
VII. STRESZCZENIE. 

Gruźlica do dziś pozostaje ważnym problem zdrowotnym. Powoduje stan chorobowy 

10 milionów ludzi każdego roku i jest jedną z dziesięciu głównych przyczyn śmierci na całym 

świecie. Przez ostatnie 5 lat była odpowiedzialna za więcej zgonów niż HIV i malaria. W UE 

Polska pod względem zachorowalności TB znajduje się dopiero na 20 miejscu. W roku 2014 

poważnym problemem było masowe występowanie utajonych zakażeń M. tuberculosis u 

około 2 miliardów ludzi. Około 10% osób z LTBI rozwinie aktywną chorobę gruźlicy. 

Tendencja zachorowania wzrasta w grupach zwiększonego ryzyka i dotyczy to szczególnie 

bezdomnych, więźniów czy personelu medycznego. Osoby osadzone z powodu czynników 

ryzyka są bardziej narażone na zakażenia Mycobacterium tuberculosis i skłonne do 

zachorowań na inne choroby zakaźne (HIV/AIDS).Średnia częstość występowania LTBI w 

więzieniach jest 26,4 razy większa niż w populacji ogólnej. Choroba TB jest główną 

przyczyną śmierci uwięzionych osób na całym świecie. 

Celem  głównym badań była analiza, ocena i porównanie czynników ryzyka wśród więźniów 

i pracowników Aresztu Śledczego w Lublinie i Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z 

latentnym zakażeniem M. tuberculosis (LTBI). 

Celami szczegółowymi: 

1. Wyłonienie osób z latentnym zakażeniem mycobacterium tuberculosis na podstawie 

analizy medycznej i czynników ryzyka. 

2. Zbadanie interakcji  między stanowiskiem pracy funkcjonariusza a czynnikami 

ryzyka. 

3. Analiza wpływu czasu i miejsca przebywania osadzonego na zachorowanie  na TB. 

4. Analiza wpływu miejsca i czasu pracy funkcjonariusza na zachorowanie  na TB. 

5. Porównanie częstości występowania latentego zakażenia u więźniów i pracowników w 

badanych placówkach. 

Badania przeprowadzono w okresie od czerwca do sierpnia 2015 roku, po uzyskaniu zgody  

Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie (Uchwała nr 

96/2014/KB/VI) oraz Dyrektorów Aresztu Śledczego w Lublinie i Zakładu Karnego w Białej 

Podlaskiej. Materiał do badań stanowiły próbki krwi pobrane metodą testu QuantiFeron TB 

Gold łącznie od 140 osadzonych i pracowników.  



Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników wyciągnięto następujące 

wnioski: 

1. Nie wykazano statystycznych różnic pomiędzy czynnikami ryzyka zwiększającymi szansę 

zakażenia gruźlicą latentną a stanowiskiem pracy funkcjonariuszy w Zakładzie Karnym Biała 

Podlaska i Areszcie Śledczym w Lublinie. 

2. Osoby pracujące w działach: kwatermistrzowskim, penitencjarnym czy administracja są 

znacznie bardziej narażeni na zakażenie gruźlicą latentną. 

3. Pracownicy o dłuższym czasie pracy, tj. 16 lat i powyżej w kontakcie z osadzonymi 

częściej ulegają zakażeniu gruźlicą.  

4.  Funkcjonariusze pracujący w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej częściej są  narażeni 

na zakażenie gruźlicą utajoną, niż funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie. 

5. Nie wykazano zależności statystycznej pomiędzy wpływem miejsca przebywania 

osadzonego, długości odsiadywanego wyroku do częstości występowania zakażenia 

latentnego. 

6. W porównywanej grupie badanych osadzonych i funkcjonariuszy, częściej zakażeniu 

latentnemu ulegają pracownicy zakładów zamkniętych niż sami skazani. 

 

 

 

 


