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Skąd  wzięła  się  epidemiologia? 

 

Około 2,5 tysiąca lat temu Hipokrates napisał 
dzieło „Powietrza, Wody, Miejsca” w którym  

z warunkami środowiska powiązał 
występowanie chorób.  

 

On też wprowadził do słownictwa słowa 
epidemia i endemia. 

 



Definicja  

 Epidemiologia jest to nauka o występowaniu 

 i rozpowszechnieniu chorób oraz  

o determinantach ich powstawania 

 

Pierwsza część tej definicji odnosi się do 
epidemiologii opisowej,  

druga zaś do epidemiologii analitycznej 

 



Epidemiologia  opisowa 

Co powinien zawierać opis epidemiologiczny? 

 

1. opis pojedynczych przypadków lub serii przypadków  

2. badane zdarzenie (np. zachorowania) muszą odnosić się 
do próby lub populacji, której liczebność lub liczba 
osobo-dni obserwacji stanowi mianownik miar 
epidemiologicznych 

  

Badane zdarzenia opisywane są w kategoriach  

czasu, miejsca i osoby  

(płeć, wiek lub grupa wieku, inne cechy charakterystyczne) 

 



Epidemiologia  analityczna 

1. porównywanie wielkości zmiennych badanych (np. 
zapadalności) w zależności od zmiennych 
charakteryzujących narażenie na czynniki, o których 
chcemy wiedzieć czy zwiększają (czynniki ryzyka), 
czy też zmniejszają ryzyko zachorowania (czynniki 
ochronne, np. szczepienia lub leki) 

 

2. przedmiotem badania epidemiologicznego jest 
zapadalność, przebieg choroby lub jakiś inny czynnik 
lub zdarzenie, które potencjalnie może być związane 
ze zdrowiem 



Zapadalność, zachorowalność 
 

• Zapadalność 

 

•  liczba nowych zachorowań na określoną 
chorobę w określonym czasie w stosunku  

       do liczebności próby lub populacji 

 

• Zapadalność jest miarą ryzyka zachorowania 

 



Przykład  

• w 2011r. zarejestrowano 374 przypadki 
choroby X, w mieście Y liczącym 64 697 
osób. 
 

    Wsk. zapadalności 
          374 x 100000 / 64 697 = 578,08  
 



Przykład  

Epidemiolog potrzebuje danych z innych lat, aby 
zaobserwować tendencje /trend. 
 
W dalszej analizie wymagane są inne 
szczegółowe dane np. dotyczące zapadalności 
wg płci, wieku, miejsca zamieszkania itd. 
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Miary  epidemiologiczne 

• Chorobowość 

 

 liczba osób chorych na określoną chorobę  

w danym momencie lub okresie czasowym  

w stosunku do liczebności próby lub populacji 

 
Chorobowość=zachorowalność x przeciętny czas trwania choroby 

 



Współczynnik  chorobowości 

Chorobowość wyrażana jest współczynnikiem 
chorobowości 

liczba wszystkich chorych w danym czasie x k 
liczba ludności (=narażonych)w danym czasie 

 

K - umowna liczba ludności pozwalająca wyrazić  

      współczynnik za pomocą liczby (10 ᶰ) 

 



Śmiertelność  

 
• Śmiertelność 

• iloraz przypadków zgonów z powodu określonej  
choroby lub zdarzenia, w stosunku do wszystkich 
zdiagnozowanych przypadków w określonym 
czasie 

• miara ciężkości choroby oraz nieskuteczności 
leczenia 

• nie jest miarą nasilenia choroby 
• wyrażana w % 



Umieralność 

• Umieralność  
• liczba zgonów w stosunku do ogólnej liczby 

ludności na danym terenie, stwierdzona  
     w określonym przedziale czasu  
• wyrażona współczynnikiem zgonów (surowy 

współczynnik umieralności) 
 
liczba zgonów w określonym czasie  x k 
średnia liczba ludności w tym okresie 



Przykład 
źródło-Przegląd Epidemiologiczny  2014  



Przykład  
źródło-Przegląd Epidemiologiczny  2014 



Dziękuję  


