do dnia dzisiejszego, jest ustawa z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W momencie jej wydania (20) istniała tzw. pionowa
podległość organów Inspekcji. Państwowych wojewódzkich, terenowych i portowych inspektorów sanitarnych powoływał Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
Wojewódzcy inspektorzy sanitarni podlegali Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu w randze Wiceministra
Zdrowia, a terenowi i portowi inspektorzy sanitarni
podlegali właściwemu inspektorowi wojewódzkiemu.
Odpowiednio, każdy inspektor wyższego stopnia mógł
podejmować działania państwowego inspektora niższego stopnia, jeżeli uznał, że wymaga tego waga lub
pilność sprawy.
Istotną zmianę w usytuowaniu organów Inspekcji
w ramach administracji państwowej wprowadziła ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji
publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa
(21). Z nazwy służby usunięto wyraz „Państwowa” oraz
dokonano zespolenia organów Inspekcji z administracją rządową (inspektor wojewódzki) i samorządową
(inspektor powiatowy). Organem Inspekcji na szczeblu
wojewódzkim przestał być inspektor sanitarny, a stał się
nim wojewoda, wykonujący zadania Inspekcji przy pomocy wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji sanitarnej wchodzącej
w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Powiatowy inspektor otrzymał status kierownika powiatowej
inspekcji sanitarnej wchodzącej w skład zespolonej
administracji powiatowej. Pozostałe organy Inspekcji Sanitarnej stanowili: portowy inspektor sanitarny
i kolejowy inspektor sanitarny. Wojewódzki, portowy
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i kolejowy inspektor sanitarny był powoływany i odwoływany przez wojewodę, w porozumieniu z Głównym
Inspektorem Sanitarnym. Uzależnieniu inspektorów
sanitarnych od władz lokalnych i regionalnych sprzyjał
zapis ustawy uprawniający starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów) miast do wydawania właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu poleceń
do podejmowania działań w przypadku wystąpienia
zagrożenia zdrowia.
Ten stan prawny trwał jednak niespełna 4 lata.
Zespolenie organów Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego i wojewódzkiego nie sprzyjało spójności
postępowania organów Inspekcji. Z dniem 1 stycznia
2002 r. (22) przywrócono tzw. pionowe podporządkowanie w Inspekcji. Zadania Inspekcji Sanitarnej
wykonywały następujące organy: Główny Inspektor
Sanitarny, wojewódzki inspektor sanitarny, powiatowy
inspektor sanitarny oraz w miejsce portowych inspektorów powołano inspektorów granicznych. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu powierzono zadania
dotyczące powoływania wojewódzkich, powiatowych
i granicznych inspektorów sanitarnych, wyłanianych
w drodze postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem wojewody, w odniesieniu do
wojewódzkiego i granicznego inspektora sanitarnego,
lub starosty, w odniesieniu do powiatowego inspektora
sanitarnego.
Ponadto w art. 1 ustawy o Inspekcji Sanitarnej
dookreślono, iż Inspekcja jest powołana do realizacji
zadań z zakresu zdrowia publicznego.
Okres pomiędzy rokiem 1998, kiedy to zespolono
organy Inspekcji, a rokiem 2002, kiedy przywrócono
„pionową” strukturę tej służby (Główny Inspektor Sanitarny, wojewódzki, powiatowy i graniczny inspektor
sanitarny) wypełniły dwa istotne wydarzenia. Z dniem
1 stycznia 2000 r. powołano Główny Inspektorat Sanitarny (23), a w roku 2001 likwidacji uległy kolejowe
stacje sanitarno – epidemiologiczne. Kompetencje
i mienie stacji kolejowych przejęły stacje powiatowe
(24). W roku 2002, mocą ustawy z dnia 1 marca 2002 r.
o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie
innych ustaw przywrócono nazwę Państwowa Inspekcja
Sanitarna (25).
Już osiem lat później, w roku 2010 ponownie zespolono organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (26).
Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie, z inspektor powiatowy jest organem rządowej
administracji zespolonej w powiecie. Działalność obu
ww. organów jest finansowana z budżetu wojewody.
Natomiast państwowy graniczny inspektor sanitarny
należy do organów niezespolonych i jest finansowany
z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia. Taki
stan prawny obowiązuje do dziś.
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Niezależnie od wielu zmian organizacyjnych przeprowadzanych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na
przestrzeni dziesięcioleci, cel jej funkcjonowania pozostaje niezmienny. Zgodnie z aktualnym brzmieniem
art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (27) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie
nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny
pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny
procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia
i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie
powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia
zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób,
w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Nowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizowanym od roku 2010 jest nadzór nad
ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do
obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy. W dniu
2 października roku 2010 r. decyzją administracyjną
Głównego Inspektora Sanitarnego, zamknięto w Polsce
ponad 1300 punktów sprzedaży ww. środków. Była to
pierwsza w kraju próba rozwiązania nowego problemu
zdrowotnego, jakim były zatrucia „dopalaczami”. Od
tego czasu organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
prowadzą systematyczny nadzór w tym zakresie.
Obecnie w kraju funkcjonuje 318 powiatowych
stacji sanitarno – epidemiologicznych, 16 stacji wojewódzkich i 10 stacji granicznych. W inspekcji jest
zatrudnionych ponad 17 tysięcy pracowników (28).
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FILOWIRUSY –WYBRANE PROBLEMY NA TLE EPIDEMII WYWOŁANEJ
WIRUSEM EBOLA
Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

STRESZCZENIE
Gorączka krwotoczna Ebola (EVD) jest odzwierzęcą chorobą o wysokiej zjadliwości u ludzi. Największa
spośród odnotowanych epidemii EVD trwa obecnie w Afryce Zachodniej, wykraczając zarówno poza dotychczasową liczbę przypadków i, jak i poza oczekiwany wcześniej obszar geograficzny. W przedstawionej pracy
omówiono wybrane aspekty biologii i ekologii wirusów Ebola istotne zarówno dla procesów pierwotnego zakażenia człowieka, jak i rozwoju epidemii w populacji. Szczególną uwagę zwrócono na elementy istotne zarówno
dla prowadzenia diagnostyki zakażeń, jak i na bezpieczeństwo wykonywanych badań.
Słowa kluczowe: wirus Ebola, struktura i zmienność wirusa, krążenie EBOV w środowisku, transmisja zakażeń,
inaktywacja wirusa Ebola i materiału klinicznego, diagnostyka

CHARAKTERYSTYKA FILOVIRIDAE
Epidemia wywołana wirusem Ebola spowodowała
intensyfikację badań nad biologią całej rodziny Filoviridae ujawniając szereg interesujących cech biologicznych tej grupy systematycznej. Rodzina Filoviridae
należy do rzędu Mononegavirales obejmującego wirusy
charakteryzujące się nitkowatą strukturą nukleoproteiny
oraz genomem, który stanowi niesegmentowane oraz
ujemnie spolaryzowane RNA. Do tego rzędu zalicza
się także trzy inne rodziny: Rhabdoviridae (np. wirus
wścieklizny), Paramyxoviridae (np. RSV, wirus odry
itp.) i Bornaviridae (np. Avian bornavirus). Filowirusy
charakteryzują się wyjątkową w stosunku do innych wirusów morfologią. Przy użyciu mikroskopii elektronowej, często obserwuje się nitkowate cząsteczki mające
długość do ok. 14 000 nm przy stałej średnicy przekroju
ok. 80 nm. Inne wirusy zaliczane do Mononegavirales
wykazują różne cechy morfologiczne, zarówno postać
sferyczną, jak i krótką nitkowatą. Wszystkie wirusy
należące do tego rzędu charakteryzują się podobną
strukturą genomu, ss(-)RNA, gdzie po początkowym
rejonie niekodującym, jako pierwszy występuje gen
białka nukleoproteiny (NP), a genem końcowym jest
gen dużego białka o charakterze RNA zależnej polimerazy RNA (L) (1).
Aktualnie do filowirusów zaliczane są trzy rodzaje:
Ebolavirus, Marburgvirus oraz Cuevavirus. Do rodzaju

Ebolavirus (EBOV) zalicza się 5 gatunków - Zair ebolavirus (ZEBOV), Sudan ebolavirus (SEBOV/SUDV1),
Cote d’Ivoire ebolavirus (CIEBOV) od 2009r. nazywany Tai Forest ebolavirus (TEBOV/TAFV), Bundibugyo
ebolavirus (BEBOV/BDBV) oraz Reston ebolavirus
(REBOV/RESTV). Natomiast pozostałe rodzaje filowirusów reprezentowane są przez pojedyncze gatunki:
rodzaj Marburgvirus - przez Marburg marburgvirus
(MARV), a rodzaj Cuevavirus przez gatunek - Lloviu
Cuevavirus (LLUV) (1).
Dla wszystkich tych wirusów naturalnymi gospodarzami są nietoperze, u których zakażenie ma łagodny
lub bezobjawowy charakter. W przypadku rodzaju
Ebola gospodarzami są gatunki owocożernych nietoperzy: Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti,
Rousettus aegyptiacus oraz Myonycteris torquata. Gospodarzem wirusa Marburg są nietoperze Rhinolophus
eloquens i Miniopterus inflatus, a gospodarzem Lloviu
jest europejski nietoperz Miniopterus schreibersii (2).
Cechą charakterystyczną gospodarzy jest posiadanie wbudowanego w genom fragmentu cDNA przepisanego z RNA genomu filowirusa. Jest to najczęściej
zapis fragmentu homologicznego do białka matrix
(VP35) lub białka nukleoproteiny (NP). Na podstawie
występowania w genomie zwierząt fragmentów genów
1

W literaturze stosowane są różne skróty, obecnie nie ma zaleceń,
które z nich są obowiązujące, w tekście podano dwa najczęściej
używane
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pochodzących z filowirusów ocenia się, że ta rodzina
istnieje od co najmniej 50 milionów lat (3).

BUDOWA WIRUSA EBOLA
Genom filowirusów stanowi jednoniciowe ujemnie
spolaryzowane RNA o długości około 19 000 nukleotydów. Na podstawie genomu kodowane jest osiem
głównych mRNA, z których 7 koduje strukturalne białka wirusa: nukleoproteinę (NP), białko VP35 (kofaktor
polimerazy), VP40 (białko matriks), glikoproteinę (GP),
aktywator transkrypcji - VP30, drugie białko o charakterze matriks - VP24 i RNA-zależną polimerazę RNA(L)
oraz jedno białko niestrukturalne (sGP) (Fig. 1) (4).
Osłonkę wirusa Ebola stanowi błona lipidowa
pochodząca z błony komórkowej gospodarza w której
umieszczone są swoiste białka wirusowe: VP40, VP24
– od strony wewnętrznej, oraz skierowana na zewnątrz
białko glikoproteiny. Białka matriks VP40 i VP24 są
jednocześnie łącznikiem pomiędzy rybonukleoproteiną a wewnętrzną powierzchnią osłonki lipidowej
wirusa i uczestniczą w procesach formowania wirionu
i pączkowaniu wirusa. Jednocześnie od białek matriks
zależy zdolność namnażania się wirusa w komórkach
określonych gospodarzy czyli tzw. specyficzność gatunkowa. Białka te odgrywają kluczową rolę w zjadliwości
wirusów Ebola i Marburg hamując syntezę interferonu
I oraz II typu (5-8).
Glikoproteiny GP1 i GP2 powstają w wyniku
enzymatycznego trawienia prekursora-wirusowej
glikoproteiny GP (9). Glikoproteiny odpowiedzialne
są za wiązanie się wirusa z docelowymi komórkami
gospodarza (preferencja śródbłonka i monocytów przez
GP1), wnikanie do tych komórek oraz uszkadzanie
komórek śródbłonka, a także uszkadzanie komórek
i cytotoksyczność w komórkach naczyń krwionośnych.
Glikoproteina jest również odpowiedzialna za zjawiska
immunosupresji (in vitro). EBOV różni się od MARV
i od innych filowirusów produkcją dużych ilości
niestrukturalnej glikoproteiny (sGP), białka powstałego z pierwotnego produktu genu glikoproteiny (10).
Ostatnio opublikowane prace wskazują, że białko to
aktywuje niezakażone komórki dendrytyczne i powoduje wydzielanie cytokin pro- i przeciwzapalnych przez
makrofagi (TNFa, IL1b, IL6, IL8, IL12p40 i IL1-RA,
IL10). Niektórzy autorzy wskazują, że białko sGP ma
także działanie cytotoksyczne (9).
W procesie replikacji biorą udział kompleks polimerazy, czyli polimeraza oraz kofaktor polimerazy
VP35, razem z nukleoproteiną. W procesie transkrypcji
niezbędne jest także białko VP30 (2).
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ZMIENNOŚĆ WIRUSA EBOLA
Biorąc pod uwagę fakt, że wirusy Ebola są wirusami
RNA, a polimeraza RNA zależna od RNA nie wykazuje
funkcji naprawczych w trakcie procesu transkrypcji, to
spodziewana liczba zmian w genomie potomnych może
wynosić nawet 10-4 /nukleotyd/rok. Szybkość mutacji
obliczona dla EBOV wynosi 0,8x10-3 na nukleotyd/na
rok (11).
Na podstawie analizy sekwencji glikoproteiny
wykazano prawdopodobne pochodzenie ZEBOV
odpowiedzialnych za epidemie w Zachodniej Afryce
w 2014 r. od pojedynczej linii rozwojowej tego wirusa
z 2004 roku. Jednocześnie zaobserwowano znamiennie
wyższą częstość mutacji u wirusów badanych w 2014
roku w stosunku do badanych we wcześniejszych okresach. Również rozkład częstości zmian w 2014 roku był
bardziej zbliżony do normalnego, podczas gdy u wirusów pochodzących z wcześniejszych badań rozrzut był
wyjątkowo mały. Autorzy sugerują, że zmiana wynika
z charakteru epidemii – epidemie „leśne” przebiegające w niewielkich i dość spokrewnionych populacjach
charakteryzowałyby się mniejszą zmiennością wirusa
(11). Należy także zwrócić uwagę na pewną różnicę
w metodologii badań. W trakcie epidemii w 2014 roku
sekwencjonowano genom wirusa bezpośrednio z materiału od chorych, a więc wirusy namnożone w różnych
typach komórek chorego. Wcześniejsze badania prowadzono z wirusami wcześniej izolowanymi w liniach
komórkowych (Vero) i tym samym poddanych pewnej
formie preselekcji wyostrzającej krzywą rozkładu
częstości mutacji.

KRĄŻENIE WIRUSA W ZAKAŻONYM
ORGANIZMIE I PATOGENEZA
Po wniknięciu do zakażanego organizmu pierwotnymi komórkami docelowymi dla filowirusów są
monocyty, makrofagi i komórki dendrytyczne (12.13).
Wewnątrz tych komórek wirus ulega namnożeniu,
a równocześnie jest transportowany do innych obszarów
zakażanego organizmu. W zakażonym organizmie wirus
namnaża się w licznych typach komórek obejmujących
poza wymienionymi wcześniej komórki śródbłonka,
fibroblasty, hepatocyty, komórki kory nadnerczy, oraz
kilka rodzajów komórek nabłonkowych (12). Autorzy
sugerują, że wirusowa niestrukturalna glikoproteina
jest jednym z głównych czynników uszkadzających
naczynia oraz komórki śródbłonka, a jej poziom stanowi
wyznacznik ich uszkodzenia (13).
W trakcie zakażenia filowirusy powodują rozległe
zmiany patologiczne. Zmiany krwotoczne obejmują
zarówno wybroczyny na skórze i błonach śluzowych,
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jak i narządach wewnętrznych w połączeniu z dużymi wylewami do jam ciała. Wieloogniskowe zmiany
martwicze występują w wątrobie, śledzionie, nerkach,
jądrach i jajnikach. Zmiany w wątrobie obejmują martwicę oraz apoptozę komórek wątroby, stłuszczenie,
a także rozrost komórek Kupffera. Obserwowane w tych
komórkach eozynofilne wtręty cytoplazmatyczne są
agregatami nukleoproteiny wirusa. W płucach obserwuje się krwawe wybroczyny i rozproszone ogniska
uszkodzeń (14). W pierwszej fazie zakażenia u chorych
stwierdza się leukopenię z limfopenią, a następnie
leukocytozę i małopłytkowość. Z uszkodzeniem wątroby połączone jest zwiększenie w surowicy stężenia
aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej. Pod
koniec pierwszego tygodnia wskutek uszkodzenia nerek pojawia się skąpomocz oraz zwiększenie stężenia
kreatyniny i mocznika we krwi. U chorych występują
objawy rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Zmiany krwotoczne mogą być związane z zmniejszonym stężeniem czynników krzepnięcia i innych
białek osocza z powodu martwicy wątroby i komórek
kory nadnerczy. Ponieważ nadnercza odgrywają ważną
rolę w kontroli ciśnienia krwi, upośledzenie czynności
tego narządu prowadzi do niedociśnienia i utraty sodu,
co stwierdzane jest we wszystkich objawowych zakażeniach tym wirusem (13,14).

ZACHOROWANIE WYWOŁANE WIRUSEM
EBOLA
Przebieg kliniczny zakażenia wirusami Ebola
różni się w zależności od gatunku wirusa. Ogólnie,
gorączka krwotoczna Ebola następuje po okresie inkubacji 2-21 dni (średnio 4 - 10) i charakteryzuje się
gorączką, dreszczami, złym samopoczuciem i bólami
mięśni. W krótkim czasie występują kolejne objawy
wielonarządowe, w tym ze strony układu pokarmowego (brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha,
biegunka), oddechowego (ból w klatce piersiowej,
duszność, kaszel, wydzielina z nosa), naczyniowego
(hipotensja) oraz objawów neurologicznych (bóle głowy, splątanie, śpiączka). W końcowej fazie choroby
obserwuje się krwawienia z jam ciała, wybroczyny,
czy niekontrolowany wyciek z miejsc nakłucia żył oraz
krwawienia wewnętrzne. Często towarzyszy im wysypka i gwałtowna utrata wagi. Objawy te występują w 5-7
dniu od zakażenia. U części osób w kolejnych dniach
występują objawy szoku, drgawki, ciężkie zaburzenia
metaboliczne i krzepnięcia krwi prowadzące do zgonu. U osób, które wyzdrowiały wykazano, że objawy
z okresu 5-7 dnia stopniowo ustępują. Uważa się, że
przeżycie powyżej 10 dnia od wystąpienia pierwszych
objawów jest dla tych chorych wskaźnikiem pozytywnego rokowania (12,14).
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W dotychczasowych ogniskach zakażeń filowirusami obserwowano średnio 78% umieralność dla wirusa
Ebola Zair i 53% dla wirusa Ebola Sudan. Jedyna
osoba zakażona wirusem CIEBOV przeżyła. Najniższą
umieralność stwierdzono w ognisku zakażeń wirusem
Ebola Bundibugyo w 2007r. i wynosiła ona 25% (15).
Chociaż choroba Marburg jest uważana za charakteryzującą się niższą umieralnością, to średnio 82%
chorych zakażonych wirusem Marburg umiera. Warto
jednak zauważyć, że odsetek zachorowań zakończonych
zgonem zależy od regionu i poziomu opieki medycznej.
W Europie i Stanach Zjednoczonych jedynie 24% chorych z MGBV umierało, podczas gdy wśród chorych
w Demokratycznej Republice Konga i w Angoli odsetek
zgonów wynosił odpowiednio 83% i 90% (14,15).

ROLA HUMORALNEJ ODPOWIEDZI
IMMUNOLOGICZNEJ W PROCESIE
ZAKAŻENIA FILOWIRUSAMI
Prowadzące do śmierci chorego zakażenie EBOV
jest związane z działaniem wirusa ograniczającym naturalną odpowiedź na zakażenie i doprowadzeniem do
niekontrolowanego uwalniania mediatorów zapalnych
i chemokin w późnym stadium choroby. Proces ten koreluje z silną apoptozą limfocytów T i B, mimo że nie
zostały one zakażone. Przeżycie i powrót do zdrowia
chorych zakażonych EBOV jest związany z wytworzeniem swoistej neutralizującej wirusa odpowiedzi
w klasie G immunoglobulin (IgG), których poziom
u osób, które zmarły jest ponad 100-krotnie niższy
lub niewykrywalny (16). Przeciwciała IgG inne niż
neutralizujące, są często wykrywane testem ELISA lub
podobnym, natomiast IgG neutralizujące – wyłącznie
testem neutralizacji. Tylko w surowicach ozdrowieńców
występowały przeciwciała neutralizujące skierowane
przeciw glikoproteinie powierzchniowej (GP) wirusa.
Natomiast IgG skierowane przeciw niestrukturalnej
glikoproteinie (sGP), nie mają cech przeciwciała neutralizującego i są wykrywane wyłącznie testem ELISA.
Jednocześnie, wykrywane testem ELISA przeciwciała
IgG u osób, które nigdy nie miały klinicznych objawów
zakażenia wirusem Ebola, skierowane były głównie
przeciw białku VP40 (16).
Uważa się, że produkcja dużych ilości niestrukturalnej, tzw. rozpuszczalnej formy glikoproteiny
(sGP) w trakcie zakażenia stanowi dodatkowy element
ochrony wirusa przed eliminacją przez układ odpornościowy gospodarza. Białko to zgodne jest w ponad
90% z glikoproteiną osłonki wirusa i jest silnym induktorem odpowiedzi humoralnej, jednak powstające
przeciwciała nie neutralizują wirusa Ebola. W procesie
ko-immunizacji sGP i GP zwierząt doświadczalnych
obserwowano przesuniecie profilu odpowiedzi humo-
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ralnej w stronę przeciwciał nieposiadających zdolności
neutralizacyjnych (17).

SZERZENIE SIĘ ZAKAŻEŃ A EKOLOGIA
WIRUSA
Jak zaznaczono wcześniej, naturalnymi gospodarzami filowirusów są nietoperze. Człowiek oraz małpy
naczelne, podobnie jak leśne afrykańskie antylopy,
stanowią przypadkowych gospodarzy, u których obserwuje się wysoką śmiertelność zakażonych osobników.
W przypadkach epidemii leśnych, zarówno dochodzenia epidemiologiczne, jak i analizy materiału genetycznego wirusów wykazały istotną rolę tych zwierząt, jako
głównego źródła pierwotnych zakażeń człowieka (18).
Po przekroczeniu bariery międzygatunkowej między
zwierzętami i człowiekiem, choroba rozprzestrzenia się
między ludźmi poprzez bezpośredni kontakt fizyczny.
Jednak już w trakcie epidemii w 1976 roku zaobserwowano, że ok. 5% chorych w Sudanie nie miało bezpośredniego kontaktu fizycznego z chorym na Ebola
ani z ciałami zarażonych zwierząt. W trakcie epidemii
„miejskiej” w Kikwicie (1995r. Demokratyczna Republika Kongo dawniej Zair) odsetek takich przypadków
sięgał 17,4%. Te obserwacje sugerowały możliwość
innej niż bezpośredni kontakt rodzajów transmisji
wirusa (droga kropelkowa lub kontakt z zakażonym
zwierzęciem z innych gatunków niż naczelne i antylopy
leśne). Ponieważ kontakt z filowirusami mają także
inne zwierzęta, w tym domowe i hodowlane, szczególną uwagę zwrócono na psy. W afrykańskich wioskach
psy nie są specjalnie karmione i zjadają zarówno martwe zwierzęta znalezione w pobliżu wiosek, jak i narządy wewnętrzne i odpady ze zwierząt upolowanych
przez mieszkańców. Pomimo braku udokumentowania
zakażeń filowirusami u psów, ich zachowanie i sposób
żywienia mógł sugerować ich udział w szerzeniu zakażeń. Allela i wsp.(18) przeprowadzili badania obecności przeciwciał IgG reagujących z antygenami wirusa
Ebola w 3 populacjach psów. Populacje te zostały
dobrane pod względem występowania zakażeń wirusem Ebola u ludzi na terenach, na których przebywały
te zwierzęta. Grupę odniesienia stanowiły psy (ponad
100) z terenu Francji. Uzyskano spektakularny wynik
w postaci liniowego gradientu seroprewalencji od
Francji (2% psów, które miały kontakt z filowirusami),
poprzez ok.9% w afrykańskim mieście, w którym nie
zdiagnozowano ani jednego zachorowania EVD wśród
ludzi, poprzez ponad 15% w Mekambo (miejscowości,
w której obserwowano pojedyncze zachorowania) do
ok. 25% psów z wioski, gdzie wystąpiła epidemia
Ebola wśród ludzi (18). Wyniki te sugerują, że badania
poziomu przeciwciał przeciw wirusom Ebola u psów
odzwierciedlają aktywność wirusa Ebola i mogą być
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wskaźnikiem stopnia zagrożenia zakażeniami tym
wirusem u ludzi.
Zespół Olson i wsp. przeprowadzili staranną analizę
dostępnych danych nt. zakażeń filowirusami u zwierząt
przed 2012 r. (19). W analizie uwzględniano nie tylko
metodę badania (wykrycie wirusa czy badanie seroprewalencji, ale i charakter przedmiotu badania (żywe
zwierzęta czy znalezione zwłoki). Łącznie przeanalizowano informacje o 13 440 zwierzętach należących
do 158 gatunków, w tym 1 214 schwytanych żywych
osobników oraz 19 znalezionych zwłok (10 różnych gatunków zwierząt).W grupie żywych zwierząt najczęściej
badano nietoperze i gryzonie. Stwierdzono, że w grupie
żywych zwierząt u 0,2% (13/5309) badanych wykryto
genom wirusa EBOV. Natomiast przeciwciała dla tego
wirusa wykryto u 2,2% badanych zwierząt (180/8050
badanych). W przypadku badań martwych zwierząt
większość stanowiły zwłoki naczelnych. W okresach
epidemii u ludzi obecność wirusa Ebola stwierdzano
u ponad 32% badanych zwłok małp. W aspekcie zagrożenia zakażeniami wirusem Ebola za pośrednictwem
psów należy zauważyć, że o ile przeciwciała wykryto
u 24,1% badanych zwierząt, to u żadnego żywego psa
nie wykryto zakażenia, a padłe psy również nie były
zakażone. Natomiast wśród badanych małp naczelnych
ani przeciwciał ani wirusa nie wykrywano u żywych
osobników, natomiast aż 51,5% padłych zwierząt zakażonych było EBOV (19).
Takie dane wskazują na brak objawowego i prowadzącego do zgonu zakażenia wirusem Ebola u psów.
Stwierdza się jedynie dość częste w okresach epidemii
zakażenia bezobjawowe tych zwierząt. Brak jest informacji o roli innych zwierząt niż nietoperze, u których
zakażenie przyjmuje formę bezobjawową, w transmisji
zakażeń do ludzi. Specyficzna droga szerzenia się choroby, czyli kontakt z wydalinami i wydzielinami chorych, nie pozwala jednak na jednoznaczne określenie ich
roli w zakażeniach u ludzi. Jednocześnie brak takich obserwacji w trakcie dotychczasowych epidemii sugeruje,
że rola bezobjawowo chorujących zwierząt w procesie
szerzenia się zakażeń u ludzi jest istotna w zakażeniu
pierwszego przypadku (przypadek 0) i znikoma albo
wręcz nieistotna w dalszym rozwoju epidemii.
W trakcie epidemii w Afryce Zachodniej w 2014 r.
(a właściwie w Hiszpanii) pojawił się problem transmisji zakażenia do zwierząt domowych, będących
w otoczeniu człowieka i zagrożenia dalszą transmisją
od tych zwierząt do człowieka. Dotychczasowe badania wykazały możliwość zakażenia wirusem Ebola
także świń. W 2008 roku zaobserwowano na Filipinach
zakażenia wirusem REBOV u świń oraz wykryto przeciwciała u ludzi mających kontakt z tymi zwierzętami.
Należy jednak zauważyć, że u świń dominowały objawy
zakażenia układu oddechowego (nietypowy przebieg
zakażenia), co wskazuje na możliwość zakażenia po-
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przez skażony aerozol. Tą drogą doszło do pierwszego
wykrytego zakażenia REBOV ludzi od małp importowanych do USA z Filipin (12). Ponadto, opisywane zjawisko dotyczyło wirusa niepatogennego dla człowieka,
a przeciwciała stwierdzano u osób będących w bliskim
kontakcie ze zwierzętami.

WRAŻLIWOŚĆ WIRUSA EBOLA
Badania ostatnich lat wskazują, ze drogi transmisji
wirusa Ebola przez aerozol nie można wykluczyć.
Okazało się bowiem, że w wyniku wysuszenia materiału klinicznego (krew, wydaliny, płyny ustrojowe)
zawierającego wirusa Ebola, białka surowicy i elementy
komórkowe działają ochronnie i powodują znaczny
wzrost oporności ok.3-5% wirusa na warunki fizykochemiczne środowiska, takie jak promieniowanie UV,
promieniowanie gamma, temperatura, dezynfektanty
na bazie chloru itp. Może wówczas powstać aerozol
zawierający zakaźne cząstki wirusa (20,21). Działanie
ochronne białek surowicy i elementów morfotycznych
krwi wykazano także w badaniach z użyciem podłoży
płynnych - zakaźne cząstki wirusa wykrywane były po
ponad miesiącu. Temperatura jest istotnym czynnikiem
wpływającym na wirusa Ebola. W temperaturze +4ºC
obserwuje się istotne wydłużenie czasu przetrwania
wirusa, natomiast ogrzewanie w 60ºC przez co najmniej
30 minut całkowicie inaktywuje wirusa Ebola (22).
Mimo, że wirus Ebola jest wirusem osłonkowym, to
wskazane jest stosowanie preparatów dezynfekcyjnych
o aktywności wirusobójczej także wobec wirusów bezosłonkowych i wykazujących wyższy poziom oporności
niż wirusy osłonkowe zgodnie z PN-EN 14476:201312 (23). Ponadto preparaty te powinny zawierać, obok
substancji wirusobójczych, także detergenty, tak aby
usunąć wszelkie możliwe zanieczyszczenia, które mogą
działać ochronnie na wirusa Ebola (22).

DIAGNOSTYKA EVD
Objawy w przebiegu zakażenia wirusem Ebola,
szczególnie w pierwszym etapie zachorowania mogą
przypominać wiele innych zakażeń, w tym malarię, dur
brzuszny, gorączki krwotoczne wywołane przez inne
wirusy np. lassawirus. Konieczne jest więc potwierdzenie czynnika etiologicznego zachorowania. Do celów
mikrobiologicznego diagnozowania zakażeń wirusem
Ebola stosuje się techniki biologii molekularnej (PCR
z etapem odwrotnej transkrypcji), poszukuje się antygenu (szybkimi testami lub ELISA), lub przeciwciał klasy
IgM i IgG (Tab.I) (24,25). Jednak, jak już wcześniej
wspomniano, przeciwciała tzw. neutralizujące wykrywane są wyłącznie za pomocą testu neutralizacji (ba-
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dania w laboratorium klasy 4). Natomiast w badaniach
z zastosowaniem ogólnie dostępnych technik ELISA
itp., wykrywane są przede wszystkim IgM oraz IgG
inne niż neutralizujące (13,25).
Podobnie jak w innych zachorowanych, stosowane
metody powinny być dostosowane do etapu zakażenia.
Najwcześniej (od ok. 2-3 dnia) wykrywa się obecność
genomu wirusa (PCR), a u niektórych chorych także
IgM. Począwszy od 4 dnia można poszukiwać antygenu
wirusa. Począwszy od 10 dnia wskazane jest poszukiwanie IgG. Biorąc pod uwagę, ze większość chorych
umiera w ok. 10 dniu choroby, oznaczanie IgG stosuje
się głównie w badaniach retrospektywnych.
W przeciwieństwie do wielu innych czynników
wirusowych, obecność EBOV stwierdza się u chorego
dopiero po wystąpieniu pierwszych objawów. Ponadto
obecność wirusa stwierdza się w większości płynów
ustrojowych do ok. 20 dni od daty zachorowania, ale
w kale – do ok. 4 tygodnia, w materiale pobranym
z pochwy – do 9 tygodnia, natomiast w nasieniu – aż
do13 tygodnia ( 8).
Próbki materiału pobranego od chorych, u których
podejrzewa się zakażenie wirusem Ebola należy traktować jako wysoce zakaźne. Badania w laboratorium
klasy 2 mogą być prowadzone wyłącznie po etapie
unieczynnienia zakaźności próbki. Do czasu inaktywacji próbkę należy traktować jako potencjalnie bardzo niebezpieczny materiał i stosować odpowiednie
zabezpieczenia (26). Dotyczy to zarówno badań tzw.
analitycznych (liczba białych krwinek, poziom cukru,
elektrolitów itp.), jak i mikrobiologicznych (Tab.I).
Przyjmuje się, że liczbę badań diagnostycznych
u chorego z podejrzeniem EVD należy ograniczyć do
minimum.

UKIERUNKOWANA TERAPIA
I SZCZEPIENIA
Obecnie dopuszczono do stosowania u chorych
z EVD preparaty immunologiczne, w tym surowice
ozdrowieńców oraz warunkowo - ZMapp. ZMapp jest
to preparat zawierający 3 różne humanizowane monoklonalne przeciwciała dla GP wirusa Ebola. Ponadto
prowadzone są badania nad zastosowaniem preparatu
(Tekmira) wykorzystującego interferujące działanie
krótkich łańcuchów RNA (tzw. interferujące RNA;
iRNA). Innym preparatem, który może znaleźć zastosowanie w przyszłości jest Favipiravir – czyli inhibitor
polimerazy RNA zależnej od RNA (8,12).
Innymi preparatami, które są obecnie na etapie
I/II fazy badań klinicznych są szczepionki. Najbardziej zaawansowane są obecnie prace nad dwiema
szczepionkami: zawierającą adenowirusa szympansa
z wstawionym genem wirusa Ebola (ChAd3-ZEBOV)
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oraz nad szczepionką zawierającą atenuowanego wirusa Vesicular Stomatitis z wstawionym genem EBOV
(rVSV-ZEBOV). W badaniach na zwierzętach stwierdzono ich skuteczność oraz brak toksyczności (12,27).
Ponadto trwają także prace nad innymi szczepionkami,
które dopiero w 2015 roku prawdopodobnie zostają dopuszczone do I fazy badań klinicznych. Są to: rosyjski
preparat zawierający rekombinowanego wirusa grypy
i Ebola oraz propozycja stosowania do dwuetapowego
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szczepienia - dwóch różnych szczepionek nazwanych
Ad26-EBOV oraz MVA-EBOV (firmy Johnson&Johnson oraz Bavarian Nordic) (27).
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NEOERLICHIOZA – NOWA CHOROBA ODKLESZCZOWA
– CZY STWARZA ZAGROŻENIE W POLSCE?
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich lat w kilku krajach europejskich zidentyfikowano nowy patogen przenoszony przez kleszcze
Ixodes ricinus Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Jest to Gram ujemna wewnątrzkomórkowa bakteria należąca
do rodziny Anaplasmataceae. Na świecie opisano 23 przypadki, z czego 16 w Europie. Zakażenie Candidatus
Neoehrlichia mikurensis wśród ludzi przebiega z gorączką, bólami głowy, nudnościami, bólami stawów, powikłaniami zakrzepowymi lub krwotocznymi, wylewami podskórnymi, wysypką krwotoczną, ogólnym złym samopoczuciem, utratą masy ciała. Przebieg zakażenia może być ostry lub przewlekły. W diagnostyce zastosowanie
znajduje metoda PCR, multiplex TaqMan real-time PCR, która pozwala na wykrycie genu kodującego 16S rRNA
oraz badanie rozmazu krwi. Lekiem z wyboru jest doksycyklina. Z uwagi na fakt, iż kleszcze I. ricinus często
występują w Polsce, istnieje prawdopodobieństwo występowania bakterii Candidatus Neoehrlichia mikurensis
wśród pacjentów pokłutych przez kleszcze. Ostatnio wykazano możliwość bezobjawowego zakażenia ludzi
Candidatus Neoehrlichia mikurensis na terenach północno-wschodniej Polski oraz kleszczy I. ricinus. Potwierdza to konieczność prowadzenia badań na większą skalę oraz uświadamiania lekarzy o możliwości zakażenia
u pacjentów z niespecyficznymi objawami po pokłuciu przez kleszcze, u których nie udało się wykryć innego
czynnika etiologicznego.
Słowa kluczowe: Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Ixodes ricinus, Polska

WSTĘP
W rozprzestrzenianiu się chorób odkleszczowych,
takich jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu
(KZM), anaplazmoza czy babeszjoza, które są poważnym problemem epidemiologicznym i klinicznym
w Europie, Azji i Ameryce Północnej największe znaczenie epidemiologiczne ma kleszcz pospolity Ixodes
ricinus. W ciągu ostatnich lat w kilku krajach europejskich np. w Szwecji, Niemczech oraz Rosji zidentyfikowano nowy patogen przenoszony przez kleszcze I.
ricinus Candidatus Neoehrlichia mikurensis (1,2,3).
Jest to Gram ujemna wewnątrzkomórkowa bakteria,
należąca do rodziny Anaplasmataceae. Gatunek Candidatus Neoehrlichia mikurensis został niedawno uznany
w Europie za patogenny dla człowieka i wydaje się być
drugim po Borrelia afzelii najczęściej przenoszonym
przez kleszcze Ixodes ricinus patogenem w Europie
Środkowej. Występowanie tej bakterii stwierdzono
u różnych gatunków gryzoni w Europie i Azji (4,5).

Kleszcze I. ricinus zakażają się pijąc krew gryzoni
z objawowym zakażeniem. Częstość wykrywania w Europie Candidatus Neoerlichia mikurensis w kleszczach
I. ricinus wynosi w Niemczech 8,1%, Czechach 10%,
Francji 1,7%, Szwecji 6,1%, Danii 0,95%, a w Holandii 7,9% i w Austrii nawet 23,5% (1,6,7,8). Zakażenie
kleszczy I. ricinus tym mało poznanym patogenem
obserwowano także na Węgrzech (9) oraz na Słowacji
– 2,39% (10). W Polsce natomiast waha się od 0.4%
w centrum kraju do 1.5% na terenach północno-wschodniej (11).
Richter i Matuschka badając kleszcze usunięte ze
skóry ludzi stwierdzili, że 8,1% kleszczy I. ricinus
było zakażonych Candidatus Neoerlichia mikurensis,
w tym 9,0% nimf i 4,5% postaci dorosłych. Wykazali
również koinfekcję kleszczy Candidatus Neoerlichia
mikurensis i Borrelia afzelii oraz B. burgdorferi sensu
stricto (6). Lommano i wsp. stwierdzili, iż 3,3 % kleszczy zdjętych z ptaków było zakażonych Candidatus
Neoerlichia mikurensis co może sugerować rolę ptaków
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w rozprzestrzenianiu się patogenu na nowe tereny (12).
W roku 2008 Candidatus Neoehrlichia mikurensis wyizolowano od szopów praczy (Procyon lotor) w Gruzji
i w USA (13) oraz od nornicy rudej (14). W Europie
opisano zachorowanie dwunastu pacjentów (2, 3, 15,
16). Mniej niż połowa chorych z Europy pamiętała
pokłucie przez kleszcza. Większość chorych była po
splenektomii, miała schorzenia hematologiczne lub
była poddana leczeniu immunosupresyjnemu (15,16).
Obecnie sugeruje się, aby w sytuacji objawowego
zakażenia Candidatus Neoehrlichia mikurensis należy
używać nazwy „neoerlichioza” (15).

wych i beztlenowych nie wykazały wzrostu bakterii.
Amplifikacja DNA z krwi wykazała 100% zgodność
z Candidatus Neoehrlichia mikurensis wg GenBank
BLAST program. Zbadano także próbki z poprzednich
hospitalizacji uzyskując ten sam wynik. Rozpoczęto
leczenie doksycykliną 2x100 mg p.o. Pacjenta wypisano
do domu 5 października z normalizacją wyników badań laboratoryjnych. Wykonane w listopadzie badania
kontrolne metodą PCR, nie wykazało DNA bakterii
we krwi (16).

PIERWSZY OPISANY PRZYPADEK

Zakażenie Candidatus Neoehrlichia mikurensis
przebiega głównie z gorączką, bólami głowy, nudnościami, bólami stawów, powikłaniami zakrzepowymi
lub krwotocznymi, tętniakami, wylewami podskórnymi,
wysypką krwotoczną i utratą masy ciała. Przebieg zakażenia może być ostry lub przewlekły. Opisano zgon,
który wystąpił w przebiegu posocznicy. Najdłuższy
opisany przebieg przewlekły objawiał się nawracającą
gorączką przez 8 miesięcy, ponadto objawami choroby
zakrzepowej, zmianami zapalnymi w płucach, obrzękami kończyn i bólami stawów (2, 3, 15, 16, 17).

Pierwszy opis zachorowania na neoerlichiozę opublikowano w 2010 roku (16). 77-letni pacjent od 2007
roku chorował na przewlekłą białaczkę (komórki B)
z autoimmunologiczną niedokrwistością hemolityczną leczoną glikokortykosteroidami (GKS). W drugiej
połowie 2008 roku z powodu utrzymywania się niedokrwistości był leczony również cyklofosfamidem.
W czerwcu 2009 roku po zabiegu splenektomii, uzyskano normalizację liczby PLT. Po wyprawie kajakowej
w dniu 3 lipca 2009 roku u pacjenta wystąpiła biegunka,
gorączka z dreszczami oraz epizod utraty świadomości.
Został przyjęty do szpitala z podejrzeniem posocznicy
(RR-85/60 mmHg; temp 38,5°C), której towarzyszyła
zakrzepica żył głębokich lewej kończyny dolnej oraz
zatorowość płucna. Był leczony ceftazidimem i lekami
p/zakrzepowymi. Nie ustalono czynnika etiologicznego
posocznicy. W stanie ogólnym dobrym wypisano do
domu. Po miesiącu nastąpił nawrót dolegliwości. Chorego ponownie hospitalizowano. Pojawiła się wysypka na
lewej kończynie dolnej, hipotonia: RR-105/55 mmHg,
gorączka do 39,5°C, a w badaniach laboratoryjnych
stwierdzono: HGB-8.5 g/dl, WBC-11 tys/mikrolitr,
CRP-54 mg/dl, Na+-134 mmol/dl. Był leczony kloksacykliną, meropenemem. Nie udało się zidentyfikować
patogenu (3 posiewy krwi, 2 posiewy moczu, 1 wymaz
z gardła). 21 sierpnia pacjenta wypisano do domu
z zaleceniem stosowania lorakarbefu. Mimo antybiotykoterapii 11 września ponownie wystąpiły: gorączka
z dreszczami, infekcja górnych dróg oddechowych,
róża prawej kończyny dolnej. Do leczenia włączono
klindamycynę. Chorego ponownie przyjęto 22 września z gorączką do 39°C. W badaniach laboratoryjnych
stwierdzono niedokrwistość, leukocytozę, wzrost stężenia CRP i prokalcytoniny, hiponatremię. Chorego
leczono piperacykliną, tazobaktamem i meropenemem,
uzyskując poprawę stanu ogólnego. Gorączka ustąpiła, ale pojawiło się osłabienie siły mięśniowej lewej
kończyny górnej. Badanie CT głowy pozostawało
prawidłowe; posiewy krwi w kierunku bakterii tleno-

OBJAWY

OBCIĄŻENIA IMMUNOLOGICZNE
Większość pacjentów z Europy miało zaburzenia
autoimmunologiczne (SLE, łuszczyca, pierwotne
stwardniające zapalenie dróg żółciowych, RZS, przewlekła polineuropatia demielinizacyjna) lub choroby
hematologiczne, wśród których najczęściej obserwowano B-komórkową przewlekłą białaczkę limfatyczną,
przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniak z dużych
komórek B, zaburzenia limfoproliferacyjne po przeszczepie i proliferację z dużych ziarnistych limfocytów
T. Niemal wszyscy chorzy byli leczeni GKS, cyklofosfamidem, rituksimabem, czy takrolimusem. Większość
(8 z 11) zakażonych przebyło splenektomię (3,18,19).
Natomiast 7 chorych z grupy 622 przebadanych
w Chinach z powodu stanów gorączkowych po pokłuciu przez kleszcze, u których potwierdzono zakażenie
Candidatus Neoehrlichia mikurensis, było immunokompetentnych, żaden z nich nie chorował na schorzenia
hematologiczne, ani autoimmunologiczne. Wszyscy
byli rolnikami, w wieku średnim 41 lat. Żaden z nich
nie był szczepiony przeciwko kleszczowemu zapaleniu
mózgu, a średni czas od pokłucia przez kleszcza do wystąpienia objawów wynosił 8 dni (2-35) (17). Podobnie
opisane w Polsce 4 przypadki zakażenia wśród leśników
dotyczyły osób zdrowych bez odchyleń w układzie odpornościowym (20). Najczęściej obserwowane objawy
to nudności i wymioty (71% chorych), bóle mięśni (57%
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chorych), bóle stawów (28% chorych), sztywność karku
(57% chorych), kaszel (28% chorych), biegunka (14%
chorych), rumień (14% chorych), zaburzenia świadomości (14% chorych). W badaniach laboratoryjnych
stwierdzano leukopenię (14% chorych), leukocytozę
(14% chorych), trombocytopenię (28% chorych). Aktywność aminotransferaz AspAT i AlAT pozostawała
w normie (17).

DIAGNOSTYKA
Analiza objawów i wyników badań laboratoryjnych
może wskazywać na znaczące różnice pomiędzy zakażeniem w Europie a w Chinach.
Różnice w badaniach laboratoryjnych między
pacjentami zakażonymi Anaplasma phagocytophilum
a Candidatus Neoehrlichia mikurensis przedstawiono
w tabeli I.
W diagnostyce zastosowanie znajduje metoda PCR,
multiplex TaqMan real-time PCR, pozwalająca na wykrycie genu kodującego 16S rRNA i inne geny np. gro
EL (operon szoku cieplnego) oraz rozmaz krwi. Nie
istnieje możliwość hodowli, nie istnieją także sprawdzone metody serologiczne z powodu reakcji krzyżowych.
Często już na podstawie badań laboratoryjnych można
przypuszczać zakażenie Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Odchylenia w badaniach laboratoryjnych, które
mogą sugerować zakażenie Candidatus Neoehrlichia
mikurensis po pokłuciu przez kleszcza to: leukocytoza,
wzrost CRP, wzrost prokalcytoniny, trombocytopenia,
niedokrwistość oraz hiponatremia (2,3,15- 19).

LECZENIE
Lekiem z wyboru jest doksycyklina, stosowana
również w zakażeniu Borrelia burgdorferi, Anaplasma
phagocytophilum (3,15).

PODSUMOWANIE
Z uwagi na fakt, iż kleszcze Ixodes ricinus często
występują w Polsce, istnieje prawdopodobieństwo
występowania bakterii Candidatus Neoehrlichia mikurensis u pacjentów pokłutych przez kleszcze. Welc-Faleciak i wsp. w 2014 roku po raz pierwszy wykazali
możliwość zakażenia ludzi Candidatus Neoehrlichia
mikurensis na terenach północno-wschodniej Polski
(20), co potwierdza konieczność prowadzenia badań na
większą skalę oraz uświadamiania lekarzy o możliwości
zakażenia u pacjentów z niespecyficznymi objawami po
pokłuciu przez kleszcze, u których nie udało się wykryć
innego czynnika etiologicznego.
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WPŁYW PROWADZONEJ SWOISTEJ PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HBV
NA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WZW TYPU B W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM W LATACH 2007 - 2011
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu
Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
1.

2.

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena wpływu profilaktyki swoistej w populacji zarówno objętej, jak i nieobjętej Programem

Szczepień Ochronnych (PSO), na częstość występowania wirusowego zapalenia wątroby typu B w województwie opolskim w latach 2007 – 2011.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie danych sporządzanych przez Państwową Inspekcję
Sanitarną w ramach sprawowanego nadzoru, tj. meldunków MZ-56, MZ-57 (sprawozdania o zachorowaniach
na choroby zakaźne), sprawozdań MZ-54 (sprawozdań ze szczepień) oraz „Wywiadów o wirusowym zapaleniu wątroby typu B/C”. Analizie epidemiologicznej poddano dokumentację 446 osób, które zostały zgłoszone
w latach 2007-2011 w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych z rozpoznanym i potwierdzonym
zachorowaniem na WZW typu B.
WYNIKI. W latach 2007 – 2011 zapadalność na WZW typu B w województwie opolskim była wyższa od średniej zapadalności w kraju oraz cechowała się stałym wzrostem w kolejnych latach (5,8; 6,6; 7,9; 11,8; 11,0 na
100 000 mieszkańców). Wzrost zapadalności był wynikiem wzrastającej liczby pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B (PWZW B), tj. od 47 w 2007 r. do 119 w 2010 i 110 w 2011 r., w porównaniu
z malejącą liczbą zachorowań ostrych (OWZW B). W analizowanym okresie nie stwierdzono w województwie
opolskim nowych zachorowań na WZW typu B w grupie wiekowej 0 – 9 lat i jedynie 3 przypadki (postać przewlekła) w przedziale 10 – 14 lat. Wśród 446 pacjentów, u których wykryto wirusowe zapalenie wątroby typu B,
szczepieniom przeciw WZW typu B nie poddało się 309 osób (69,3%). Natomiast pozostałe osoby, u których
rozpoznano ostre lub przewlekle WZW B zostały poddane szczepieniom ochronnym, w tym: 124 (27,8%) osoby
pełnym, a 13 osób niepełnym cyklem szczepień.
WNIOSKI. Przeprowadzona ocena wykazała istotną rolę profilaktyki swoistej w ograniczeniu zakażeń HBV.
Przed rozpoczęciem szczepień u osób w wieku późniejszym niż określa Program Szczepień Ochronnych (PSO),
szczególnie u dorosłych, wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych w kierunku zakażenia HBV. Konieczne
jest dalsze prowadzenie działań propagujących szczepienia ochronne wśród populacji nieobjętej PSO.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B, WZW typu B, HBV, przewlekłe wzw B, ostre wzw B,
szczepienia ochronne

WSTĘP
Zakażenia HBV zaliczane są obecnie do najistotniejszych problemów zdrowia publicznego na świecie, ze względu na ich rozpowszechnienie, integrację
genomu HBV z genomem gospodarza, potencjalnie
nieodwracalne skutki zdrowotne (marskość wątroby
z następstwami i powikłaniami oraz rak wątrobowoko-

mórkowy), a także określone konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Liczbę osób zakażonych HBV, czynnie
replikujących wirus, ocenia się na świecie na ok. 400
milionów, w Polsce na 320 tys. Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na WZW B w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat uległa znaczącej poprawie (liczba
zachorowań i zapadalność od 1979 do 2004 roku uległa
spadkowi o ponad 90%), co jest niewątpliwie wynikiem:

© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

136

Nr 1

Anna Matejuk, Krzysztof Simon

poprawy standardów życia, podwyższenia standardów
procedur zabiegów przebiegających z naruszeniem
ciągłości tkanek, wprowadzenia nowoczesnych metod
sterylizacji i autoklawowania sprzętu medycznego,
masowego stosowania sprzętu jednorazowego użycia,
a przede wszystkim wprowadzenia obowiązkowych
szczepień ochronnych do kalendarza szczepień (1,2,3).
Szczepienia przeciw WZW typu B rozpoczęto na
świecie w 1982 r. szczepionką I generacji, plazmatyczną, w której antygen szczepionkowy stanowił antygen
powierzchniowy wirusa HBV (HBsAg). W 1986 roku
wprowadzono na rynek szczepionkę II generacji, produkowaną z zastosowaniem technologii rekombinacji
genetycznej komórek drożdży, do których wprowadzono plazmid z sekwencją kodującą HBsAg. Na świecie
stosowane są również szczepionki III generacji, które
w większości krajów są szerzej stosowane, a w Polsce
nawet nie są zarejestrowane (4,5,6).
Szczepionki II generacji przeciwko HBV stosowane są w postaci szczepionek monowalentnych, jak
i skojarzonych. Obecnie w Polsce zarejestrowane są
szczepionki monowalentne w dawkach dla dorosłych
i dzieci: Engerix B (GSK), HBVaxPro (MSD), Hepavax
Gene TF (CRUCELL), Euvax (LG Life Sciences) oraz
szczepionki skojarzone, w których HBsAg występuje
wspólnie z innymi antygenami szczepionkowymi, tj.:
Twinrix Junior i Twinrix Adult (GSK) – przeciwko
zakażeniu HBV i HAV oraz Infanrix Hexa (GSK) –
przeciwko WZW B oraz błonicy, tężcowi, krztuścowi,
poliomyelitis, Haemophilus influenzae b w dawkach
wyłącznie dla dzieci do 3 roku życia (5,7).
Szczepienia obowiązkowe przeciw WZW typu B
wprowadzono w Polsce do PSO w 1989 roku. Szczepieniem objęto wówczas noworodki i niemowlęta urodzone
przez matki zakażone HBV (4,6). W latach następnych
obowiązkowymi szczepieniami profilaktycznymi stopniowo obejmowano kolejne grupy ludzi:
• w 1990 r. pracowników ochrony zdrowia, studentów
uczelni medycznych oraz uczniów szkół medycznych;
• w 1993 r. osoby przed planowanym zabiegiem operacyjnym (szczepienia bezpłatne przeprowadzane
były do 2001 r.), osoby przewlekle chore oraz osoby
mające bliską styczność z zakażonymi HBV;
• w latach 1994 - 1996 wszystkie noworodki (w woj.
opolskim od 1996 r.);
• w 2000 r. młodzież w 14 roku życia (pierwszym
rocznikiem był rocznik 1986, ostatnim rocznik
1995);
• w 2003 r. osoby dializowane lub przygotowywane
do zabiegów w krążeniu pozaustrojowym - od 2012
już tej grupy nie uwzględniono (6,8,9,10).
Ponadto w PSO szczepienia przeciw WZW typu B
zalecane są osobom, które narażone są na zakażenia

ze względu na: tryb życia, wykonywane zajęcie, stan
zdrowia, planowany zabieg operacyjny, podróże do
regionów o wysokiej częstości nosicielstwa HBV. Są
to szczepienia nieobowiązkowe, odpłatne (8,10,11).
Odporność poszczepienna nabyta w drodze szczepień ochronnych, jak i odporność naturalna jest długotrwała, utrzymuje się prawdopodobnie do końca życia.
Stan uodpornienia przeciw WZW typu B mierzony jest
poziomem stężenia przeciwciał anty-HBs we krwi.
Jako poziom ochronny przed zakażeniem HBV uważa
się stężenie 10 j.m./l lub wyższe. Odpowiedź odpornościowa po przeprowadzonym cyklu szczepień u ponad
96% szczepionych zdrowych ludzi jest bardzo dobra,
a wytworzone przeciwciała anty-HBs osiągają wysoki
poziom. U niewielu osób, stanowiących około 4%
szczepionych, odpowiedź może nie wystąpić, a przeciwciała anty-HBs są niewykrywalne lub ich poziom
jest bardzo niski, poniżej poziomu ochronnego. Słabszą
odpowiedź lub jej brak stwierdza się najczęściej u ludzi
starszych, u osób z niedoborami odporności, chorobami
przewlekłymi lub nowotworowymi. Osobom tym zalecane jest podanie dodatkowej dawki szczepionki, jako
dawki przypominającej, a w przypadku utrzymującego
się braku odpowiedzi immunologicznej należy proponować przeprowadzenie ponownego cyklu szczepień
podwójną dawką szczepionki. Brak odpowiedzi po
doszczepieniu podwójną dawką szczepionki należy
traktować jako trwały brak odpowiedzi na szczepienie
i nie należy go powtarzać (1,4,5,9,13).

MATERIAŁ I METODY
Ocenę wpływu prowadzonej w województwie opolskim profilaktyki swoistej na częstość występowania
zachorowań na WZW typu B w latach 2007 – 2011
przeprowadzono w oparciu o informacje pochodzące
z meldunków MZ-56 – „Dwutygodniowe, kwartalne
i roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby
zakaźne, zakażenia i zatrucia”, meldunków MZ-57
– „Roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca
zamieszkania oraz ich sezonowości”, sprawozdań
MZ-54 - „Roczne sprawozdanie ze szczepień”, a także
„Wywiadów o wirusowym zapaleniu wątroby typu B/C”
sporządzonych przez pracowników PSSE w ramach
dochodzeń epidemiologicznych.
Analizie epidemiologicznej poddano dokumentację 446 osób, które z rozpoznanym i potwierdzonym
zachorowaniem na WZW typu B zostały zgłoszone
i zarejestrowane w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2011
roku w powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych woj. opolskiego, właściwych ze względu na
miejsce zamieszkania chorego.
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WYNIKI
Ocenę wpływu szczepień ochronnych na częstość
występowania zachorowań na wirusowe zapalenie
wątroby typu B przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące: liczby zachorowań, postaci zakażenia (ostra,
przewlekła), wieku pacjentów (wyodrębniono 15 grup
wiekowych) oraz stanu zaszczepienia przeciw WZW
typu B.
Analiza sytuacji epidemiologicznej w latach 2007
– 2011 wykazała, że zapadalność na WZW typu B
w województwie opolskim była istotnie wyższa od
średniej zapadalności w kraju oraz cechowała się stałym
wzrostem w kolejnych latach – od 5,8 w 2007 r. do 11,0
w 2011 r. (Tab.I).
Analizując zachorowania na WZW typu B z podziałem na ostre i przewlekłe, stwierdzono wzrastającą
w kolejnych latach liczbę pacjentów z PWZW B (od
47 w 2007 r. do 119 w 2010 r. i 110 w 2011 r.), w porównaniu z malejącą liczbą zachorowań na OWZW B.
Ogółem w analizowanym pięcioleciu odsetek przypadków PWZW B wyniósł 91,3%, a przypadków OWZW
B – 8,7% (Tab.II).
W celu przeprowadzenia oceny wpływu szczepień
ochronnych na częstość występowania zachorowań
na WZW typu B dokonano podziału ogólnej liczby
zachorowań na występujące w 15 przedziałach wiekowych, tj. od 0-4 do 65-74 i 75+. Stwierdzono, że
w analizowanym okresie nie wystąpiły zachorowania
w grupach wiekowych 0-4 i 5-9 lat, a w grupie 10–14
lat tylko 3 przypadki (wyłącznie postać przewlekła).
Najwięcej przypadków zachorowań odnotowano
w przedziale wiekowym 15-19 lat, tj. 70 zachorowań
(w tym tylko 1 przypadek OWZW B) oraz przedziale
20-24, tj. 71 zachorowań (w tym 3 przypadki OWZW
B). W przedziałach wiekowych 15-19 i 20-24 lat zaobserwowano wyraźną tendencją wzrostową liczby
zachorowań w latach 2009 – 2011 mimo, że populacja
ta została objęta szczepieniami w ramach PSO w wieku
0 i 14 lat (tab.III).

SWOISTA PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HBV
Na podstawie danych ze sprawozdań z wykonawstwa szczepień stwierdzono, że wprowadzenie w województwie opolskim od 1996 r. szczepienia wszystkich
noworodków, a od 2000 r. młodzieży w 14 roku życia,
zapewniło uodpornienie dzieci i młodzieży w analizowanym okresie w bardzo wysokich odsetkach, tj.:
• do 2007 roku zaszczepiono przeciw WZW typu
B 80,8% osób w grupie wieku 0 - 21 lat (rocznik
12-latków, tj. rocznik 1995, zaszczepiony został
tylko w 46,6%, gdyż nie był jeszcze objęty PSO);
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• do 2008 r. odsetek zaszczepionych w grupie wieku
0 – 22 lat wzrósł do 98,3%;
• do 2009 r. odsetek zaszczepionych w grupie wieku
0 – 23 lat wzrósł do 98,9%;
• do 2010 r. odsetek zaszczepionych w grupie wieku
0 – 24 lat wzrósł do 99,0%;
• do 2011 r. odsetek zaszczepionych w grupie wieku
0 – 25 lat wzrósł do 99,1% (14,15).
Z powyższych danych wynika, że po 2007 roku sukcesywnie, co roku, wraz z realizacją PSO zwiększała się
populacja roczników uodpornionych, stąd po 2011 roku
populacją niezaszczepioną były osoby powyżej 25 r.ż.
Z analizy danych z wywiadów epidemiologicznych
sporządzonych przez pracowników powiatowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych wynika, że wśród ogółem 446 chorych na WZW typu B zarejestrowanych
w woj. opolskim w latach 2007 - 2011, szczepieniom
przeciw WZW B nie poddało się 309 osób (69,3%).
Natomiast pozostali chorzy zostali zaszczepieni, w tym:
124 (27,8%) osoby w pełnym cyklu (3 dawkami), 13
osób nie otrzymało pełnego cyklu szczepień (10 osób
otrzymało 2 dawki, 3 osoby tylko 1 dawkę) (Fig.1).

DYSKUSJA
Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na WZW
typu B w województwie opolskim w latach 2007 –
2011 istotnie różniła się od ogólnej sytuacji w Polsce.
W Polsce współczynniki zapadalności na WZW typu
B utrzymywały się zasadniczo na podobnym poziomie,
natomiast w województwie opolskim odmiennie –
z roku na rok zaczęły wzrastać, osiągając ponad dwukrotnie wyższe wartości od średniej w kraju. Niemniej
notowany na terenie województwa opolskiego wzrost
rejestracji zachorowań mógł wiązać się nie tylko ze
wzrostem częstości ich występowania, ale być może
także z lepszą ich wykrywalnością i zgłaszalnością np.
przez część laboratoriów wykonujących badania w kierunku HBV oraz realizację szeregu działań informacyjnych, edukacyjnych i programów profilaktycznych
(Żółty Tydzień, Żółta Dekada, STOP! HCV).
Pomimo ogólnie wyższych wskaźników zapadalności na WZW typu B w województwie opolskim, w porównaniu z innymi województwami, zaobserwowano
korzystny wpływ szczepień ochronnych na ograniczenie
liczby zakażeń HBV. W analizowanym okresie czasu
stwierdzono zmniejszającą się zapadalność na OWZW
B (z 1,3 w 2007 r. do 0,39 w 2011 r.), przy czym
w grupie wiekowej 0 – 14 lat w ogóle nie stwierdzono
przypadków OWZW B, a w grupach wiekowych: 15 –
19 lat i 20 – 24 jedynie pojedyncze przypadki. Wiąże
się to niewątpliwie z prowadzonymi od 1996 roku
obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi przeciw
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WZW typu B, jak i postępowaniem czynno- biernym
p/HBV u noworodków matek zakażonych.
Analizując zachorowania na WZW typu B, które
zarejestrowano na terenie województwa opolskiego,
w podziale na ostre i przewlekłe wirusowe zapalenia
wątroby, stwierdzono przewagę postaci przewlekłych
nad ostrymi. Od 2007 r. wraz z kolejnymi latami
stwierdzono tendencję wzrastającą odsetka postaci
przewlekłych w stosunku do ostrych. Notowana przewaga postaci przewlekłych nad ostrymi wydaje się
wynikać przede wszystkim z poprawy stanu sanitarnego
placówek ochrony zdrowia, ale także z prowadzonych
szczepień ochronnych.
Z danych uzyskanych na podstawie wywiadów
epidemiologicznych wynika, że wśród 446 osób,
u których w analizowanych okresie czasu stwierdzono
WZW typu B, szczepieniom przeciw HBV nie poddało się 309 osób (69,3%), natomiast pełnego cyklu
szczepień nie otrzymało 13 osób (2,9%). Wystąpienie
zachorowań na WZW B u 72,2% pacjentów (spośród
ogółu osób, u których rozpoznano zakażenie HBV),
którzy nie zostali zaszczepieni lub nie przeszli pełnego
cyklu szczepień, wyraźnie wskazuje na znaczącą rolę
profilaktyki swoistej w zapobieganiu zakażeniom HBV.
Natomiast niezmiernie niepokojącym faktem jest
stwierdzenie w analizowanym materiale wystąpienia
wirusowego zapalenia wątroby typu B aż u 124 (27,8%)
osób, które jak wynikało z wywiadów epidemiologicznych zostały zaszczepione przeciw WZW B pełnym
cyklem szczepień. Zjawiska tego nie można wyjaśnić
w sposób jednoznaczny z uwagi na brak badań dotyczących statusu serologicznego osób przed szczepieniem.
Należy sądzić, że w tej grupie były osoby wcześniej
zakażone HBV i oczywiście niepotrzebnie zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych (głównie
jako 14 - latki) lub zalecanych. Wydaje się to wysoce
prawdopodobne z uwagi na fakt, że wśród młodzieży
w przedziałach wiekowych od 15 - 19 lat i 20 – 24 lat,
uodpornionej prawie w 100 procentach, wystąpiło
najwięcej zachorowań w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi (odpowiednio: 70; 71 przypadków),
w tym najwięcej zachorowań zarejestrowano w 2010
i 2011 r., tj. w latach, w których szczepieniami została
objęta populacja do 25 i 26 roku życia. Ponadto analizując zachorowania na WZW typu B według podziału
na ostre i przewlekłe w wymienionych przedziałach
wiekowych, tj. 15 - 19 lat i 20 – 24 lata stwierdzono, że
w większości byli to pacjenci z PWZW B (odpowiednio: 69 i 68 przypadków). To również może świadczyć
o tym, że szczepienia u większości z tych osób zostały
wykonane już po zakażeniu HBV.
Istnieje również możliwość, że zachorowania wśród
osób zaszczepionych dotyczą tych pacjentów, którzy
przeszli niepełne szczepienie i nie poinformowali o tym
w wywiadzie lub nie doszło u nich do rozwoju odporno-

ści zarówno humoralnej, jak i komórkowej p/HBV, po
przeprowadzonym pełnym cyklu szczepienia. Z dostępnych badań wynika, że szczepionka p/HBV wywołuje
odporność u ok. 96% szczepionych zdrowych osób,
pozostałe 4% stanowią osoby, które nie odpowiadają na
szczepienie lub wywoływana szczepieniem odporność
jest niewystarczająca, z poziomem przeciwciał niższym
niż ochronny, tj. poniżej 10 jednostek (4,6) .

WNIOSKI
Przeprowadzona ocena wpływu szczepień ochronnych na częstość występowania zachorowań na WZW
typu B w województwie opolskim wykazała istotną
rolę profilaktyki swoistej w ograniczeniu zakażeń HBV.
Z przeprowadzonej analizy wynika również, że prowadzenie szczepień przeciw WZW typu B nie zawsze ma
uzasadnienie merytoryczne, jeśli przed rozpoczęciem
cyklu szczepień nie przeprowadzono diagnostyki w kierunku ewentualnego przebytego/czynnego zakażenia
HBV - niezbędne minimum to oznaczenie przeciwciał
anty-HBc total (nie dotyczy noworodków objętymi
PSO). Wydaje się, że celowe jest także prowadzenie
kontroli skuteczności przeprowadzonych szczepień,
poprzez oznaczenie stężenia przeciwciał anty-HBs,
szczególnie u osób z grup zwiększonego ryzyka na
zakażenie HBV, m.in. u pracowników ochrony zdrowia
oraz osób: dializowanych, z immunosupresją, z bliskiego otoczenia przewlekle zakażonych HBV, a także
w przypadkach planowanych zabiegów operacyjnych.
Brak świadomości wśród osób zaszczepionych co
do możliwości wcześniejszego zakażenia oraz brak
oceny skuteczności przeprowadzonych szczepień
ochronnych przeciw WZW typu B może mieć negatywny wpływ na przebieg zakażenia HBV, z uwagi na
opóźnienie jego rozpoznania i ewentualnego leczenia,
a także stanowi istotne zagrożenie epidemiologiczne
z uwagi stałe ryzyko transmisji wirusa w populacji.
Celem uzyskania poprawy sytuacji epidemiologicznej zakażeń HBV konieczne jest prowadzenie programowych, systematycznych działań propagujących
szczepienia ochronne, szczególnie wśród osób z grup
ryzyka nabycia zakażenia HBV nie objętych PSO.
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WYSTĘPOWANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH PRZEWODU POKARMOWEGO
U DZIECI LECZONYCH W ODDZIALE DZIECIĘCYM SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO W LATACH 2007-2013
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

STRESZCZENIE
CEL. Ocena występowania i struktury zakażeń szpitalnych (HAI – Healthcare Associated Infections) przewodu

pokarmowego (GE - Gastroenteritis) u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
WSTĘP. Zakażenia układu pokarmowego są często występującą formą zakażenia szpitalnego w oddziałach
dziecięcych. W Polsce istnieją ograniczone dane dotyczące udziału szpitalnych zakażeń GE w epidemiologii
zakażeń szpitalnych. Postanowiono przedstawić częstość występowania oraz czynniki etiologiczne tych zakażeń
w siedmioletnim okresie badania.
METODY. W badaniu wykorzystano ujednolicone definicje zakażeń szpitalnych wydane przez European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz oceniono współczynniki zachorowalności skumulowanej
i gęstości zachorowań .
WYNIKI. Analizie poddano wyniki obserwacji 11 966 dzieci hospitalizowanych w latach od 2007 do 2013 r.
W okresie tym wykryto 251 zakażeń szpitalnych typu GE o etiologii wirusowej. Współczynnik Zachorowalności
Skumulowanej (WZS) dla tych zakażeń wynosił 2,11%, a Współczynnik Gęstości Zachorowań (WGZ) 3,37/1000
osobodni pobytu. Zakażenia GE najczęściej występowały u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia (średnio 1,6 roku,
SD 2,1). Średni czas pobytu w oddziale dziecka bez zakażenia szpitalnego GE wynosił 6,2 dnia, a dziecka z zakażeniem GE 11,2 dna. Zakażenia GE występowały w takim samym odsetku 2,1%, zarówno u dziewczynek, jak
i u chłopców. Rotawirusy były najczęstszą przyczyna zakażenia GE (GE-RV Gastroenteritis-Rotavirus), wykryto
je u 189 dzieci (WZS wynosił 1,58%, a WGZ 2,51/1000 osobodni pobytu). Drugie miejsce zajmowały zakażenia
szpitalne GE spowodowane koinfekcją rotawirusów i adenowirusów, wykryto je u 12 pacjentów (WZS wynosił
0,10%, a WGZ 0,16/1000 osobodni pobytu). Zakażenia wywołane przez adenowirusy (GE-AV Gastroenteritis-Adenovirus) wystąpiły u 7 pacjentów (WZS wynosił 0,06%, a WGZ 0,09 /1000 osobodni pobytu). U 43 (17%)
dzieci nie udało się ustalić czynnika etiologicznego zakażenia szpitalnych GE.
PODSUMOWANIE. Rotawirusy były najczęstszym czynnikiem etiologicznym szpitalnych zakażeń przewodu
pokarmowego w oddziale dziecięcym. Zakażenia te dotyczyły głównie dzieci poniżej 2 roku życia.
Słowa kluczowe: zakażenie szpitalne (HAI) u dzieci, zakażenie przewodu pokarmowego (GE), rotawirus, ade-

nowirus, pediatria

WSTĘP
Zakażenia szpitalne przewodu pokarmowego (GE)
o etiologii wirusowej są aktualnym problemem w polskich szpitalach. W związku z poprawą warunków
higieniczno-sanitarnych, poprawą jakości życia i wprowadzeniem nadzoru nad produkcją żywności doszło do
zmiany czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych
przewodu pokarmowego w Polsce. W latach 70. XX
wieku wśród czynników etiologicznych zakażeń GE do-

minowały pałeczki Gram ujemne (Salmonella, Shigella,
patogenna E. coli) (1).W chwili obecnej uważa się, że
wirusy (rotawirusy, norowirusy, adenowirusy) są najważniejszymi czynnikami etiologicznymi szpitalnych
zakażeń GE w oddziałach dziecięcych, zarówno w Polsce, jak i na świecie (2). Zachorowania o charakterze
ostrej biegunki wirusowej dotyczą dzieci i niemowląt,
ale występują również u pacjentów dorosłych leczonych w oddziałach szpitalnych. Zarówno rotawirusy,
norowirusy jak i adenowirusy są patogenami o wy-

© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

140

Nr 1

Zdzisław Wolak, Marta Z Wałaszek, Wiesław Dobroś

sokiej zaraźliwości i dużej oporności na niekorzystne
warunki środowiska. Rotawirusy charakteryzują się
długim okresem przeżywalności na rękach nawet do
4 godz., a na powierzchniach użytkowych do 6 dni
(max. 60 dni), co utrudnia ich eliminację z otoczenia
pacjentów. Norowirusy przeżywają na powierzchni
do 7 dni (max. 3 miesiące), a adenowirusy do 8 godz.
(max. 7 dni), (3). W oddziałach dziecięcych źródłem
zakażenia są chorzy (dzieci, rodzice, personel), którzy w trakcie ostrej biegunki wirusowej wydalają te
drobnoustroje z organizmu, co skutkuje masywnym
skażeniem środowiska. Zaraźliwość występuje 2-5 dni
przed ujawnieniem się choroby i utrzymuje się do 14
dni po przechorowaniu, choć obserwowano przypadki
przedłużonego nosicielstwa do kilkunastu tygodni (4).
Zakażenia tymi wirusami szerzą się głównie drogą fekalno-oralną, ale do zakażenia może dochodzić również
drogą kropelkową i przez zakażone przedmioty (2, 5).
W Polsce rotawirusy i norowirusy znajdują się na
liście drobnoustrojów alarmowych, dlatego istnieje obowiązek zgłaszania wywołanych przez nie zachorowań
do centralnego rejestru. W 2013 r. zgłoszono w Polsce
23 529 przypadków biegunki o etiologii wirusowej
(zapadalność 61,1 na 100 tys.), ale w puli tej znajdują
się zarówno zakażenia pozaszpitalne, jaki i szpitalne (6).
Dokładna liczba zakażeń szpitalnych wywołanych przez
rotawirusy, norowirusy i adenowirusy w oddziałach
dziecięcych nie jest znana, jednak istnieje wiele badań
ośrodkowych opisujących ten problem (2, 4, 5, 7-9).
Celem pracy jest ocena występowania szpitalnych
zakażeń przewodu pokarmowego u dzieci hospitalizowanych w oddziale dziecięcym w oparciu o standardowe, jednolite narzędzia w postaci Współczynników
Zachorowalności Skumulowanej (WZS) i Współczynników Gęstości Zachorowań (WGZ).

takich jak: rotawirusy, adenowirusy oraz nie określono
czynnika etiologicznego.
Współczynnik Zachorowalności Skumulowanej
wyliczono opisując liczbę nowych przypadków GI
w badanej populacji w jednostce czasu wg wzorów:
liczba GI dzielona przez liczbę hospitalizacji pacjentów razy 100. Współczynnik Gęstości Zachorowań
(WGZ/1000 osobodni pobytu) wyliczono wg wzorów:
liczba GI dzielona przez liczbę osobodni pobytu razy
1000. Szpitalne ognisko zdefiniowano jako występowanie co najmniej dwóch zachorowań wywołanych tym
samym drobnoustrojem, pozostające ze sobą w związku
epidemiologicznym.
Liczbę dezynfekcji rąk na jednego pacjenta wyliczono wg wzoru: ilość zużytego środka dezynfekcyjnego
w oddziale podzielono na 3 ml (jedna doza dezynfekcyjna) i następnie podzielono na liczbę hospitalizowanych
dzieci. Opierając się na założeniu konieczności dezynfekcji rąk po każdym zdjęciu rękawiczek, dokonano
zestawienia zużytych rękawiczek diagnostycznych (1
para) z liczbą wykonanych dezynfekcji rąk na jednego
pacjenta w oddziale dziecięcym.
Badania stolca wykonywano z użyciem następujących podłoży: chromogennych Chromid ID CPS,
agar Mac Conkeya, agar Hektoen, podłoże z seleninem
sodu (podłoża firmy bioMérieux), podłoże Mac Conkey z dodatkiem sorbitolu (wybiórcza izolacja E. coli
O157:H7 - podłoże firmy Grasso) podłoże Sabouraud
(z dodatkiem gentamycyny i chloramfenikolu). W diagnostyce stosowano również testy diagnostyczne na
obecność rotawirusów i adenowirusów (VIKIA® Rota-Adeno firmy bioMériux S.A.) oraz test C. difficile (C.
DIFF QUIK CHEK COMPLETE firmy TECHLAB).
W szpitalu nie wykonywano badań wykrywających
zakażenia wywołane przez norowirusy.

MATERIAŁ I METODY

WYNIKI

W latach 2007-2013 monitorowano zakażenia
szpitalne u dzieci leczonych w Oddziale Dziecięcym
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
Z grupy pacjentów z rozpoznanym zakażeniem (a nie
zakażeniem szpitalnym) GE wyłączona została grupa
dzieci, u których zasadniczą przyczyną hospitalizacji
była biegunka pozaszpitalna. Analizowano dane dotyczące leczonych dzieci: płci, wieku, liczby dni hospitalizacji, oraz zachorowań w poszczególnych miesiącach.
Zakażenia GI rozpoznawano zgodnie z definicjami
wydanymi przez Europejskie Centrum Kontroli Chorób
w Stokholmie (ECDC - European Center for Disease
Prevention and Control), (10). Zakażenia szpitalne przewodu pokarmowego GE (Gastroenteritis) rozpoznane
u hospitalizowanych dzieci podzielono na podgrupy
z uwzględnieniem czynników etiologicznych zakażeń,

W okresie 7 lat leczono w Szpitalu Wojewódzkim
im. Św. Łukasza w Tarnowie 11 966 dzieci. W obserwowanej grupie rozpoznano 463 zakażenia przewodu
pokarmowego, w tym 251 zakażeń szpitalnych. Wykryto
14 ognisk HAI-GE, w których zachorowało 128 dzieci.
Ocenione współczynniki zachorowalności na HAI-GE
wynosiły odpowiednio: WZS 2,11% i WGZ 3,37 (Tab.I).
W badanej grupie nie stwierdzono szpitalnych zakażeń
przewodu pokarmowego o etiologii bakteryjnej. Z puli
wszystkich zakażeń przewodu pokarmowego wyodrębniono szpitalne zakażenia GE wywołane przez rotawirusy
(GE-RV - Gastroenteritis-Rotavirus), których było 189
(WZS wynosił 1,58%, a WGZ 2,51/1000 osobodni pobytu). Następnie wyodrębniono szpitalne zakażenia GE
spowodowane koinfekcją rotawirusów i adenowirusów,
wykryto je u 12 pacjentów (WZS wynosił 0,10%, a WGZ
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0,16/1000 osobodni pobytu). Zakażenia wywołane przez
adenowirusy (GE-AV - Gastroenteritis-Adenovirus)
wystąpiły u 7 pacjentów (WZS wynosił 0,06%, a WGZ
0,09 /1000 osobodni pobytu) (Tab. II).
W puli wszystkich wykrytych szpitalnych GE
w oddziale dziecięcym najczęstszym czynnikiem etiologicznym były rotawirusy, tj. 189 przypadków (75,3%),
następnie koinfekcja rotawirusów i adenowirusów 12
(4,8%), oraz adenowirusy 7 (2,8%). U 43 (17%) dzieci nie udało się ustalić czynnika etiologicznego GE.
Wydaje się, że w części przypadków drobnoustrojem
odpowiedzialnym za GE w tej grupie pacjentów mógł
być norowirus (Tab. III).
Z analizy demograficznej badanej populacji wynika, że średni wiek hospitalizowanych dzieci wynosił
4,6 roku (SD 4,8), natomiast zakażenia szpitalne GE
najczęściej występowały u dzieci poniżej 2 roku życia
(średnio1,6 roku, SD 2,1), (Tab. IV). W grupie dzieci
poniżej 2 lat szpitalne GE najczęściej dotyczyły dzieci
pomiędzy pierwszym i drugim rokiem życia, których
było 108 (43%) oraz dzieci do pierwszego roku życia
65 (25,9%), (Tab. V). Nie zaobserwowano różnicy
w występowaniu szpitalnych GE w grupie chłopców
i dziewczynek (p<0,737). Współczynniki zachorowalności skumulowanej na szpitalne GE był najwyższy
w grupie dzieci 0-4 lat, (p<0,001). Dzieci z rozpoznanym szpitalnym GE były hospitalizowane dłużej niż
dzieci, u których zakażenie nie wystąpiło, (p<0,001),
(Tab. VI). Średni czas pobytu dzieci w szpitalu wynosił
6,2 dni, natomiast w śród dzieci z zakażeniem szpitalnym GE 11,2 dni (Tab. VII).
Analiza liczby szpitalnych GE w poszczególnych
miesiącach wykazała sezonowość zachorowań, największe nasilenie zakażeń występowało w okresie
od stycznia do maja, ze szczytem w styczniu. Również
najwięcej ognisk zakażeń szpitalnych zanotowano
w okresie od stycznia do marca (Fig.1.)
W badanym oddziale dziecięcym stopniowo wzrastała świadomość prowadzenia właściwej dezynfekcji
rąk, wskaźnikiem zmian był wzrost zużycia środków do
dezynfekcji rąk na jednego pacjenta od 14 dezynfekcji
(2005 r.) do 63 (2013 r.). W analizie porównawczej liczby
dezynfekcji rąk na pacjenta i liczby zużytych par rękawic
diagnostycznych na pacjenta zaobserwowano znaczną
przewagę częstości dezynfekcji rąk nad stosowaniem
rękawic diagnostycznych, co w interpretacji autorów
oznacza dużą świadomość personelu dotyczącą znaczenia
higieny rąk w profilaktyce szpitalnych GE oraz właściwe
stosowanie środków ochrony indywidualnej (Tab. VIII).

DYSKUSJA
Rozpoznanie zakażenia GE u dziecka leczonego
w oddziale szpitalnym powinno uruchomić szereg
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działań profilaktycznych związanych z przerwaniem
dróg szerzenia się zakażeń wśród innych pacjentów.
Do działań tych zaliczymy: wprowadzenie izolacji,
skrupulatne przestrzeganie zasad higieny szczególnie
w zakresie dezynfekcji rąk oraz prowadzenia rzetelnych
procesów dekontaminacji sprzętów i pomieszczeń pobytu pacjenta. Wśród przyczyn rozprzestrzeniania się
szpitalnych zakażeń GE o etiologii wirusowej w oddziałach dziecięcych wymienia się: obecność w oddziale
pacjentów zakażonych rotawirusami, norowirusami
i adenowirusami, brak kontroli małych pacjentów nad
wydalinami i wydzielinami, nadmierne zagęszczenie
pacjentów w oddziale, niewłaściwe zachowania higieniczne dzieci, rodziców i personelu medycznego,
zaniechanie lub opóźnienia we wprowadzeniu izolacji
oraz brak warunków do właściwej izolacji pacjentów
(9, 11, 12).
W badanym oddziale przeważały szpitalne GE
o etiologii rotawirusowej, było ich 75,3%, w 4,8%
wystąpiła koinfekcja rotawirusów i adenowirusów.
W 17,1% nie znaleziono czynnika etiologicznego zakażenia. Łoś-Rycharska i wsp.(4) określa, że zakażenia
wywołane przez rotawirusy występują niezwykle często
i odpowiadają za nawet ponad 50% ostrych zakażeń
przewodu pokarmowego. Szacuje się, że aż w 30%
ustalenie etiologii ostrej biegunki nie jest możliwe.
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie w raporcie z 2013 r. obserwuje systematyczny
wzrost liczby rejestrowanych wirusowych zakażeń jelitowych powodowanych przez rotawirusy i norowirusy.
Potwierdza również wzrost ogólnej liczby nieżytów
żołądkowych określanych jako wirusowe nieokreślone,
wśród których mogą być niezdiagnozowane zakażenia
norowirusowe. Wynika to z ograniczonej diagnostyki laboratoryjnej, głównie w ogniskach epidemicznych (13).
Zachorowalność na zakażenia szpitalne GE-RV
w badanym oddziale dziecięcym wynosiła 1,58%
(od 1,09 do 2,49%). W badaniach przeprowadzonych
w Warszawie w latach 2000 – 2001 przez Frącka i wsp.
(14) zachorowalność kształtowała się na poziomie
9,0% (od 5,9 do 13,4%). Badania Sulik i wsp. (15)
prowadzone w roku 2003 w Białymstoku wykazało
zachorowalność 2,1% (od 0,6 do 5,4%) na szpitalne
GE-RV spowodowaną przez rotawirusy. Jackowska
i wsp. (8) w badaniach przeprowadzonych w latach 2005
- 2007 w Warszawie obserwowała zachorowalność na
GE-RV na poziomie 2,5% (od 2,0 do 3,0%). W badaniach wykonanych w okresie 2006 - 2009 w Warszawie
przez Kuchar i wsp. (16) zakażenia szpitalne GE-RV
wykryto u 1% (od 0,9 do 1,0%) hospitalizowanych
dzieci. W badaniach Ołdak i wsp.(17) całkowity odsetek
zakażeń szpitalnych GI-GE spowodowanych rotawirusem wynosił 0,3% (od 0,3 do 0,4%). Wyżej opisane
wyniki autorów pięciu badań Kuchar i wsp. (9) zestawili w meta - analizie z której wynika, że szpitalnemu
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zakażeniu GE-RV ulega w Polsce od 0,62% (od 0,58 do
0,66%) dzieci przyjętych do szpitala z innych powodów.
Zauważono, na podstawie przeglądu wyżej wymienionego piśmiennictwa, że zachorowalność na zakażenia
szpitalne GE-RV w badanym oddziale jest wyższa niż
opisana w literaturze.
W badanym oddziale dziecięcym średni wiek
dziecka u którego stwierdzono szpitalne zakażenie GE-RV wynosił 1,6 roku. Liczne publikacje potwierdzają
te obserwacje, wskazując na częste występowania
zakażeń u dzieci poniżej 4 roku życia (7, 8, 13, 14, 18).
Niektórzy autorzy podają, że zakażenie GE-RV może
częściej występować u chłopców, jednak w badanym
materiale szpitalne GE-RV nie miało związku z płcią
badanych dzieci. Zakażenia GE-RV wystąpiły w takim
samym odsetku u dziewczynek i u chłopców (18, 19).
Zakażenia szpitalne GE przedłużają czas pobytu pacjentów w szpitalu. Z przeprowadzonych badan wynika, że
średni czas pobytu dziecka w oddziale dziecięcym bez
zakażenia wynosił 6,2 dnia, a dziecka z zakażeniem
GE 11,2 dnia. Dane te są zbieżne z literaturą, wielu
autorów podkreśla, że szpitalne GE przedłużają czas
hospitalizacji o 1-12 dni (5, 20).
Obserwacje trendu występowania zakażeń GE
w okresach rocznych wskazują na sezonowość zachorowań (14, 18). Podobnie też, w badanym oddziale
szczyt zachorowań przypadał na okres od stycznia do
marca. W meta-analizie Kuchar i wsp. (9) zauważa, że
inne badania wskazują jako szczyt zachorowań miesiące
kwiecień i maj. Jackowska i wsp. (8) zwraca uwagę, że
zakażenia szpitalne korelowały z zakażeniami nabytymi
poza szpitalem. Na podstawie oceny trendów występowania zakażeń szpitalnych GE-RV zauważono, że
zakażenia te pozostają w ścisłym związku z infekcjami
rotawirusowymi nabytymi pozaszpitalnie (21).
W badanym oddziale nie wykryto czynnika etiologicznego szpitalnego zakażeń GE u 17% dzieci. Część
tych zakażeń mogła być wywołana przez norowirusy.
W badaniach prowadzonych przez Ołdak i wsp. (2) częstość zachorowań na GE-NV wynosiła 35/242 (14,5%)
dzieci. Dokładna analiza materiału wskazuje, że szczyt
zachorowań na GE-NV występuje od października do
listopada i od lutego do marca. W przeglądzie piśmiennictwa podkreśla się znaczenie norowirusów w etiologii zakażeń GE oraz jako przyczynę ognisk (22-26).
Wprowadzenie rutynowego badania dzieci podejrzanych o zakażenie GE w kierunku norowirusów może
zmniejszyć liczbę zakażeń o niewyjaśnionej etiologii.
W odpowiedzi na wysoką zachorowalność na GE
w roku 2009 (WZS 3,21% - Tab. I) podjęto działania
zapobiegawcze w badanym oddziale dziecięcym,
zmniejszając o połowę zachorowalność na GE w roku
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2013 (WZS 1,54%). Zorganizowano punkt segregacji
dzieci przyjmowanych do szpitala wraz z wyodrębnieniem obszaru obserwacyjnego działający w strukturach
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W działaniach
profilaktycznych uwzględniono również: dokładny
wywiad epidemiologiczny przy przyjęciu do szpitala
dotyczący zdrowia dziecka i jego rodziny, ścisłe przestrzeganie segregacji dzieci przyjmowanych do oddziału z podejrzeniem zakażenia GE, szybkie wprowadzanie izolacji empirycznej w przypadku podejrzenia
GE u dzieci leżących w oddziale, edukację dzieci,
rodziców i opiekunów w zakresie higieny rąk i zasad
izolacji. Zajęcia edukacyjne były prowadzone w dniu
przyjęcia do szpitala i powtarzane w kolejnych dniach
hospitalizacji. Dokonano modernizacji pomieszczeń
oddziału: urządzono kuchenkę oddziałową dla rodziców
z możliwością przygotowania posiłków dla dzieci do
2 r.ż., które nie korzystają z pokarmów przygotowywanych w kuchni mlecznej, oraz wygospodarowano
dodatkowy węzeł sanitarny z natryskiem dla rodziców
dzieci izolowanych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W świetle uzyskanych wyników pracy i niniejszych
rozważań uważamy, że do skutecznych metod profilaktyki szpitalnych zakażeń GE należy zaliczyć: przeprowadzenie dokładnego wywiadu epidemiologicznego,
szybką diagnostykę mikrobiologiczną, segregację dzieci
w momencie przyjęcia do szpitala, skuteczną izolację
zakażonych i podejrzanych o zakażenie, prowadzenie właściwej higieny rąk przez personel, pacjentów,
opiekunów i odwiedzających, propagowanie szczepień
ochronnych przeciwko rotawirusom. Wdrożone na
Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego im. Św.
Łukasza w Tarnowie działania profilaktyczne znacząco
obniżyły liczbę zachorowań na szpitalne GE. W wyjaśnianiu zakażeń GE o nieznanej etiologii może pomóc
rutynowe badanie pacjentów w kierunku norowirusa.
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Mężczyźni orientacji homoseksualnej (ang. men who have sex with men – MSM) przyczyniają się

w dużym stopniu do epidemii zakażeń przenoszonych drogą płciową w Europie i innych krajach rozwiniętych.
CELEM PRACY była analiza i porównanie cech epidemiologicznych i klinicznych mężczyzn homo- i heteroseksualnych (ang. men who have sex with women – MSW) leczonych z powodu kiły w ośrodku białostockim
w latach 2008-2013.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, zawód, liczbę partnerów seksualnych, charakter kontaktu będącego źródłem zakażenia, okres kiły w chwili zdiagnozowania, współistniejących
innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (zpdp) w tym zakażenia HIV, skuteczność badania partnerów oraz
zgłaszalność do wyznaczonych kontroli.
WYNIKI. Wśród 49 mężczyzn 19 (38,8%) było orientacji homo-lub biseksualnej. Średni wiek MSM i MSW
wynosił odpowiednio 31,9 i 31,3 lat (p>0,05), większość pacjentów w obu grupach była mieszkańcami miast
i była stanu wolnego. Ponad pięciu partnerów seksualnych w ciągu całego życia miało 47,4% MSM i 16,7%
MSW (p<0,05), 73,7% i 60,0% pacjentów (p>0,05) miało tylko kontakty przygodne lub, mając stałego partnera,
utrzymywało kontakty przygodne. Schorzenie było diagnozowane najczęściej w okresie kiły wczesnej objawowej: u 84,2% MSM i 56,7% MSW (p>0,05). Inne, poza kiłą, zpdp zdiagnozowano u 26,3% MSM i 10,0% MSW
(p>0,05), a zakażenie HIV – odpowiednio u 15,8% i 3,0% (p>0,05). U 31,6% MSM i 23,3% MSW (p>0.05)
nie udało się zbadać żadnych kontaktów seksualnych a 21,1% MSM i 40,0% MSW (p>0.05) nie zgłosiło się do
żadnej z wyznaczonych kontroli.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. MSM stanowili znaczną proporcję wśród mężczyzn z kiłą, mieli znacznie
większą liczbą partnerów seksualnych, w tym kontaktów przygodnych niż MSW, mieli również więcej współwystępujących innych zpdp, w tym zakażenia HIV niż mężczyźni heteroseksualni. Kontrola po leczeniu oraz
skuteczność badania kontaktów są niezadowalające u MSM i MSW. Ze względu na istotną rolę grupy mężczyzn
homoseksualnych w szerzeniu się kiły i innych zpdp istnieje potrzeba kontynuacji badań oraz ich przeprowadzenia w skali całego kraju.
Słowa klucze: kiła, mężczyźni homoseksualni, mężczyźni heteroseksualni, zakażenia przenoszone drogą płciową,
HIV, Białystok

WSTĘP
W Europie oraz w innych krajach rozwiniętych
homoseksualni mężczyźni (ang. men who have sex
with men – MSM) w szczególnie dużym stopniu
przyczyniają się do szerzenia zakażeń przenoszonych

drogą płciową (zpdp)(1). Przyczyniają się do tego
głównie czynniki behawioralne (w tym promiskuitym,
szukanie anonimowych partnerów poprzez internet,
stosowanie substancji odurzających przed i podczas
kontaktów seksualnych) (1,2). Wprowadzenie w 1996 r.
złożonego leczenia antyretrowirusowego przyczyniło
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się do nasilenia ryzykownych zachowań sekualnych
w tej grupie, co spowodowało epidemie zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym kiły wśród MSM,
obserwowane od końca lat 90. szczególnie w dużych
aglomeracjach miejskich (1,3). Pierwsze epidemie kiły
wśród homoseksualnych mężczyzn w Europie miały
miejsce w Niemczech (Hamburg) w 1997 r. a następnie
w Wielkiej Brytanii w 1999 r. (Brighton i Manchester)
(4,5). Od 2000 r. odnotowano epidemie kiły lub znaczący wzrost zapadalności na kiłę w innych krajach
Europy Zachodniej: Irlandii Północnej, Danii, Belgii,
Szwecji, Norwegii, Hiszpanii i Francji a homoseksualni
mężczyźni stanowili do 75% osób zakażonych (1,6-9).
W 2012 r. w krajach Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej MSM stanowili 48%
wszystkich pacjentów z kiłą (4 489 przypadków), 41%
- z rzeżączką (15 091 przypadków) i 40,4% (11 877)
wszystkich zakażonych HIV i chorych na AIDS (10,11).
Szczególny niepokój budzi częste wspóiłstnienie kiły z innymi zakażeniami przenoszonymi drogą
płciową, w tym zakażeniem HIV w tej grupie osób.
Odsetek homoseksualnych mężczyzn z kiłą jednocześnie z infekcją retrowirusową wynosił, w badaniach
przeprowadzonych w krajach Europy Zachodniej, od
10% do blisko 60% a z rzeżączką 0,9-25% (1,6-8)
W 2012 r. zapadalność na kiłę w Polsce wynosiła 2,5
przypadków na 100 000 ludności – zgłoszono 754 przypadki kiły wśród mężczyzn i 207 – wśród kobiet (4,10).
W piśmiennictwie anglojęzycznym niemal nie ma danych
z Polski na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w zakresie kiły wśród homoseksualistów w naszym kraju.
Również w Polskiej Bibliografii Lekarskiej prace są
nieliczne, skoncentrowane głównie na problemie zakażeń
HIV, a ostatnie publikacje na ten temat pochodzą z lat
połowy lat dziewięćdziesiątych (12-16).

CEL
Celem pracy było przedstawienie i porównanie
cech socjodemograficznych, klinicznych i epidemiologicznych pacjentów, mężczyzn orientacji homo-/
biseksualnej (MSM) oraz heteroseksualnej (ang. men
who have sex with women - MSW) leczonych z powodu
kiły w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB oraz
Wojewódzkiej Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej w Białymstoku w latach 2008-2013.

MATERIAŁ I METODY
Rozpoznanie kiły stawiano zgodnie z definicją
przypadku potwierdzonego, która jest zgodna z definicją
stosowaną w Unii Europejskiej i Europejskiej Strefie
Ekonomicznej (17).

Przeanalizowano dane mężczyzn leczonych z powodu kiły z uwzględnieniem: wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, wykonywanego zawodu, liczby
dotychczasowych partnerów seksualnych, charakteru
kontaktu seksualnego, w wyniku którego najprawdopodobniej doszło do zakażenia (przygodny lub ze stałym
partnerem), okresu kiły w chwili zdiagnozowania,
współistniejących innych zakażeń przenoszonych drogą
płciową w tym zakażenia HIV, zgłaszalności do wyznaczonych kontroli oraz skuteczności badania kontaktów.
Analizę statystyczną przeprowadzono przy pomocy testu t-Studenta oraz testu dla dwóch wskaźników
struktury (program Statistica 9.0 PL, StatSoft, Kraków),
przyjmując poziom istotności statystycznej α=0,05.

WYNIKI
Wśród 49 mężczyzn leczonych w analizowanym
okresie z powodu kiły 19 (38,8%) było orientacji homolub biseksualnej. Najwyższy ich odsetek odnotowano
w latach 2009 (53,4%), 2011 (50,0%) i 2013 (44,4%).
W tym samym czasie leczono z powodu kiły 20 kobiet.
Dane socjodemograficzne pacjentów obu grup
przedstawiono w tabeli I.
Średni wiek MSM wynosił 31,9 roku (mediana – 28
lat; od 18 do 54), a MSW 31,3 roku (mediana – 29 lat; od
17 do 64) (p>0,05; tabela I). W grupie mężczyzn heteroseksualnych było dwóch obcokrajowców: Białorusin
i jeden uchodźca z Czeczenii. Najczęstszym zawodem
wśród MSM był handlowiec a wśród MSW – kierowca.
Dane z wywiadu dotyczącego kontaktów seksualnych przedstawiono w tabeli II. Jeden z pacjentów MSM
zgłosił 40 partnerów seksualnych w ciągu całego życia,
największą liczbą partnerów u pacjenta heteroseksualnego było 15. Znacząco więcej pacjentów homo- niż
heteroseksualnych miało ponad pięciu partnerów seksualnych w ciągu całego życia (p=0,01).
Główne dane dotyczące okresu kiły oraz współistniejących innych zakażeń przenoszonych drogą płciową
przedstawiono w tabeli III. W obu grupach najczęściej
pacjenci zgłaszali się w okresie kiły wczesnej objawowej, a kiłę późną zdiagnozowano tylko u mężczyzn
heteroseksualnych. Innymi zakażeniami przenoszonymi
drogą płciową były: zakażenie Chlamydia trachomatis
(u dwóch MSM i dwóch MSW), kłykciny kończyste (u dwóch MSM i jednego MSW) oraz rzeżączka
u jednego homoseksualisty. Zakażenie HIV występowało częściej wśród MSM niż MSW (p>0,05; tab. III).
Wszystkie zakażenia HIV były zdiagnozowane przed
zachorowaniem na kiłę.
Badanie kontaktów było kompletne u jedynie
trzech (15,8%) MSM i 10 (33,3%) mężczyzn heteroseksualnych (p>0,05). U 10 (52,6%) pacjentów homoseksualnych i 13 (43,3%) heteroseksualnych badanie
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rozpoczęto, ale było niekompletne, a odpowiednio
- u 6 (31,6%) i 7 (23,3%) nie udało się zbadać żadnych
kontaktów (p>0,05).
Do wyznaczonych badań kontrolnych zgłosiło się
i zakończyło je siedmiu (36,8%) MSM i 13 (43,3%)
pacjentów heteroseksualnych (p>0,05). Czterech
(21,1%) pacjentów homoseksualnych i 12 (40,0%)
heteroseksualnych nie zgłosiło się do wyznaczonych
kontroli (P>0,05). Pozostali pacjenci są w trakcie badań
kontrolnych.

DYSKUSJA
Średnia zapadalność na kiłę w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. wynosiła 5,1 przypadków na 100 000,
a blisko połowę przypadków zdiagnozowano wśród
homoseksualnych mężczyzn (10). Ich odsetek wśród pacjentów różnił się znacznie w poszczególnych krajach:
od poniżej 10% przypadków (np. Litwa, Rumunia) do
ponad 70% (np. we Francji, Holandii, Danii i Irlandii)
(10). Zapadalność na kiłę wczesną w Polsce w XXI wieku, według oficjalnych danych, była niska i wahała się
od 1,6 (w 2005 r.) do 2,6 (w 2009 i 2013 r.) na 100 000
mieszkańców (18). W województwie podlaskim zapadalność była stale mniejsza (w latach 2001-2013 około
2,5 raza, z wyjątkiem roku 2011 r., w którym była ponad
20-krotnie niższa) niż średnia zapadalność w kraju
(Fig. 1). W krajach sąsiadujących z Polską współczynnik zapadalności w 2012 r. był wyższy i wynosił od 3,1
w Republice Czeskiej, 5,4 w Niemczech, poprzez 7,6
(w Słowacji i Litwie) aż do 10,3 na Białorusi, 11,2 na
Ukrainie i 42,35 w Obwodzie Kaliningradzkim (10,19).
Do lipca 2013 r. na formularzu zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę
przenoszoną drogą płciową nie identyfikowano drogi
nabycia zakażenia, dlatego nie możliwe było poznanie
problemu kiły u mężczyzn homoseksualnych w skali
kraju. Dopiero Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10
lipca (Dz. U. 13.848, 26 lipca 2013) wprowadziło nowy
wzór formularza (załącznik 4 Rozporządzenia), w którym uwzględniono drogę nabycia zakażenia, pomijając
jednak dane dotyczące kontaktów (20).
Niniejsza praca jest pierwszą w międzynarodowym
piśmiennictwie i pierwszą od wielu lat w polskim,
dotyczącą problemu zachorowań na kiłę wśród homoi heteroseksualnych mężczyzn w Polsce. Odsetek homoseksualnych mężczyzn wśród mężczyzn z kiłą był
znaczny, a w dwóch latach wynosił co najmniej 50%.
W latach 1967-1978 w Klinice Dermatologii Akademii
Medycznej w Krakowie homo-i biseksualni mężczyźni
stanowili jedynie 4,7% wszystkich mężczyzn leczonych
na kiłę, co mogło wynikać z nieujawniania orientacji
seksualnej. Podobnie jak w obecnym badaniu najczęściej zdiagnozowana była kiła wczesna objawowa
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(72,6% przypadków), a zakażenie było nabyte głównie w drodze przygodnego kontaktu (12). W badaniu
przeprowadzonym w kolejnych latach (1978-1982)
w Jeleniej Górze homoseksualni mężczyźni stanowili już 16,3% mężczyzn z kiłą wczesną i ich odsetek
wzrastał od 7,1 (1978) do 33,3 (1980) (13). W obu
badaniach nie analizowano występowania innych zakażeń przenoszonych drogą płciową u tych pacjentów.
Wśród HIV-dodatnich pacjentów leczonych z powodu
kiły w Instytucie Wenerologii w latach 1988-1995, 21
(72,4%) było orientacji homo-lub biseksualnej (14).
Również w obecnym badaniu 75% mężczyzn z kiłą
zakażonych HIV stanowili MSM. W latach 1990-1995
wśród HIV-dodatnich pacjentów diagnozowanych
w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS tylko 95 (13%) było orientacji
homo-/biseksualnej a spośród nich 54,2% leczyło się
również z powodu kiły i (lub) rzeżączki (15). Wśród
HIV-dodatnich MSM diagnozowanych w Poradni Instytutu Wenerologii w Warszawie 36% chorowało na
kiłę aktualnie lub w przeszłości (16).
Średni wiek mężczyzn MSM i MSW był podobny i analogiczny do danych z badań innych autorów
(4,7,8,12), proporcja mężczyzn heteroseksualnych
w wieku powyżej 34 lat była niemal dwukrotnie większa niż homoseksualnych. Większość pacjentów w obu
grupach pochodziła ze środowisk miejskich i była stanu
wolnego. Homoseksualni mężczyźni przyznawali się
do znacznie większej liczby partnerów seksualnych niż
mężczyźni heteroseksualni.
Zwraca uwagę ponad dwukrotnie częstsze występowanie innych, poza kiłą, zakażeń przenoszonych drogą
płciową, a zwłaszcza wielokrotnie częstsze – zakażenia
HIV. Jest to zgodne z obserwacjami innych autorów
(1,3,6-8). W Polsce w 2012 r. mężczyźni orientacji homoseksualnej stanowili największą grupę osób z nowo
wykrytym zakażeniem HIV (70% wśród pacjentów
o znanej drodze zakażenia), ich liczba wrosła o 9%
w stosunku do roku 2011 i trzykrotnie w stosunku do
średniej z lat 2006-2010, należy zaznaczyć, że wśród
nowych przypadków HIV aż w 55,4% przypadków
droga zakażenia nie była znana (21).
Niepokojącym zjawiskiem jest niedostatecznie
kompletne badanie kontaktów, szczególnie w grupie
mężczyzn homoseksualnych – u niemal 1/3 spośród nich
nie udało się zbadać żadnych kontaktów, co wynikało
z ich przygodnego, często anonimowego charakteru
a także niechęci pacjentów do ujawniania danych personalnych partnerów. Podobne trudności w ustalaniu
i dotarciu do kontaktów seksualnych, opisywali inni
autorzy (22,23).
Niezadowalająca była również kontrola po leczeniu
w obu grupach – znaczący odsetek mężczyzn, zwłaszcza
heteroseksualnych, w ogóle nie zgłosiło się do wyznaczonych kontroli.
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Ograniczeniem niniejszego badania jest nieduża
grupa analizowanych przypadków (co uniemożliwiło,
mimo wyraźnych różnic, wykazanie istotności statystycznej pomiędzy nimi). Nie udało się również zebrać
danych na temat prawdopodobnego miejsca zakażenia
(Polska czy kraj zagraniczny). Badania będą kontynuowane zatem liczba pacjentów będzie większa.

WNIOSKI
Homoseksualni mężczyźni stanowili istotną
proporcję wśród ogółu mężczyzn leczonych z powodu kiły w naszym ośrodku. Pacjenci cechowali się
znacznie większą liczbą kontaktów seksualnych, także
przygodnych niż mężczyźni heteroseksualni, mieli
również więcej współwystępujących innych zakażeń
przenoszonych drogą płciową, w tym zakażenia HIV
niż MSW. Kontrola po leczeniu oraz skuteczność ba-
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dania kontaktów były niezadowalające u mężczyzn
homo- i heteroseksualnych. Ze względu na istotną rolę
grupy mężczyzn homoseksualnych w szerzeniu się
kiły i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej istnieje
potrzeba kontynuacji badań oraz ich przeprowadzenia
w skali całego kraju.
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AKTUALNE POGLĄDY NA PRZETRWANIE ODPORNOŚCI
PO SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WZW B
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STRESZCZENIE
Praca przedstawia aktualne poglądy na temat przetrwania odporności po szczepieniach przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B). Wiele przeprowadzonych badań na świecie potwierdza bardzo wysoką
skuteczność szczepień przeciwko wzw B. Standardowe szczepienie wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem indukuje ochronne miano przeciwciał u zdrowych noworodków, dzieci i młodzieży w ponad 96%
przypadków, a wśród zdrowych dorosłych w ponad 90% przypadków. Szereg studiów potwierdza pojawienie się
odpowiedzi anamnestycznej po podaniu dawki przypominającej nawet po 20 latach od pierwotnego uodpornienia.
Na podstawie przeprowadzonych licznych badań udowodniono, iż odpowiedź komórkowa po szczepieniu przeciwko wzw B trwa dłużej niż odpowiedź humoralna. Mimo stopniowego spadku i utraty przeciwciał anty-HBs,
prawidłowe pierwotne uodpornienie osób zdrowych zapewnia długotrwałą ochronę przed ostrym i przewlekłym
zapaleniem wątroby typu B. Prawdziwą miarą odporności są bowiem limfocyty T i B, których gotowość do
reakcji znacznie przekracza obecność przeciwciał anty–HBs w surowicy. Szczególnej uwagi wymagają osoby
z wtórnym niedoborem odporności/na leczeniu immunosupresyjnym, których uodpornienie przeciwko wzw B
jest niezwykle trudne.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby B, wzw B, odporność po szczepieniu

WSTĘP
Skuteczność prowadzonych szczepień przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B była i ciągle jest
przedmiotem zainteresowań (1). Bardzo ważne stało się
określenie przetrwania odporności po szczepieniach.
Informacje na ten temat z okresu końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zebrano w publikacji, która
ukazała się w Przeglądzie Epidemiologicznym w 2002
roku (2). Od tego czasu zmieniono immunogenność
szczepionek i schematy uodpornienia, zwłaszcza w grupach osób z niedoborami odporności.
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) stanowi
jeden z najczęstszych czynników etiologicznych ostrych
i przewlekłych zapaleń tego narządu. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na skutek
następstw zakażenia wirusem HBV, takich jak marskość
wątroby czy rak wątrobowokomórkowy (HCC) umiera
rocznie około 600 tysięcy osób. Do zakażenia dochodzi
w wyniku naruszenia ciągłości tkanek oraz kontaktu
z krwią lub innymi płynami ustrojowymi osoby zaka-

żonej. Wśród czynników ryzyka zakażenia HBV wymienia się wykonywanie procedur medycznych (m.in.
zabiegi chirurgiczne, stomatologiczne, endoskopie) czy
zabiegów kosmetycznych (tatuaże, kolczykowanie)
bez wykorzystania sprzętu jednorazowego użytku lub
z zastosowaniem niesterylnych narzędzi. Wysokim ryzykiem zakażenia obarczone jest również donosowe lub
dożylne przyjmowanie narkotyków, a także utrzymywanie kontaktów seksualnych z zakażonym partnerem.
Wirus HBV może również przenosić się wertykalnie, tj.
z zakażonej matki do płodu w okresie okołoporodowym
lub w czasie trwania akcji porodowej.
Zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu
B w Polsce obniżyła się znacząco na przestrzeni ostatnich lat. Na początku lat 80. wynosiła ona 45,1/100 000
mieszkańców, obecnie natomiast waha się między 3,5
a 4,0/100 000 mieszkańców. Poprawa sytuacji epidemiologicznej jest wynikiem zmian w zakresie stosowania sprzętu medycznego (sprzęt jednorazowego użytku
i sterylizacja narzędzi medycznych w autoklawach),
ale przede wszystkim wprowadzenia efektywnych
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szczepień ochronnych – najpierw w wybranych grupach populacji, a potem szczepień masowych. W roku
1993 Polska przystąpiła do Rozszerzonego Programu
Immunizacji (ang. EPI) powołanego przez Światową
Organizację Zdrowia. Na jego podstawie do zintegrowanego systemu szczepień przeciwko wzw B włączono
noworodki. W Polsce szczepienie podstawowe noworodków i niemowląt obejmuje trzy dawki szczepionki
stosowane w cyklu podstawowym 0–1–6 miesięcy.
Pierwsza dawka podawana jest w ciągu 24 godzin po
urodzeniu (najlepiej w ciągu 12 godzin). Druga dawka
szczepienia pierwotnego podawana jest po 4 tygodniach
od poprzedniej. Trzecia dawka, uzupełniająca szczepienie podstawowe, po 6 miesiącach od pierwszej dawki.
Dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 2000g powinny otrzymać 4 dawki szczepionki w cyklu 0–1–2–12
(lub 0-1-2-6) miesięcy. W 2000 roku wprowadzono
obowiązkowe szczepienia u młodzieży w wieku 14
lat (wg schematu: 0–1–6 miesięcy). Szacuje się, że do
2008 roku dzieci, młodzież i młodzi dorośli w wieku
do 24 lat uzyskali odporność na zakażenie tym wirusem
w odsetku wyższym od 95%. Pozostała grupa (ok. 5%)
w tym przedziale wiekowym, korzysta w wyniku masowych szczepień z odporności zbiorowiskowej, która
zmniejsza szanse zachorowania osoby nieuodpornionej,
ze względu na wzrost proporcji osób uodpornionych
w polskiej populacji (3).
U zdrowych dorosłych osób szczepienia przeciwko
wzw B wykonuje się według dwóch schematów: 0–1–6
miesięcy oraz 0–1–2–12 miesięcy. W celu określenia
skuteczności przeprowadzonego szczepienia wykonuje się badanie obecności przeciwciał anty–HBs w 1
miesiąc po ostatniej dawce szczepienia. W studium
Gesemanna i Scheiermanna, które opracowano w Polsce pod względem matematycznym, zaobserwowano
najwyższy poziom przeciwciał w 1. miesiącu po
zakończeniu szczepień; natomiast najszybszy jego
spadek w ciągu pierwszego 1,5 roku od zakończenia
szczepień (4). W podobnej pracy przeprowadzonej
przez badaczy z Tajlandii najwyższy poziom przeciwciał zaobserwowano dopiero w 12 miesiącu po
wykonanym szczepieniu (5). W wielu badaniach
mierzono przetrwanie przeciwciał anty–HBs w ciągu
10, 15, a nawet 20 lat po wykonaniu szczepień, wykazując istnienie trwałej odporności (6–8). Najdłuższe
w tym wymiarze obserwacje wykazały, że noworodki,
które otrzymały 4 dawki szczepionki (wg schematu:
0–1–2–12 miesięcy) oraz dodatkowo immunoglobulinę
HBIg wraz z pierwszą dawką, uzyskały wysoki odsetek
odporności, wyrażonej mianem anty–HBs w wieku 20
lat. Dokładnie, 64% osób miało poziom anty–HBs ≥10
mIU/mL, a u 92% wykryto przeciwciała na poziomie
co najmniej 3,3 mIU/mL (5).
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BRAK ODPOWIEDZI NA SZCZEPIENIE
Mimo, iż znakomita większość zdrowych osób zaszczepionych przeciwko wzw B (także dzieci) dobrze
odpowiada na szczepionkę (>100 mIU/mL), w pewnym odsetku przypadków zdarzają się osoby słabo
odpowiadające lub nieodpowiadające na szczepionkę.
Wytwarzają one przeciwciała anty–HBs na poziomie
odpowiednio 10–100 mIU/mL oraz <10 mIU/mL.
W badaniach Migdał i wsp. odsetek osób nieodpowiadających na szczepionkę wyniósł wśród osób dorosłych
3.8% (9). Wśród dzieci odsetek ten waha się pomiędzy
0.5 – 4.0% (10). Za osobę nieodpowiadającą na szczepienie uznaje się taką, której organizm nie wytworzył
przeciwciał anty–HBs na poziomie >10 mIU/mL po 2
cyklach szczepień, a więc jej ochrona przed zakażeniem
może być kwestionowana.
W dostępnych danych piśmiennictwa jako przyczyny osłabienia odpowiedzi poszczepiennej lub jej
braku, badacze wskazują na szereg czynników demograficznych (płeć, wiek) oraz związanych z zachowaniami zdrowotnymi (otyłość, palenie papierosów)
(11). Odrębną sprawą jest przynależność do grupy osób
mających pierwotne lub wtórne niedobory odporności,
tj. m.in.: osoby cierpiące na białaczkę, biorcy szpiku,
chorzy z marskością wątroby lub po jej przeszczepie,
osoby zakażone wirusem HIV, pacjenci ze schyłkową
niewydolnością nerek lub hemodializowani. Grupy te
wymagają często stosowania innych niż w populacji
osób zdrowych schematów uodpornienia przeciwko
HBV, ponieważ odpowiedź poszczepienna jest zwykle
znacznie niższa. Ze względu na różnorodność schorzeń,
wśród osób z niedoborami odporności stosuje się m.in.:
podwójne dawki szczepionek, dawki przypominające
oraz uodpornienie bierne poprzez podanie przeciwciał
HBIg w celu polepszenia poszczepiennej odpowiedzi
immunologicznej (tabela I).
Spośród grup trudnych do uodpornienia, jakimi są
osoby z niedoborami odporności – największe wyzwanie stanowi uodpornienie osób z ostrą białaczką limfoblastyczną, ze schyłkową niewydolnością nerek / osób
hemodializowanych oraz osób z koinfekcją HIV, które
wymagają podwójnych dawek szczepionki (tabela I).
Mimo, iż w pewnym odsetku przypadków, nawet powyżej 50%, udaje się uzyskać dobrą odpowiedź immunologiczną (tabela I); osoby z zaburzeniami odporności nie
nabywają długotrwałej odporności przeciwko wzw B.
Badacze wysunęli koncepcję zjawisk immunogenetycznych, które mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju
odpowiedzi na HBsAg. Jedną z pierwszych prac wykonali Walker i wsp., już w 1981, wykazując wyraźny
nadmiar ekspresji HLA–DR7 i jednoczesny brak
HLA–DR1 u osób nieodpowiadających na szczepienie
przeciwko wzw B (19). Była to ważna praca, w której
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wziął udział Dr Wolf Szmuness, wychowanek Lubelskiej AM, a następnie badacz, który wykonał w USA
fundamentalne prace nt. uodpornienia przeciwko wzw
B osób hemodializowanych i homoseksualistów. Praca
ta zapoczątkowała badania nad kolejnymi etapami poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej, tj. nad niewłaściwą prezentacją antygenu przez APC (ang. Antigen
Presenting Cell), proliferacją komórek T pomocniczych,
aktywacją limfocytów T regulacyjnych oraz aktywacją
komórek B pamięci. Dotychczasowe doświadczenia
pozwoliły stwierdzić, iż dla osób słabo lub nieodpowiadających na szczepienie charakterystyczny jest
defekt limfocytów T, posiadających receptory zdolne do
rozpoznania antygenu HBs. Według badań Desombere
i wsp. reakcja limfocytów T na HBsAg u tych osób jest
oligospecyficzna oraz oligoklonalna (20).

PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA PO
SZCZEPIENIU
Wiele przeprowadzonych dotychczas badań wskazuje, iż standardowe szczepienie przeciwko wzw B, wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem, indukuje
ochronne miano przeciwciał u zdrowych noworodków,
dzieci i młodzieży w ponad 96% przypadków, a wśród
zdrowych dorosłych w ponad 90% przypadków. Według
badań Leuridan i Van Damme pierwotne uodpornienie pozwala wykształcić długotrwałą ochronę osoby
skutecznie zaszczepionej, dzięki obecności pamięci
immunologicznej. Wskazuje na to żywa odpowiedź
anamnestyczna organizmu po podaniu dawki przypominającej („booster”) oraz niski odsetek zakażonych
wzw B wśród osób szczepionych (21). Spodziewanym
efektem po szczepieniu jest aktywowanie odporności
czynnej, chroniącej przed zakażeniem. Przeprowadzono
szereg obserwacji, których celem było ustalenie częstości pojawiania się markerów zakażenia wirusem HBV
u osób szczepionych, jako znaczników infekcji „przebitkowej”. Infekcje „przebitkowe” w badanych grupach
charakteryzowały się niską częstością występowania.
Najczęściej wiązały się one ze wzrostem przeciwciał
anty–HBc: od 1,0% do 13,8%; przejściowym pojawieniem się HBsAg: 0,7% do 5,4% oraz obecnością HBV
DNA: 0,19% do 0,9% (8,21).
Szereg badań potwierdza, że odpowiedź anamnestyczna po podaniu dawki przypominającej po 10, 15,
a nawet 20 latach od pierwotnego uodpornienia pojawia
się u osób, u których miano przeciwciał anty–HBs spadło poniżej ochronnego (< 10 mUL/mL) (5,6,22–25).
Anamnestyczną odpowiedź poszczepienną obserwuje
się w zależności od grupy badanej, aż do 99% przypadków u dzieci. Wyższy odsetek nieodpowiadających na
dawki przypominające wśród osób starszych badacze
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warunkują obniżającą się wraz z wiekiem sprawnością
pamięci immunologicznej (23).

ROLA ODPORNOŚCI KOMÓRKOWEJ
W MECHANIZMIE PAMIĘCI
IMMUNOLOGICZNEJ
Obserwacja stopniowego zaniku przeciwciał anty–
HBs <10 mIU/mL po wykonaniu pełnego cyklu szczepień oraz możliwość skutecznej immunizacji wtórnej
zapoczątkowały badania dotyczące roli odporności
komórkowej (5). Przeprowadzono szereg doświadczeń
in vitro, dzięki którym dokładniej zbadano mechanizmy
pamięci immunologicznej. Pierwsze takie badania przeprowadził zespół van Hattuma i Bolanda (26). W 10 lat
po uodpornieniu w grupie badanej oznaczono ilościowo
obecność przeciwciał anty–HBs. Pobrano także komórki jednojądrzaste krwi obwodowej w celu wykonania
testu limfoproliferacyjnego z HBsAg. Badanie wykazało, że wynik testu proliferacji limfocytów z antygenem
HBs był dodatni u większości osób zaszczepionych,
u których poziom przeciwciał anty–HBs wynosił poniżej 10 mIU/mL. Dowiedziono w ten sposób, że swoista
odpowiedź komórkowa limfocytów T trwa dłużej niż
odpowiedź humoralna (26). Leuridan i Van Damme
w teście proliferacji limfocytów udowodnili gotowość
reakcji limfocytów B i limfocytów T osoby szczepionej
ze swoistymi antygenami szczepionki (21). Długotrwałe
działanie odpowiedzi komórkowej wykazano także na
podstawie pomiaru in vitro wydzielania cytokin IFN-γ
oraz IL–5 przez limfocyty Th1 i Th2 po stymulacji
antygenem szczepionki (HBsAg) (8). Podobnie, potwierdzono obecność limfocytów B pamięci oraz wykryto komórki wydzielające przeciwciała anty–HBs za
pomocą testu ‘ELISPOT’ u osób, u których nie wykryto
obecności przeciwciał (27). Już w 2000 roku ukazała
się publikacja przyjęta przez większość krajów UE
mówiąca o tym, że prawidłowe uodpornienie przeciwko
wzw B, dzięki długotrwałej pamięci immunologicznej
daje ochronę przed zakażeniem na całe życie (28).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przytoczone badania oraz płynące z nich wnioski
wykazują przede wszystkim, że skuteczność szczepień
przeciwko wzw B jest bardzo wysoka. Mimo stopniowego spadku i utraty przeciwciał HBs, prawidłowe
pierwotne uodpornienie osób zdrowych zapewnia
długotrwałą ochronę przed ostrym i przewlekłym zapaleniem wątroby typu B (29). Przemawia to za brakiem
konieczności okresowego sprawdzania poziomu przeciwciał (co 5 lat), co do niedawna było w Polsce ciągle
stosowaną praktyką. Prawdziwą miarą odporności są
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bowiem limfocyty T i B, których gotowość do reakcji
znacznie przekracza obecność przeciwciał anty–HBs
w krążeniu . Podobne stanowisko zajmuje zespół Bernatowskiej i wsp., który stwierdził, że stężenie przeciwciał
<10 mIU/mL nie świadczy o braku odporności, a zalecane na świecie rekomendacje mówią o ponad 20–letniej
ochronie po szczepieniach podstawowych (30).
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STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem pracy była analiza strategii realizacji szczepień oraz wskaźników zaszczepienia nastolet-

nich dziewcząt przeciw HPV na świecie w ostatnich ośmiu latach, pod kątem możliwości zwiększenia odsetka
zaszczepionych dziewcząt w Polsce.
MATERIAŁ I METODY. Materiał badawczy stanowiły dane z piśmiennictwa zgromadzone w bazie MEDLINE
w latach 2006-2014. Przeprowadzono analizę porównawczą strategii i osiąganych w poszczególnych państwach
wskaźników zaszczepienia przeciw HPV w porównaniu do odsetka zaszczepionych w Polsce.
WYNIKI. W ostatnich ośmiu latach w wielu krajach wprowadzono szczepienia nastoletnich dziewcząt przeciw
HPV do narodowych programów szczepień. Strategie realizacji szczepień różnią się, wpływa to na obserwowane
poziomy zaszczepienia, które przybierają wartości od kilku do ponad 90%, są one też zwykle zróżnicowane na
poziomie kraju. Najwyższe odsetki zaszczepionych obserwuje się tam, gdzie szczepienia prowadzone są w szkołach i finansowane z budżetu państwa. Polska jest jednym z ośmiu krajów UE, w którym nie włączono szczepień
przeciw HPV - jako obowiązkowych - do kalendarza szczepień ochronnych, a odpłatne szczepienia realizowane
są w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Odsetek zaszczepionych dziewcząt szacuje się na 7,5-10%.
WNIOSKI. Zróżnicowane wskaźniki zaszczepienia przeciw HPV nastoletnich dziewcząt na świecie spowodowane są przede wszystkim różnorodnymi strategiami wykonywania szczepień w poszczególnych państwach.
Na niski wskaźnik zaszczepienia przeciw HPV wśród nastoletnich dziewcząt w Polsce, w porównaniu z innymi
krajami, może wpływać brak finansowania szczepienia z budżetu państwa oraz prowadzenie szczepień w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej. Wzrost odsetka osób zaszczepionych przeciw HPV w Polsce będzie możliwy
poprzez wielopłaszczyznowe działanie, z zaangażowaniem personelu podstawowej opieki zdrowotnej, szkół,
jak i wsparciem finansowym sektora rządowego na szczeblu centralnym i lokalnym, w tym wykorzystaniem
kampanii medialnych, szczególnie na obszarach wysokiej zapadalności na raka szyjki macicy.
Słowa kluczowe: wirus brodawczaka ludzkiego HPV, szczepienia przeciw HPV strategie, wskaźniki zaszczepienia; Polska.

WSTĘP
Ludzki wirus brodawczaka (Human Papillomavirus, HPV) należy do rodziny Papilloma-viridae. HPV
zakaża komórki w warstwie podstawowej nabłonka
lub błony śluzowej naskórka. Zidentyfikowano około
100 typów wirusa HPV, z których ponad 40 może być
przekazywanych drogą płciową. Wyróżnia się typy
onkogenne (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58)

i nieonkogenne (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 40, 42, 43, 44,
54, 61) (1,2).
Na świecie zakażonych HPV jest około 630 mln
ludzi, rocznie przybywa około 500 tys. nowo zakażonych osób (2,3). Niemalże 80% przypadków raka
szyjki macicy jest obserwowanych w krajach rozwijających się. Dane epidemiologiczne wyraźnie różnią się
w poszczególnych regionach geograficznych. Ogromne
ryzyko populacyjne obserwuje się w Afryce, Ameryce
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Łacińskiej, a także w Azji, krajach takich jak Tajlandia,
Indie, Korea, Filipiny, Tajwan. Zakażenie HPV jest
powszechne u obu płci w wieku 15-24 lata; aż 50-80%
wszystkich aktywnych seksualnie kobiet ulega zakażeniu HPV przynajmniej raz w życiu (1,2).
Właściwości onkogenne HPV. Genotypy wysokiego ryzyka, głównie typ 16, 18, są przyczyną większości przypadków raka szyjki macicy u kobiet, powodują
również poważne komplikacje zdrowotne u mężczyzn,
w tym nowotwory prącia i odbytu, brodawki narządów
płciowych (2,4). Dla przykładu, od 1970 r. częstotliwość
występowania raka odbytu w Wielkiej Brytanii zwiększyła się dwukrotnie w przypadku obu płci (5). Te same
typy wirusa mają związek z występowaniem nowotworów złośliwych jamy ustnej, gardła oraz nawracającą
brodawczakowatością dróg oddechowych (2,6).
Zauważono, że powiązanie zakażenia HPV 16 i 18
z rakiem szyjki macicy jest znacznie silniejsze niż pomiędzy HCV a rakiem wątroby (1). Ryzyko rozwoju
raka u córki chorej matki jest dwukrotnie większe od
ryzyka populacyjnego (7). Z powodu starzenia się populacji spodziewany jest wzrost liczby zachorowań, przede
wszystkim w krajach rozwijających się. IARC (International Agency for Research on Cancer) prognozuje, że
do 2050 r. na świecie zachoruje i umrze na raka szyjki
macicy trzykrotnie więcej kobiet niż w roku 1990 [1].
Szczepionki przeciw HPV. W 2008 r. Harald zur
Hausen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za wykazanie roli HPV w rozwoju raka
szyjki macicy. Odkrycie to dało możliwość przygotowania szczepionki przeciw czterem typom wirusa (8) .
W Polsce zarejestrowano trzy szczepionki: czterowalentna Silgard, przeciw typom 6, 11, 16, 18 (Merck
Sharp Dohme: MSD), dwuwalentna Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals) - typy 16 i 18 oraz Gardias
(Merck Sharp Dohme) przeciwko typom 6,11,16,18
(2,9). Szczepionki są rekomendowane przez WHO
(World Health Organization), amerykańskie CDC
(Centers for Disease Control and Prevention), AAP
(American Academy of Pediatrics), europejskie ECDC
(European Centers for Disease Prevention and Control)
jak również liczne towarzystwa naukowe do stosowania
u dziewczynek w wieku 11–12 lat oraz w wieku 13–18
lat jako szczepienie wychwytujące, a także u osób, które
jeszcze nie rozpoczęły życia seksualnego (10,11). Należy podkreślić, że zaszczepione osoby nie są zwolnione
z badań cytologicznych.
Badania immunogenności dowiodły, że 8,4 roku po
szczepieniu młodych kobiet szczepionką Cervarix swoiste przeciwciała wobec HPV 16 i 18 występują u 100%
zaszczepionych. Po szczepieniu kobiet w wieku 16-26
lat szczepionką Silgard przeciwciała przeciw HPV 16
obecne były po 4 latach u ponad 98% badanych (1).
Obie szczepionki wykazały 90%-100% skuteczność

w zapobieganiu zmianom określanym jako CIN 2/3
i AIS, wywoływanym przez HPV 16 i 18 wśród kobiet,
które nie zostały wcześniej zakażone przez te typy
wirusa (2,8).

MATERIAŁ I METODY
Przeprowadzono analizę danych dotyczących realizacji szczepień przeciw HPV na świecie i w Polsce,
pochodzących ze źródeł dostępnych w bazie MEDLINE
i Science Direct w latach 2006-2014; słowa kluczowe:
HPV, szczepienie, nastoletnie dziewczęta, strategie,
koszty, finansowanie. Przeprowadzono analizę porównawczą wskaźników zaszczepienia w poszczególnych
państwach oraz systemów finansowania szczepień.

WYNIKI
Odsetki zaszczepionych i strategie szczepień
przeciw HPV. Od 2006 r. (czterowalentna Silgard,
Gardiasi dwuwalentna Cervarix) szczepionki, przeciw
HPV otrzymały licencję w ponad stu krajach, sześć lat
później wprowadzono je do narodowego programu
szczepień w co najmniej czterdziestu (12). Odsetek
zaszczepionych nastoletnich dziewcząt jest różny
w różnych krajach. Na ryc.1. przedstawiono wskaźniki
zaszczepienia przeciw HPV w różnych krajach świata
w oparciu o doniesienia z piśmiennictwa.
Australia. Australia jako pierwsze państwo na
świecie wprowadziła w 2007 r. bezpłatne szczepienia
przeciw HPV dla młodzieży w wieku 12-13 lat do
krajowego programu szczepień. W 2009 r. wdrożono
program szczepień uzupełniających dla młodych kobiet
od 13 do 26 r. ż. Młodsze nastolatki są szczepione w ramach szkolnego programu szczepień, dzięki któremu
uzyskano 75% odsetek zaszczepionych w tej grupie.
Odsetki zaszczepionych wśród młodych kobiet w wieku
18-26 lat są niższe, sięgają 38% (13).
Ameryka Północna. Finansowanie szczepień przeciw HPV przez rząd wdrożono w USA pod koniec
2006 r. Wykazano nieproporcjonalność w wykonawstwie szczepień, dotyczy to różnic wieku, płci oraz
miejsca zamieszkania. Najwyższy odsetek zaszczepionych (32%) wykazano wśród osób w wieku 13-17 lat
zamieszkujących północno-wschodnie stany. Realizacja
szczepień zależy przede wszystkim od polityki zdrowotnej w danym stanie. Najczęstszym sposobem przekazywania informacji o HPV są kampanie medialne (14).
W Kanadzie, po zatwierdzeniu szczepionki przeciw HPV w 2006 r., zalecono szczepienie dziewcząt
w wieku 9-26 lat; w 2010 r. wskazania do szczepienia
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rozszerzono na mężczyzn od 9 do 26 r.ż. Mimo podobieństwa w zakresie finansowania szczepień między
USA i Kanadą (środki publiczne), w Kanadzie wskaźniki zaszczepienia młodzieży są wyższe: 75% w szkołach
publicznych i 41% w szkołach katolickich. Informacje
na temat możliwości zaszczepienia dziecka przeciw
HPV rodzice otrzymują poprzez edukację prowadzoną
w szkołach. Rozbieżność w poziomach szczepień nastolatek podyktowana jest głównie brakiem możliwości
uczęszczania dziewcząt z ubogich dzielnic do szkół,
w których wykonywane są szczepienia (15).
W Meksyku, szczepionka HPV została wprowadzona w 2008 r. do Krajowego Programu Zdrowia
Publicznego dla dziewcząt w wieku 12-16 lat. Programem objęto 125 gmin o najniższym poziomie rozwoju
społecznego, które oceniono jako obszary najwyższej
zachorowalności na raka szyjki macicy. Trzema dawkami zaszczepiono 81% dziewcząt. W 2011 r. Krajowa
Rada Szczepień zatwierdziła ogólnokrajowe rozszerzenie programu o szczepienia przeciw HPV dla wszystkich dziewcząt w wieku 9 lat jako „szkolny program
szczepień” (16).
Ameryka Środkowa. W krajach rozwijających się
zakażenia wirusem HPV stanowią 86% wszystkich
infekcji przenoszonych drogą płciową (17). Jednym
z takich państw jest Haiti, w którym realizacja szczepień przeciw HPV przebiega dzięki funduszowi odnawialnemu PAHO (Pan American Health Organization
- Międzynarodowa Agencja Zdrowia Publicznego).
Z możliwości tej skorzystało jedynie 31% dziewcząt
w wieku 9-13 r. ż. Małe zainteresowanie szczepieniem
wśród rodziców wynika z braku odpowiednich informacji zarówno dotyczących zakażenia HPV, jak i jego
związku z rakiem szyjki macicy, dostarczanych zarówno
przez personel medyczny jak i szkoły. Realizacja szczepień przeciw HPV na Haiti jest możliwa z pomocą publicznej służby zdrowia, nawet w kontekście obecnego
kryzysu ekonomicznego (18).
Ameryka Południowa. W Peru 23% dziewcząt
w 15 r. ż. podejmuje aktywność seksualną. Skłoniło
to władze do podjęcia decyzji o pokrywaniu kosztów
szczepienia przeciw HPV ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia zapewniło pokrycie szczepieniami
90% młodzieży, a współpraca resortów związanych
z ochroną zdrowia skutkowała osiągnięciem wysokiego
wskaźnika zaszczepienia peruwiańskich nastolatek,
sięgającego 89% (17).
Poziom realizacji szczepień przeciw HPV wśród
młodzieży w innych krajach Ameryki Południowej jest
równie wysoki – na przykład w Brazylii wynosi 85%
wśród dziewcząt w wieku 10-16 lat, zaś w Boliwii 77%
wśród nastolatek 9-13 r. ż. (17). W Brazylii Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło wprowadzenie szczepionki
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4-walentnej w 2006 r., lecz z powodu wysokich kosztów jest ona dostępna jedynie w sektorze prywatnym.
Prowadzenie szczepień na szeroką skalę jest możliwe
dzięki programom PAHO (17). W Boliwii szczepienia
dziewcząt przeprowadzane są w ramach bezpłatnego
programu za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wysokie wskaźniki zaszczepienia są możliwe
do osiągnięcia poprzez prowadzenie szczepień w szkołach objętych programem szczepień oraz stopniowego
włączenia dziewcząt, które nie są objęte pierwotnym
planem szczepienia (19).
Afryka. W wielu częściach Afryki rak szyjki macicy
jest najczęstszym nowotworem wśród kobiet (1). Kraje
o niskich i średnich dochodach często napotykają na
poważne przeszkody we włączaniu nowych szczepionek do krajowych programów szczepień. Dzięki PATH
(Programme of Advancement Through Health and Education) zainicjowano pomoc dla tych państw polegającą
na wprowadzaniu bezpłatnych szczepień przeciw HPV.
Uganda jest jednym z krajów wybranych przez
PATH jako miejsce realizacji programu. Wykonywane
szczepień w szkołach spowodowało wysoki (83%)
wskaźnik zaszczepienia nastolatków (17). W Tanzanii szczepienia przeciw HPV przeprowadzono dzięki
projektowi Narodowego Instytutu Badań Medycznych
we współpracy z londyńską School of Hygiene and
Tropical Medicine; trzema dawkami zaszczepiono 76%
młodzieży (20).
Azja. Sukces w postaci wysokiego odsetka zaszczepienia nastolatków przeciw HPV osiągnęły kraje azjatyckie. Jednym z nich jest Wietnam, gdzie za pośrednictwem pilotażowego programu szczepień w ramach
projektu PATH (2008-2009) osiągnięto wysokie wskaźniki zaszczepienia (96%) wśród dziewcząt w wieku 9-14
lat [17]. W Tajlandii poziom zaszczepienia 12-letnich
dziewcząt przeciw HPV wyniósł 60% (21).
Europa. Krajami, które jako pierwsze wprowadziły, w 2007 r., szczepienia przeciw HPV były: Belgia,
Francja i Niemcy, w następnym roku szczepienia rozpoczęto: w Grecji, Luksemburgu, Holandii, Włoszech,
Hiszpanii i Szwajcarii, a w 2009 r. szczepieniami objęto
nastoletnie dziewczęta w Danii, Norwegii, Portugalii,
San Marino, Macedonii i Wielkiej Brytanii (22).
Odmienne strategie realizacji szczepień przeciw
HPV (w pełni pokrywane przez pacjenta, bezpłatne oraz
współfinansowane z środków publicznych) wśród młodzieży i dorosłych kobiet w poszczególnych państwach
Europy skutkują różnymi wskaźnikami zaszczepienia.
Najwyższe poziomy notuje się w Europie Zachodniej
i w Skandynawii. Dla przykładu w Szwecji, gdzie
wprowadzono szkolny program szczepień, odsetki
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zaszczepionych uczennic do 14 r. ż. sięgają nawet
98% (23). W Anglii, gdzie szczepienia finansowane są
z publicznych środków, zaszczepiono 80% dziewcząt
w wieku 12-13 lat, natomiast w Szkocji objęto nimi
92% nastoletniej młodzieży (24). W Belgii, Holandii
i Francji odsetki szczepionych dziewcząt są nieco niższe
w granicach 44%-68% . We Włoszech, gdzie programy
szczepień prowadzone są na poziomie regionalnym,
odsetek szczepionych dziewcząt w wieku 12-13 lat
sięga 62% [22].
W Europie Środkowej i Wschodniej szczepienia
przeciw HPV wprowadzono do naro-dowych programów szczepień w 2007 r. w Bułgarii, Bośni, Czechach,
na Litwie, w Estonii, Słowenii, na Węgrzech, Łotwie,
w Polsce i Słowacji, rok później w Macedonii, Rumunii
i Serbii (12). Jedynie w Rumunii szczepienia są finansowane ze środków publicznych. W jednych krajach
szczepienia odbywają się w ramach szkolnych programów ochrony zdrowia, w innych są one wykonywane
w ośrodkach zdrowia, w tym w ramach szczepień pełnopłatnych. Wskaźniki zaszczepienia w tych państwach
wahają się od kilku do kilkunastu procent (12).
W Polsce, zgodnie z zaleceniami PTG (Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego) oraz PTZP- HPV
(Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV) od
2008 r. szczepienie przeciw HPV zalecane jest w Programie Szczepień Ochronnych dziewczętom od 11 do 12
r. ż. Grupa Ekspertów powołana w 2010 r. z inicjatywy
PTP (Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) zaleca
stosowanie szczepionki również dziewczętom od 13 do
18 r. ż., które nie zostały zaszczepione wcześniej (11),
koszt w pełni pokrywa pacjent. Brak jest prowadzenia
ogólnokrajowego rejestru szczepień przeciw HPV.
Bezpłatnie szczepienia u nastoletniej młodzieży wykonywane są jedynie w ramach projektów finansowanych
przez władze lokalne (12,25,26). W latach 2009–2011
w ramach takich programów zaszczepiono zaledwie
3% populacji docelowej, wydatkując na ten cel blisko
33 miliony złotych (25). Szacuje się, że w skali kraju
zostało zaszczepionych w ramach różnych strategii
szczepień około 10% dziewcząt w wieku 11-13 lat (26).
W badaniach własnych przeprowadzonych w 2013 r.
wśród uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej w Zgorzelcu wykazano, że zaszczepionych
przeciw HPV było 7,5% dziewcząt (27).

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Biorąc pod uwagę różnice w poziomie realizacji
szczepień należy poszukiwać determinantów warunkujących te rozbieżności. Polska, obok Cypru, Estonii,
Finlandii, Węgier, Litwy, Malty i Słowacji, jest krajem
UE, w którym nie włączono szczepień przeciw HPV jako obowiązkowych do kalendarza szczepień ochron-
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nych (11). Jest to niepokojące w zestawieniu z danymi
dotyczącymi zapadalności na raka szyjki macicy
- w 2010 r. ten nowotwór rozpoznano u 3270 kobiet,
z których 1745 zmarło (28). Z powodu scedowania opłat
za szczepienia przeciw HPV na pacjentów, a także niedostatecznego poziomu wiedzy społeczeństwa, zarówno
na temat szczepień jak i związku HPV z rakiem szyjki
macicy, odsetek zaszczepionych dziewcząt w Polsce jest
zatrważająco niski, średnio dziesięciokrotnie niższy od
osiąganego w wielu krajach UE (26,11). Brak wiedzy
na temat chorób wywołanych przez HPV, jak też brak
odpowiednich programów edukacyjnych prowadzonych
na szeroką skalę powoduje, że akceptacja szczepień
zarówno przez rodziców, jak i nastoletnie dzieci jest
niska. Niektórzy rodzice nastolatków obawiają się, że
szczepienie przeciwko chorobie przenoszonej drogą
płciową spowoduje większe zaangażowanie młodzieży
w ryzykowne zachowania seksualne (3).
Przedstawiona powyżej analiza danych w zakresie
wykonawstwa szczepień i czynników warunkujących
wysoki odsetek zaszczepionych w różnych krajach
świata pozwala na sformułowanie wytycznych, które
mogą przyczynić się do wzrostu odsetka polskiej młodzieży i młodych kobiet zaszczepionych przeciw HPV.
Analiza kosztów wykazała, że najbardziej opłacalne
ekonomicznie w odniesieniu do nastoletnich dziewcząt
jest realizacja szczepień w szkołach (11). Jak pokazały
przykłady wielu krajów, jest to strategia warunkująca
wysokie wskaźniki zaszczepienia, w tym ukończenie
pełnego cyklu szczepień (15,16,19, 23).
W warunkach polskich przeprowadzanie obowiązkowych i zalecanych szczepień dzieci i młodzieży
odbywa się w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykazano, że w odniesieniu do szczepień przeciw HPV
jest to strategia droższa w porównaniu z opisaną wyżej strategią opartą na szkolnym programie szczepień
(11); m.in. trudniejsze jest egzekwowanie ukończenia
pełnego cyklu. W celu uzyskania wysokiego odsetka
zaszczepionych konieczne jest wówczas wielopłaszczyznowe działanie, z zaangażowaniem lokalnego
personelu medycznego jak i sektora rządowego, z wykorzystaniem kampanii medialnych. Motywowanie
rodziców do podejmowania decyzji o szczepieniu dzieci
i młodzieży przeciw HPV poprzez tego typu kampanie
jest szeroko wykorzystywane w wielu krajach świata, między innymi w USA (14). Z kolei w Kanadzie
szczególną uwagę przywiązuje się do finansowania
edukacji rodziców (szkoła) w zakresie profilaktyki
zakażeń HPV (15). W polskich warunkach tego typu
edukacja, prowadzona przez przeszkolonych ekspertów,
mogłaby odbywać się w ramach okresowych spotkań
z rodzicami. Właściwą inicjatywą jest realizowany na
terenie kilkunastu województw, przy współpracy m.in.
z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi i Kuratoriami Oświaty, program
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edukacyjny dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV „Wybierz
życie - pierwszy krok”. W ramach programu prowadzone

są szkolenia dla nauczycieli. Ocenia się, że wiedzę na
temat zagrożeń związanych z wirusem HPV zdobyło
dzięki temu około 393 tysięcy uczniów (26).
W badaniach dotyczących analizy czynników
wpływających na poprawę wykonawstwa szczepień
zwracano uwagę na działania lekarzy ukierunkowane na
edukację osób chcących poddać się szczepieniu (11,28).
Personel medyczny powinien umieć wskazać aspekty
związane z bezpieczeństwem szczepień oraz przedstawić zagrożenia zdrowotne dla osób nieszczepionych
(30). Jak wykazano, lekarze rodzinni odgrywają istotną
rolę w działaniach mających na celu zwiększenie odsetka osób zaszczepionych przeciw HPV (11,29,12).
Dlatego przyszłe interwencje należy kierować zwłaszcza do lekarzy rodzinnych, co uczyni ich ważnym
ogniwem w walce przeciw zakażeniom spowodowanym
tym wirusem. Również pozostały personel medyczny,
w tym pediatrzy, ginekolodzy i położne, powinien mieć
świadomość ważnej roli w zalecaniu szczepień osobom
zagrożonym zakażeniem.
Udzielana z inicjatywy pracownika ochrony zdrowia informacja powinna dotrzeć do młodych ludzi, jak
również do ich rodziców, zwłaszcza do tych, którzy nie
mają dostępu do innych źródeł informacji oraz tych,
którym stres związany z wizytą w gabinecie lekarskim
uniemożliwia zadawanie pytań. Mając na uwadze, że
pacjenci darzą zwykle dużym zaufaniem wybranego
przez siebie lekarza pierwszego kontaktu, należałoby
wdrożyć lepsze mechanizmy współpracy w relacjach
lekarz - pacjent.
Pomocne może okazać się wprowadzenie scentralizowanych elektronicznych baz danych zawierających
historię szczepień. Ułatwia to wyszukiwanie pacjentów
nieszczepionych, z następowym zapraszaniem ich do
punktów szczepień, również w tych przypadkach, gdy
pacjent zmienił miejsce zamieszkania, na przykład
w związku z podjęciem nauki w nowej placówce. Aby
móc przypomnieć o przyjęciu trzeciej dawki szczepionki, w przypadku zaszczepienia osób (w wieku 15
lat i powyżej) istotne wydaje się posiadanie aktualnego
adresu pacjenta, numeru telefonu, adresu e-mail. Wówczas wysłanie odpowiedniego zaproszenia lub listu,
SMS, może skutecznie zwiększyć odsetek populacji
szczepionej pełnym cyklem.
Jak przedstawiono wyżej, wskaźniki zaszczepienia
przeciw HPV są wysokie w tych krajach, gdzie koszty szczepień ponosi budżet państwa. W Polsce koszt
pełnego cyklu szczepień jest wysoki (około 500 zł), co

dla osób o niskich i średnich dochodach może stanowić
przeszkodę. Nawet częściowe refundowanie szczepień
ze środków Ministra Zdrowia lub samorządów lokalnych, czy też lokalnych sponsorów może przyczynić
się do zwiększenia odsetka zaszczepionych (22,25).
Działania takie są szczególnie wskazane na obszarach
najwyższej zachorowalności na raka szyjki macicy
(16). Można przypuszczać, że poprzez finansowanie
szczepień, choćby w odniesieniu do grup o niższym
poziomie dochodów, nastąpiłby wzrost odsetka osób
z nich korzystających. Nowa, badana obecnie 9-walentna szczepionka przeciw HPV, która zawiera typy
wirusa obecne w szczepionce czterowalentnej i pięć
dodatkowych typów onkogennych (31,33,45,52 i 58)
daje nadzieję na zapobiegnięcie jeszcze większej liczbie
przypadków raka szyjki macicy w przyszłości (31).

PODSUMOWANIE
1. Zróżnicowane wskaźniki zaszczepienia przeciw
HPV nastoletnich dziewcząt na świecie spowodowane są przede wszystkim różnorodnymi strategiami wykonywania szczepień w poszczególnych
państwach.
2. Na niski wskaźnik zaszczepienia przeciw HPV
wśród nastoletnich dziewcząt w Polsce, w porównaniu z innymi krajami, może wpływać brak
finansowania szczepienia z budżetu państwa oraz
prowadzenie szczepień w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej.
3. Wzrost odsetka osób szczepionych przeciw HPV
w Polsce będzie można uzyskać poprzez wielopłaszczyznowe działanie, z zaangażowaniem personelu
podstawowej opieki zdrowotnej, szkół, jak i wsparciem finansowym sektora rządowego na szczeblu
centralnym i lokalnym, w tym wykorzystaniem
kampanii medialnych, szczególnie na obszarach
najwyższej zachorowalności na raka szyjki macicy.
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TIOMERSAL W SZCZEPIONKACH – AKTUALNY STAN WIEDZY
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w Warszawie

STRESZCZENIE
Tiomersal to organiczny związek rtęci znany ze swoich właściwości antyseptycznych i przeciwgrzybicznych, stosowany jako środek konserwujący w wyrobach farmaceutycznych, w tym w szczepionkach i innych
produktach biologicznych do wstrzykiwań.
W ostatnich latach narosły obawy dotyczące ewentualnego powiązania szczepień w wieku dziecięcym
szczepionkami zawierającymi tiomersal a rozwojem autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wiele badań
kliniczno-kontrolnych i kohortowych zostało przeprowadzonych na bardzo licznych populacjach i żadne z nich
nie potwierdziły hipotetycznego związku pomiędzy szczepionkami zawierającymi tiomersal a zwiększeniem
ryzyka rozwoju u dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu. Potwierdza to również fakt, że od 1999 roku liczba dostępnych szczepionek z tiomersalem stosowanych na całym świecie systematycznie spada, podczas gdy częstość
występowania i diagnozowania autyzmu nadal rośnie.
Nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania szczepionek z tiomersalem u niemowląt, dzieci, mężczyzn
i kobiet niebędących w ciąży, a ryzyko poważnych powikłań związanych z chorobą mogącą rozwinąć się u osób
niezaszczepionych, znacznie przewyższa ryzyko występujących niezwykle rzadko, potencjalnych negatywnych
konsekwencji szczepień.
Słowa kluczowe: szczepionki inaktywowane, tiomersal, rtęć, autyzm

WSTĘP
Tiomersal, znany również pod nazwą Mertiolat
(handlowa nazwa preparatu produkowanego przez Eli
Lilly and Company) jest organicznym związkiem rtęci
o właściwościach antyseptycznych i przeciwgrzybiczych. Szeroko potwierdzona aktywność przeciwbakteryjna tiomersalu powoduje, że jest powszechnie
stosowany w produktach farmaceutycznych, w tym
w szczepionkach i innych produktach biologicznych
do wstrzykiwań już od 1930 roku (1). Związek ten,
zawierający 49,55% rtęci, posiada udowodnią skuteczność w usuwaniu szerokiego spektrum patogenów
w stężeniu od 0,001% do 0,01%. W szczepionkach
stosowanych u dzieci, jego stężenie wynosi od 0,005%
do 0,01% (od 12,5 μg Hg do 25 μg Hg na 0,5 ml dawki) (2). Tiomersal i inne organiczne związki rtęci nie
są stosowane w żywych szczepionkach z uwagi na
ich negatywne oddziaływanie na substancję czynną.
Jednakże w szczepionkach inaktywowanych mogą być

dodawane podczas niektórych etapów produkcji, takich
jak zbiory wirusa z zarodków kurzych lub występować
jako zawartość resztkowa w końcowym preparacie
pochodząca z etapu inaktywacji niektórych antygenów
(np. w pełnokomórkowych lub acelularnych szczepionkach z komponentem krztuścowym) (1,3).
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
(ang. FDA) przeprowadziła analizę amerykańskiego
harmonogramu szczepień. W jej wyniku wydano
oświadczenie wskazujące,że dzieci w ciągu pierwszych
sześciu miesięcy życia mogły otrzymać, w zależności
od stosowanych szczepionek i wagi niemowląt, takie
ilości etylortęci, które przekraczają dopuszczalne granice zatwierdzone przez Agencję Ochrony Środowiska
dla ekspozycji na metylortęć (0,0001 mg/kg/dzień) (4).
Jako środek ostrożności Amerykańska Akademia Pediatrii i Public Health Service w 1999 r. wydały wspólne
oświadczenie, wzywające do usunięcia środków konserwujących zawierających rtęć ze wszystkich szczepionek
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podawanych niemowlętom i dzieciom, tak szybko, jak
to możliwe. Ponadto zaleciły przeprowadzenie badań,
których celem powinno być określenie potencjalnego
zagrożenia związanego z narażeniem na etylortęć pochodzącą ze szczepionek zawierających tiomersal (5).
Zalecenie to wzbudziło ogólne obawy, mimo że potencjalne szkodliwe skutki stosowania szczepionek z tiomersalem nie zostały do tej pory potwierdzone (1,6).

TOKSYCZNOŚĆ RTĘCI
Toksyczność rtęci jest złożona i zależy od postaci,
drogi podania, dawki i wieku osoby w czasie ekspozycji. Rtęć może występować w trzech postaciach:
pierwiastka metalicznego, soli nieorganicznych i związków organicznych (metylortęć, etylortęć i fenylortęć).
Zgodnie z nomenklaturą chemiczną nadaną przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (ang.
IUPAC), tiomersal to 2-(etylortęciomerkapto)salicylan
sodu, który w organizmie metabolizowany jest do etylortęci i tiosalicylanu. Hipotetyczny związek między
etylortęcią a autyzmem opiera się na biologicznym
podobieństwie etylortęci i metylortęci i wykazywaniem
przez metylortęć potencjalnego ryzyka wystąpienia
efektu toksycznego, wynikającego z jego zdolności do
adsorpcji i akumulacji w mózgu. Związane jest to z wynikami badań potwierdzającymi możliwości wywołania
zaburzeń u dzieci narażonych na metylortęć na poziomie
wcześniej uznanym za bezpieczny (7).
Należy jednak pamiętać, że w 1999 roku, gdy
wydano zalecenia dotyczące wycofania tiomersalu ze
szczepionek, profil toksykologiczny etylortęci był nieznany i oczekiwano, że przypomina ten obserwowany
dla metylortęci (8). Od tego czasu pozyskano wiele
dowodów naukowych potwierdzających, że narażenie na etylortęć (metabolit tiomersalu) nie wiąże się
z takimi konsekwencjami, jak te powodowane przez
metylortęć, ze względu na jego krótszy okres półtrwania
w organizmie człowieka i różnice we właściwościach
farmakodynamicznych i farmakokinetycznych (9, 10,
11). Główna różnica między etylo- i metylortęcią dotyczy aktywnego wydalania etylortęci do jelit (8). Progi
dla efektów neurologicznych w związku z narażeniem
oszacowano odpowiednio na ok. 200 mcg/L dla metylortęci i od 1000 mcg/L do 2000 mcg/L dla etylortęci
(12). Przeprowadzono badania mające na celu zmierzenie stężenia rtęci we krwi, moczu i kale niemowląt
w wieku 2-6 miesięcy, które zostały immunizowane
szczepionkami zawierającymi tiomersal (13). Wyniki
tych badań jednoznacznie wskazują, że podanie szczepionki z tiomersalem nie podnosi stężenia rtęci we krwi
powyżej powszechnie akceptowalnych bezpiecznych
wartości. Eliminacja etylortęci z organizmu poprzez
stolec określono jak efektywną, a przewidywany okres
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jej półtrwania we krwi oszacowano na 4 do 10 dni (13).
Niemniej jednak brak jest na dzień dzisiejszy badań dotyczących możliwości przenikania bariery krew-mózg
przez etylortęć (8).
Opublikowano wyniki kliku badań dotyczących
neuro- i nefrotoksyczności spowodowanej przypadkowym zatruciem etylortęcią, jednak wywołane one
zostały dawkami kilkukrotnie przewyższającymi
dawkę śmiertelną dla szczurów (LD50: 60 mg/kg)
i tym samym znacznie wyższymi niż dawki stosowane
w szczepionkach (14).
Dotychczas nie opublikowano żadnych dowodów
potwierdzających, że tiomersal w dopuszczalnych stężeniach może spowodować uszkodzenie organizmu,
z wyjątkiem reakcji alergicznych m.in. reakcje nadwrażliwości typu późnego, objawiających się zaczerwienieniem i obrzękiem w miejscu wstrzyknięcia. Reakcje te
uważane są jednak za łagodne i utrzymują się tylko kilka
dni. Uczulenie na ten związek występuje u około 1-5%
zaszczepionej młodzieży i dorosłych (1,2).
W dostępnych danych należy jednak przede wszystkim zwracać uwagę na pozytywne efekty stosowania
tiomersalu, czyli zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia
otwartych fiolek wielodawkowych szczepionek niż na
nieudowodnione potencjalne negatywne skutki (8).

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA
SZCZEPIONEK ZAWIERAJĄCYCH
TIOMERSAL
W ciągu ostatnich lat narosło wiele obaw wokół
ewentualnego powiązania stosowania w wieku dziecięcym szczepionek zawierających tiomersal z rozwojem
autyzmu lub zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. ASD)
(6). Autyzm klasyfikowany jest jako całościowe zaburzenie rozwoju (ang. PDD) i charakteryzuje się zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji werbalnej/
niewerbalnej (15). Chociaż przyczyna autyzmu nie
jest jeszcze w pełni poznana, zaangażowane mogą być
hipotetycznie czynniki genetyczne i środowiskowe (9,
11). Dostępne dane sugerują, że zmienność genetyczna
sieci neuronalnych może wpływać na rozwój synaps,
co sugeruje, że patogeneza autyzmu nie ma raczej nic
wspólnego z nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną po szczepieniu (15).
Szczepionki zawierające tiomersal, zwłaszcza
pełnokomórkowe szczepionki przeciwko błonicy,
tężcowi i krztuścowi, które uznane są jako jedno ze
środowiskowego źródła rtęci, stale budzą szerokie zainteresowanie ze strony mediów antyszczepionkowych
(6,9,11). Należy podkreślić, że teoretyczny związek
pomiędzy szczepieniami i autyzmem mija się z prawdą,
co potwierdza fakt, że liczba szczepionek z tiomersalem
stosowanych na świecie zmniejsza się z roku na rok,
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podczas gdy częstość występowania przypadków ASD
rośnie (15). Potwierdzone zostało to w badaniach przeprowadzonych w Danii w okresie od połowy 1980 r. do
końca 1990 r., gdzie liczba przypadków zdiagnozowania autyzmu nie zmniejszyła się nawet po całkowitym
zaprzestaniu stosowania szczepionek z tiomersalem
podawanych dzieciom (16).
W międzyczasie przeprowadzono kilka kliniczno-kontrolnych i kohortowych badań na bardzo licznych
populacjach i żadne z nich nie potwierdziły związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem
szczepionek zawierających tiomersal jako konserwant
a zwiększonym ryzykiem występowania autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu (10,16-21). Co więcej,
według dostępnych danych, zależność dawka-efekt
również nie znalazła potwierdzenia. Jedno z badań
kliniczno-kontrolnych przeprowadzonych w USA,
z wykorzystaniem rejestrów medycznych i wywiadów
z rodzicami 264 dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu, w odniesieniu do liczącej 752 osoby grupy
kontrolnej przeprowadzone w 3 ośrodkach medycznych,
też nie wykazało zwiększonego ryzyka występowania
ASD u dzieci po podaniu im szczepionek z tiomersalem
(19). Inne badania wykonane na dużej populacji dzieci
urodzonych w latach 1991-1992 w Wielkiej Brytanii
również nie wykazały żadnego związku pomiędzy
tiomersalem i występowaniem zaburzeń neurologicznych lub psychicznych, a dodatkowo ostatecznie potwierdziły brak ryzyka wystąpienia autyzmu u dzieci
młodszych niż 6 miesięcy, zaszczepionych szczepionką
z tiomersalem (17). Z drugiej strony stwierdzono, że
ryzyko związane ze stosowaniem zanieczyszczonych
wielodawkowych szczepionek niezawierających tiomersalu, znacznie przewyższa inne potencjalne niekorzystne skutki jego stosowania (17). Dziesiątki badań
opublikowanych w różnych krajach na całym świecie
nie potwierdzają jakiegokolwiek powiązania między
stosowaniem szczepionek zawierających tiomersal i zaburzeniami rozwoju układu nerwowego (22). Ostatnio
opublikowana metaanaliza badań kliniczno-kontrolnych i kohortowych związanych z immunizacją dzieci
i powiązaniem z autyzmem, również wykazywała brak
dowodów na potwierdzenie tej hipotezy (6).
Pomimo powyższych argumentów, dyskusja
w mediach podważająca bezpieczeństwo stosowania
tiomersalu i jego związek z autyzmem rozgorzała na
nowo w marcu 2014 roku. Związana była z wynikami
badań sugerującymi negatywny wpływ tiomersalu
na rozwój dzieci, które prowadzone były w latach
dziewięćdziesiątych przez epidemiologa pracującego
w Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom
(ang. CDC) dr Thomasa Verstraetena. Podczas oceny
wyników jego wstępnych badań zaprezentowanych na
wewnętrznej konferencji zorganizowanej przez Epidemic Intelligence Service (EIS), stwierdzono błędy
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systematyczne m.in. brak oszacowania wpływu czynników zakłócających, co wpłynęło na nieobiektywne
wyniki analizy. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym,
że w 2003 roku po kolejnej dogłębnej i prawidłowej
analizie przeprowadzonych badań, wyniki dr Verstraetena potwierdzające brak związku między tiomersalem
a autyzmem u dzieci zostały opublikowane w czasopiśmie „Pediatrics” (21). Ponadto analiza badań Verstraetena została przeprowadzona przez niezależną komisję
z Uniwersytetu Emory, a sam Vearstreten w liście do
redakcji czasopisma „Pediatrics” w 2004 r. tłumaczył
odrzucenie swojej pierwotnej tezy i odpierał zarzuty
o rzekomą manipulację danymi (21, 23, 24).
Wszystkie dostępne dane pochodzące z analiz
wykonanych przez różne grupy badawcze zostały przeanalizowane przez panel ekspertów Amerykańskiego
Instytutu Medycyny (ang. IOM) (23), którego stanowisko zastało przedstawione w raporcie Immunization
Safety Review: Vaccine and Autism (23). W raporcie
podano że: „Komisja stwierdza również, że dane epidemiologiczne sprzyjają odrzuceniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem szczepionek
zawierających tiomersal i autyzmem. Ponadto Komitet
uważa, że sugerowane mechanizmy biologiczne wywoływania autyzmu przez szczepionki z tiomersalem mają
charakter czysto teoretyczny. Komitet nie zaleca analizy
obecnego harmonogramu i wskazań dotyczących stosowania zarówno szczepionek MMR jak i szczepionek
zawierających tiomersal” (25).
Dokumenty określające stanowisko dotyczące
bezpieczeństwa szczepionek zawierających tiomersal
zostały wydane również przez inne międzynarodowe
agencje i odpowiedzialne organy m.in.:
W dniu 24 marca 2004 r. opublikowano oświadczenie Europejskiej Agencji Oceny Produktów Leczniczych (obecnie Europejska Agencja Leków) w sprawie
tiomersalu w szczepionkach stosowanych u ludzi, na
postawie najnowszych danych dotyczących bezpieczeństwa tych szczepionek. Komitet ds. Produktów
Leczniczych Chronionych Patentem (ang. CPMP)
stwierdził, że najnowsze badania epidemiologiczne nie
wskazują na negatywny związek pomiędzy immunizacją szczepionkami z tiomersalem i autyzmem. Korzyści szczepień w populacji ogólnej, w tym niemowląt,
znacznie przewyższają ryzyko, jeśli w ogóle występuje,
ekspozycji na szczepionki z tiomersalem. Ponadto
CPMP stwierdził, że w celu ograniczenia ekspozycji
na rtęć, należy w dalszym ciągu promować rozwój
szczepionek zawierających najniższy możliwy poziom
lub brak tiomersalu i innych środków konserwujących
zawierających rtęć (26).
Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa
Szczepień (ang. GACVS), ekspert kliniczny i naukowy oraz organ doradczy ustanowiony przez WHO,
w 2012 r. ogłosił, że na podstawie aktualnych danych
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i opublikowanych wyników badań potwierdzono, że
okres półtrwania etylortęci we krwi wynosi od 3 do
7 dni. Poziom etylortęci w krwi i mózgu po podaniu
skumulowanych dawek szczepionki nie osiąga poziomu
toksycznego, a dostępne dowody zdecydowanie potwierdzają bezpieczeństwo stosowania tiomersalu jako
środka konserwującego w szczepionkach podawanych
niemowlętom i dzieciom (27).
W celu określenia zasad identyfikacji zawartości
tiomersalu w produktach leczniczych, w styczniu
2007 r., Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. CHMP) przedstawił zaktualizowane
zasady dotyczące informacji na temat tiomersalu, która
powinna się znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta (PL). Związane
jest to z ewentualną reakcją alergiczną po podaniu
produktu leczniczego zawierającego tiomersal. W przypadku szczepionek, w których tiomersal został użyty
jako środek konserwujący, w ChPL należy zawrzeć
następujące informacje: w punkcie 4.8. - Działania
niepożądane: „Ten produkt leczniczy zawiera tiomersal
(związek organiczny rtęci), jako środek konserwujący,
który może wywołać reakcję alergiczną (patrz punkt
4.3.)” oraz w punkcie 4.3. - Przeciwwskazania: „Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego”. W PL, CHMP zaleca zawarcie następujących
informacji: „Ten produkt leczniczy zawiera tiomersal
jako środek konserwujący i możliwe jest że u <ciebie/
twojego dziecka> może wystąpić reakcja alergiczna”
i „Poinformuj twojego lekarza, jeśli u <ciebie/twojego
dziecka> występują jakieś alergie”.
W przypadku szczepionek, w których tiomersal zastosowano w procesie produkcyjnym, w wyniku czego
poziom tiomersalu w szczepionce wynosi poniżej 40
nanogramów na dawkę lub jest na niewykrywalnym
poziomie, nie oczekuje się występowania reakcji alergicznych i informacje w ChPL i PL na temat tiomersalu
nie są rekomendowane. Jeżeli stężenie pozostałości
tiomersalu wykorzystywanego na etapie produkcji
jest równe bądź wyższe od 40 nanogramów na dawkę,
w ChPL powinny być zawarte następujące informacje:
w punkcie 4.4. - Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: „Tiomersal (organiczny
związek rtęci) jest stosowany w procesie wytwarzania
tego produktu leczniczego i jego pozostałości są obecne
w produkcie końcowym. W związku z tym mogą wystąpić reakcje alergiczne.” i w PL: „Tiomersal jest obecny
(w śladowych ilościach) w tym produkcie i możliwe jest
że u <ciebie/twojego dziecka> może wystąpić reakcja
alergiczna.” i „Poinformuj lekarza, jeżeli u <ciebie/
twojego dziecka> występowały reakcje alergiczne.”
(28). Wszystkie szczepionki z tiomersalem dostępne na
polskim rynku powinny być zidentyfikowane i opisane
zgodnie z powyższymi wytycznymi.

SZCZEPIONKI ZAWIERAJĄCE TIOMERSAL
DOSTĘPNE W POLSCE
Obecnie w Polsce jedyną szczepionką zawierającą
tiomersal stosowaną u dzieci w ciągu dwóch pierwszych
lat życia jest pełnokomórkowa szczepionka przeciwko
błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP; IBSiS BIOMED
S.A.).
Pochodne DTP takie jak DT, D, T - zawierające
tiomersal stosowane są u dzieci tylko w szczególnych
okolicznościach, takich jak przeciwwskazanie do szczepienia przeciwko krztuścowi ( Tab. I).
W Polsce, zgodnie z corocznie aktualizowanym Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciwko
błonicy, tężcowi i krztuścowi jest zaliczane do szczepień
obowiązkowych. Podstawowe szczepienie szczepionką
DTP składa się z czterech dawek – w drugim, 3-4 i 5-6
miesiącu życia jako szczepienie pierwotne, a następnie
w wieku 16-18 miesięcy czwarta dawka podawana jest
jako szczepienie uzupełniające (29). Ze względu na
przerwy między kolejnymi dawkami i potwierdzone
szybkie usuwanie etylortęci z organizmu, przyjęcie
nawet czterech dawek szczepionki DTP w pierwszych
dwóch latach życia dziecka, nie powoduje żadnego
negatywnego kumulatywnego wpływu.
Clodivac i Tetana, stosowane u młodzieży i dorosłych zawierają tiomersal tylko w śladowych ilościach,
jako pozostałość procesu produkcyjnego ( Tab. II).
Tiomersal nie jest obecny w szczepionkach przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i grypie
(szczepionki jednodawkowe). Szczepionki przeciwko
wirusowi grypy mogą zawierać tiomersal jako środek
konserwujący tyko w opakowaniach wielodawkowych,
które nie są obecnie dostępne na polskim rynku.

PODSUMOWANIE
Nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania
szczepionek zawierających tiomersal u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w tym kobiet niebędących w ciąży.
Wszelkie wykonane rzetelnie i niezależnie badania
epidemiologiczne wykazały brak związku pomiędzy
tiomersalem zawartym w szczepionkach a rozwojem
zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przed wydawaniem
opinii lub interpretacji któregokolwiek z opublikowanych badań, należy pamiętać, że tylko badania oparte
na powszechnie akceptowanych metodach i ustalonych
kryteriach badań epidemiologicznych, powinny być
brane pod uwagę.
Rosnąca liczba przypadków autyzmu obserwowana
w ostatnich dziesięcioleciach może być związana ze
zmianą kryteriów diagnostycznych i z większą uwagą
związaną z diagnostyką tej choroby. Niemniej jednak,
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wszystkie dostępne i wiarygodne wyniki badań pokazują niezależnie, że autyzm nie ma żadnego związku ze
szczepionkami z tiomersalem, których ilość na rynku
od 1999 roku drastycznie spadła.
Rutynowe szczepienia zapewniają ochronę przed
wieloma poważnymi chorobami. Szczepienia w wieku dziecięcym powinny być wykonywane zgodnie
z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych tak
wcześnie jak to możliwe, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.
Jest niezwykle ważne, aby mówić publicznie o faktach, a nie mitach związanych ze szczepionkami zawierającymi tiomersal, wykorzystując wiarygodne wyniki
badań, w celu utrzymania zaufania społeczeństwa
w kwestii skuteczności i bezpieczeństwa programów
szczepień. Ryzyko związane ze zgonem i poważnymi
powikłaniami w wyniku rozwoju chorób u osób niezasz-
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czepionych znacznie przewyższa potencjalne ryzyko
negatywnych konsekwencji związanych z immunizacją
szczepionkami zawierającymi tiomersal.
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STRESZCZENIE
WSTĘP: Rak gruczołu krokowego jest istotnym problemem epidemiologicznym w województwie podkarpackim.

Zaobserwowano znaczny wzrost liczby nowych zachorowań oraz zanotowano wzrost współczynnika surowego,
standaryzowanego, wskaźnika struktury oraz ryzyka skumulowanego.
CELEM PRACY jest ocena trendów zachorowalności i umieralności na raka prostaty w latach 2002-2011.
MATERIAŁ I METODA. Materiał do badania uzyskano z Podkarpackiego Rejestru Nowotworów w Rzeszowie.
Analizie poddano 4 263 zachorowania i 2 032 zgony z powodu raka stercza, u kolejno zarejestrowanych pacjentów. Opracowano współczynniki surowe i standaryzowane zachorowalności i umieralności, ryzyko skumulowane
oraz procentowy udział raka prostaty wśród wszystkich nowotworów złośliwych.
WYNIKI. W 2011 roku w porównaniu do roku 2002 zaobserwowano wzrost liczby zachorowań o 150,5%. Ryzyko
skumulowane zachorowań wzrosło z 1,8% w roku 2002 do 4,7 % w 2011 roku. Odsetek raków prostaty spośród
wszystkich zarejestrowanych zachorowań, zwiększył się przeszło dwukrotnie na przestrzeni omawianej dekady.
Liczba zarejestrowanych zgonów na raka gruczołu krokowego wzrosła o 22,3%, przy jednoczesnym niewielkim
spadku wartości standaryzowanego współczynnika umieralności z 13,2/100 tys. w roku 2002 do 12,6/100 tys.
w 2011 roku. W omawianym okresie stwierdzono u 41,8% chorych stopień zaawansowania miejscowego.
Słowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, zachorowania, zgony

WSTĘP

Wzrost jego stężenia może sugerować obecność procesu
nowotworowego, mimo to u 25% mężczyzn z podwyżRak gruczołu krokowego należy do najczęstszych szonym stężeniem PSA nie stwierdzono raka, a blisko
nowotworów złośliwych rozpoznawanych u mężczyzn 20% chorych na raka gruczołu krokowego miało prawiw Europie (22,8%) i Stanach Zjednoczonych (28,3%), dłowe stężenie PSA w surowicy (3). Z uwagi na często
zarejestrowanych według danych szacunkowych mało agresywny przebieg choroby, w wielu przypadkach przyczyną zgonu nie jest rak prostaty, a współistw 2012 roku (1).
Na rozpoznanie raka gruczołu krokowego miały niejące schorzenia związane z wiekiem pacjenta (4).
Do czynników warunkujących możliwość rozwoju
wpływ badania mające na celu wczesne wykrycie nowotworu. Doskonałym tego przykładem jest wprowadzenie raka gruczołu krokowego zalicza się: obciążenie gei upowszechnienie w USA w latach 80. oznaczenia netyczne, otyłość i dietę wysokotłuszczową, wpływ
w surowicy swoistego antygenu sterczowego PSA androgenów oraz pochodzenie etniczne (mężczyźni
(Prostate Specific Antigen). W latach 1988 do 2002 rasy czarnej są o 20 % bardziej podatni na zachorowania
nastąpił niemal dwukrotny wzrost standaryzowanego w stosunku do Amerykanów rasy białej) (5). Predyswspółczynnika zachorowalności (2). Mimo rosnącej pozycje genetyczne zwiększają ryzyko zachorowania
popularności i łatwej dostępności do badania PSA nie o około 15%. Z badań epidemiologicznych, przeprowaudowodniono jego istotnego wpływu na obniżenie dzonych na grupie 5 000 Amerykanów wynika, że dieta
śmiertelności z powodu raka prostaty. Prawidłowe stę- uboga w tłuszcze powoduje spadek ryzyka zachorowań
żenie PSA w surowicy krwi wynosi od 0 do ok. 4 ng/ml. nawet o 60%, a niski poziom cholesterolu we krwi
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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może zmniejszyć ryzyko zachorowania o 15% (6,7,8).
Stwierdzono, że mężczyźni z BMI >30 mają od 20% do
34% większe ryzyko zgonu z powodu raka prostaty, niż
mężczyźni z BMI o wartościach prawidłowych (5,6).
Nowotwory gruczołu krokowego zajmują drugie
miejsce pod względem zachorowalności i są piątą przyczyną zgonów na świecie. Według danych szacunkowych, największy odsetek zachorowań (68,5%) w 2012
roku stanowili pacjenci w wieku powyżej 65 roku życia.
Standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosił 31,1/100 tys., współczynnik surowy- 31,2/100 tys.,
a ryzyko skumulowane odnotowano na poziomie 3,8%
(1). Największą zachorowalność zaobserwowano wśród
populacji mężczyzn zamieszkałych w Norwegii, Francji, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych (współczynnik standaryzowany zachorowalności wynosił
odpowiednio: 129,7/100 tys., 127,3/100 tys., 115,2/100
tys., 98,2/100 tys.). Najniższą zachorowalność odnotowano w południowej i centralnej Azji 4,5/100 tys.. Najwyższe standaryzowane współczynniki umieralności
zarejestrowano na wyspach karaibskich (29,3/100 tys.)
oraz w Afryce Południowej (24,4/100 tys.), natomiast
najniższe w Azji (3,8/100 tys.) (1).
W Europie rak prostaty był pierwszą przyczyną
zachorowalności oraz trzecią przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe, stanowiąc 22,8% spośród wszystkich
zachorowań i 9,5% zgonów w 2012 roku. Współczynnik
standaryzowany zachorowalności w 2012 roku wynosił 37,3/100 tys., współczynnik surowy 67,6/100 tys.,
natomiast ryzyko skumulowane 4,5%. Standaryzowany współczynnik umieralności przyjmował wartości
11,3/100 tys., współczynnik surowy 25,8/100 tys.,
a ryzyko skumulowane 1,0%. Na raka prostaty chorowali najczęściej mężczyźni powyżej 65 roku życia (1).
Rak gruczołu krokowego był w Polsce drugim co
do częstości występowania (po raku płuca) nowotworem u mężczyzn. W roku 2011 zarejestrowano 10 318
zachorowań, co stanowiło 14,4% wśród wszystkich
nowotworów. W porównaniu do 2002 roku odnotowano
wzrost nowych zachorowań o 97,1%. Rosnący trend
odzwierciedlają wszystkie analizowane wskaźniki
obrazujące zachorowalność. W 2011 roku odnotowano
współczynnik standaryzowany na poziomie 35,1/100
tys. (Tab. I). Ryzyko skumulowane zachorowań wzrosło z 2,5% w 2002 roku do 4,5% w 2011 roku. Liczba
zgonów na nowotwory gruczołu krokowego w Polsce,
w kolejnych latach wzrastała średnio o 77 nowych
przypadków rocznie. Liniowy trend rosnący wykazywały również surowe współczynniki umieralności
oraz wskaźniki struktury. Odnotowano spadek wartości
współczynników standaryzowanych z 13,5/100 tys.,
w 2002 roku do 12,5/100 tys., w 2011 roku. Ryzyko
skumulowane umieralności na przestrzeni 10-lecia
wynosiło średnio 1,2%. (Tab. I, Fig.1,2).
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Większość zachorowań na nowotwory złośliwe
gruczołu krokowego przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia (87% zachorowań obserwuje się po 60 roku
życia, natomiast 55% po 70 roku życia). Analizując
surowe współczynniki zachorowalności zaobserwowano gwałtowny wzrost począwszy od szóstej dekady,
a maksimum stwierdzono w siódmej i ósmej dekadzie
życia (około 350/100 tys.) (Fig. 2).
Blisko 60% zgonów z powodu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego występuje po 75 roku życia,
jednak ponad 90% zgonów odnotowano po 60 roku
życia. Największą umieralność u mężczyzn zauważono
na przełomie ósmej i dziewiątej dekady życia (około
500/100 tys.). (Fig. 2).
Najwyższe współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory gruczołu krokowego na przestrzeni lat 2002-2011, odnotowano w województwach:
wielkopolskim- 35,3/100 tys. oraz pomorskim- 34,9/100
tys., natomiast najniższe w województwach: łódzkim
22,1/100 tys., opolskim- 22,2/100 tys. (3). Najwyższą
umieralność zarejestrowano w województwie: wielkopolskim - 14,7/100 tys., natomiast najniższą wartość
współczynnika standaryzowanego umieralności wyliczono dla województwa: opolskiego -11,8/100 tys.(3).
Celem pracy jest ocena trendów zachorowalności
i umieralności na raka prostaty w województwie podkarpackim w latach 2002-2011.

MATERIAŁ I METODA
Materiał do badania uzyskano z Podkarpackiego
Rejestru Nowotworów w Rzeszowie. Dane zebrano
na podstawie karty zgłoszenia nowotworu złośliwego (MZ/N-1a), kolejno zarejestrowanych pacjentów
z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego. Analizie
epidemiologicznej poddano wszystkie zarejestrowane
przypadki w województwie podkarpackim w latach
2002-2011: 4 263 zachorowania i 2 032 zgony. Zostały
opracowane współczynniki surowe i standaryzowane
zachorowalności i umieralności, ryzyko skumulowane
oraz udział procentowy raka stercza w ogólnej liczbie
nowotworów złośliwych w poszczególnych latach. Do
opracowania współczynników surowych wykorzystano
tablice demograficzne GUS. Dla współczynników standaryzowanych jako populację przyjęto „standardową
populację świata” zaproponowaną przez Segi i zmodyfikowaną przez Dolla. Dokonano analizy statystycznej
przy użyciu Microsoft Excel 2010 oraz SAS Enterprise
Guide 5.1.
W celu wykrycia istotnych statystycznie różnic
między woj. podkarpackim a Polską w zakresie zachorowalności i umieralności na raka prostaty zbadano standaryzowany współczynnik zachorowalności
i umieralności, traktując go jako współczynnik frakcji.
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Standardowe testy na różnicę dwóch frakcji oparte na
rozkładzie normalnym wymagają, aby współczynnik
frakcji nie był zbyt bliski zeru lub jedności. W przypadku współczynnika zachorowalności i umieralności
współczynnik frakcji jest bardzo bliski zeru. Z tego
względu zastosowano test oparty o rozkład Poissona
(rozkład zdarzeń rzadkich) wykorzystujący bezwzględną liczbę zachorowań i zgonów. Rozkład Poissona jest
bardzo dobrym przybliżeniem rozkładu Bernoulliego,
który jest modelem prawidłowo opisującym liczbę
zachorowań i zgonów.
Założyliśmy, że odsetek zachorowań dla Polski
i Podkarpacia wynosi odpowiednio p i q. Jeżeli q>p, to
prawdopodobieństwo, że zmienna losowa F opisująca
odsetek zachorowań na Podkarpaciu jest co najmniej
równa q przy założeniu, że prawdziwy odsetek zachorowań wynosi p, tj. P(F≥q|p). Badamy zatem, czy odsetek
zachorowań na Podkarpaciu jest istotnie większy niż
średnio w Polsce. Oznaczmy przez n liczbę mieszkańców podkarpacia, a przez X zmienną losową opisującą
liczbę zachorowań na Podkarpaciu. Stąd, P(F≥q|p) jest
równoważne P(X≥nq|p), jest to tzw. p-wartość. Jeżeli
obliczone P(X≥nq│p)<0,05, to wnioskujemy, że odsetek zachorowań na Podkarpaciu jest statystycznie
istotnie większy, niż w Polsce. Gdy q<p szukamy
P(X≤nq|p). Dla wskaźnika umieralności rozumowanie
jest analogiczne.

WYNIKI
W województwie podkarpackim w latach 2002-2011
rak gruczołu krokowego stanowił 12,7% zachorowań
i 8,5% zgonów z powodu nowotworów złośliwych na
przestrzeni omawianej dekady. Liczba zrejestrowanych
nowych przypadków zachorowań w 2011 roku wynosiła
556 i była o 150,5% wyższa niż w roku 2002. Analizując
standaryzowane współczynniki zachorowalności odnotowano wzrost z 15,9/100 tys. w roku 2002 do 36,1/ 100
tys. w 2011 roku. Ryzyko skumulowane zachorowań
wzrosło z 1,8% w roku 2002 do 4,7 % w 2011 roku.
Procentowy udział raków prostaty spośród wszystkich
zarejestrowanych w tym okresie zachorowań na nowotwory złośliwe, zwiększył się ponad dwukrotnie na
przestrzeni 10 lat (Tab. II, Fig.3).
Zaobserwowano również wzrost liczby zgonów
z 179 w 2002 roku do 219 w 2011 roku czyli o 22,3%
oraz wzrost wartości współczynnika surowego, przy
jednoczesnym, spadku współczynnika umieralności.
Wartość standaryzowanego współczynnika umieralności zmalała z 13,2/100 tys. w roku 2002 do 12,6/100 tys.
w 2011 roku. Nieznaczny spadek odnotowano również
w przypadku wartości ryzyka skumulowanego (20021,3%, 2011- 1,2%). Wzrósł jednak o 1,8% odsetek
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zgonów na nowotwory gruczołu krokowego w 2011
roku, w porównaniu do roku 2002. (Tab. II, Fig. 3).
Największą liczbę zachorowań na nowotwory
złośliwe gruczołu krokowego odnotowano w siódmej
i ósmej dekadzie życia. Gwałtowny wzrost zauważono u chorych powyżej 70 roku życia, w porównaniu
z grupą chorych w wieku 55-69 lat (Ryc. 4).
Ponad 60% zgonów z powodu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego występuje po 70 roku życia.
Największy współczynnik umieralności odnotowano
u mężczyzn powyżej 85 roku życia (548,4/100 tys.).
Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz
z wiekiem począwszy od siódmej dekady życia (Ryc.
4). Średni wiek mężczyzn z badanej grupy wynosił 71
lat. Najmłodszy zarejestrowany pacjent miał w chwili
rozpoznania 26 lat, najstarszy 100 lat.
Nowotwór złośliwy prostaty na przestrzeni lat
2002–2011 w momencie zdiagnozowania najczęściej
rozpoznawany był w stadium miejscowego zaawansowania – 41,8%, następnie niedokładnie określonym
– 30,0%, uogólnionym – 16,0% i regionalnym – 12,2%.
W analizowanym 10-leciu zaobserwowano wzrost
rozpoznań w stadium miejscowego zaawansowania
z 37,1% w roku 2002 do 48,9% w roku 2011, przy
jednoczesnym spadku rozpoznań w stadium zaawansowania nowotworu regionalnym i niedokładnie określonym, odpowiednio o 4,4 i 7,1 punktów procentowych.
Odsetek rozpoznań w stopniu uogólnionym przyjmował
zbliżone wartości (Fig.5).
Na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (MZ/N-1a) odnotowano stopień zaawansowania
klinicznego (TNM) jedynie u 11,7% (499) chorych
zarejestrowanych w latach 2002-2011. U 80,6 % tych
chorych nie stwierdzono przerzutów do węzłów chłonnych, ani przerzutów odległych. Mniej niż połowa z tej
grupy mężczyzn miała guz ograniczony jedynie do gruczołu krokowego. Guz klinicznie niejawny stwierdzono
u 27,1% badanych.
W latach 2002-2011 najczęstszą metodą było leczenie radykalne u 1316/ 1931 przypadków zdiagnozowanych w stadium miejscowego zaawansowania. U 407
chorych w przypadku zaawansowania regionalnego
i u 240 chorych w stadium uogólnionym, zastosowano
leczenie paliatywne, natomiast u 409 chorych z powodu
rozsiewu procesu nowotworowego zastosowano leczenie objawowe (Fig. 6).
Z 4 263 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego, w latach 2002-2011, 37,5% mężczyzn
leczonych było radykalnie, 25,2% paliatywnie, 13,5%
objawowo, u 13,4% brak informacji o sposobie leczenia, a 10,3% pacjentów mimo skierowania do onkologa
i wyrażenia zgody na leczenie, nie podjęło dalszej
terapii. Jedynie 0,1% nie wyraziło zgody na leczenie.
Najczęstszym typem raka prostaty był rak gruczołowy– 90,1%.
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Zauważono, że wskaźniki umieralności w woj. podkarpackim i w Polsce nie różniły się istotnie statystycznie w okresie 2002-2011 (Tab. III). W 2002 wskaźnik
zachorowalności na Podkarpaciu był istotnie mniejszy,
a w latach 2003-2004 istotnie większy niż w Polsce.
W latach późniejszych nie było istotnych różnic. Choć
różnica w latach 2002-2004 jest nieprzypadkowa i istotna statystycznie, z faktu, iż w tym okresie nie było stałej
tendencji na Podkarpaciu (zawsze poniżej lub zawsze
powyżej) wnioskujemy, że na wyniki wpłynęły pewne
czynniki systematyczne. W konsekwencji można uznać,
że Podkarpacie nie różni się statystycznie istotnie od
Polski pod względem zachorowalności i umieralności
na raka prostaty.

DYSKUSJA
Zarówno w województwie podkarpackim jak
i w Polsce zaobserwowano wzrost współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe prostaty. W roku
2011 stwierdzono nieznacznie wyższy współczynnik
zachorowalności w województwie podkarpackim niż
w Polsce, odpowiednio: 36,1/100 tys. vs 35,1/100 tys..
Wzrósł również wskaźnik struktury dla Polski z 9,0%
do 14,4%, natomiast dla województwa podkarpackiego z 7,4% do 14,6%, co w obu przypadkach świadczy
o zwiększeniu się udziału raka prostaty w ogólnej
liczbie nowo wykrywanych nowotworów. Na przestrzeni omawianej dekady wzrosły wartości ryzyka
skumulowanego dla Polski o 2,07, a dla województwa
podkarpackiego o 2,88 punktów procentowych.
W badanym dziesięcioleciu, porównując dane
z Polski i województwa podkarpackiego stwierdzono
spadek wartości współczynników standaryzowanych
umieralności. Może mieć to bezpośredni związek ze
zmianami jakie zaszły w strukturze wieku zmarłych
z powodu nowotworów prostaty (Fig. 7,8).
Zmiany w strukturze wiekowej populacji związane
z jej starzeniem, przekładają się bezpośrednio na wzrost
zachorowalności u mężczyzn po 60 roku życia. Największy przyrost odnotowano w grupie wieku 55-69
oraz 70-84 lata (Ryc. 2,4,7,8). Niepokojący fakt stanowi
przyrost nowych rozpoznań raka stercza u mężczyzn
50-letnich (Polska: 2002- 138 przypadków, 2011: 292
przypadki; woj. podkarpackie: 2002- 8 przypadków,
2011- 52 przypadki) (3).
Zarówno w Polsce jak i na Podkarpaciu blisko 90
% zachorowań przypada po 60 roku życia (Ryc.9).
Największą umieralność u mężczyzn odnotowano na
przełomie ósmej i dziewiątej dekady życia (w Polsce
512,8/100 tys., w woj. podkarpackim 548,4/100 tys.).
W Polsce występuje znaczne zróżnicowanie zachorowalności na nowotwory złośliwe prostaty. W województwach wielkopolskim, pomorskim, świętokrzy-
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skim, śląskim, podkarpackim i mazowieckim w latach
2002-2011 odnotowano wskaźniki zachorowalności
powyżej średniej dla kraju (> 28,2/100 tys.). Najniższą zachorowalność stwierdza się w województwie
opolskim (22,2/100 tys.) oraz łódzkim (22,1/100 tys.).
Najwyższe wskaźniki umieralności zaobserwowano natomiast w województwach: wielkopolskim, podlaskim,
pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Województwa te uzyskały wskaźniki wyższe niż średnia dla
kraju (13,0/100 tys.). Najniższy wskaźnik umieralności
odnotowano w województwie opolskim (3).
Na Podkarpaciu rak prostaty na przestrzeni lat
2002–2011, w momencie zdiagnozowania najczęściej
rozpoznawany był w stadium miejscowego zaawansowania (41,8%). Wg Wilta i wsp., którzy przeprowadzili w 2011 roku badania wśród 13 022 brytyjskich
mężczyzn (średni wiek 67 lat), z rakiem prostaty po
radykalnej prostatektomii, 53,4% chorych miało guz
ograniczony do gruczołu krokowego (9). Na podstawie
niewielu badań przeprowadzonych w ograniczonym
zakresie przez autorów polskich można domniemywać, że jest to odsetek rzędu od 32,0% do 65,6% (10).
W krajach Europy Zachodniej i USA odsetek raków
w stadium miejscowego zaawansowania, wykrytych
poza skryningiem wynosi od 42,5% do 60,0%. Udział
raków klinicznie ograniczonych do stercza, wykrywanych w ramach programów przesiewowych, wynosi od
70,9 do 100% (10).
Na podstawie karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a, przerzuty do węzłów chłonnych
w populacji podkarpackich mężczyzn zarejestrowanych
w latach 2002-2011 stwierdzono u 19,4% chorych,
a z badań prowadzonych przez Dobrucha i wsp. wynika, że przerzuty stwierdza się nawet u 42% mężczyzn
poddanych radykalnej prostatektomii (11). Niewielki
odsetek zarejestrowanych chorych z N1 (przerzut do
okolicznych węzłów chłonnych), może świadczyć
o niskiej kompletności danych dotyczących cechy N.
Odnotowany w województwie podkarpackim
wzrost rozpoznań w stopniu miejscowego zaawansowania, przy jednoczesnym spadku rozpoznań w stadium
zaawansowania nowotworu regionalnym i niedokładnie
określonym, może być związany z szerszą dostępnością
do badań PSA, prowadzonymi badaniami przesiewowymi oraz rosnącą świadomością mężczyzn.
W badanych latach na Podkarpaciu 37,5% mężczyzn leczonych było radykalnie. Mamy jednak podstawę twierdzić, że przedstawione dane nie są kompletne,
a procentowy udział radykalnych metod leczenia jest
w rzeczywistości znacznie większy. Na podstawie
karty zgłoszenia nowotworu złośliwego nie jesteśmy
w stanie dokładnie przedstawić, jak wyglądał proces
leczenia, ze względu na niedorejestrowanie danych.
Z danych przedstawionych przez Dobrucha i wsp.
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wynika, że w Polsce wykonuje się ponad 1500 prostatektomii radykalnych rocznie, przy czym liczba tych
operacji stopniowo zwiększa się z roku na rok. Dobruch
przyjmuje, że wprowadzenie systemu walidacji oceny
ryzyka naciekania oraz przerzutów odległych mogłoby
wpłynąć na zwiększenie udziału metod radykalnych
w procesie leczenia (10).
Porównując zachorowalność i umieralność na
raka prostaty w Polsce i na Podkarpaciu do innych
wybranych krajów Europy i świata obserwuje się najwyższe wartości współczynników standaryzowanych
dla Francji, Norwegii, Australii i Ameryki Północnej,
a najniższe dla Chin oraz krajów azjatyckich (Tab. IV).
Donato stwierdza, że dieta azjatycka bogata w ligany,
flawonoidy i izoflawonoidy ogranicza rozwój raka
utajonego do postaci jawnej klinicznie (12).

WNIOSKI
1. Zaobserwowany wzrost zachorowalności na raka
gruczołu krokowego może mieć związek ze starzeniem się populacji zarówno Polskich, jak również
podkarpackich mężczyzn, znaczne przyrosty populacji odnotowano w grupach wieku szczególnie
narażonych na zachorowania.
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2. Rosnąca liczba nowo zarejestrowanych przypadków
zachorowań na raka prostaty może być wynikiem
większej wykrywalności, związanej z rosnąca świadomością mężczyzn oraz zwiększoną czujnością
onkologiczną lekarzy pierwszego kontaktu.
3. W badanym dziesięcioleciu, porównując dane z Polski i województwa podkarpackiego stwierdzono
spadek wartości współczynników standaryzowanych
umieralności. Może mieć to bezpośredni związek ze
zmianami, jakie zaszły w strukturze wieku zmarłych
z powodu nowotworów prostaty.
4. Nowotwór złośliwy prostaty, w momencie zdiagnozowania najczęściej rozpoznawany był w stadium
miejscowego zaawansowania (41,8%), co przekłada
się na stosowanie u 37,5% chorych leczenia radykalnego.
5. Nie występują istotne statystycznie różnice w zachorowalności i umieralności na raka prostaty pomiędzy
woj. podkarpackim a Polską.
Adres do korespondencji:
Bożenna Karczmarek-Borowska
Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie;
ul. Szopena 2; 35-055 Rzeszów
Tel. +48 17 8666460; fax:+48 17 8666465
e-mail: bkb8@o2.pl
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POSTRZEGANE BARIERY W PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
MŁODZIEŻY W POLSCE*
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Identyfikacja postrzeganych przez nastolatków barier w aktywności fizycznej, w zależności od

płci, wieku i miejsca zamieszkania oraz zbadanie, jak bariery te wpływają na ich poziom aktywności fizycznej.
MATERIAŁ I METODA. W badaniu przekrojowym wzięła udział reprezentatywna próba 3346 uczniów w wieku
10 - 16 lat (1 759 dziewcząt), w tym grupa 2300 osób (1259 dziewcząt) w wieku 13-16 lat, którzy odpowiadali
na pytania dotyczące barier w aktywności fizycznej. Zbadano postrzegane bariery oraz aktywność fizyczną młodzieży w całej grupie oraz w podgrupach według płci, wieku i miejsca zamieszkania. Przeanalizowano zależności
między barierami a niedostatkiem aktywności fizycznej wykorzystując wielowymiarową regresję logistyczną
dla ogółu badanych oraz oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.
WYNIKI. Najczęstsze bariery w aktywności fizycznej (ponad 40% młodzieży), to brak energii (skłonności i siły
do działania), czasu oraz wsparcia; istotnie częściej zgłaszane przez dziewczęta niż chłopców, młodzież starszą niż
młodszą. Dla chłopców predyktorami niedostatecznej aktywności fizycznej były: brak czasu (OR**=2,56; CI=1,663,96), brak umiejętności (OR=2,35; CI=1,94-3,95), brak silnej woli (OR=1,71, CI=1,05-2,80) oraz brak wsparcia
(OR=1,64, CI=1,11-2,41). W odniesieniu do dziewcząt: brak umiejętności (OR=3,16, CI=1,62-6,18), brak energii
(OR=1,84, CI=1,14-2,96), brak wsparcia (OR=1,64, CI=1,07-2,54) oraz brak czasu (OR=1,61,CI=1,00-2,60)
miały dodatni, istotny statystycznie związek z niedostatkiem aktywności fizycznej.
WNIOSKI. 1. Postrzegane przez młodzież bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej mają znaczący negatywny wpływ na zalecany jej poziom, w przypadku dziewcząt brak umiejętności stanowi największą przeszkodę, u chłopców - brak czasu. 2. Identyfikacja barier w aktywności fizycznej młodzieży umożliwi opracowanie
programów interwencyjnych, skierowanych do grup szczególnie zagrożonych niedostatkiem ruchu.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna młodzieży, bariery

WSTĘP
Niski poziom aktywności fizycznej w różnych
grupach wieku, w tym wśród młodzieży, stał się istotnym problemem zdrowia publicznego także w Polsce.
Badania epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że
niedostatek aktywności fizycznej jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym chorób
sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz otyłości (1,2).
Przegląd literatury światowej odnoszącej się do tego
zagadnienia pozwala na zaobserwowanie obniżania się
aktywności ruchowej w okresie całego życia, szczególnie w okresie dojrzewania (3). W polskich badaniach
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)
*
**

przeprowadzonych w 2010 r. stwierdzono, że jedynie
co czwarty 11-latek, co piąty 13-latek i co szósty 15
latek osiągnął zalecany poziom aktywności fizycznej,
tzn. codziennie, co najmniej przez 60 minut wykonywał ćwiczenia fizyczne, o co najmniej umiarkowanej
intensywności (4). W latach 1990-2010 utrzymywała się
stała tendencja do zmniejszania się poziomu aktywności
fizycznej wraz z wiekiem oraz obserwowano różnice
związane z płcią, na niekorzyść dziewcząt (4).
Choć obniżanie się poziomu aktywności fizycznej
w okresie adolescencji jest zjawiskiem stałym, opisywanym w literaturze przedmiotu, jak dotąd nie udało
się jednoznacznie wyjaśnić przyczyn, które mają wpływ
na te zamiany (3). Wyniki badań zwracają uwagę, że

Praca przygotowana w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2013 roku
OR (odds ratio) - iloraz szans, CI (confidence interval) - przedział ufności
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czynniki te mają charakter wielowymiarowy: psychologiczny, społeczny, kulturowy, środowiskowy oraz
behawioralny (5,6). W tym kontekście zasadne jest
pytanie o postrzegane przez młodzież bariery w podejmowaniu przez nią aktywności fizycznej. Mogą one
wynikać zarówno z przyczyn środowiskowych (bariery
zewnętrzne) takich jak brak udogodnień do uprawiania
sportu (dostępu do ścieżek rowerowych, bezpiecznych
terenów do biegania w bliskiej odległości od domu),
brak wsparcia ze strony rodziców i przyjaciół oraz
brak czasu spowodowany innymi obowiązkami. Z drugiej strony, postrzegane bariery mogą odzwierciedlać
przyczyny osobnicze (wewnętrzne), takie jak brak
wewnętrznej motywacji, brak umiejętności, energii
(skłonności i siły do działania), lęk przed kontuzją
(5,6,7). W badaniach dotyczących postrzeganych przez
młodzież barier stwierdzono, że mają one ujemny
wpływ na podejmowaną przez nią aktywność fizyczną.
Młodzież, która postrzegała więcej przeszkód, miała
większe ryzyko hipoaktywności (7). Identyfikacja
barier jest istotna dla lepszego zrozumienia zachowań
związanych z aktywnością fizyczną młodzieży oraz
podejmowania efektywnych działań interwencyjnych
w tej grupie. Jak dotąd zagadnienia te nie są dostatecznie
poznane u polskiej młodzieży.
Celem pracy jest identyfikacja postrzeganych przez
nastolatków barier w podejmowaniu aktywności fizycznej w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania
oraz zbadanie jak bariery te, wpływają na poziom ich
aktywności fizycznej.

BADANE OSOBY I METODY
Badanie przekrojowe zostało przeprowadzone
w 2013 r. w grupie 3346 uczniów w wieku 10 - 16 lat
(1587 chłopców i 1759 dziewcząt), w ramach projektu
finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Badaniem objęto 12 losowo wybranych województw
(bez lubelskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego), uzyskując próbę zróżnicowaną ze względu na wielkość województwa i poziom wskaźników
makroekonomicznych. Dane zostały zebrane metodą
sondażu za pomocą ankiety w reprezentatywnej próbie
uczniów z 163 klas pochodzących z losowo wybranych
68 szkół. Dla potrzeb niniejszej pracy utworzono bazę
danych obejmującą starszą młodzież w wieku 13-16
lat (średni wiek 14,9, SD=1,2), która odpowiadała na
pytania dotyczące barier w podejmowaniu aktywności
fizycznej - N= 2300 osób (1259 dziewcząt i 1041 chłopców). Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę
komisji bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka.
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BADANE ZMIENNE I WSKAŹNIKI
Bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej. Do
badania barier i utrudnień w aktywności fizycznej wykorzystano test: Barriers of being active. What keeps
you from being more active?; opracowany i upowszechniany przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób
(Center for Disease Control and Prevention (CDC) (8).
Składa się on z 21 pozycji testowych (stwierdzeń), które
obejmują siedem obszarów (barier): brak energii, brak
czasu, brak wsparcia społecznego, brak silnej woli, brak
umiejętności, brak urządzeń sportowych oraz lęk przed
urazem. Kwestionariusz ten został przetłumaczony na
język polski oraz dokonano jego adaptacji kulturowej.
Następnie poddano go badaniu pilotażowemu pod
względem zrozumienia i związku z tematem badania.
Po dokonanych analizach, do dalszych badań wybrano
pięć pozycji testowych (stwierdzeń). Obejmują one pięć
spośród siedmiu obszarów oryginalnego narzędzia: brak
energii, brak czasu, brak wsparcia społecznego, brak silnej woli oraz brak umiejętności. Stwierdzenia dotyczące
lęku przed urazem oraz braku urządzeń sportowych nie
zostały włączone do ostatecznej wersji kwestionariusza,
jako niepasujące do pozostałych obszarów badawczych
i do tej grupy wieku. W tabeli I przestawiono rodzaje
barier oraz odpowiednie stwierdzenia. Badana młodzież
wskazywała, czy podane stwierdzenie jest: całkowicie
prawdziwe, raczej prawdziwe, całkowicie nieprawdziwe, raczej nieprawdziwe. W naszej próbie stwierdzono
dobre właściwości 5-pozycyjnej krótkiej skali – jest
ona jednoczynnikowa, wyjaśnia 58% wariancji, a jej
wewnętrzna spójność mierzona współczynnikiem alfa
Cronbacha wyniosła 0,817.
Aktywność fizyczna. Pomiar aktywności fizycznej
został dokonany za pomocą standaryzowanego pytania (samoocena). Respondenci byli pytani o liczbę dni
w ostatnim tygodniu (w ostatnich 7 dniach), w których
poświęcali na różne formy aktywności fizycznej, od
umiarkowanej do intensywnej, co najmniej 60 minut,
z kategoriami odpowiedzi od 0 do 7 dni. Liczba takich
dni w tygodniu jest wskaźnikiem aktywności fizycznej
znanym jako test przesiewowy Prochaski - MVPA
(Moderate-to-Vigorous Physical Activity) (9). W prezentowanej pracy, wskaźnik MVPA przekodowano na
dwie wartości: zalecany poziom aktywności ruchowej
(MVPA=7 dni) oraz aktywność poniżej zalecanej normy
(MVPA<7 dni).
Zgodnie z rekomendacjami ekspertów z 2010 r. zalecany poziom aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży
(5-17 lat), to co najmniej 60 minut dziennie zajęć o co
najmniej umiarkowanym wysiłku fizycznym, przez
wszystkie dni tygodnia (10).
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Analizy statystyczne
Dla potrzeb niniejszego opracowania, odpowiedzi
respondentów dotyczące barier w aktywności fizycznej
połączono w następujący sposób: stwierdzenia uznane
przez respondentów za całkowicie prawdziwe i raczej
prawdziwe jako obecność bariery oraz stwierdzenia:
całkowicie nieprawdziwe i raczej nieprawdziwe jako
brak bariery. Zbadano występowanie barier w całej
grupie badanej oraz w podgrupach według płci, wieku i miejsca zamieszkania. Zastosowano statystykę
opisową: odsetki, wartości średnie oraz odchylenie
standardowe. Różnice między grupami badano za
pomocą testu chi2 dla tabel krzyżowych, testów nieparametrycznych dla wartości średnich, Manna-Whitneya
(M-W) (porównywanie 2 grup) oraz Kruskala-Wallisa
(K-W) (porównywanie 3 grup). Do zbadania związku
między występowaniem barier a poziomem aktywności
fizycznej, przedstawionym jako zmienna dychotomiczna wykorzystano regresję logistyczną. Model regresji
zawierał następujące zmienne objaśniające: płeć, wiek
oraz pięć barier. Wpływ poszczególnych barier na ryzyko niskiej aktywności fizycznej przestawiono jako
iloraz szans (OR - odds ratio) wraz z 95% przedziałem
ufności (CI – confidence interval). We wszystkich analizach za poziom istotności przyjęto p<0,05. Zastosowano
program SPSS v. 14.

WYNIKI
Postrzegane bariery w podejmowaniu aktywności
fizycznej. W tabeli II przedstawiono częstość występowania barier w podejmowaniu aktywności fizycznej
w całej badanej grupie oraz w podziale na płeć, wiek
i miejsce zamieszkania.
Brak energii, czasu oraz wsparcia to najczęstsze
postrzegane przez młodzież bariery (zgłaszało je ponad
40% badanych). Wszystkie analizowane bariery istotnie
częściej zgłaszały dziewczęta niż chłopcy (p<0,001).
Największe różnice między dziewczętami a chłopcami
dotyczyły następujących barier: braku energii (55,4% v.
35,9%) oraz braku czasu (50,5% v. 31,7%). W odniesieniu do wieku, stwierdzono, że młodzież starsza istotnie
częściej wskazywała na istnienie barier niż młodsza
(p<0,001). Jedyny wyjątek stanowiła bariera w postaci
„braku umiejętności”, której częstość występowania
była podobna we wszystkich grupach wieku (ok. 26%,
p=0,232). Nie stwierdzono istotnie statystycznych
różnic w częstości występowania barier w zależności
od miejsca zamieszkania nastolatków.
W odniesieniu do liczby barier w aktywności fizycznej stwierdzono, że blisko 70% młodzieży postrzegało
co najmniej jedną z nich. Prawie 1/3 zgłaszała jedną
barierę, częściej chłopcy niż dziewczęta (39,8% v,
22,5%). Dziewczęta częściej niż chłopcy postrzegały
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trzy i więcej barier. Wszystkie pięć barier zgłaszało
10% młodzieży, w tym przypadku odsetki dziewcząt
były dwa razy większe niż chłopców (12,4% v. 6,1%).
Stwierdzono istotne statystycznie różnice w średniej liczbie postrzeganych barier w zależności od płci
i wieku (p<0,001). Dziewczęta postrzegały większą
średnią liczbę barier niż chłopcy (2,2 v. 1,5), podobnie
młodzież starsza w porównaniu z młodszą (2,2 v. 1,6).
Poziom aktywności fizycznej i jego związek z postrzeganymi barierami. Na rycinie 1 przestawiono odsetki
młodzieży, która spełnia zalecany poziom aktywności
fizycznej (aktywni) oraz młodzież, która nie spełnia
tych zaleceń (nieaktywni) w zależności od płci, wieku oraz miejsca zamieszkania. Jedynie 18,3% ogółu
badanych osiągnęło zadowalający poziom aktywności
fizycznej, istotnie częściej byli to chłopcy niż dziewczęta (p<0,001), odpowiednio 26,5% i 11,6%. Stwierdzono
także istotne statystycznie różnice ze względu na wiek
(p<0,001). Trzynastolatki częściej były aktywne fizycznie niż szesnastolatki, odpowiednio 25,0% i 11,6%. Nie
stwierdzono różnic w poziomie aktywności fizycznej
ze względu na miejsce zamieszkania.
Związek między poziomem aktywności fizycznej
a postrzeganymi barierami przedstawiono w wielowymiarowym modelu regresji logistycznej (tab. III).
W modelu skorygowanym na płeć i wiek stwierdzono,
że trzy bariery: brak umiejętności, brak czasu oraz brak
wsparcia były istotnie związane z niskim poziomem
aktywności fizycznej. Młodzież, która wskazywała
na brak umiejętności oraz brak czasu miała dwa razy
większe ryzyko, a zgłaszający brak wsparcie o 60%
większe ryzyko niedostatecznej aktywności fizycznej
w porównaniu z rówieśnikami, którzy takich barier nie
zgłaszali. Dwie pozostałe bariery – brak energii i brak
silnej woli, nie okazały się istotne. W odniesieniu do
danych demograficznych, w prezentowanym modelu
stwierdzono, że dziewczęta oraz młodzież starsza
posiadały dwa razy większe ryzyko niskiej aktywności fizycznej w porównaniu z chłopcami i młodzieżą
młodszą.
Analizy prowadzone odrębnie dla każdej płci
wykazały, że w przypadku chłopców predyktorami
niedostatecznej aktywności fizycznej były: brak czasu
(OR=2,56; CI=1,66-3,96), brak umiejętności (OR=2,35;
CI=1,94-3,95), brak silnej woli (OR=1,71; CI=1,052,80) oraz brak wsparcia (OR=1,64, CI= 1,11-2,41).
Ponad dwukrotnie większe ryzyko niskiej aktywności
fizycznej mieli chłopcy, którzy zgłaszali dwie pierwsze
wyżej wymienione bariery, a 1,5 razy większe chłopcy
postrzegający brak silnej woli i brak wsparcia. W odniesieniu do dziewcząt, brak umiejętności okazał się
najsilniejszym predyktorem niespełniania kryteriów
zalecanej aktywności fizycznej (OR=3,16, CI=1,626,18). Inne bariery, które miały dodatni, istotny statystycznie związek z niedostatkiem aktywności fizycznej
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to brak energii (OR=1,84; CI=1,14-2,96), brak wsparcia
(OR=1,64; CI=1,07-2,54) oraz brak czasu (OR=1,61;
CI=1,00-2,60). Dziewczęta, które zgłaszały brak umiejętności miały największe, (ponad trzykrotne) ryzyko
hipoaktywności, a postrzegające takie bariery jak brak
energii, brak wsparcia oraz brak czasu ponad 1,5 razy
większe ryzyko niedostatecznej aktywności fizycznej,
w porównaniu z rówieśniczkami, które nie odczuwały
takich barier.

DYSKUSJA
Prezentowana praca jest próbą identyfikacji postrzeganych przez młodzież barier w podejmowaniu
aktywności fizycznej oraz zależności między nimi
a poziomem aktywności fizycznej, mierzonym wskaźnikiem MVPA. Według naszej wiedzy, jest to jedno
z pierwszych badań na temat barier w podejmowaniu
aktywności fizycznej u polskich nastolatków. Do badania barier i utrudnień w aktywności fizycznej zastosowano krótki kwestionariusz, zawierający 5 pozycji
testowych, obejmujących pięć barier: brak energii, brak
czasu, brak wsparcia społecznego, brak silnej woli oraz
brak umiejętności Powstał on ma podstawie amerykańskiego testu: Barriers of being active. What keeps you
from being more active? opracowanego i upowszechnianego przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób
(Center for Disease Control and Prevention (CDC) (8).
Na podstawie uzyskanych w pracy wyników stwierdzono, że ponad 70% młodzieży postrzegało co najmniej
jedną barierę w podejmowaniu aktywności fizycznej.
Najczęstszą postrzeganą barierą (przez prawie połowę
badanych był brak energii. Następne w kolejności to
brak czasu oraz brak wsparcia. Wszystkie bariery były
postrzegane częściej przez dziewczęta niż chłopców.
Wyniki te są podobne do tych, które uzyskali badacze
w innych krajach (6,7). Można więc powiedzieć, że
polskie nastolatki postrzegają podobne bariery jak i ich
rówieśnicy w innych krajach, a także, że dziewczęta
częściej zgłaszają je niż chłopcy. Stwierdzono także,
że odsetki młodzieży postrzegającej wszystkie bariery,
z wyjątkiem braku umiejętności, zwiększały się istotnie
wraz z wiekiem. W odniesieniu do braku umiejętności
stwierdzono, że odsetki młodzieży zgłaszających tę
barierę (nieco ponad ¼ badanych) pozostawały, niezależnie od wieku, na zbliżonym poziomie. Wyjaśnienie
tego faktu wymaga weryfikacji w dalszych badaniach.
W pracy analizowano także poziom aktywności
fizycznej młodzieży. Stwierdzono, wykorzystując
wskaźnik MVPA, że blisko 82% badanych posiadało
niedostateczną aktywność fizyczną, istotnie częściej
dziewczęta niż chłopcy. Uzyskane przez nas wyniki
wskazały na mniejsze odsetki młodzieży spełniającej
zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w porówna-
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niu z rezultatami HBSC z 2010 roku, pomimo zastosowania tego samego kryterium (MVPA=7 dni) (11).
Na postawie przeprowadzonych analiz wykazano
silny związek między postrzeganymi barierami a poziomem aktywności fizycznej. Chociaż, jak przedstawiono wcześniej, chłopcy i dziewczęta zgłaszali te same
bariery, to jednak ich wpływ na poziom aktywności
fizycznej był różny w zależności od płci. Dla dziewcząt,
barierą która najsilniej utrudniała udział w aktywności
fizycznej był brak umiejętności (OR=3,16, p=0,001).
Podobne obserwacje poczynili inni badacze. Okely
i wsp. (12) stwierdzili, że umiejętności ruchowe młodzieży w istotny sposób wpływają na czas spędzony na
zajęciach związanych z aktywnością fizyczną , a także,
że są one silniejszym predyktorem dla dziewcząt niż
dla chłopców. Nastoletnie dziewczęta, szczególnie
te o mniejszych umiejętnościach ruchowych unikają
takich zajęć, w których gorzej sobie radzą. Posiadanie
większych umiejętności i kompetencji skutkuje lepszym
poczuciem własnej wartości związanej z angażowania
się w określone aktywności ruchowe i sprawia radość
z ich wykonywania (13). Ponadto Tammelin i wsp. (14)
sugerują, że szeroki zakres umiejętności sportowych
nabytych w dzieciństwie i adolescencji, może stanowić
najlepsze przygotowanie do aktywności fizycznej przez
całe życie.
Brak czasu okazał się być najważniejszą barierą dla
chłopców(OR=2,56, p<0,001), tuż przed brakiem umiejętności (OR=2,35, p=0,001). Można przypuszczać, że
odrabianie lekcji czy też inne zajęcia są postrzegane
przez nich jako priorytetowe i ważniejsze od zajęć
związanych z aktywnością ruchową. W przypadku
dziewcząt zależność ta była mniej wyraźna (OR=1,61,
p=0,049). Wynik ten może świadczy o tym, że choć
dziewczęta częściej niż chłopcy postrzegają brak czasu
jako barierę, to w mniejszym stopniu ogranicza ona ich
udział w zajęciach aktywności fizycznej. Taka sytuacja
wynika być może z faktu, że dziewczęta lepiej radzą
sobie z wykorzystaniem czasu niż chłopcy.
W naszej pracy stwierdzono także, że brak wsparcia społecznego stanowi barierę istotnie ograniczającą
aktywność fizyczną młodzieży (OR=1,64), a siła tego
związku była podobna u chłopców i dziewcząt. Wiele
badań wskazuje, że wsparcie społeczne, ze strony rodziców i kolegów jest ważnym czynnikiem, wpływającym
korzystnie na aktywność fizyczną młodzieży (15,16,17).
Rodzice mogą wpływać na aktywność fizyczną swoich
dzieci zarówno pośrednio, zachęcając je do udziału
w różnych zajęciach, jak i bezpośrednio, zapisując je
do różnych form aktywności, opłacając i dowożąc na
nie dziecko. Rola wsparcia rówieśniczego jako istotnego czynnika wzrasta w okresie później adolescencji.
Młodzi ludzie, którzy mają lepsze relacje z kolegami,
w szczególności mający najlepszego przyjaciela, który
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uczestniczy w zajęciach sportowych, mają większe
prawdopodobieństwo, że będą aktywni fizycznie (17).
Uzyskane przez nas wyniki wskazały, że bariery
motywacyjne: brak energii, w przypadku dziewcząt
(OR=1,84, p=0,013), brak silnej woli u chłopców
(OR=1,71, p=0,031) okazały się mieć także istotny
związek z niedostatecznym poziomem aktywności
fizycznej. Liczne dowody wypływające z przeglądu
literatury psychologicznej wskazują, że samo-motywacja (motywacja wewnętrzna) jest czynnikiem, który
zapoczątkowuje, odpowiada za kontynuację i utrzymywanie się zaangażowania w aktywność fizyczną,
podobnie jak w inne zachowania wynikające z własnego
wyboru (18,19).
Warto także wspomnieć, choć nie jest to celem tej
pracy, że niski poziom aktywności fizycznej (MVPA)
był dodatnio związany z płcią żeńską oraz starszym
wiekiem młodzieży. Potwierdzono tym samym, że płeć
i wiek pozostają najbardziej stałymi demograficznymi
korelatami aktywności fizycznej.
Dalsze badania dotyczące aktywności fizycznej
młodzieży w naszym kraju, planujemy rozszerzyć
o zagadnienia związane z czynnikami sprzyjającymi
aktywności fizycznej (18,20), w tym osobistymi, rodzinnymi i wsparciem rówieśniczym.

WNIOSKI
1. Postrzegane przez młodzież bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej mają znaczący negatywny wpływ na zalecany jej poziom, w przypadku
dziewcząt brak umiejętności stanowi największą
przeszkodę, u chłopców - brak czasu.
2. Identyfikacja barier w aktywności fizycznej młodzieży umożliwi opracowanie programów interwencyjnych, skierowanych do grup szczególnie
zagrożonych niedostatkiem ruchu.
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STRESZCZENIE
WSTĘP.W Krakowie, drugim co do wielkości mieście w Polsce, umieralność z powodu chorób układu krążenia

(ChUK) jest niższa niż w innych dużych polskich miastach i ogółem w całej Polsce.
Celem badania było porównanie rozkładu czynników społeczno-ekonomicznych, rozpowszechnienia czynników
ryzyka ChUK i ryzyka sercowo-naczyniowego według SCORE w populacji mieszkańców Krakowa w porównaniu do populacji mieszkańców innych dużych miast oraz populacji całej Polski.
MATERIAŁ I METODY. W analizie wykorzystano dane z dwóch dużych badań populacyjnych: polskiej części Projektu HAPIEE, w którym wzięło udział 10 615 mieszkańców Krakowa w wieku 45-69 lat oraz Badania WOBASZ,
w którym próba uczestników badania w tym samym wieku obejmowała 6 888 mieszkańców całej Polski. Próba Badania
WOBASZ obejmowała również 992 mieszkańców dużych miast innych niż Kraków. Pomiędzy populacją Krakowa
i innych dużych miast oraz populacją Krakowa i populacją ogólnopolską porównano standaryzowane względem wieku
odsetki osób, u których wystąpiły poszczególne czynniki ryzyka. Istotność różnic określono przy pomocy testu χ2.
WYNIKI. Odsetek mężczyzn i kobiet z wyższym wykształceniem aktywnych zawodowo był wyższy w Krakowie
niż w innych dużych miastach i w całej Polsce. U mężczyzn i kobiet rozpowszechnienie palenia tytoniu, hipercholesterolemii i nadciśnienia tętniczego w Krakowie było podobne do innych dużych polskich miast, natomiast
częstość występowania hipercholesterolemii i nadciśnienia tętniczego u mężczyzn była niższa niż średnia dla całej
Polski.. Rozkład ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE był podobny we wszystkich trzech badanych próbach.
W Krakowie rozkład kategorii BMI był mniej korzystny, ale jednocześnie rzadziej obserwowano występowanie
otyłości brzusznej niż winnych dużych polskich miastach i całym kraju. Częstość występowania cukrzycy była
większa u Krakowian niż w pozostałych badanych próbach.
Różnice w rozpowszechnieniu głównych czynników ryzyka ChUK pomiędzy populacją Krakowa, a populacjami innych dużych miast i populacją całej Polski miały zróżnicowane kierunki lub nie były dość duże,
aby wpłynąć na wystąpienie istotnych różnic w rozkładzie w kategoriach oceny ryzyka sercowo-naczyniowego
SCORE, który okazał się być zbliżony w Krakowie do innych dużych miast i podobny jak w całej Polsce.
PODSUMOWANIE. Badanie wskazuje na znaczenie otyłości i cukrzycy, które nie są uwzględnione w systemie
oceny ryzyka SCORE, a przede wszystkim znaczenie czynników psychospołecznych i ekonomicznych, które mogą
wpływać na ryzyko ChUK oraz przyczynić się do wyjaśnienia regionalnych różnic w umieralności z powodu ChUK.
Słowa kluczowe: choroby układu krążenia, czynniki ryzyka, zróżnicowanie regionalne, umieralność
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WSTĘP
Analiza umieralności z powodu chorób układu
krążenia u mieszkańców 11 największych miast Polski
wykazała znaczne zróżnicowanie w częstości występowania chorób, które rozpoznano jako przyczyny
zgonów. W porównaniu do innych miast, w Krakowie
(drugim co do wielkości mieście w Polsce), standaryzowane względem wieku współczynniki zgonów
z powodu choroby niedokrwiennej serca (kody ICD:
I20-I25) były w latach 2007-2009 znacznie wyższe
niż średnia ogólnopolska. Znacznie niższe natomiast
były współczynniki zgonów z powodu samego zawału
serca (Kod ICD: I21) i z powodu chorób naczyń mózgowych (kody ICD: I60-I69). Jednak w Krakowie
proporcja zgonów, w których jako główną przyczynę
zgonu rozpoznano miażdżycę (kod ICD: I70) była
jedną z najwyższych (1). Jest oczywiste, że zmienność
w rozkładzie rozpoznań podanych jako główna przyczyna zgonów można wyjaśnić terytorialnymi różnicami
w zwyczajach związanych z metodologią kodowania
przyczyn zgonów (2). Jednak jest mało prawdopodobne, że można w ten sam sposób wyjaśnić różnice we
współczynnikach umieralności z powodu wszystkich
chorób układu krążenia (kody ICD: I00-I99), które
w 11 dużych miastach w Polsce przyjmowały wartości
od 247 do 358 na 100 tysięcy ludności (1).
Wiadomo, że w Polsce umieralność z powodu
ChUK w obszarach wiejskich jest o około 20% wyższa
niż w obszarach miejskich (3). Wyniki retrospektywnej
analizy danych w województwie podlaskim wykazały,
że mieszkańcy wsi mieli wyższe 10-letnie ryzyko zgonu
z powodu ChUK niż mieszkańcy miast (4). Choroby
sercowo-naczyniowe rozwijające się na podłożu miażdżycy tętnic są główną przyczyną zgonów wśród ChUK.
W konsekwencji różnice w umieralności z powodu
ChUK w dużych miastach Polski mogą być związane
ze zmiennością w częstości występowania czynników
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i wynikającym
z tego ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Brak jednak dowodów potwierdzających tę
hipotezę.
W Polsce, w tym samym okresie czasu (lata 20032005) przeprowadzono dwa duże badania populacyjne,
w których oceniono narażenie na czynniki ryzyka
ChUK u osób dorosłych. Badanie WOBASZ przeprowadzono na reprezentatywnej próbie populacji Polski.
W Projekcie HAPIEE badaniom poddano próbę dorosłych mieszkańców Krakowa. Łączna analiza danych
zebranych w ramach tych projektów badawczych może
przyczynić się do wyjaśnienia, czy różnice w umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych są
powiązane z różnicami w rozpowszechnieniu uznanych
czynników ryzyka.
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Celem tej pracy było porównanie pozycji społeczno-ekonomicznej (SES), częstości występowania
czynników ryzyka CHUK oraz rozkładu oceny ryzyka
SCORE pomiędzy mieszkańcami Krakowa a mieszkańcami innych dużych miast w Polsce oraz mieszkańcami
całej Polski.

MATERIAŁ I METODY
W analizie wykorzystano dane zebrane w ramach
dwóch projektów badawczych: polskiej części Projektu
HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial Factors In
Eastern Europe) oraz Badania WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności
Polski). Szczegółowe informacje na temat metod zastosowanych w tych projektach badawczych były opublikowane wcześniej (5-8). Poniżej przedstawiono krótki
opis metod, w zakresie istotnym dla opisanej analizy.
Uczestnikami polskiej części Projektu HAPIEE byli
losowo wybrani mieszkańcy Krakowa w wieku 45-69
lat. Analizę danych uzyskanych w Badaniu WOBASZ
wykonano dla podpróby respondentów w wieku 4569 lat (przedział wieku odpowiadający rozpiętości
przedziału wieku uczestników Projektu HAPIEE) oraz
oddzielnie dla podpróby mieszkańców dużych miast,
z wyłączeniem Krakowa. Duże miasta uwzględnione
w analizie danych Badania WOBASZ obejmowały stolice województw oraz miasta o liczbie mieszkańców nie
mniejszej niż 130 tys. według Rocznika Statystycznego
Rzeczypospolitej Polskiej 2003 (trzydzieści największych miast w Polsce).
Z uczestnikami badań przeprowadzono wywiad
przy użyciu standardowego kwestionariusza. Następnie
wykonano pomiar ciśnienia tętniczego krwi, wzrostu
i masy ciała, obwodu pasa i bioder oraz pobrano krew
w celu określenia stężenia lipidów i glukozy.
Stan cywilny został zakwalifikowany do czterech
kategorii: „żyjący(a) samotnie”, „żonaty lub zamężna”, „w separacji lub rozwiedziony(a)”, „wdowiec lub
wdowa”. Uczestnicy Projektu HAPIEE, którzy określili
się jako „żyjący z partnerem” zostali zakwalifikowani
jako „żonaty lub zamężna”. W kwestionariuszu Badania
WOBASZ nie uwzględniono odpowiedzi „żyjący z partnerem”. Wykształcenie sklasyfikowano jako „niższe niż
średnie”, „średnie” oraz „wyższe”. Uczestnicy Badania
WOBASZ, którzy określili swoje wykształcenie jako
niepełne średnie lub niepełne wyższe zostali zakwalifikowani odpowiednio jako osoby z wykształceniem
niższym niż średnie oraz średnim. Stan zdrowia w samoocenie badanych osób sklasyfikowano według trzech
kategorii: „dobry” (uwzględniający odpowiedzi: bardzo
dobry i dobry), „przeciętny” oraz „zły” (uwzględniający
odpowiedzi: zły i bardzo zły). W kwestionariuszu Badania WOBASZ nie uwzględniono odpowiedzi „bardzo
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zły” stan zdrowia. Osoby zatrudnione, przedsiębiorcy
oraz rolnicy zostali zakwalifikowani jako osoby aktywne zawodowo. Emeryci, renciści, gospodynie domowe
oraz osoby bezrobotne zakwalifikowano jako osoby
nieaktywne zawodowo. Względem nałogu palenia
papierosów badanych zakwalifikowano do następujących kategorii: „osoby aktualnie palące” (regularnie
i okazjonalnie), „byli palacze” oraz „nigdy niepalący”.
Pomiar masy ciała i wzrostu wykonano w pozycji pionowej, bez wierzchniego ubrania i obuwia, za pomocą
wagi lekarskiej z wbudowaną linijką. Prawidłową masę
ciała zdefiniowano, gdy wskaźnik masy ciała (BMI),
obliczony jako masa ciała/[wzrost]2, był mniejszy niż
25,0, nadwagę, gdy BMI wyniósł 25,0-29,9, a otyłość,
gdy był większy lub równy niż 30,0 kg/m2. Otyłość
brzuszną definiowano, gdy obwód pasa był większy
niż 94 cm u mężczyzn i 80 cm u kobiet.
Ciśnienie tętnicze krwi mierzono po co najmniej
5-minutowym odpoczynku, w pozycji siedzącej, na
prawym ramieniu przy użyciu automatycznego aparatu Omron M5-I. Pomiar wykonano 3 razy w 2-minutowych odstępach czasu, w analizie posłużono się
średnią arytmetyczną z dwóch ostatnich pomiarów.
Nadciśnienie tętnicze zdefiniowano jako ciśnienie tętnicze krwi powyżej 140/90mmHg i/lub przyjmowanie
leków hipotensyjnych w ciągu ostatnich 2 tygodni (6,
9). Krew do badań biochemicznych pobierano na czczo,
po co najmniej 12 godzinach od spożycia ostatniego
posiłku, po nakłuciu żyły łokciowej, z limitowanym
czasem użycia opaski uciskowej. W Projekcie HAPIEE analizy biochemiczne wykonywano w ciągu 4
godzin od momentu pobrania krwi, w laboratorium
Katedry Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum, przy użyciu
metod enzymatycznych. W Badaniu WOBASZ stężenie lipidów i glukozy zostało oznaczone z próbek
zamrożonej (-20°C) surowicy krwi, odwirowanych
i odseparowanych w średnim czasie 30-60 minut od
momentu pobrania krwi (8). Analizy biochemiczne
zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Diagnostyka przy Instytucie Kardiologii w Warszawie
przy użyciu metod enzymatycznych. Laboratoria były
objęte zewnętrznym systemem kontroli jakości w zakresie oznaczania stężenia cholesterolu i trójglicerydów
(Center for Disease Control in Atlanta, USA). Stężenie
LDL-cholesterolu obliczono według wzoru Friedewalda (10). Hipercholesterolemię zdefiniowano jako
stężenie cholesterolu całkowitego ≥5,0 mmol/l i/lub
stężenie LDL-cholesterolu ≥3,0 mmol/l i/lub przyjmowanie leków hipolipemizujących w ciągu ostatnich 2
tygodni. Cukrzycę zdefiniowano jako stężenie glikemii
na czczo ≥7,0mmol/l i/lub gdy respondent odpowiedział, że wcześniej lekarz rozpoznał u niego cukrzycę.
10-letnie ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego zostało
ocenione dla każdego respondenta na podstawie algo-

rytmu SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation),
według Conroy R.M. i wsp. (11). Ocena ryzyka według
SCORE uwzględnia: wiek, płeć, palenie papierosów,
skurczowe ciśnienie krwi oraz stężenie cholesterolu
całkowitego. Ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego
zakwalifikowano jako: niskie (<1%), średnie (1-<5%)
oraz wysokie (≥5%). Badane kobiety udzieliły informacji na temat miesiączkowania oraz przyczyny
menopauzy (naturalnej lub chirurgicznej).
Badanie WOBASZ uzyskało aprobatę Terenowej
Komisji Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Warszawie, Projekt HAPIEE uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej przy University College London oraz Komisji
Bioetycznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Wszyscy respondenci
wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu.
Analiza statystyczna została przeprowadzona oddzielnie u kobiet i u mężczyzn. Wyniki przedstawiono
jako liczbę respondentów zaobserwowaną w poszczególnych kategoriach analizowanych zmiennych oraz
jako odsetki standaryzowane względem wieku. Do
standaryzacji odsetków użyto rozkładu wieku w populacji polskiej w roku 2003 (populacja standardowa). Zastosowano metodę standaryzacji opisaną przez Kaltona
G. i Cervantesa I. (12). Istotność różnic pomiędzy próbą
z Krakowa a próbą z całej Polski oraz próbą z Krakowa
a próbą z innych dużych miast określono przy użyciu
testu χ2. Istotność statystyczną przyjęto na poziomie
p<0.05. Obliczenia wykonano przy użyciu pakietu SPSS
(SPSS Software, IBM, Armonk, NY).

WYNIKI
Do badania zakwalifikowano 17 503 osoby, 6 888
(39,4%) respondentów Badania WOBASZ (próba
z populacji całej Polski w wieku 45-69 lat) oraz 10 615
(60,6%) uczestników Projektu HAPIEE (próba z populacji Krakowa w wieku 45-69 lat). Z próby przebadanej w Badaniu WOBASZ wyodrębniono próbę 992
mieszkańców dużych miast (z wyłączeniem Krakowa).
Nie odnotowano różnicy w strukturze płci i wieku porównywanych prób.
Rozkład cech społeczno-ekonomicznych, samooceny stanu zdrowia, rozpowszechnienia czynników ryzyka ChUK oraz kategorii ryzyka SCORE u mężczyzn
przedstawiono w tabeli I. W próbie ogólnopolskiej
stwierdzono większy odsetek samotnych mężczyzn
w porównaniu do próby krakowskiej (6,1% vs. 4,5%),
natomiast więcej rozwiedzionych mężczyzn było
w Krakowie w porównaniu do całej Polski (5,8%
vs. 4,3%). U mężczyzn mieszkających w Krakowie
stwierdzono podobny rozkład kategorii stanu cywilnego jak u mężczyzn mieszkających w pozostałych
dużych miastach. Jedna trzecia mężczyzn w Krakowie
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miała wyższe wykształcenie, natomiast w całej Polsce
oraz w dużych miastach odsetki mężczyzn z wyższym
wykształceniem były znacznie niższe (9,7% i 15,1%,
odpowiednio). W porównaniu do mieszkańców Krakowa (44,3%), więcej mężczyzn z całej Polski i dużych
miast określiło stan swojego zdrowia jako dobry
(56,6% i 64,1%). Mieszkańcy Krakowa częściej byli
aktywni zawodowo niż w próbie z całej Polski (50,6%
vs. 40,8%), natomiast odsetek aktywnych zawodowo
mieszkańców Krakowa był podobny do odsetka w innych dużych miastach. Krakowianie rzadziej palili papierosy w porównaniu do próby z całej Polski (39,2%
vs. 41,6%), natomiast podobnie często jak mieszkańcy
pozostałych dużych miast. W Krakowie odnotowano
wyższy odsetek mężczyzn z nadwagą niż w Polsce
(49,3% vs. 42,4%), jak również wyższy odsetek otyłych
mężczyzn w porównaniu do pozostałych dużych miast
(26,9% vs. 23,3%). Nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia występowały częściej u Krakowian w porównaniu do mieszkańców całej Polski, ale podobnie
często jak w innych dużych miastach. U mężczyzn
mieszkających w Krakowie cukrzyca występowała
częściej (13,9%) w porównaniu z populacją całej Polski
oraz dużych miast (11,4% i 10,4%). Nie odnotowano
różnic w rozkładzie w kategoriach ryzyka SCORE
pomiędzy badanymi próbami.
Rozkład cech społeczno-ekonomicznych, samooceny stanu zdrowia, rozpowszechnienia czynników
ryzyka ChUK oraz kategorii ryzyka SCORE u kobiet
przedstawiono w tabeli II. W próbie z populacji polskiej
było więcej kobiet zamężnych w porównaniu do próby
z Krakowa (73,7% vs. 67,7%), natomiast większy odsetek kobiet samotnych i rozwiedzionych stwierdzono
w Krakowie (odpowiednio 7,3% vs. 4,3% i 9,7% vs.
5,3%). Nie wykazano różnicy w rozkładzie w kategoriach stanu cywilnego pomiędzy Krakowem a innymi
dużymi miastami. W Krakowie było więcej kobiet
z wyższym wykształceniem (27,7%) w porównaniu do
całej Polski i do innych dużych miast (odpowiedni 9,1%
i 16,5%). Mniejszy odsetek mieszkanek Krakowa oceniał swoje zdrowie jako dobre (34,2%) w porównaniu
do całej Polski i innych dużych miast (50,2% i 56,1%).
Kobiety mieszkające w Krakowie były aktywne zawodowo częściej niż w całej Polsce (39,4% vs. 30,1%) i odsetek aktywnych zawodowo kobiet był porównywalny
w Krakowie i innych dużych miastach. W Krakowie odnotowano wyższy odsetek kobiet palących papierosy niż
w populacji całej Polski (30,5% vs. 24,9%), natomiast
w porównaniu do dużych miast, odsetek ten był zbliżony. Kobiety mieszkające w Krakowie częściej były
otyłe w porównaniu do kobiet mieszkających w innych
miastach (32,5% vs. 26,8%). Częstość występowania
nadwagi (łącznie z otyłością) była większa w Krakowie
niż w innych miastach, natomiast rozkład w kategoriach
BMI u kobiet w Krakowie był zbliżony do rozkładu

w całej Polsce. Otyłość brzuszna rzadziej występowała
u kobiet mieszkających w Krakowie (67,9%) w porównaniu do kobiet z całej Polski i do innych dużych miast
(odpowiednio 77,7% i 74,7%). Nie stwierdzono różnic
w częstości występowania nadciśnienia pomiędzy
badanymi próbami. Częstość hipercholesterolemii była
większa u kobiet z Krakowa niż u kobiet w całej Polsce
(86,5% vs. 82,7%), ale zbliżona do częstości w innych
dużych miastach. Podobnie jak u mężczyzn, u kobiet
nie stwierdzono różnic w rozkładzie w kategoriach
ryzyka SCORE pomiędzy analizowanymi próbami.
Kobiety mieszkające w Krakowie rzadziej zgłaszały
naturalną przyczynę menopauzy (80,5%) w porównaniu
do kobiet z całej Polski i dużych miast (odpowiednio
88,8% i 85,5%).

DYSKUSJA
W porównaniu do próby dorosłych mieszkańców
z całej Polski oraz do próby mieszkańców innych dużych miast, mieszkańcy Krakowa charakteryzowali się
korzystniejszym rozkładem cech społeczno-ekonomicznych (częstsze wyższe wykształcenie i częstsza aktywność zawodowa), jednak mieli gorszą samoocenę stanu
swojego zdrowia. Populacja Krakowa nie różniła się od
populacji innych dużych miast w odniesieniu do głównych czynników ryzyka, które uwzględnione są w systemie oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE,
natomiast nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia
występowały częściej u mężczyzn mieszkających
w Krakowie niż w próbie mieszkańców całej Polski.
Różnice te nie były jednak wystarczająco duże oraz
miały różny kierunek i nie znalazły odzwierciedlenia
w rozkładzie w kategoriach ryzyka SCORE, który był
zbliżony we wszystkich badanych próbach. Częstsze
występowanie nadwagi i otyłości (wg BMI) w Krakowie, pomimo braku statystycznie istotnych różnic
w częstości występowania otyłości centralnej jest zgodne z obserwacją, że w Krakowie częstość cukrzycy była
wyższa w porównaniu z częstością odnotowaną w próbie mieszkańców innych dużych miast oraz w próbie
mieszkańców całej Polski. Natomiast u kobiet mieszkających w Krakowie, które cechowały się większą
częstością występowania nadwagi i otyłości (wg BMI)
w porównaniu z kobietami mieszkającymi w innych
miastach Polski, istotnie niższa częstość występowania
otyłości brzusznej w porównaniu do mieszkanek innych
dużych miast nie była związana z istotnymi różnicami
w częstości występowania cukrzycy. Wyniki porównania nie są zgodne z podkreślaną przez wielu autorów
przewagą określenia parametrów otyłości brzusznej
(centralnej) nad pomiarem BMI (13-14), ale są podobne do wyników stwierdzonych w badaniach innych
autorów (15-16).
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Czynniki ryzyka chorób układu krążenia (ChUK)

Dane z roku 2010 wskazują, że Kraków charakteryzuje się stosunkowo niskim surowym współczynnikiem umieralności z powodu ChUK (442/100 tys.)
w porównaniu do całej populacji polskiej (461/100 tys.)
(17). Umieralność z powodu ChUK była wyższa
również w Warszawie (459/100 tys.), we Wrocławiu
(472/100 tys.), w Katowicach (540/100 tys.) oraz w Łodzi (565/100 tys.) (17-20).
Różnice pomiędzy populacją Krakowa i populacją
ogólną Polski mogą w dużym stopniu wynikać z różnic
pomiędzy mieszkańcami obszarów miejskich i wiejskich. Surowe współczynniki zgonów z powodu ChUK
w Polsce wyniosły 430/100 tys. w obszarach miejskich
oraz 495/100 tys. w obszarach wiejskich i różnica
występowała również pomiędzy współczynnikami
standaryzowanymi na wiek (3). Różnice w umieralności
mogą być związane z większym rozpowszechnieniem
czynników ryzyka ChUK u mieszkańców wsi, co zostało potwierdzone w badaniach polskich (4). Również
poza Polską stwierdzono, że mężczyźni zamieszkujący
obszary wiejskie niemal dwukrotnie częściej zgłaszali
występowanie dwóch lub więcej czynników ryzyka
ChUK w porównaniu do mężczyzn mieszkających
w miastach (21). Mieszkańcy wsi charakteryzowali się
wyższymi wartościami skurczowego i rozkurczowego
ciśnienia krwi, wyższym stężeniem LDL-cholesterolu
i trójglicerydów oraz glukozy na czczo, jak również
wyższymi wartościami BMI i wskaźnika WHR (Waist
to Hip Ratio) niż mężczyźni zamieszkujący miasta (22).
W porównaniu do kobiet mieszkających w miastach,
u mieszkanek wsi częściej występowała nadwaga lub
otyłość (23). Co więcej, osoby chorujące na ChUK,
które zamieszkiwały obszary wiejskie miały mniejszą możliwość podjęcia terapii ChUK, tj. stosowania
preparatów aspiryny, leczenia przeciwpłytkowego,
beta-blokerów, blokerów kanału wapniowego, diuretyków, inhibitorów konwertazy angiotensyny, blokerów
receptora angiotensyny oraz statyn (24).
Wysoka pozycja społeczno-ekonomiczna jest
związana z niższym ryzykiem ChUK. Jest zatem
prawdopodobne, że korzystniejsza charakterystyka
struktury społecznej może być powiązana z lepszym
zdrowiem Krakowian. Dość zaskakujące jest jednak, że
samoocena stanu zdrowia, która jest odwrotnie związana z umieralnością z powodu ChUK (25-26), była
gorsza u krakowian w porównaniu do mieszkańców
innych dużych miast i do całej Polski. Sugeruje to,
że związek pomiędzy czynnikami psycho-społeczno-ekonomicznymi a umieralnością z powodu ChUK jest
bardziej złożony.
Zaletą przedstawionej analizy jest wykorzystane
danych, które zostały zebrane w dużych badaniach
populacyjnych, przeprowadzonych przy użyciu standardowych metod badawczych, w których czynniki ryzyka
ChUK zostały zdefiniowane według wytycznych Eu-

ropejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European
Society of Cardiology) i innych międzynarodowych
towarzystw naukowych (27). Istnieją jednak pewne
ograniczenia w interpretacji uzyskanych wyników. Po
pierwsze, pomimo że obydwa projekty badawcze miały
na celu przebadanie reprezentatywnych prób badanych
populacji, zgłaszalność do badań mogła niekorzystnie
wpłynąć na reprezentatywność uzyskanych wyników.
W Projekcie HAPIEE zgłaszalność wyniosła 61% (5).
W Badaniu WOBASZ zgłaszalność różniła się w zależności od płci respondentów i miejsca badania i była
nieco wyższa (od 64% u mężczyzn w dużych miastach
do 87% u kobiet w małych gminach) (8). Zgłaszalność
do badania wynosząca poniżej 70% wydaje się być
niska, ale wyniki rekrutacji w obu polskich projektach
badawczych są stosunkowo wysokie w porównaniu do
innych badań epidemiologicznych, dotyczy to również
innych części Projektu HAPIEE (5, 28). Uczestnicy
badań zazwyczaj charakteryzują się lepszym zdrowiem i pozycją społeczno-ekonomiczną niż osoby,
które nie wyraziły zgody na udział lub uchyliły się
w inny sposób od udziału w badaniu (29). W polskiej
części Projektu HAPIEE wykazano, że respondenci
charakteryzowali się niższym ryzykiem zgonu niż non-respondenci (30). Po drugie, pomimo, że w obydwu
projektach badawczych zastosowano takie same lub
bardzo podobne metody badawcze, zachodzą jednak
pewne obawy dotyczące pełnej porównywalności uzyskanych danych, w szczególności danych dotyczących
stężenia lipidów we krwi. Jest mało prawdopodobne,
że uzyskane wyniki są obciążone błędem wynikającym
z zastosowanych metod laboratoryjnych, ponieważ
uczestniczące laboratoria były objęte tym samym
zewnętrznym systemem kontroli jakości. Jednak różnice związane z procedurami przedlaboratoryjnymi,
a w szczególności z zamrażaniem próbek surowicy
w badaniu WOBASZ, mogą wpłynąć na wystąpienie
niewielkiego błędu systematycznego, wynikającego
ze zmienności wartości pomiarów stężenia lipidów
w zależności od czasu i temperatury przechowywania
próbek (31). Ponadto występowały niewielkie różnice
w sformułowaniu pytań zastosowanych w kwestionariuszach badań i w niektórych przypadkach uzyskane
odpowiedzi zostały połączone we wspólne kategorie
w celu zapewnienia porównywalności danych. Procedura ta prawdopodobnie nie wpłynęła na uzyskane
wyniki, ale ograniczyła ilość dostępnych informacji.

WNIOSKI
Uzyskane wyniki wskazują, że populacja Krakowa
różni się od populacji innych dużych miast oraz od
populacji całej Polski głównie w zakresie struktury
społecznej. Wykazana zmienność dotycząca samooceny
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stanu zdrowia może wskazywać również na różnice
w zakresie cech psychologicznych. Różnice w narażeniu
na główne czynniki ryzyka ChUK miały zróżnicowane
kierunki lub nie były dość duże, aby wpłynąć na wystąpienie istotnych różnic w rozkładzie w kategoriach
oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE, który
okazał się być zbliżony w Krakowie do innych dużych
miast i podobny jak w całej Polsce. Nasze badanie
sugeruje, że znaczenie mają nie tylko czynniki ryzyka
uwzględnione w algorytmie SCORE, ale inne czynniki,
w tym otyłość i cukrzyca, a w szczególności czynniki
psychospołeczne i ekonomiczne mogą istotnie wpływać
na ryzyko ChUK oraz przyczyniać się do wyjaśnienia
regionalnych różnic w zakresie umieralności z powodu
ChUK.
Finansowanie
Projekt HAPIEE został sfinansowany przez The Wellcome Trust (numer grantu: 064947/Z/01/Z), Badanie
WOBASZ zostało sfinansowane przez Ministerstwo
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STRESZCZENIE
CEL BADAŃ. Wyjaśnienie terytorialnego zróżnicowania umieralności spowodowanej paleniem tytoniu w Polsce

za pomocą wybranych charakterystyk regionów.
MATERIAŁY I METODY. Na podstawie uproszczonej metody Peto obliczono standaryzowane współczynniki
zgonów spowodowanych paleniem tytoniu. Zastosowano dane dotyczące umieralności ogólnej oraz z powodu
nowotworu złośliwego tchawicy, oskrzela i płuca w latach 2006-2010, otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego. Korelacja pomiędzy poziomem umieralności spowodowanej paleniem i wybranymi charakterystykami
regionów została obliczona w ramach dwóch modeli regresji liniowej (dla mężczyzn i kobiet). Charakterystyki
379 powiatów (poziom NUTS-4) dla lat 2006-2010 uzyskano z GUS i innych ogólnodostępnych źródeł.
WYNIKI. Zarówno w wymiarze absolutnym, jak i stosunkowym umieralność kobiet i mężczyzn spowodowana
paleniem jest wyższa w północnych i zachodnich częściach Polski. Regresja liniowa potwierdziła dla obu płci
istotną korelację pomiędzy poziomem umieralności spowodowanej paleniem oraz ubóstwem, liczbą zagrożeń
w pracy, przestępczością, poziomem zasiedzenia, proporcją osób zatrudnionych w rolnictwie i z wykształceniem
wyższym. Inne zmienne istotne w przypadku umieralności mężczyzn wskazywały na znaczenie bezrobocia,
poziomu zatrudnienia w usługach, umieralności spowodowanej samouszkodzeniami oraz frekwencji wyborczej.
WNIOSKI. Na poziomie powiatów zróżnicowanie umieralności kobiet i mężczyzn spowodowanej paleniem
może być częściowo tłumaczone zróżnicowaniem niekorzystnych warunków ekonomicznych i społecznych.
Słowa kluczowe: palenie tytoniu, palenie papierosów, umieralność spowodowana paleniem, zróżnicowanie
regionalne

WSTĘP
Palenie tytoniu jest uznawane za jedną z najważniejszych determinant umieralności na całym świecie
(1,2). W Polsce w ciągu ostatnich dwóch dekad zarejestrowano istotny spadek odsetka mężczyzn palących
papierosy, jednak zmiana ta nie dotyczyła kobiet (3).
Obok korzystnych zmian w diecie, spadku konsumpcji alkoholu oraz częstszego uprawiania aktywności
fizycznych, ograniczenie konsumpcji tytoniu przyczynia się do tak zwanego Cudu zdrowotnego nad Wisłą,
terminu ukutego dla określenia natychmiastowego
wzrostu przeciętnego dalszego trwania życia w Polsce
po upadku ustroju socjalistycznego (4).
*

W tym kontekście duże i utrzymujące się w czasie
zróżnicowanie terytorialne konsumpcji tytoniu w Polsce
jest zjawiskiem niepokojącym. Statystyki dotyczące
sprzedaży papierosów i innych produktów tytoniowych
pokazują, że od końca lat 1950. do końca lat 1980.
konsumpcja tytoniu była znacząco wyższa w największych miastach niż w innych miastach i na wsiach,
a także wyższa w regionach północnych i zachodnich
niż w pozostałych częściach kraju (5,6). Późniejsze
badania pokazały, że w latach 1990. i 2000. mieszkańcy
największych miast Polski ograniczyli konsumpcję tytoniu i, podobnie jak osoby zamieszkałe na wsi, rzadziej
palili papierosy niż mieszkańcy małych i średnich miast
(7). Pomimo tego zróżnicowanie regionalne częstości

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu „Terytorialne zróżnicowanie umieralności w Polsce
(Nr 2011/01/B/HSH/04797)
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palenia tytoniu utrzymało się (7-9): mężczyźni i kobiety
z regionów północnych i zachodnich byli częściej palaczami papierosów niż mieszkańcy pozostałych terenów
Polski. W rezultacie, od trzech dekad standaryzowane
współczynniki zgonów z powodu chorób wywołanych
paleniem tytoniu są wyższe w dużych miastach oraz
regionach północnych i zachodnich (10,11). Podobnie,
ostatnie oszacowania Muszyńskiej i wsp. (12) pokazały,
że palenie tytoniu przyczyniło się do wzrostu regionalnego zróżnicowania poziomu ogólnej umieralności
mężczyzn (ale nie – umieralności kobiet) pomiędzy
okresami 1991–1993 i 2008–2010.
W niniejszym badaniu próbujemy zidentyfikować
i wyjaśnić czynniki determinujące terytorialne zróżnicowanie umieralności spowodowanej paleniem w Polsce
poprzez odniesienie się do społeczno-ekonomicznych,
kulturowych i środowiskowych cech powiatów (poziom
NUTS-4). W innych badaniach pokazano, że regionalne
charakterystyki mogą przyczyniać się do terytorialnego
zróżnicowania umieralności z przyczyn związanych z paleniem w wielu krajach (np. 13,14), w tym Polsce (10).

MATERIAŁY I METODY
Liczbę zgonów według wieku, płci i miejsca zamieszkania w powiatach (379 jednostek) ze wszystkich przyczyn oraz z powodu nowotworu złośliwego
tchawicy, oskrzela i płuca (kody 10-tej rewizji ICD:
C33, C34) dla lat 2006-2010 otrzymano z Głównego
Urzędu Statystycznego. Surowe współczynniki zgonów
zostały obliczone na podstawie średniorocznej liczby
mieszkańców według rejestru ludności.
Podobnie do innych autorów (np. 15,16) szacujemy umieralność spowodowaną paleniem w regionach.
Wiedząc, że konsumpcja tytoniu prowadzi do rozwoju
nie tylko nowotworów złośliwych dolnych dróg oddechowych, ale również nowotworów i innych chorób
pozostałych organów, włącznie z organami układu trawiennego, krążenia, dróg moczowych itd., traktujemy
oszacowanie umieralności spowodowanej paleniem
jako aproksymantę skumulowanego wpływu palenia
na umieralność w badanej populacji. Umieralność spowodowana paleniem w wieku 35 lat i więcej w okresie
2006-2010 została oszacowana jak u Muszyńskiej i wsp.
(12). W skrócie, zastosowano wzór Levina (17) na
proporcję zgonów spowodowanych działaniem danego
czynnika zagrażającego zdrowiu. Odsetek ludności
narażonej na działanie dymu papierosowego uzyskano
przy użyciu współczynników zgonów z powodu nowotworu złośliwego płuc zarejestrowanych w Polsce
oraz analogicznych współczynników dla osób palących
i niepalących zaobserwowanych w drugim American
Cancer Prevention Study (18). Względne ryzyko zgonu
spowodowanego paleniem otrzymano poprzez podzie-
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lenie ogólnych (czyli ze wszystkich przyczyn) współczynników zgonów dla osób palących przez analogiczne
wartości dla osób niepalących z drugiego Cancer
Prevention Study. Zastosowano uproszczoną, pośrednią metodę Peto i Lopeza (19), ponieważ ze względu
na stosunkowo wysoki odsetek zgonów z przyczyn
nieznanych i niedokładnie określonych, w niektórych
regionach oryginalna metoda Peto nie jest odpowiednia. Zgodnie z zaleceniami Janssen i Spriensma (16),
dopasowano względne ryzyka zgonu spowodowanego
paleniem za pomocą wielomianu drugiego stopnia,
a w celu uzyskania “konserwatywnych” wyników
zmniejszono je o 30% (15). Współczynniki zgonów
spowodowanych paleniem otrzymano poprzez przemnożenie ogólnych współczynników zgonów i odsetka
ludności narażonej na działanie dymu papierosowego,
a następnie dokonano standaryzacji współczynników
zgonów spowodowanych paleniem według stanu ludności Polski w dniu 1 stycznia 2000 (20). Obliczono
wartości średnie i współczynniki zmienności dla standaryzowanych współczynników zgonów spowodowanych
paleniem, według powiatów. Wszystkie te obliczenia
zostały wykonane w programie R.
Oszacowano parametry dwóch modeli regresji liniowej (dla mężczyzn i kobiet), w których standaryzowane
współczynniki zgonu spowodowane paleniem na 10 tys.
ludności były zmienną zależną. Wybrano następujące
zmienne niezależne: charakterystyki gospodarcze i lokalnych rynków pracy (stopę bezrobocia, średni dochód
brutto, odsetek siły roboczej zatrudnionej w rolnictwie
lub usługach, odsetek osób korzystających z pomocy
społecznej, liczbę zagrożeń w miejscu pracy na 1
zatrudnionego), wskaźniki odnoszące się do systemu
ochrony zdrowia (liczbę lekarzy i łóżek szpitalnych na
10 tys. ludności), poziom emisji zanieczyszczeń powietrza (na 1 km2), charakterystyki przybliżające stopień
integralności społeczności lokalnych (odsetek osób
mieszkających w tej samej miejscowości od urodzenia,
liczbę przestępstw na 1 tys. ludności, standaryzowany
współczynnik zgonów z powodu samouszkodzeń,
frekwencję podczas wyborów powszechnych), a także
odsetek ludności miejskiej oraz z wyższym wykształceniem. Zmienne niezależne dla lat 2006-2010 uzyskano
w Banku Danych Lokalnych GUS (21) oraz na stronach
internetowych regionalnych Urzędów Statystycznych.
Dane dotyczące frekwencji w wyborach powszechnych
na urząd Prezydenta RP w latach 2005 i 2010 (obie tury)
były dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, a standaryzowane współczynniki zgonów z powodu samouszkodzeń (dla wszystkich grup wieku) dla
lat 2008-2010 były dostępne w pracy Wojtyniaka i wsp.
(22). Regresje liniowe miały poprawną formę funkcyjną
(test Ramsey’a), reszty miały rozkład normalny (test
Jarque-Bera), a hipoteza dotycząca pominięcia istotnych zmiennych niezależnych (test Box-Coxa) została
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odrzucona. Żadne interakcje zmiennych niezależnych
nie okazały się statystycznie istotne. Te obliczenia wykonano w programie Stata/SE 13.

WYNIKI
W okresie 2006-2010 standaryzowany współczynnik zgonów spowodowanych paleniem wynosił średnio
41 na 10,000 mężczyzn i 5 na 10,000 kobiet. Zróżnicowanie regionalne okazało się wyższe w przypadku
kobiet niż mężczyzn (Tab. I). Dla obu płci umieralność
spowodowana paleniem była wyraźnie wyższa w regionach północnych i północno-zachodnich (Fig. 1).
W przeciwieństwie do statystyk dotyczących sprzedaży
tytoniu w okresie 1958-1988, największe miasta Polski:
Poznań, Kraków, Warszawa i Wrocław nie charakteryzowały się najwyższym poziomem umieralności
spowodowanej paleniem. W miastach tych umieralność
kobiet pozostała wysoka, ale nie najwyższa w Polsce.
W ujęciu stosunkowym, umieralność spowodowana
paleniem miała duży udział w umieralności ogólnej
mężczyzn, ale nie – kobiet (Tab. I).
W modelach regresji liniowej dla mężczyzn i kobiet
kilka zmiennych niezależnych okazało się istotnymi statystycznie i wyjaśniało ponad 40% wariancji zmiennej
zależnej (Tab. II). W modelu dla mężczyzn stopa bezrobocia, odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, umieralność z powodu samouszkodzeń oraz liczba
przestępstw dodatnio wpływały na poziom umieralności
spowodowanej paleniem. Z kolei ujemny wpływ miały:
odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie bądź usługach,
liczba zagrożeń w pracy na zatrudnionego, odsetek osób
mieszkających w tej samej miejscowości od urodzenia,
frekwencja wyborcza oraz odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym. W modelu dla kobiet mniej
zmiennych miało wpływ istotny statystycznie; dodatnią
korelację uzyskano dla odsetka osób korzystających
z pomocy społecznej i liczby przestępstw, ujemną zaś
dla odsetka osób zatrudnionych w rolnictwie, liczby
zagrożeń w pracy, odsetka osób mieszkających w tej
samej miejscowości od urodzenia i z wykształceniem
wyższym. Zmienne określające dostępność opieki
zdrowotnej oraz zanieczyszczenie powietrza okazały
się w obu modelach nieistotne statystycznie.

DYSKUSJA
W literaturze przedmiotu wiele czynników określa
się jako determinanty konsumpcji tytoniu i umieralności
spowodowanej paleniem ( 23,24). W naszych modelach
dla umieralności spowodowanej paleniem następujące
charakterystyki wskazujące na niekorzystną sytuację
w regionach okazały się istotne statystycznie: bezro-
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bocie (dla mężczyzn), ubóstwo oraz niski odsetek osób
z wyższym wykształceniem. Chociaż nie świadczy to
o żadnych zależnościach na poziomie indywidualnym,
wyniki te są zgodne z innymi badaniami pokazującymi,
że osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym
częściej palą papierosy niż inne grupy ludności (7,9,10).
Poziom umieralności spowodowanej paleniem okazał
się istotnie wyższy w regionach o niższym odsetku
mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie lub usługach,
lub raczej – o wyższym odsetku osób zatrudnionych
w przemyśle. Inne badanie dla Polski pokazało,
że najczęściej palą osoby zatrudnione w sektorze
przemysłowym i budowlanym (7). Istotny statystycznie,
ujemny związek pomiędzy poziomem umieralności
spowodowanej paleniem i liczbą zagrożeń zawodowych
nie może być zinterpretowany jednoznacznie; wynik ten
może wskazywać na stosowanie przez zatrudnionych
środków ostrożności w miejscu pracy i, następnie,
w życiu prywatnym.
W odniesieniu do charakterystyk społecznych, poziom umieralności spowodowanej paleniem wiąże się
z jednej strony ze stosunkowo wysokim poziomem
przestępczości oraz umieralności mężczyzn z powodu
samouszkodzeń, a z drugiej strony z niską frekwencją wyborczą i niskim odsetkiem osób mieszkających
od urodzenia w tym samym miejscu. Zróżnicowanie
regionalne tego rodzaju umieralności zbiega się z innymi różnicami regionalnymi, w szczególności podziałem
na tak zwane Ziemie Odzyskane (regiony północne
i zachodnie) i pozostałymi regionami Polski. Ziemie
Odzyskane zostały włączone do Polski dopiero po II
wojnie światowej, i zostały zamieszkane przez osoby
pochodzące ze wschodnich terenów przedwojennej
Polski. Demograficzne konsekwencje przesiedleń są widoczne do dziś: populacja Ziem Odzyskanych jest młodsza (25) i bardziej mobilna (11), natężenie zawierania
małżeństw widocznie niższe, a płodność pozamałżeńska
oraz płodność nastolatek – wyższa (11,26). W regionach
tych odsetek dorosłych nadużywających alkoholu oraz
średnia konsumpcja alkoholu są wyższe (8,27), co nie
pozostaje bez znaczenia dla naszego badania, ponieważ
alkohol i tytoń mają wzmacniający się wpływ szkodliwy
dla zdrowia. Obserwacje te, razem z naszymi wynikami,
wskazują na niską integralność grup i sieci społecznych
na Ziemiach Odzyskanych, co może przekładać się na
niższy poziom społecznej kontroli i wsparcia w ramach
rodzin, grup przyjaciół i społeczności lokalnych.
Inne badanie zrealizowane na poziomie indywidualnym pokazało, że wysoki poziom stresu i frustracji
są najważniejszymi determinantami konsumpcji tytoniu
w Polsce (27) i sądzi się, że podczas trudnych wydarzeń
życiowych skłonność do podejmowania i/lub podtrzymywania konsumpcji używek, na przykład papierosów,
może być wyraźnie wyższa u osób pozbawionych dostatecznego wsparcia społecznego.
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Głównym ograniczeniem niniejszego badania jest
zastosowanie współczesnych charakterystyk regionów
do wytłumaczenia umieralności spowodowanej paleniem tytoniu. Chociaż takie podejście jest ogólnie stosowane w innych badaniach dotyczących umieralności
ogólnej lub wywołanej nowotworami złośliwymi, sądzi
się, że obecny wzorzec terytorialny umieralności jest
w wielkim stopniu następstwem zachowań mających
miejsce w przeszłości. Rozwój nowotworów i innych
śmiertelnych chorób wynika z długotrwałego, regularnego używania nikotyny lub narażenia na jej działanie
(28), a w krajach wysoko rozwiniętych obserwuje
się 30-letnie opóźnienie pomiędzy wzrostem konsumpcji papierosów i wzrostem liczby zgonów z powodu
nowotworu płuc (29). Jednakże badanie Doll i wsp.
(30) pokazało, że zaprzestanie palenia niemal natychmiastowo skutkuje spadkiem ryzyka zgonu z powodu
nowotworu płuc. Coraz więcej badań pokazuje również,
że wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych w wielu krajach skutkuje spadkiem liczby osób
hospitalizowanych z powodu chorób niedokrwiennych
serca, naczyń mózgowych oraz astmy.
W tym badaniu użycie przeszłych charakterystyk
regionów nie było możliwe, ponieważ dane dotyczące
okresu socjalistycznego nie są wiarygodne lub, jak
w przypadku bezrobocia czy dochodów, w ogóle nie
istnieją. Co więcej, reforma administracyjna z 1999 roku
uniemożliwia dokonywanie porównań regionalnych
dla okresu sprzed 1999 roku i okresu późniejszego.
Jednakże zróżnicowanie terytorialne wybranych zmiennych niezależnych, które w naszym badaniu okazały się
istotne statystycznie, nie zmieniło się znacznie w ostatnich latach. Dotyczy to: stóp bezrobocia od 1990 roku
(31), umieralności mężczyzn z powodu samouszkodzeń
od 1999 roku (22), odsetka osób mieszkających w tej
samej miejscowości od urodzenia od lat 1950-tych (32),
frekwencji wyborczej od 1989 roku (33).
Ze względu na brak danych nasza analiza nie
uwzględniła również odsetka mieszkańców powiatów

palących regularnie papierosy, co mogłoby przybliżyć
społeczną tolerancję wobec konsumpcji tytoniu. W istocie, lokalne różnice w postawach wobec tytoniu mogą
przyczyniać się do utrzymywania, rozprzestrzeniania
lub zmniejszania jego konsumpcji. Ostatnie zmiany
zachodzące w Polsce, w szczególności spadek częstości
palenia tytoniu wśród mieszkańców dużych miast oraz
osób z wyższym wykształceniem pokazują, że pewne
“awangardowe” grupy społeczne przyjmują postawy korzystne dla zdrowia. Dalsze badania powinny
pokazać, czy spadek konsumpcji tytoniu będzie miał
również miejsce w innych regionach i wśród innych
grup społecznych.

WNIOSKI
Umieralność kobiet i mężczyzn spowodowana paleniem jest wyższa w północnych i zachodnich częściach
Polski niż w pozostałych regionach. Na poziomie powiatów, zróżnicowanie tego rodzaju umieralności może
być częściowo tłumaczone niekorzystnymi warunkami
ekonomicznymi i społecznymi.
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MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA PLAGI KOMARÓW NA TERENIE
MIASTA-GMINY ŚWINOUJŚCIE NA PODSTAWIE ANALIZY
WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW
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Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
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Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
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STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem badań prowadzonych w 2013r. na terenie Miasta-Gminy Świnoujście było określenie składu

gatunkowego, rozpoznanie miejsc, produktywności i dynamiki rozwoju populacji larw i dorosłych osobników
komarów oraz opracowanie wskazań dla skutecznej strategii zwalczania plagi komarów na tym terenie.
MATERIAŁ I METODY. Badania entomologiczne prowadzono w okresie marzec – wrzesień 2013, monitorując występowanie larw i osobników dorosłych komarów. Larwy komarów obserwowano głównie w kwietniu
w czasowych zbiornikach pośniegowych.
WYNIKI. Gatunkami dominującymi były Ochlerotatus cantans, Oc, communis, Oc. annulipes, Oc. punctor.
Od lipca stwierdzono larwy z rodzajów Culex spp., Culiseta spp, Anopheles spp. w zbiornikach stałych. Wśród
dorosłych komarów zidentyfikowano 17 gatunków. Dominującymi były: Oc. communis, Aedes vexans, Culex
pipiens/torrentium, Oc. Cantans, Oc, caspius.
WNIOSKI. Ograniczenie plagi komarów w Świnoujściu jest możliwe poprzez podjęcie konsekwentnych działań prowadzonych od kwietnia (zwalczanie larw gatunków pośniegowych preparatami mikrobiologicznymi)
do sierpnia (zwalczanie larw gatunków poligeneracyjnych preparatami mikrobiologicznymi oraz ograniczanie
liczebności imagines preparatami chemicznymi). Ponadto potrzebne są działania, które: sprawią, że środowisko
stanie się mniej przyjazne dla komarów, zlokalizują miejsca rozwoju komarów agresywnego gatunku Aedes vexans. Niezbędna jest edukacja społeczności Świnoujścia dotycząca zagrożeń przez niekontrolowane stosowanie
insektycydów w środowisku, na obszarach chronionych i unikalnych pod względem faunistycznym.
Słowa kluczowe: zwalczanie komarów, biocydy mikrobiologiczne, biocydy chemiczne

WSTĘP
Świnoujście położone jest w północno-zachodniej
części woj. szczecińskiego, na trzech wyspach: Uznam,
Wolin i Karsibór. W centralnej części Świnoujścia,
na wyspach Uznam i Wolin w rejonie miejscowości
Przytór, Łunowo i Karsibór (które należą do Miasta-Gminy Świnoujście) znajdują się duże obszary leśne,
zajmujące 21,56% całkowitej powierzchni miasta-gminy – 195 km2. Łąki i pastwiska zajmują łącznie 4,67%
tej powierzchni. Wyspy tworzące archipelag w Delcie
Wstecznej Świny są w większości bezdrzewnymi,
podmokłymi, okresowo zalewanymi trzcinowiskami
i łęgami. W bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej grani-

cy miasta Świnoujście znajdują się pozostałości jeziora
Zerninsee oraz małe oczka wodne na terenie Świdnego
Lasu i Lasu Międzyzdrojskiego. Zlokalizowane są
one w obniżeniach występujących pomiędzy wałami
wydmowymi. Występowanie terenów podmokłych
związane jest głównie z Deltą Wsteczną Świny oraz
z lokalnymi zagłębieniami bezodpływowymi, w których
woda po wysokich opadach pozostaje przez długi czas.
Formacje leśne: las mieszany brzozowo-dębowy i bór
bagienny występują na terenach o płytkim zwierciadle
wód gruntowych; ols – w międzywydmowych rynnach
i zwartych powierzchniach na glebach torfowych. Łąki
rozmieszczone są w południowo-wschodniej części
miasta Świnoujście. Są to w dużej mierze zbiorowiska
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z rzędu wilgotnych użytków zielonych, kwaśnych młak
niskoturzycowych i antropogenicznych łąk wilgotnych
i mokrych. Brzegi wszystkich wysp (oprócz brzegu
morskiego) zajmują zespoły związku szuwaru wodnego występującego w postaci wodnej lub lądowej, na
nieużytkowanych łąkach (1).
Opisane środowisko stwarza dogodne miejsca dla
wylęgu wielu gatunków komarów (Diptera: Culicidae).
Do lat 60. tereny te uważane były za miejsca występowania malarii, tularemii i encefalitów, w których
przenoszeniu występujące tam komary odgrywały
rolę wektorów (2,3). Działania prowadzone w latach
50. i 60. ubiegłego wieku zlikwidowały endemiczne
ogniska tych chorób, ale komary lęgną się tam nadal
w ilościach plagowych. Jest to uciążliwe zarówno
dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających ten
rejon. Sytuacja ta może wpływać także na potencjalne
zagrożenie epidemiczne związane z chorobami, których
czynnikiem etiologicznym mogą być arbowirusy (4-7).
Celem badań prowadzonych w miesiącach marzec
– wrzesień 2013r. na terenie Miasta-Gminy Świnoujście
było opracowanie podstaw strategii zwalczania komarów na tym terenie poprzez:
1. Określenie składu gatunkowego, rozpoznanie miejsc
i dynamiki rozwoju populacji larw i dorosłych osobników komarów.
2. Opracowanie wskazań dla skutecznej strategii
zwalczania plagi komarów w kontekście lokalnych
uwarunkowań środowiskowych i społecznych.

MATERIAŁY I METODY
Monitoring miejsc rozwoju komarów. Badania
entomologiczne prowadzono w okresie marzec – wrzesień 2013r. Obszar objęty badaniami monitoringowymi
przedstawia mapa (ryc.1.)
W kwietniu 2013r. monitoringiem entomologicznym objęto tereny leżące zarówno na
lewym jak i prawym brzegu Świny. Wytypowano
19 stanowisk pobierania prób larw komarów, zlokalizowanych następująco: na wyspie Uznam – w mieście
w obniżeniach międzywydmowych w pasie wydm
szarych, na terenie zieleni miejskiej (Park Zdrojowy)
w kompleksie leśnym Świdny Las, na wyspie Karsibór
– na obszarach łąkowych, w lesie i na terenie zabudowanym we wsi Karsibór, na wyspie Wolin – na terenie
zarośli i trzcinowisk w dzielnicach Przytór i Warszów.
Ponadto w sierpniu i wrześniu pobierano próby
larw z kanałów irygacyjnych w Karsiborze na łąkach/
trzcinowiskach, w rezerwacie ptaków i ze zbiorników
wodnych znajdujących się na wyspach w delcie Świny.
Próby pobierano za pomocą czerpaka entomologicznego
o standardowej pojemności 0,35 l. Larwy uśmiercano za
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pomocą gorącej wody i utrwalano w 96% alkoholu. Tak
przygotowane próby przechowywano do oznaczenia.
Podczas realizacji badań monitoringowych dokonywano pomiaru podstawowych parametrów wody, takich
jak temperatura, odczyn oraz przewodnictwo za pomocą
testeru kieszonkowego marki Hanna Instruments.
Monitoring dorosłych komarów. Monitoring
imagines prowadzono od maja 2013r. na 12 - 13 powierzchniach, z których część zlokalizowana była
w pobliżu miejsc rozwoju larw, a część – w miejscach
o obserwowanej dużej uciążliwości komarów.
Komary odławiano za pomocą standardowych
pułapek EVS Traps firmy Bioquip. Pułapki napełniano
suchym lodem i wieczorem zawieszano w wybranych
lokalizacjach. Rano następnego dnia wybierano z siatek odłowione komary, uśmiercano przez zamrożenie,
przygotowywano do oznaczeń.

WYNIKI
Występowanie form larwalnych komarów. W tabeli I przedstawiono nasilenie występowania form larwalnych komarów obserwowanych na badanym terenie
Miasta-Gminy Świnoujście.
Larwy komarów obserwowano przede wszystkim
w kwietniu. Gatunkami dominującymi były: Ochlerotatus. cantans, Oc. communis, Oc. annulipes, Oc.punctor.
Najwięcej larw odłowiono w zlokalizowanym na terenie
miasta lesie w okolicy osiedla Rycerska (67szt./czerpak)
oraz w tymczasowych zbiornikach międzywydmowych
w lesie za osiedlem Posejdon – 80szt./czerpak. W tych
dwóch lokalizacjach stwierdzono występowanie larw
2 gatunków monocyklicznych (wytwarzających jedno
pokolenie w ciągu roku): Oc. cantans i Oc. annulipes.
Innym obszarem, o dużej liczbie miejsc rozwojowych
były podmokłe łąki we wsi Karsibór. W zbiornikach
zlokalizowanych na łąkach w Karsiborze odławiano
średnio 35 larw/czerpak; w zbiornikach zlokalizowanych we wsi – 12 larw/czerpak. Znaleziono tam larwy
gatunków monogeneracyjnych (Oc. cantans, Oc. annulipes) jak i poligeneracyjnych (Oc. punctor).
Na obszarach zarówno łąk jak i lasu w Karsiborze
w kwietniu tworzą się rozległe, płytkie zbiorniki wodne
o bardzo dużej powierzchni. Połowy larw czerpakiem,
pozornie niezbyt obfite , z konieczności wykonywane
miejscowo, , należy rozpatrywać w odniesieniu do
wielkiej powierzchni tych rozlewisk, które w całości
stanowią bardzo wydajną „wylęgarnię” komarów. Podobna sytuacja miała miejsce w kwietniu na obszarze
Świdnego Lasu. Jego dolne partie były w większej
części zalane, tworząc rozległe płytkie zbiorniki wody
o kwaśnym odczynie, w których rozwijały się larwy
gatunków: Oc. cantans, Oc. communis, Oc. annulipes. Pozornie niewielkie liczbowo próby (2-9 larw/
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czerpak) pobrane miejscowo muszą być rozpatrywane
w odniesieniu do rozległych powierzchni „zbiorników
lęgowych”. Zbiorniki, obfitujące w kwietniu w larwy
komarów, znajdujące się w Świdnym Lesie, na terenie
miasta w lesie za ul. Zamkową i w lesie za Os. Posejdon,
w lesie na wyspie Karsibór i na łąkach karsiborskich
w miarę upływu czasu zarastały roślinnością i wysychały; od maja nie obserwowano w nich larw komarów.
Od lipca obserwowano larwy gatunków rodzaju
Culex spp., Culiseta annulata, Anopheles maculipennis
s.l. oraz Coquiletidia richardii w zbiornikach stałych:
w rowie przy ogródkach działkowych na obrzeżu
miasta, w rowach melioracyjnych na łąkach-trzcinowiskach na wyspie Karsibór oraz w rozlewiskach na
wyspach w delcie Świny. Larwy komarów z rodzaju
Culex spp. znaleziono również w ogródku w oczku
wodnym w Karsiborze (przypuszczalnie występowały
one w wielu ogrodowych i działkowych oczkach wodnych na terenach prywatnych).
Skład gatunkowy i dynamika rozwoju dorosłych
osobników komarów. Na terenie Miasta-Gminy Świnoujście w sezonie 2013r. stwierdzono występowanie
17 gatunków komarów kłujących, z tego 13 występowało w liczebnościach znaczących a 4 gatunki były
reprezentowane przez pojedyncze okazy. Gatunki
występujące w dużej ilości zamieszczono w tabeli 2.
Dorosłych komarów nie obserwowano w kwietniu.
W okresie od maja do września odłowiono i oznaczono
6004 osobniki dorosłych komarów. W ciągu sezonu
wiosenno-letniego 2013 obserwowana liczba komarów
była zmienna. Dynamikę zmian liczebności komarów
w poszczególnych miesiącach na badanym terenie
przedstawia rycina 2.
W maju obserwowano dorosłe komary przede
wszystkim należące do gatunków wczesnych, monogeneracyjnych (Oc. cantans, Oc. communis), których
larwy występowały w dużych ilościach w lokalizacjach
w lesie przy ul. Zamkowej, za osiedlem Posejdon,
w Świdnym Lesie, na wyspie Karsibór. Ogólnie odłowiono 1871 samic komarów, w tym tylko kilkadziesiąt
osobników należących do gatunków innych niż Oc.
cantans i Oc. communis. Były to: Oc. punctor (54
osobniki) i Ae. cinereus (26 osobników).
W czerwcu wśród gatunków monogeneracyjnych dominowały późnowiosenne (Oc. cantans, Oc.
sticticus), których larwy rozwijają się w zbiornikach
pośniegowych. W miesiącu tym pojawiły się także
agresywne samice gatunków poligeneracyjnych: Ae.
vexans, Ae. cinereus, Oc. caspius, Cx. pipiens/torrentium. W czerwcu odłowiono 327 samic z 5 gatunków
monogeneracyjnych i 479 należących do 8 gatunków
poligeneracyjnych – łącznie 806 osobników (ryc.2).
Na terenie objętym badaniami Gminy-Miasta
Świnoujście nie znaleziono miejsc rozwoju komarów
z gatunku Ae. vexans, mimo, że od miesiąca czerwca
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rejestrowano pojawy tych wybitnie antropofilnych
i agresywnych samic.
W lipcu gatunki wiosenne i późnowiosenne występowały już w niewielkich ilościach. W faunie komarów
kłujących obserwowano w tym miesiącu dużą przewagę
poligeneracyjnych gatunków migrujących: Aedes vexans i Ochlerotatus caspius oraz samic Culex pipiens/
torrentium. Łącznie odłowiono 2434 samic komarów,
w tym 591 należących do 5 gatunków monogeneracyjnych i 1843 samice z 8 gatunków poligeneracyjnych
(ryc.2).
W sierpniu komary z gatunków wiosennych, monogeneracyjnych stanowiły tylko niewielką część populacji komarów kłujących występujących w Świnoujściu
- wśród 711 odłowionych (ryc.2) znaleziono 15 samic
z 5 gatunków monogeneracyjnych. Liczba komarów należących do gatunków poligeneracyjnych migracyjnych
(Aedes vexans, Ochlerotatus caspius) zmniejszyła się
również; zaobserwowano natomiast dominację Culex
pipiens/torrentium. Łącznie odłowiono 696 samic należących do 8 gatunków poligeneracyjnych.
We wrześniu komary z gatunków wiosennych
praktycznie już nie występowały (odłowiono jedynie jeden egzemplarz). Ograniczona w porównaniu
z miesiącami letnimi była również liczba osobników
komarów gatunków poligeneracyjnych. Agresywne
gatunki migracyjne Aedes vexans i Ochlerotatus caspius
występowały w niewielkiej liczbie (odpowiednio: 5 i 10
samic), najwięcej odłowiono synantropijnych komarów
Cx. pipiens/torrentium (159 samic), których typowymi
miejscami rozwojowymi są zbiorniki pochodzenia antropogenicznego (np. oczka wodne, sztuczne zbiornki
wodne na terenach prywatnych posesji). Ogółem w tym
miesiącu złapano 182 samice komarów.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Jak wskazują m.in. doświadczenia europejskie
i krajowe, najskuteczniejszym sposobem ograniczania
plag komarów jest koncentracja wysiłków zarówno
technicznych jak i finansowych na zwalczaniu stadium
larwalnego komarów w miejscach rozwojowych za
pomocą mikrobiologicznych insektycydów na bazie
Bacillus thuringiensis israelensis (8, 9, 10).
Możliwości zwalczania komarów na terenie miasta-gminy Świnoujście wydają się być stosunkowo
jednoznaczne, gdy dotyczą zwalczania larw komarów
wczesnowiosennych, których rozwój przebiega od
końca marca do końca kwietnia. W badaniach prowadzonych w 2013 r. były to gatunki: Ochlerotatus
cantans, Oc. Communis, których larwy obserwowano
w kwietniu w dużych ilościach w małych zbiornikach
wodnych na terenie miasta jak i w dużych rozlewiskach
w Świdnym Lesie, Lesie Międzyzdrojskim, na łąkach
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wokół wsi Karsibór. Po potwierdzeniu obecności larw
w zbiornikach wodnych (stałych jak i tymczasowych)
należy przeprowadzić równomierną aplikację środka biologicznego do strefy odżywiania się larw. Ze
względu na występowanie larw komarów w małych
zbiornikach, łatwo dostępnych jak i w ogromnych rozlewiskach w lasach, należałoby zastosować tam, gdzie
to możliwe, opryskiwanie niewielkich zbiorników preparatem mikrobiologicznym, selektywnym w stosunku
do larw komarów za pomocą opryskiwaczy ręcznych,
natomiast duże, leśne rozlewiska wymagałyby użycia
aplikacji wielkoobszarowych z powietrza, wykonywanych sprzętem agrolotniczym. Uzyskane dane wskazują
na znaczny udział wśród komarów kłujących w Świnoujściu gatunków monogeneracyjnych, których larwy
rozwijały się wiosną w zbiornikach pośniegowych – ok.
40% - tab.2. Prawidłowo prowadzone więc zwalczanie
larw komarów w i miejscach ich rozwoju powinno
skutkować znacznym ograniczeniem wylotu dorosłych,
agresywnych samic tych gatunków w miesiącach
maju i czerwcu, gdy dominują one w faunie dorosłych
komarów na tym terenie. Od lipca w zbiornikach wodnych, również tych pochodzenia antropogenicznego,
obserwowano larwy agresywnych komarów Culex
pipiens/torrentium (tab.1). Zwalczanie ich na terenach
gminnych należałoby prowadzić profesjonalnie selektywnym larwicydem. Ozdobne oczka wodne oraz inne
małe zbiorniki na prywatnych posesjach powinny być
często czyszczone lub zarybiane, aby zapobiec wylęgom
komarów. W tym zakresie powinny być na terenie Świnoujścia prowadzone działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców. Podczas prowadzonych badań
w 2013 r. zarejestrowano obecność samic gatunków
poligeneracyjnych: Aedes vexans oraz Ochlerotatus
caspius. Komary te pojawiły się w czerwcu, a w lipcu
było ich najwięcej. Na badanym terenie nie znaleziono
miejsc ich rozwoju. Przypuszczamy, że miejsca wylęgu
tych agresywnych gatunków zlokalizowane były poza
terenem badań. Aby zwalczanie komarów było skuteczne i rzeczywiście obniżyło poziom uciążliwości atakujących dorosłych osobników komarów w miesiącach
nasilenia ruchu turystycznego, należałoby zlokalizować
miejsca wylęgu tych komarów w celu zastosowania bezpiecznych dla ludzi i środowiska mikrobiologicznych
larwicydów w momencie potwierdzenia rozwoju larw
w zlokalizowanych zbiornikach wodnych.
Obniżanie liczby agresywnych komarów kłujących
jest także możliwe (lecz w stosunkowo niewielkim
stopniu) poprzez stosowanie chemicznych adultycydów.
Działanie takie jest jednak o wiele mniej skuteczne
(komary przylatują z terenów nietraktowanych), trudniejsze (wymaga planowania działań w skali wielkoprzestrzennej), ale przede wszystkim środki te cechują
się brakiem selektywności oraz wywoływaniem zjawi-
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ska oporności wśród owadów. Chemiczne insektycydy
nie są obojętne dla zdrowia ludzkiego i środowiska (11).
Środki, którymi dysponujemy w Polsce do zwalczania dorosłych komarów, są preparatami biobójczymi do zwalczania owadów latających. Należy jednak
wziąć pod uwagę, że w większości są to środki do
eliminacji owadów w pomieszczeniach, albo na ścianach zewnętrznych budynków. Preparaty te, z kilkoma
wyjątkami, nie są przeznaczone do przestrzennych
opryskiwań na dużych obszarach, ponieważ nie została dla nich wykonana analiza ryzyka dla środowiska
i organizmów niedocelowych. Ustawa o produktach
biobójczych (12) w zakresie rejestracji krajowej nie
stawia takich wymagań w tzw. okresie przejściowym
do 31.12.2024r. Z 22 preparatów biobójczych przeznaczonych dla profesjonalistów do zwalczania owadów
latających wszystkie mają na etykietach ostrzeżenie
„niebezpieczny dla środowiska”, a w kartach charakterystyki frazę o unikaniu stosowania w pobliżu wód i niebezpieczeństwie dla pszczół. Ich zastosowanie zatem
do opryskiwania dużych obszarów w celu zwalczania
dorosłych komarów powinno być oparte na dokładnej
analizie czynników przemawiających za i przeciw ich
stosowaniu w kontekście lokalnych warunków środowiskowych oraz uwarunkowań społecznych (13, 14) .
W Świnoujściu, będącym jednocześnie miastem
uzdrowiskowym, a więc środowisku podlegającym
szczególnej ochronie, należałoby więc rozważyć
ograniczenie zabiegów prowadzonych przeciwko dorosłym komarom tylko do takich, które wydają się być
najbardziej niezbędne, np. zabezpieczać tylko imprezy
masowe. Można także zastanowić się nad przeniesieniem niektórych imprez masowych z czerwca i lipca na
początek sierpnia lub organizować je wcześniej w ciągu
dnia, poza szczytem aktywności komarów, który dla
wielu gatunków przypada przy zachodzie słońca.
Ogromną rolę w promowaniu proekologicznych
metod zwalczania i ochrony przed komarami mogą
odegrać lokalne media. Niezbędna s wydaje się edukacja społeczności Świnoujścia w zakresie zagrożeń,
jakie niesie niekontrolowane stosowanie insektycydów
w środowisku, na obszarach chronionych oraz stwarzanie dogodnych miejsc rozwojowych na terenach
prywatnych posesji i rodzinnych ogrodów działkowych.
Należałoby także promować działania, które sprawią,
że środowisko stanie się mniej przyjazne dla komarów
(np. osuszanie podmokłych łąk w wyniku melioracji,
czyszczenie i zarybianie oczek wodnych i sadzawek na
prywatnych posesjach), ochrona miejsc przebywania ludzi, np. zastosowanie lamp owadobójczych, repelentów
osobistych i przestrzennych oraz innych nowoczesnych
systemów przeznaczonych do ochrony przed komarami.
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WNIOSKI
1. Ograniczenie plagi komarów w Świnoujściu jest
możliwe poprzez podjęcie konsekwentnych działań prowadzonych od kwietnia (zwalczanie larw
gatunków pośniegowych) do sierpnia (zwalczanie
larw gatunków poligeneracyjnych oraz ograniczanie
liczebności imagines).
2. Konieczne jest zlokalizowanie miejsc rozwoju komarów agresywnego gatunku Aedes vexans, którego
dorosłe osobniki odłowiono w Świnoujściu, ale na
badanym terenie nie znaleziono miejsc rozwoju larw.
Niezbędne zatem jest, ze względu na pojawianie się
i agresywność tych komarów w sezonie turystycznym (czerwiec, lipiec, także sierpień) przeprowadzenie monitoringu ich miejsc rozwoju na obszarach,
które nie były objęte badaniami w 2013 r.
3. Oprócz zwalczania larw oraz owadów dorosłych
na analizowanym terenie potrzebne będą działania,
które sprawią, że środowisko stanie się mniej przyjazne dla komarów, stosowanie lamp owadobójczych,
repelentów osobistych i przestrzennych oraz innych
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nowoczesnych systemów przeznaczonych do ochrony przed komarami.
4. Niezbędna wydaje się także edukacja społeczności
Świnoujścia w zakresie zagrożeń, jakie niesie niekontrolowane stosowanie insektycydów w środowisku, na obszarach chronionych i unikalnych pod
względem faunistycznym.
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