
Badanie EPIC – etiology 

of pneumonia in 

community
• Patogen wykryto w 38%

• Spośród wykrytych - najczęstszym patogenem był 

rhinowirus (wirus odpowiedzialny za 

katar/zapalenie zatok) – 9%

• Etiologii nie wykryto w 62% zapaleń płuc.
Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization among U.S. Adults, Jain, S. N Engl J Med 2015; 373:415-427
DOI: 10.1056/NEJMoa1500245



Badanie EPIC – ethiology 

of pneumonia in 

community
• Najważniejszy wniosek: etiologii zapalenia płuc 

nie wykryto (przy bardzo aktywnym 

poszukiwaniu) w 62% zapaleń płuc.



Hospitalizacje z powodu 

zapalenia płuc – Polska 

2019 (na podstawie 

raportów JGP NFZ)
• Wirusowe: 45 790

• Z powikłaniami: 8365

• Bez powikłań: 24 087

• RAZEM: 78 242



Hospitalizacje z powodu 

zapalenia płuc – Polska 

2020 (na podstawie 

raportów JGP NFZ)
• Wirusowe: 37 000

• Z powikłaniami: 5340

• Bez powikłań: 15 304

• RAZEM: 57 644



Pismo MZ z 23 sierpnia 2021: ASI.0164.56.2021.DW

• 2018 – 131 tys ( w tym wirusowe 12,1 tys)

• 2019 – 118 tys ( w tym wirusowe 10,8 tys)

• 2020 – 90 tys. ( w tym wirusowe 16,8)

• Zwraca uwagę wzrost rozpoznania wir. Zp. 

• Bardzo rzadko wykonuje się swoiste testy na 

obecność wirusów.

Hospitalizacje z powodu 

zapalenia płuc – 2018, 

2019, 2020 



Zapalenia płuc – Polska 

2018, 19, 20 (na podstawie 

danych MZ)
• 528,5 tys. w 2018 roku

• 445,3 tys. w 2019 roku 

• 299,5 tys. w 2020 roku.



Hospitalizacje z powodu COVID 19 – 2020 

Polska – na podstawie kart wypisowych.

 116 569 kart wypisowych pacjentów 
hospitalizowanych z COVID-19

 3,6% z tych pacjentów miało rozpoznany zespół 
ARDS

 Gujski te al.; Viruses; The Prevalence of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) and Outcomes in Hospitalized Patients with COVID-19—

A Study Based on Data from the Polish National Hospital Register



Hospitalizacje z powodu zapalenia płuc 

pośród COVID 19 – do czerwca 2021 r.

 10 % osób hospitalizowanych z powodu SARS-CoV-2 
miało rozpoznane zapalenie płuc. 

 22,4 tys osób (marzec 2020 – czerwiec 2021)



Definicja zapalenia płuc 

rozpoznawanego w szpitalu (Podręcznik Interny Szczeklika, 2018 r.):

 Objawy przedmiotowe zakażenia dolnych dróg 
oddechowych (osłuchiwanie)

 Objawy podmiotowe zakażenia dolnych dród 
oddechowych (kaszel, duszność, gorączka)

 Obecność na RTG nowych zmian, których nie można 
wytłuaczyć inaczej.

 W świecie rzeczywistym panuje dość duża swoboda, więc nie mamy pewności czy 10% 
zapaleń płuc pośród wszystkich rozpoznanych jest niedoszacowane czy przeszacowane.



Czynniki ryzyka zapalenia płuc

 Wiek

 Otyłość

 Palenie

 Choroby płuc

 Niewydolność serca

 Immunosupresja

 Stany sprzyjające zachłyśnięciu (zatrucie lekami, upojenie alkoholowe, 
demencja, choroby neurologiczne)



Czynniki ryzyka 

zapalenia płuc

 Wiek

 Otyłość

 Palenie

 Choroby płuc

 Niewydolność serca

 Immunosupresja

 Stany sprzyjające 
zachłyśnięciu 
(zatrucie lekami, 
upojenie alkoholowe, 
demencja, choroby 
neurologiczne)

 Wiek

 Otyłość

 Palenie

 Choroby płuc

 Niewydolność serca

 Immunosupresja

Wymieniono jeszcze 
choroby neurologiczne, 
demencja, HIV, 
mukowiscydoza.

Czynniki ryzyka 

covid (CDC)



Epidemiologia zapalenia płuc

 Europa: zapadalność 5 – 12/1000

 Populacja > 75 rz: zapadalność >34/1000

 W Polsce spodziewamy się 200 – 450 tys. / rocznie



Zapalenia płuc – Polska 

2018, 19, 20 (na podstawie 

danych MZ)
• 528,5 tys. w 2018 roku

• 445,3 tys. w 2019 roku 

• 299,5 tys. w 2020 roku.



Respiratoroterapia i wentylacja mechaniczna 

(dane dla unikalnych pacjentów na podstawie 

zgłoszonych kodów ICD-9):

 2018 – 113 652 osób

 2019 – 116 350 osób

 2020 – 104 593 osób



Rekomendacje towarzystw naukowych, 

lekarskich – postępowanie w trakcie pandemii

 GIS:



Rekomendacje towarzystw naukowych, 

lekarskich – postępowanie w trakcie pandemii

- Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne:



Rekomendacje towarzystw naukowych, 

lekarskich – postępowanie w trakcie pandemii

- Polskie Towarzystwo stomatologiczne:



Rekomendacje towarzystw naukowych, 

lekarskich – postępowanie w trakcie pandemii

- Sekcja Echokardiografii:



Rekomendacje towarzystw naukowych, 

lekarskich – postępowanie w trakcie pandemii

- Pielęgniarstwo położnicze:



Rekomendacje towarzystw naukowych, 

lekarskich – postępowanie w trakcie pandemii

- Medycyna rodzinna:



Rekomendacje towarzystw naukowych, 

lekarskich – postępowanie w trakcie pandemii

- Wytyczne ERC kwiecień 2020:

- Aby zminimalizować ryzyko zakażenia nie udrażniaj dróg oddechowych

- I nie umieszczaj twarzy blisko ust/nosa poszkodowanego.



NPI barierowe: namiot barierowy



Zakażenia związane z ochroną zdrowia –

szpitalne 

 Ok 12 – 15% hospitalizowanych pacjentów to zakażenia szpitalne [1]

 Problem: pacjenci się boją, problem „medykolegalny” – czyja wina, jak ją 
udowodnić, lekarze boją się pozwów.

Barranco et al., Hospital-Acquired SARS-Cov-2 Infections in Patients: Inevitable 

Conditions or Medical Malpractice? Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan; 

18(2): 489.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7827479/


Hospitalizacje ogółem 2019 r. vs. 2020.

 2019 r. – ok 7 milionów hospitalizacji.

 2020 r. – ok. 5 milionów hospitalizacji.

 Pamietać należy, że wśród nich są też 
rehospitalizacje.

 Wiele hospitalizacji jest planowych.

 Hospitalizacja z powodu SARS2 trwała ok 3x dłużej 
niż  średnia.



Hospitalizacje osobodni 2019 r. vs. 2020.

Redukcja z 65 mln do 51 mln

 Brak pełnej informacji nt stanów pilnych i niepilnych 
(planowych). 



Hospitalizacje osobodni 2019 r. vs. 2020.

Wnioski:

- redukcja świadczeń

- utrudnienie dostępu

- w stanach „chwiejnych” wzrasta ryzyko 

niepomyślnego przebiegu



Miesiąc
Liczba zgonów poza szpitalnych

Rok 2019 Rok 2020 Zmiana Zmiana procentowa

Styczeń 18 318 17 439 -879 -4,8%

Luty 16 570 16 460 -110 -0,7%

Marzec 17 044 18 992 1 948 11,4%

Kwiecień 16 116 20 400 4 284 26,6%
Maj 15 974 18 917 2 943 18,4%

Czerwiec 15 711 17 485 1 774 11,3%

Lipiec 15 291 17 386 2 095 13,7%

Sierpień 15 116 18 108 2 992 19,8%

Wrzesień 15 263 18 140 2 877 18,8%

Październik 16 406 29 895 13 489 82,2%

Listopad 15 935 44 047 28 112 176,4%
Grudzień 17 803 35 537 17 734 99,6%

Razem 195 547 272 806 77 259 39,5%

III-XII 160 659 238 907 78 248 48,7%



Zgony poza szpitalne 2020 vs 2019:

 Wzrost o 48,7% rok do roku (licząc od marca 2020 r.)

 MZ nie dysponował pełnymi danymi czy dany zgon odbył się konkretnie w 

szpitalu, a więc jako zgony szpitalne kwalifikowano:

 Zgony w oddziałach psychiatrycznych (głównie psychogeriatra), rehabilitacji, 

medycyny paliatywnej, ZOL, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych (stany 

terminalne).



Zgony szpitalne (zgony ogółem – zgony 

poza szpitalne)



Zgony szpitalne na podstawie gruperów 

JGP

 2019 r. – 157 tys zgonów

 2020 r. – 143 tys. zgonów

 Skąd różnice ? Zgony w oddziałach psychiatrycznych (głównie psychogeriatra), 

rehabilitacji, medycyny paliatywnej, ZOL, zakładów pielęgnacyjno 

opiekuńczych (stany terminalne).


