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Umieralność na choroby zakaźne /na 100 000 ludności/ 
 i procentowy udział zgonów z powodu chorób zakaźnych  

w ogólnej liczbie zgonów w Polsce w latach 1984-2016 

Zgony z powodu chorób zakaźnych: 
- gruźlica i jej następstwa, 
- zakażenia wywołane Clostridium difficile 
- wirusowe zapalenia wątroby  

 
 

-    posocznice 
- bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
- grypa 
- AIDS 



• procesy adaptacyjne mikroorganizmów bezpośrednio zależne od 
zmian w ich materiale genetycznym  

• zmiany klimatyczne  

• procesy demograficzne  

• urbanizacja, industrializacja, rozwój transportu (zarówno ludzi  
i zwierząt) 

• przewiezienie wektorów choroby,  

• czynniki socjoekonomiczne, które mogą mieć wpływ na działania 
w zakresie ochrony zdrowia publicznego, a co zatem może 
skutkować zmianami obszaru występowania wektorów i 
patogenów  

Co wpływa na obecność  
i rozprzestrzenianie się chorób? 



 

- „zapomniane” patogeny „powracają” 
 

- w miejsce „znanych patogenów” pojawiają się 
nowe – o wysokim potencjale epidemicznym 
 
 

   

Co to oznacza w praktyce? 



- w ciągu ostatnich 40 lat zidentyfikowano 90 nowych 
czynników chorobotwórczych  

- spośród ponad 1 400 zidentyfikowanych 
drobnoustrojów chorobotwórczych, 177 to czynniki 
chorób nowo pojawiających się  

- szacuje się, że spośród chorób zakaźnych ludzi, które 
występowały w ciągu 30 minionych lat, ponad 70% 
stanowią zoonozy  

- niebezpieczne jest pojawienie się zupełnie nowego 
zakażenia u ludzi, np. wskutek przeniesienia zakażenia 
odzwierzęcego na populację ludzi, np.: zakażenie HIV, 
wirus gorączki Ebola, zakażenie wirusem SARS 

I kilka faktów.. 



Choroby  wirusowe na  nowo  
pojawiające się 
 

- odra 
- wzw typu A 
- grypa 



 

     -   HIV 
    -  wirus gorączki Ebola 
    -  wirus SARS-CoV 
    -  wirus MERS-CoV 
    -  gorączka Denga 
    -  gorączka Zachodniego Nilu 
    -  chikungunya 
    -  wirus Zika 
    -  biegunki rotawirusowe, norowirusowe 
       -  nowy werotoksyczny szczep Escherichia coli O104:H4 

     

Choroby wirusowe nowo 
pojawiające się 
 



Choroby wirusowe w 2018 roku 



0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Zachorowania na odrę 

* Zachorowania  na odrę od 1.01 do 31.10 2018r. 



Charakterystyka ognisk epidemicznych odry  
w Polsce , 2018r. 

• Przy jednym z najlepszych w Europie stopniu uodpornienia 
populacji (>95%) pozostają subpopulacje wrażliwe na zakażenie 
(grupy etniczne i przeciwnicy szczepień)   

 
• Zachorowania na odrę charakteryzują się typowym dla importów 

rozproszeniem drobnych ognisk  
 
• Duża ruchliwość niektórych grup etnicznych (zarówno w skali 

międzynarodowej jak i wewnątrz kraju) powoduje ciągłe 
powstawanie ognisk zachorowań w różnych obszarach Polski 
niezależnie od lokalnego stopnia uodpornienia 

 
 

 
 



• Brak możliwości prognozowania miejsca wystąpienia ognisk 
stwarza istotne  zagrożenie dla personelu medycznego, 
zagrożenie odrą dla osób nieszczepionych, jak i dla dzieci, 
u których szczepienia są opóźnione 

 
• W zaistniałej sytuacji może dochodzić do zakażeń wśród 

pacjentów i częściowo tylko uodpornionego personelu 
medycznego. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla osób 
z obniżoną odpornością 
 

szczepienia,   edukacja,   szczepienia, edukacja 

Charakterystyka ognisk epidemicznych odry  
w Polsce, 2018r. 



Wirusowe zapalenie wątroby typu A 



Wirusowe zapalenia wątroby typu A w Polsce  
w latach 1997-2007. Liczba zachorowań  
i zapadalność na 100 tys. mieszkańców 



Wirusowe zapalenia wątroby typu A w Polsce 
- wzrost epidemiczny  

Zachorowania: 
2016              35 
2017              3014 
2018*        1139 
 
 
* zachorowania od początku roku do 31.10.2018r. 



• chorują młode osoby  (ok.30r.ż) 
 
• proporcja mężczyzn do kobiet wśród wszystkich osób 

chorych w tych ogniskach wynosi ok.2 
 

• w większości ogniska małe - do 3 uczestników 
 

• zakażenie w większości dotyczy osób MSM 
 

• transmisja drogą seksualną i pokarmową 
 

Charakterystyka ognisk zachorowań na wzwA 



Bardzo ważną grupę chorób zakaźnych stanowią 
bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe.  
 
Stanowią 
one istotne obciążenie społeczeństwa (burden of 
disease), a ponadto ważny wskaźnik stanu 
higieny żywności w kraju 

Jelitowe zakażenia wirusowe   



Zakażenia jelitowe o etiologii wirusowej utrzymają 
się w ostatniej dekadzie na wysokim poziomie, 
z nieregularnymi wahaniami, ale bez wyraźnej 

tendencji wzrostowej 
 

Wśród dzieci dominują zakażenia rotawirusowe,  
a u dorosłych norowirusowe 



Inne zakażenia wirusowe 

- jak każdego sezonu, tak i w tym, należy 
spodziewać się wzrostu zachorowań na grypę 

 

- wśród zakażeń nowo pojawiających się   
w Polsce rejestrujemy  występowanie 
kilkudziesięciu przypadków gorączki denga, 
choroba zawleczona do Polski 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


