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Wybrane dane epidemiologiczne w zakresie 
chorób reumatycznych  



 Ponad 120 milionów osób w Europie cierpi z powodu 

chorób mięśniowo-szkieletowych, doświadczając bólu, 

trudności w poruszaniu się, niepełnej zdolności do 

pracy i zazwyczaj istotnego pogorszenia jakości życia. 



 Około 9 mln dorosłych Polaków deklaruje przewlekły ból  



 Choroby reumatyczne to najdroższa grupa chorób 

                                   2% PKB (EUMUSC) 

 

    Badania kosztów poniesionych przez gospodarstwa    

    domowe osób chorych na rzs. 



Odsetek respondentów zgłaszających problemy zdrowotne (aktualnie lub 

kiedykolwiek) 

 

 

22%  Przewlekłe dolegliwości mięśniowe, kostne i stawowe (OA, RA) 

19%  Nadciśnienie 

17%  Alergie 

16%  Migrena, częste bóle głowy 

  9%  Stały lęk lub depresja 

  7%  Astma 

  6%  Cukrzyca 

  5%  Osteoporoza 

  5%  Przewlekły bronchit 

  4%  Zaćma  

 



 WIELKA BRYTANIA- 1968 Philip Wood 

 POLSKA- 1977 Zofia Arendarczyk 

 POLSKA- 1985 Mirosław Wysocki 

 GRECJA- 1999  



 10 % mężczyzn i 25 % kobiet w wieku od 30 do 60 lat 

cierpi na poważne dolegliwości reumatyczne Wysocki; 

 220 tys. kobiet i 80 tys. mężczyzn chorowało w latach 

90-tych ub. w. na rzs, a 2 mln. osób na poważne postaci 

artrozy Moskalewicz. 



    Badania przesiewowe realizowane od 2000 roku. 
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 Częstość występowania i zapadalność na choroby 

reumatyczne  

 Marc Hochberg 



    Osoby deklarujące bóle reumatyczne miały: 

 

 Nadciśnienie tętnicze 

 Chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy 

 Przebyły zawał serca istotnie częściej niż osoby bez 

bólów 



 61,2%  bóle o charakterze reumatycznym 

 

 44%  bóle kręgosłupa i stawów 

 

 11%  bóle samego kręgosłupa 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Moskalewicz, B i inni. Raport – Choroby reumatyczne w Polsce 2002. w: Stan zdrowia ludności, 
www.pzh.gov.pl 

 



 Bóle reumatyczne ogółem (stałe, częste i sporadyczne) 

w populacji osób dorosłych 
 

 

                      Razem:   61,2 % 

 

         :  66,6%                                        : 54,8% 
 

 

 

 

 



Umiejscowienie bólów reumatycznych 

 

 

Równoczesne bóle kręgosłupa i stawów:  

   mężczyźni 37%,  kobiety 50%. 

 

Bóle kręgosłupa i stawów zgłaszają najczęściej rolnicy w                        

 porównaniu z innymi grupami zawodowymi. 



Rheumatoid arthritis (RA) 

 

 Częstość występowania reumatoidalnego zapalenia 

stawów 0,61 % dorosłej populacji  



     

Prognoza światowa na 2020. Przesunięcie chorób 

reumatycznych z 25 na 9 miejsce wśród głównych 

przyczyn zgonów 

Udowodniono zwiększoną umieralność wśród chorych na 

r.z.s. w porównaniu z poziomem umieralności w populacji 

ogólnej.  

Większe ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-

naczyniowego, oddechowego i chorób zakaźnych. 

 



Ankylosing spondylitis (AS) 

 

 0.5-2/1000 Ogółem 

 1.9/1000 Mężczyźni 

 0.7/1000 Kobiety 



Osteoarthritis (OA) 

 

 4-20% populacji ogólnej 

 
   Prevalence self reported ever had doctor diagnosed osteoarthritis 

 

 

 

 

 

 
     

     

   Źródło: EHIS 2008 



 

 Transformacja epidemiologiczna. 

 Czy choroby reumatyczne są w odwrocie? 

 Jakość usług medycznych. 

 Choroby reumatyczne w kulturze i sztuce 

(problematyka wartości). 

 Co jeszcze? 


