
8.  STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Zakażenia przenoszone drogą płciową są powszechnie występującymi chorobami 

zakaźnymi. Przez wiele dziesięcioleci, nazwane chorobami wenerycznymi, były zjawiskiem 

piętnowanym. Specyfika tych zakażeń, oprócz podejścia klinicznego, wiąże się także  

z koniecznością nadzoru behawioralnego. Rozpoznana sytuacja epidemiologiczna, 

zdefiniowanie grup kluczowych pod względem wieku, płci oraz zidentyfikowanie 

najczęstszych transmisji jest konieczne dla skutecznego zarządzania tym problemem w 

zdrowiu publicznym.  

Głównym celem pracy było dokonanie analizy porównawczej zapadalności na 

zakażenia przenoszone drogą płciową w latach 2010-2015 w Polsce z uwzględnieniem 

podziału administracyjnego kraju na województwa. Praca miała charakter badań 

retrospektywnych.  Analizowane dane pochodziły z Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 

Państwowego Zakładu Higieny i stanowiły je informacje będące systemem nadzoru 

epidemiologicznego  

w Polsce. Analizie poddano informacje o zachorowaniach na: 

1. kiłę: wrodzoną, wczesną (I i II okresu), późną, 

2. rzeżączkę, 

3. nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej i narządu rodnego, 

4. kłykciny kończyste, 

5. opryszczkę narządów płciowych, 

6. zakażenie wirusem niedoboru odporności (HIV), 

7. zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). 

   Dostępne dane dotyczyły liczby zachorowań z podziałem na płeć chorych z 

uwzględnieniem  grup wiekowych. Analizy dokonano stosując metody statystyczne: model 

regresji logistycznej, uogólniony model liniowy rozkładu Poissona, korelacje rang 

Spearmana, regresję Joinpoint oraz wartości statystyki opisowej. Uzyskane dane o 

zachorowaniach opracowano za pomocą programu Microsoft Excel 2020. Obliczenia 

statystyczne wykonano przy użyciu oprogramowania IBM® SPSS® Statistics w wersji 13.0. 

oraz Joinpoint Regression Program, Version 4.6.0.0. 

Ogólne wskaźniki zapadalności były nieproporcjonalnie niższe od europejskich oraz 

prezentowanych w badaniach pochodzących z innych krajów. Grupami kluczowymi  

o najwyższym ryzyku wystąpienia zakażenia były osoby młode, pomiędzy 20, a 29 rokiem 



życia. Współczynnik zapadalności na kiłę I i II okresu w kraju był niższy od europejskiego, 

czy amerykańskiego, jednak zidentyfikowano regiony, takie jak województwo mazowieckie  

i łódzkie, gdzie zachorowalność był wyższa od europejskiej. Polska była krajem o szczególnie 

wysokiej liczbie przypadków kiły wrodzonej. Analiza raportowanej zachorowalności na 

rzeżączkę w Polsce również wykazała zdecydowanie niższą częstość w porównaniu z innymi 

krajami, a uzyskane wyniki wskazały na istotnie wyższą liczbę zakażeń u przedstawicieli płci 

męskiej, niż u płci przeciwnej i był to jednocześnie jeden z najwyższych wskaźników w 

krajach UE. W badanym okresie liczba niegonokokowych zakażeń narządów płciowych 

systematycznie malała, przy czym w innych krajach regionu europejskiego zapadalność 

należała do jednej z najwyższych ze wszystkich STI. Raportowane dane o występowaniu 

opryszczki narządów płciowych w Polsce wykazały trend spadkowy, co także nie pokrywa się 

z trendami światowymi. Brodawki narządów płciowych były najczęściej występującymi 

zakażeniami płciowymi w Polsce przy znacznym zróżnicowaniu regionalnym. Na przestrzeni 

analizowanego okresu sytuacja nowo wykrytych zakażeń HIV wydawała się być stabilna. 

Występowanie tych zakażeń okazało się być wysoce skorelowane ze wskaźnikiem urbanizacji 

regionu, czego nie potwierdzono w przypadku innych analizowanych zakażeń. Wykazano 

korelację pomiędzy częstością diagnozowania chorób, ale jednocześnie liczba zakażeń HIV 

nie wykazała związku z występowaniem żadnej z pozostałych chorób.  

 


