
Odpowiedzialność kierujących podmiotami 

leczniczymi, a zagrożenia epidemiologiczne w 

zakresie gruźlicy, w tym gruźlicy 

wielolekoopornej w wyniku migracji i 

globalizacji.

Gruźlica w Polsce - koniec czy początek?

Krzysztof Grzesik

Dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

Kraków, 17.09.2019 r. 



KODEKS KARNY

 Art. 220. [Narażenie życia albo zdrowia pracownika]

 § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę
pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to
naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

 § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

 § 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił 
grożące niebezpieczeństwo.



Kluczowe fakty –Światowa Organizacja Zdrowia

 Gruźlica (TB) jest spowodowana przez bakterie (Mycobacterium
tuberculosis), które najczęściej wpływają na płuca. Gruźlica jest uleczalna i 
można jej zapobiec.

 TB rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka w powietrzu. Kiedy ludzie z 
gruźlicą płuc kaszlą, kichają lub plują, napędzają zarazki gruźlicy w 

powietrze. Osoba może wdychać tylko kilka z tych 
zarazków, aby zostać zainfekowanym.

 Około jedna czwarta światowej populacji ma utajoną gruźlicę, co 
oznacza, że ludzie zostali zakażeni przez bakterie gruźlicy, ale nie są 
(jeszcze) chorzy na tę chorobę i nie mogą przenosić choroby.

 Osoby zakażone bakteriami TB mają 5–15% ryzyko zachorowania na 
gruźlicę w ciągu całego życia. Jednak osoby z upośledzonym układem 
odpornościowym, takie jak ludzie żyjący z HIV, niedożywienie lub cukrzyca, 
lub osoby używające tytoniu, mają znacznie większe ryzyko zachorowania.

źródło: http://origin.who.int/. Dostęp 19.03.2019 r.

http://origin.who.int/


Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje:

 ,, wystarczy, że we wdychanym powietrzu 
znajduje się kilka bakterii by się zarazić” , 
oznacza bowiem, że w przeciwieństwie do 
obecnie przyjętych zasad do zakażenia 
prątkiem gruźlicy może dojść po przedostaniu 
się do organizmu zaledwie kilku prątków

 Źródło: http://origin.who.int (dostęp 10.03.2019)

http://origin.who.int/


Zakażenia u chorych leczonych w szpitalu

• Potwierdzenie transmisji zakażenia  u  
chorych   w warunkach szpitalnych jest 
procesem bardzo trudnym.

• Chory po zakończonym leczeniu wraca 
do domu,  a gruźlicę, która pojawia się 
po jakimś czasie od pobytu w szpitalu nie 
kojarzy z możliwością zakażenia się w 
placówce opieki medycznej.



Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Rekomendacja 3

 ,,Przyjmuje się arbitralnie, że badanie osób z kontaktu jest 

uzasadnione, jeżeli styczność z chorym z dodatnim wynikiem 

bakterioskopii plwociny trwała łącznie co najmniej 8 godzin, a 

jeśli dodatnie były tylko posiewy, to co najmniej 40 godzin.

 Wyjątkiem od arbitralnego ustalania istotnego czasu 

narażenia są sytuacje, w których doszło do krótkiej, ale bardzo 

intensywnej ekspozycji jak u personelu medycznego podczas 

reanimacji prątkującego chorego”.

 Źródło: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania 
gruźlicy u dorosłych i dzieci. Pneumonologia i Alergologia Polska 2013,.



Zalecenia a rzeczywistość

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące 

rozpoznania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci

Rekomendacja 2 ,,Chorego na gruźlicę płuc lub krtani można 

uznać za niezakaźnego po co najmniej dwóch tygodniach

standardowego leczenia przeciwprątkowego, jeśli nastąpiła 

poprawa kliniczna i nie podejrzewa się gruźlicy wielolekoopornej’'

Po dwóch tygodniach pacjenci mają nadal dodatnie wyniki......
(patrz wykres poniżej)

 Źródło: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci. Pneumonologia i 

Alergologia Polska 2013,.



Gruźlica w pierwszej 10 

Jak wynika z danych Światowej

Organizacji Zdrowia WHO, gruźlica jest

nadal jedną z dziesięciu najważniejszych

przyczyn zgonów na Świecie.



Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań laboratorium WSCHPiR w Jaroszowcu



 W marcu 2015 roku do Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc naszego Szpitala 

został przyjęty nasz pracownik, który od roku 1988 pracował w warunkach 

szpitalnych. Jego okres pracy realizowany był głównie w okresie braku 

zabezpieczeń. Zakres obowiązków od hydraulika, kierowcy, ślusarza, po 

pracownika izby zmarłych. Pracując wiele lat w obecności pacjentów 

chorych na gruźlice przedstawiał stanowisko niechętne korzystania z 

wprowadzanych procedur higieny, dekontaminacji, konieczności stosowania 

środków własnej ochrony. 

 Był przygotowany psychicznie, że jego również czeka okres leczenia. Ja w 

2008 roku zastałem sytuację, iż w izbie zmarłych brak było ciepłej bieżącej 

wody. Niestety okazało się, iż prątki jakie w jego organizmie się pojawiły 

miały charakterystykę wilkeolekooporną- XDR. Walka o jego życie i zdrowie 

stała się dla pracowników dramatycznym przykładem. 

Opis przypadku



 Moja próba przekazania do leczenia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Warszawie nie uzyskała akceptacji ówczesnego Dyrektora prof. Ślisz
Roszkowskiego. Stwierdził, iż nasz szpital ma największe szanse na 
osiągnięcie sukcesu. Dramatyczny dla mnie był moment  w dniu 26 
czerwca 2016 r, w którym Ordynator po blisko 2-ch latach leczenia 
zdecydował, iż nie może dalej leczyć, wszystkie możliwości zostały 
wyczerpane i musimy uznać niepowodzenie leczenia. W tym kontekście 
powstała traumatyczna sytuacja groźby utraty życia u pracownika w 
wyniku jego pracy. Na szczęście mając już dużą wiedzę na temat 
organizacji i leczenia gruźlicy zabroniłem odesłania go do domu. Udało się 
pozyskać lek najnowszej generacji (Sirturro), który okazał się skuteczny. I 
tak po 870 dniach leczenia, przyjęciu ok. 16 tysięcy dawek leków w 
sierpniu 2017 roku uzyskaliśmy w tym zakresie sukces.

Opis przypadku





Źródło: opracowanie własne pacjent XDR H12333

pacjent (K.B)

W 19 miesiącu leczenia 

zastosowano lek SIRTURO 



Główny Inspektor Sanitarny

• ,, Na ręce Pana Dyrektora składam serdeczne podziękowania dla 
wszystkich pracowników Gratuluję spektakularnej efektywności 
leczenia pacjentów chorych na gruźlicę, szczególnie niebagatelnego 
sukcesu jakim jest niewątpliwie wyleczenie pacjentów chorych na 
gruźlicę wielolekoooporną typu MDR w roku 2016, co odzwierciedla 
wskaźnik wyleczalności, który wzrósł do blisko30 %”.

Główny Inspektor Sanitarny

Katarzyna Kucharska

Warszawa, 24.08.2017 r.



Przeżywalność prątków gruźlicy w różnych
środowiskach

Miejsce, z którego pobierano próbki
Czas  po którym 

stwierdzano żywe prątki

W rzekach 5 m-cy

W glebie 2 m-ce

W kale i odchodach >1 rok

W produktach spożywczych ( mleko, sery i
inne) przechowywane w chłodzie

10 m-cy

Na cząstkach kurzu 3-5 m-cy

W odzieży nie wietrzonej 10 lat

Na kartkach książek 40 lat
Zofia Zwolska



Tabela. Wyniki leczenia gruźlicy wielolekoopornej

Name Date of birth Wyniki leczenia
Data wypisu ze 
Szpitala/zgonu

Narodowość
Ilość dni 

hospitalizacji

1 O.K. 30.08.1961 zgon 17.06.2012 Polish 107
2 S.M 16.03.1953 zgon 23.01.2013 Polish 117
3 P.Cz. 25.01.1956 zgon 18.02.2013 Polish 318
4 P.St. 07.05.1945 zgon 23.02.2013 Polish 275
5 G.W. 16.06.1959 Wypis na żądanie 19.03.2014 Polish 211
6 M.A. 21.03.1940 zgon 01.04.2014 Polish 243

7 P.M. 06.01.1967 Niepowodzenie leczenia 17.06.2014 Ukraine 790

8 C.K. 22.07.1953 wyleczony 30.06.2014 Polish 369
9 M.K. 30.06.1972 zgon 11.07.2014 Polish 25

10 B.M. 25.03.1952 wyleczony 02.09.2014 Polish 281
11 O.W. 20.01.1962 zgon 20.04.2015 Polish 518
12 B.J. 22.10.1957 zgon 21.08.2015 Polish 94
13 E.G. 29.07.1953 wyleczony 16.02.2016 Polish 551
14 C.E. 28.07.1950 wyleczony 18.04.2016 Polish 39
15 I.Z. 04.05.1990 wypis na żądanie 11.05.2016 Ukraine 70
16 S.S. 15.08.1991 wyleczony 23.09.2016 Ukraine 106+365
17 B.St. 26.07.1964 wyleczony 01.12.2016 Polish 586
18 S.K. 03.03.1960 wyleczony 28.12.2016 Polish 488
19 B.A. 18.05.1960 wyleczony 20.02.2017 Polish 613
20 K.M. 05.11.1995 wyleczony 04.04.2017 Ukraine 337+365
21 B.K. 27.03.1961 wyleczony 08.08.2017 Polish 856
22 K.T. 30.05.1994 wypis na żądanie 23.03.2018 Ukraine 92
23 S.H. 19.06.1960 zgon 27.09.2018 Polish 182
24 K.M. 05.10.1994 wyleczony 31.10.2018 Ukraine 186
25 Ł.J. 26.12.1959 wyleczony/zgon 19.03.2019 Polish 567
26 B.S. 04.03.1971 Nadal leczony w szpitalu Polish 439

27 B.J. 04.01.1959 Nadal leczony w szpitalu Polish 278

28 G.I. 12.04.1972 Nadal leczony w szpitalu Ukraine 132

29 B.P. 01.07.1991 Nadal leczony w szpitalu Polish 57



Szacunkowa liczba 
przypadków

Szacunkowa liczba 
zgonów

1.4 mln

plus 0,4 mln HIV/TB

10,3 mln

•1 mln dzieci

•3.4 mln kobiet

•5.9 mln mężczyzn

490,000

Wszystkie postaci 
gruźlicy

MDR-TB

Gruźlica/HIV 1.3 million (11%) 400,000

WHO Global TB Report 2017 * łącznie ze zgonami HIV/TB

Gruźlica na Świecie

190,000 

Zapadalność 
142/100000



Nie ma kraju bez gruźlicy!
Najwyższa zapadalność w Afryce i niektórych regionach 

Azji  

0-24.9

25-99

100-199

200-299

≥300

Zapadalność 

na 100 000

Lesoto, Mozambik, 

Rep. Poł. Afryki 

>500/100 tys

Indie, Indonezja, 

Chiny, Nigeria, 

Pakistan, 

Rep.Poł.Afryki 

>60% wszystkich

Źródło: L. Mastalerz. Gruźlica na Świecie i w Polsce. Uniwersytet Jagielloński Kraków.



 



1,7 miliarda zakażonych

•Z tego zachoruje 5-10 % tj. od 85 do 170 
milionów ludzi !!!



SPOTKANIE WYSOKIEGO SZCZEBLA ONZ NA TEMAT WALKI Z GRUŹLICĄ

 W dniu 26 września 2018 r. w Nowym Jorku odbyło pierwsze spotkanie 
wysokiego szczebla poświęcone gruźlicy (TB). 

 Tytuł spotkania - United to End TB: Zjednoczeni by zakończyć gruźlicę: Pilna 
globalna reakcja na globalną Epidemię

 Spotkanie podkreśla potrzebę podjęcia natychmiastowych działań 
przyspieszyć postęp na drodze do zakończenia epidemii TB do 2030 r. 

 Szczegółowe cele na 2030 r. Określone w strategii "End TB" 

 90% redukcja bezwzględnej liczby zgonów związanych z gruźlicą

 80% zmniejszenie zachorowalności na gruźlicę w porównaniu z poziomami 
w 2015.



 "Gruźlica zabija codziennie pięć tysięcy osób. Skutki 

społeczne i gospodarcze są druzgocące, w tym ubóstwo, 

stygmatyzacja i dyskryminacja. Podczas gdy świat zobowiązał 

się do zakończenia epidemii gruźlicy do 2030 roku, działania i 

inwestycje nie pasują do retoryki politycznej. Potrzebujemy 

dynamicznego, globalnego, wielosektorowego podejścia. Dobrą 

wiadomością jest to, że mamy wreszcie dwie wielkie możliwości, 

aby iść naprzód: pierwszą Światową Konferencję Ministerialną 

WHO, która zakończyła TB w Moskwie w 2017 r., A następnie 

pierwsze Spotkanie Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ na temat gruźlicy w 2018 r. Wzmocnią one tempo, 

angażować różne sektory i przyspieszać nasze wysiłki na rzecz 

historii gruźlicy. "

 Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

 dyrektor generalny WHO



 We wrześniu 2018 w trakcie 

spotkanie ONZ w Nowym Jorku 

120 krajów zadeklarowało wkład 

w wysokości 54 miliardów dolarów 

w ciągu 4 lat celem realizacji 

programu eradykacji gruźlicy



 Opracowując publikację ,,Współpraca środowisk ekonomiczno- finansowych oraz 

służby  zdrowia jako warunek bezpiecznego rozwoju regionów i kraju”  Pani Prof. 

Zofia Zwolska udostępniła mi artykuł z prasy amerykańskiej, w którym eksperci 

postawili tezę, cytuję „Występowanie gruźlicy u personelu medycznego w szpitalach 

pulmonologicznych osiągnęło wskaźnik 848/100 000 pracowników  służb medycznych 

na Ukrainie.   Konieczne są intensywne działania w celu zahamowania 

rozprzestrzeniania się gruźlicy w tym szczególnie lekoopornej wśród mieszkańców i 

ochrona personelu medycznego przed niekontrolowanym przenoszeniem się infekcji  

wśród personelu szpitali. W tym celu sąsiednie kraje powinny nieść pomoc 

profesjonalną i finansową aby zapobiec katastrofie w Europie”.

źródło: „A. Dudnyk, O. Rzhepishevskan, K. Rogach., G. Kustyna., Ch. Lang.: Multidrug-resistant tuberculosis in Ukraine at a 

time of military conflict. INT J TUBERC LUNG DIS  2015, 19 (4), 492-496).



Obwieszczenie AOTMiT z dnia 28 czerwca 
2017 roku 

W dniu 28 czerwca 2017 roku Prezes Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji wydał Obwieszczenie, w sprawie taryf 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.



AOTMiT - wycena

 Skutkiem decyzji Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji została zwiększona o 
53% wycena świadczeń za leczenie gruźlicy 
lekowrażliwej, 

 o 103% wycena świadczeń w leczeniu 
gruźlicy wielolekoopornej,

 oraz o 38% wycena świadczeń w leczeniu 
mykobakteriozy (tabela poniżej). 



Zwiększenie wyceny osobodnia w leczeniu 

długoterminowym Gruźlicy



Wzrost w zakresie wielkości przychodów Szpitala z 

działalności podstawowej od 2007 roku:

ROK PRZYCHODY w mln zł.

2007 4,98

2017 10,02

2018 11,96



Średnie obłożenie łóżek Oddziału Gruźlicy w poszczególnych latach
w MSCHPiR w Jaroszowcu

OBŁOŻENIE ŁÓŻEK ODDZIAŁ GRUŹLICZY 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

styczeń 64,48 70,61 69,40 66,45 68,10 78,90 69,71

luty 65,71 71,96 63,90 65,42 69,40 78,93 73,18

marzec 65,39 69,16 75,90 63,52 71,55 79,57 69,00

kwiecień 62,97 70,33 74,30 65,83 69,70 75,97 64,50

maj 67,55 71,61 70,29 61,71 69,94 79,29 58,06

czerwiec 68,87 69,77 67,53 59,97 66,67 75,60

lipiec 70,23 65,32 68,48 61,87 71,71 70,81

sierpień 66,19 65,16 72,97 67,94 67,10 64,61

wrzesień 68,20 62,27 74,57 70,67 65,40 69,97

październik 67,55 65,73 68,84 71,84 72,90 69,48

listopad 66,37 64,43 65,48 69,73 73,40 69,37

grudzień 70,52 69,50 68,39 65,32 75,55 68,35

67,00 67,99 70,00 65,86 70,12 73,40 66,89



MAPA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ODDZIAŁU 

GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC





Co miało wpływ na wzrost wyceny?



Co miało wpływ na wzrost wyceny?



 





Co miało wpływ na wzrost wyceny?

 



Co miało wpływ na wzrost wyceny?



Wynagrodzenia pracowników Szpitala

ROK WYNAGRODZENIE brutto
Liczba osób
ogółem w roku

Średnie wynagrodzenie
na osobę w roku

Średnie

miesięczne

wynagrodzenie
na osobę

2007 2 564 010,75 94,43 27 152,50 2 262,71

2008 3 458 932,35 100,22 34 513,39 2 876,12

2009 3 882 263,39 101,85 38 117,46 3 176,46

2010 3 688 896,37 97,65 37 776,72 3 148,06

2011 4 010 888,72 107,09 37 453,44 3 121,12

2012 3 995 000,57 102,41 39 009,87 3 250,82

2013 4 444 064,34 107,14 41 479,04 3 456,59

2014 5 029 629,50 110,85 45 373,29 3 781,11

2015 5 020 482,97 118,56 42 345,50 3 528,79

2016 4 876 894,11 119,69 40 746,04 3 395,50

2017 5 230 367,03 120,56 43 383,93 3 615,33

2018

styczeń-
czerwiec

3 079 709,18 126,27 24 389,87 4 064,98

SUMA: 49 281 139,28 1 306,72 451 741,07 37 645,09

Wzrost wartości średniego wynagrodzenia na osobę za lata 2007-2018.



Kodeks Karny

 Art. 160. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo]

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na
niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który 
dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego

 Art. 161. [Narażenie człowieka na zarażenie]

 § 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką 
chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną 
osobę na zarażenie taką chorobą,



Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i 

odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych, cudzoziemcy mogą być 

przyjmowani na studia i szkolenia, o których mowa w ust.1, oraz uczestniczyć 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, jeżeli wykazują się dobrym 

stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, 

stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym 

kierunku. Przepisy nie wskazują jednak konkretnych badań, jakie należy 

przeprowadzić celem wydania takiego zaświadczenia.

Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców 

studiów



Ilość studentów z krajów o wysokim współczynniku zapadalności na gruźlicę

LP. UCZELNIA
ILOŚĆ STUDENTÓW 

obcokrajowców
UWAGI

1 AKADEMIA MUZYCZNA 50
Liczba studentów z Azji wynosi 19 i są to wyłącznie studenci z Chin. Nie wiemy czy Chiny są krajem 
o wysokim współczynniku zapadalności na gruźlicę

2 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 9 Z KRAJÓW O WSPÓŁCZYNNIKU ZAPADALNIOŚCII NA GRUŹLICĘ >300

3
PODHALAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

W NOWYM TARGU
0 Nie wymagane są badania na choroby zakaźne od kandydatów.

4
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W 

NOWYM SĄCZU
3

Turcja, Rosja, Ukraina dla cudzoziemców tych z nie zostały przeprowadzone badania w celu 
wykrycia chorób zakaźnych

5
KRAKOWSKA AKADEMIA Frycza 

Modrzewskiego
2162Z

(Ukrainy 2063)

W przypadku kierunków lekarski, pielęgniarstwo, dietetyka,, fizjoterapia, ratownictwo wymagane 
jest zaświadczenie lekarskie i orzeczenie lekarskie wydane w trybie przepisów sanitarno-
epidemiologicznych

6 UNIWERSYTET PAPIESKI IM. JANA PAWŁA II 0 NIE GROMADZI TAKICH INFORMACJI

7 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA 0

8
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. 

STASZICA W KRAKOWIE
824

(z Ukrainy 406)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia na danym kierunku. Uczelnia nie ma 
podstawy prawnej aby wymagać od studenta przeprowadzenia dodatkowych badań.

9
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W 

TARNOWIE
10

10 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY 252
Studenci nie byli kierowani na badania w kierunku chorób zakaźnych. Na badania lekarskie 
kierowani są narażeni na działanie czynników chemicznych i promieniowanie jonizujące

11 AKADEMIA WYCHOWAIA FIZYCZNEGO 35
Uczelnia nie ma wpływu na zakres badań kandydatów. Lekarz wystawia zaświadczenie w 
zależności od kierunku o braku przeciwskazań. 

12
KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI 

ZDROWIA W Krakowie
20 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia na danym kierunku. 

13 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 1300 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia na danym kierunku



Liczba osób przyjętych do Szpitala w latach 2007-2018

Rok Oddział gruźlicy Razem z O.Rehabilitacji

2007 622 1456

2008 799 1655

2009 570 1409

2010 302 1198

2011 271 1193

2012 287 1244

2013 291 1426

2014 300 1467

2015 318 2069

2016 272 2031

2017 268 1923

2018 266 1919



Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2018 roku wg województw.

• współczynnik zapadalności 14,3



Wyniki analizy pobytów pacjentów z rozpoznaną gruźlicą wielolekooporną, którzy 

przebywali w WSCHPiR w Jaroszowcu pokazują, że u pacjentów, którzy przeżyli kurację 

po kilkunastu miesiącach następuje wznowa



Utracone wartości





Zapadalność na gruźlicę w poszczególnych województwach na 100 tys. 
mieszkańców w 2016 roku



Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2017 roku wg województw.
Współczynniki na 100.000 ludności



Zarejestrowana gruźlica MDR i XDR w Polsce

w latach 2012-2015

MDR - 90 XDR- 26

Dolnośląskie

7

kujawsko-
Pomorskie

3

Lubelskie

3

Łódzkie

11

Małopolskie

9

Mazowieckie
23

Opolskie

1 Podkarpackie

1

Podlaskie

2

Pomorskie

1

Śląskie

12

Świętokrzyskie

2

Warmińsko-
mazurskie

3

Wielkopolskie

8

Zachodniopomorskie

4

Lubuskie

0

Mazowieckie
8

Mazowieckie
8

Małopolskie
4

Kujawsko-
pomorskie

2

Lubelskie

1

Łódzkie

8

Śląskie

1

Warmińsko-
mazurskie

2

Źródło:  Rejestr Zakładu Mikrobiologii IGiCHP Warszawa



Gruźlica w Polsce

• W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zapadalność na gruźlicę wzrastała od 
1,2 na 100 000 u dzieci do 14 roku życia do 25,6 na 100 000 u osób w grupie wieku 45-
64 lat; u osób > 65 lat wynosiła 22,6. 

• Największy odsetek zachorowań (44,9% ogółu) mieścił się w przedziale wieku 45-
64 lata.

Żródło: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska- Koseła. Światowy Dzień Gruźlicy 2019. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z 

Gruźlicą.



Zapadalność na gruźlicę w Polsce wg płci i wieku

Zródło: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Gruźlica w Polsce. Biuletyn IGiChP 2017. Dostęp 16.04.2019 r.



KOSZTY LECZENIA GRUŹLICY LEKOOPORNEJ w POLSCE

1) wg stawki 260 zł (za osobodzień) tj. 

260 zł x 870 dni = 226 200 zł

2) wg stawki 527 zł (za osobodzień) x 870 dni = 458 490 zł

Dla Polski

40 osób x 458 tys.=18,3 mln. zł

Dla Ukrainy

15 tys. osób x 458 tys. zł = około 7 miliardów  złotych !!!



Czas leczenia i koszty gruźlicy wielolekoopornej
Name Wyniki leczenia

Data wypisu ze 

Szpitala/zgonu
Narodowość

Wydatek NFZ w 

tys. zł.
Ilość dni hospitalizacji

1 O.K. zgon 17.06.2012 Polish 22,256 107
2 S.M zgon 23.01.2013 Polish 30, 420 117
3 P.Cz. zgon 18.02.2013 Polish 82,680 318
4 P.St. zgon 23.02.2013 Polish 57,200 275
5 M.A. zgon 01.04.2014 Polish 63,180 243

7 P.M.
Niepowodzenie 

leczenia
17.06.2014 Ukraine

203,060
790

8 C.K. wyleczony 30.06.2014 Polish 95,940 369
9 M.K. zgon 11.07.2014 Polish 5,200 25

10 B.M. wyleczony 02.09.2014 Polish 72,060 281
11 O.W. zgon 20.04.2015 Polish 131,248 518
12 B.J. zgon 21.08.2015 Polish 24,440 94
14 C.E. wyleczony 18.04.2016 Polish 8,128 39
17 B.St. wyleczony 01.12.2016 Polish 269,824 586
18 S.K. wyleczony 28.12.2016 Polish 121, 267 488
19 B.A. wyleczony 20.02.2017 Polish 153, 767 613
20 K.M. wyleczony 04.04.2017 Ukraine 87,620 337+365
21 B.K. wyleczony 08.08.2017 Polish 200, 99 856
23 S.H. zgon 27.09.2018 Polish 27, 984 182
24 K.M. wyleczony 31.10.2018 Ukraine 98, 022 186
25 Ł.J. wyleczony/zgon 19.03.2019 Polish 281, 945 567
26 B.S. Nadal leczony w szpitalu Polish 269,824 439
27 B.J. Nadal leczony w szpitalu Polish 165, 478 278
28 G.I. Nadal leczony w szpitalu Ukraine 108,  035 132
29 B.P. Nadal leczony w szpitalu Polish 68,510 57



Realia przeszłości (1)

 Gruźlica stanowiła nieuniknione ryzyko związane z 
wykonywanym zawodem 80 % personelu medycznego 
zapadało na tbc

 Ilu chorych zakaziło się tbc w takcie pobytu w szpitalu, 
sanatorium ?

 Dochodzenia epidemiologiczne opierały się na obserwacjach 

klinicznych, 

 Istniało przekonanie, że:

- człowiek może zakazić się tylko raz, jednym szczepem 
M.tuberculosis, a każda wznowa jest reaktywacją –

nie jest możliwe nadkażenie innym szczepem



Realia przeszłości  (2)

Nie stosowano;

 Izolacji chorych ( ew kohortowanie ), metod ochrony osobistej, 
ujemnego ciśnienia, nie pracowano w komorach laminarnych ( 
foto ula)

 Chorzy prątkujący byli na wspólnych salach z chorymi leczonymi 
immunosupresyjnie

 Chorzy prątkujący swobodnie przemieszczali się po terenie 
szpitala lub sanatorium bez zabezpieczeń osobistych

 Resztki pozostawione na talerzach  były odbierane przez 
gospodarstwa hodowlane

 Ścieki ze szpitali i sanatoriów po ich utylizacji nie były badane na 
obecność prątków.

 W szpitalach nie prowadzono poprawnej dokumentacji zakażeń 
zawodowych, liczby chorych prątkujących i  z tbc lekooporną



List otwarty: skierowany do Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

Director-General, World Health Organization 

 Obecnie zalecenie 4.1 stwierdza, że „można 

stosować krótszy schemat MDR-TB na 9–12 

miesięcy zamiast dłuższych schematów”. 

 Jest to mylące, zważywszy, że nie 

przeprowadzono żadnej formalnej oceny.



List otwarty: skierowany do Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director-General, World Health Organization

 Poważne obawy dotyczące błędów w poradniku WHO na 

temat leczenia gruźlicy opornej na ryfampicynę i wielolekowo 

(RR- / MDR-TB) opublikowane w październiku 2018

 Istnieją pilne i konkretne błędy techniczne w 

skonsolidowanych wytycznych WHO z 2019 r. dotyczących 

leczenia gruźlicy lekoopornej1 i wytycznych WHO dotyczących 

leczenia wielolekowego i ryfampicyny z 2018 r. gruźlica oporna 

(MDR- / RR-TB) 2, która wymaga natychmiastowego działania i 

korekty.



Podziękowania i uwagi dr Oleksandr Gontariev

 Najpierw chciałbym podziękować „Polskiej Pomocy” w osobie pani Katarzyny 
Corominas i Małopolskiemu Szpitalu Chorób Płuć i Rehabilitacji w Jaroszowcu w 
osobie dyrektora pana Krzysztofa Grzesika za możliwość dotknięcia europejskich 
trendów w rozwoju medycyny, zapoznania się z pracą Szpitala „z pierwszej ręki”, 
za możliwość dialogu z wysokokwalifikowanymi lekarzami-specjalistami 
Małopolskiego wojewódzstwa, obserwowania struktury szpitala. 

 Przeszliśmy od zwiedzania oddziałów do omawiania potrzebnych tematów 
dotyczących aktualności pracy różnych pododdziałów Szpitala, współczesnych 
metod diagnozowania i leczenia gruźlicy, rehabilitacyjnego leczenia pacjentów. 

 Moje uwagi mogą być subjektywne, ale chcę odznaczyć spójność zespołu 
zorganizowanego przez pana dyrektora, jasną wizję dalszego rozwoju Szpitala, 
gościnność i otwartość całego personelu, od pracownika stołówki i kierowcy po 
kierowników działów. Też chcę odznaczyć fleksybilność i zdolność wysłuchania 
Pana Krzysztofa, szczerość Pani Ewy, uważność Pani Patrycji i Pani Sylwii. W 
przyszłości zalecałbym wzmocnienie prezentacji, ich pełnię i możliwość 
zastosowania wiedzy zdobytej w praktyce, o ile według projektu musimy 
przeprowadzić dalsze prace edukacyjne na temat gruźlicy na Ukrainie, tak jak 
każdy wie, że choroba nie zna granic. 

 Piękna przyroda, gościnni ludzie, współczesny szpital z myślą o przyszłości – to są 
główne wrażenia, które zabieram z Polski. Dziękuję za taką możliwość! 

 Życzę dalszego rozwoju i kontynuacji współpracy z Charytatywnym Funduszem 
„Caritas Mariupol”.





Odpowiedź Dyrektora Generalnego WHO Genewa (tłumaczenie)

• Dziękuję za Twój list z dnia 7 maja 2019 zaadresowanego do Dyrektora Generalnego WHO.

• Opublikowane wcześniej w tym roku skonsolidowane wytyczne WHO dotyczące oporności 
na leki przeciwgruźlicze zalecają stosowanie nowych i ponownie zażywanych leków, w tym 
bedakiliny, u pacjentów z opornością wielolekową i gruźlicą (MDR-TB). Zalecana długość 
schematu wynosi 18-20 miesięcy. Kraje z doświadczeniem w stosowaniu nowych leków 
zaczęły zgłaszać znaczną poprawę wyników leczenia, co zaobserwowano także u kilku 
pacjentów leczonych w Twoim szpitalu

• Krótkoterminowe schematy leczenia są warunkowo zalecane dla starannie 
wyselekcjonowanych pacjentów z gruźlicą MDR, którzy nie byli wcześniej narażeni lub mają 
szczepy oporne na leki drugiej linii. Zgłoszono, że te schematy leczą bez nawrotów w ponad 
85% przypadków i są poparte dowodami. WHO podkreśla znaczenie wykluczenia oporności 
na fluorochinolony i środki do wstrzykiwania drugiej linii przed rozważeniem krótszego 
schematu MDR-TB.

• Możesz znaleźć dalsze informacje na temat metodologii, którą WHO wykorzystała jako 
dowód końcowy uwzględniony przy aktualizacji wytycznych pod tym linkiem:

• (Link w piśmie)
Dr Teresa Kasaeva

Dyrector
Global TB Programe

Genewa, 31.05.2019 r.



• Zapadalność na gruźlicę na Ukrainie budzą ostatnio niepokój opinii 
publicznej, w związku z migracją do Polski mieszkańców Ukrainy. 
Zapadalność na gruźlicę na Ukrainie wynosi, zgodnie z danymi 
szacunkowymi WHO, 100 zachorowań na 100 000 ludności.

Ministerstwo Zdrowia Podsekretarz Stanu 
Zbigniew Król 



• W marcu 2017 r. prof. Ślisz Roszkowski zwrócił uwagę na fakt, iż 
wśród obecnych w Polsce ok. miliona Ukraińców należy się 
spodziewać ok. 400 chorych na gruźlicę, w tym 120 chorych na 
gruźlice wielolekooporną, że należy podjąć działania zmierzające do 
wykrywania i izolowania tychże przypadków. Mija już 2 lata od 
wypowiedzi byłego Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. 
Należy postawić pytania, jakie kroki w tym czasie zostały podjęte by 
zabezpieczyć naród polski przed widmem nadciągającej epidemii



Informacja Polskiego Zespołu Humanitarnego

• Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w tym kraju 
zarejestrowanych jest 34 966 pacjentów z gruźlicą z czego ok.8 tys. 
ma lekoooporną odmianę.

• Polski Zespół Humanitarny szacował w styczniu, że choć oficjalnie 
chorych na gruźlicę na Ukrainie jest 35 tys. osób, to nieoficjalnie 
mówi się nawet o 600 tys. takich przypadków



*
3,4 mld zł

4,8 mld zł

ok. 80 mln zł

480 tys.osób x 600 dni x 

*Według wyliczeń AOTMiT



Dynamika wykrywania gruźlicy 

wielolekoopornej (INH-RMP) 

Tarnopolski region (Ukraina)

2010
2011

2012
2013

2014

6,1%
5,6% 12,4%

10,9% 16,7%

23,8% 29,8% 33,9% 34,6%
44,7%

nowe przypadki recydywy



odporność na INH odporność na RMP

Dynamika przemiany odporności  prątków 

gruźlicy  do  leków przeciwprątkowych     
Tarnopolski region (Ukraina)

2010 2011 2012 2013 2014

19,3%
17,1%

27,4%
24,2%

31,3%

42,9% 44,7% 48,4% 50,5%
57,4%

nowe przypadki recydywy

2010 2011 2012 2013 2014

8,6% 7,1%
15,4%

13,3% 19,8%

26,2%
34,2% 38,7%

38,3%
46,8%

nowe przypadki recydywy



Wyniki leczenia chorych na gruźlicę  

wielolekooporną  (MDR TB) na Ukrainie,  

rok 2012

26%
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27%

16%
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leczenie
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pacjentów zmarło

niepowodzenie

leczenia
przerwane leczenie

przeniesiony do

innego szpitala
kontynuować

leczenie
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Projekt zmian do Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi z 27 października 2017 r.

 Obowiązkowej hospitalizacji podlegają:

 Osoby chore na gruźlicę płuc w okresie 

prątkowania na czas konieczny do 

przeprowadzenia skutecznego leczenia 

wstępnego i zapobieżenia rozwojowi 

lekooporności oraz osoby z uzasadnionym 

podejrzeniem o prątkowanie



Propozycje do zmiany Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 W 2017 złożyliśmy 13 punków 

propozycji zmian do Ustawy.

Nadal czekamy…. 



ILOŚĆ PACJENTÓW PRZYJĘTYCH NA ODDZIAŁ REHABILITACJI

Ilość łóżek zarejestrowanych-16

Ilość łóżek zarejestrowanych - 62



KOLEJKA OCZEKUĄCYCH











Strategia rozwoju województwa 

małopolskiego



Strategia rozwoju województwa 

małopolskiego

 4.Wzmacnianie potencjału infrastrukturalnego i
organizacyjnego podmiotów diagnozujących celem
ograniczania transmisji chorób zakaźnych (np. gabinetów
lekarzy rodzinnych, POZ, innych podmiotów)

 5.Wzmocnienie potencjału podmiotów realizujących usługi
izolowania i leczenia chorych w zakresie chorób, które w
związku z dynamika rozwoju Województwa mogłyby w
przyszłości prowadzić do jego ograniczenia lub załamania. W
tym celu należy podejmować działania prewencyjne,
polegające na utworzeniu rezerw celem ich wykorzystania w
razie nagłego pojawienia sie problemu epidemiologicznego.



Strategia rozwoju województwa 

małopolskiego



Strategia rozwoju województwa 

małopolskiego





Ze względu na dużą zakaźność tej choroby, sanatorium 

zostało praktycznie całkowicie odizolowane od reszty 

świata. Było niemal samowystarczalne - obiekt posiadał 

własną pocztę, własny system uzdatniania wody pitnej, 

ogród owocowo-warzywny oraz prowadził masarnię i 

piekarnię. Mimo trwałej izolacji pacjenci szpitala 

utrzymywali kontakt ze swoimi rodzinami. Członkowie 

rodzin składali wizyty swoim chorym krewnym w ściśle 

określonych terminach. Władze szpitala i personel 

medyczny nie były jeszcze świadome tego, że gruźlica 

przenosi się skutecznie przez wdychane powietrze (drogą 

kropelkową). Krewni wracali więc do swoich domów, 

nierzadko przenosząc zarazę na kolejne skupiska ludzkie.



 Wszelka dokumentacja medyczna szpitala została niemal 

doszczętnie zniszczona w trakcie pożaru.

 Dr J. Frank W. Stewart, były dyrektor szpitala, w swojej 

autobiografii wspomina jednak o 152 zmarłych miesięcznie. 

Mówi się, że aż 63 tys. pacjentów, zamiast opuścić 

sanatorium w dobrym fizycznym stanie przez frontowe drzwi 

budynku, opuściło lecznicę inną, nieco mniej "wygodną" 

drogą wyjścia tzw. "zjeżdżalnią ciał"



Waverly Hills Sanatorium - najbardziej przerażający szpital na 

świecie

Pacjenci Waverly Hills leczeni byli w sposób eksperymentalny. Chorzy 

zmuszani byli do poddawania się różnym, często bardzo bolesnym 

zabiegom. Niedoświadczeni jeszcze w walce z chorobą lekarze 

eksperymentowali na pacjentach, bardzo często doprowadzając do ich 

okaleczania. Duża część chorych opuszczała takie "sesje" pokryta 

głębokimi bliznami, ze zniekształconymi członkami ciała. Niektórzy trafiali 

bezpośrednio na stół operacyjny. Wykonywano na nich m.in. zabiegi 

torakoplastyki, czyli usunięcia części żeber (dziś stosuje się ten zabieg w 

leczeniu gruźlicy odpornej na leki). Do płuc wszczepiano także specjalne 

balony, które wypełniano powietrzem. Miało to służyć wywołaniu sztucznej 

odmy płucnej i było traktowane jako "ostatnia deska ratunku" dla chorego. 

Niestety najczęściej zabieg ten kończył się śmiercią. Tylko kilku pacjentów 

przetrwało tego typu operację.



Death Tunnel- tunel śmierci" 

 Jedną z najbardziej mrocznych tajemnic szpitala był
"nazywany też "zjeżdżalnią ciał". Powstał po to, by
dyskretnie i sprawnie pozbywać się ciał zmarłych
pacjentów - w tajemnicy przed resztą kuracjuszy oraz
opinią publiczną. Odkrycie prawdy o dziesiątkach ciał
"wędrujących" tunelem mogłoby spowodować wybuch
paniki wśród reszty pacjentów. Tunel łączył szpital z
torami kolejowymi, znajdującymi się w dolnej części
wzgórza. Martwe ciała wywożone były stamtąd
specjalnymi pociągami.



Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dzień dobry Panie Dyrektorze,

Bardzo dziękuje za wszystkie materiały, które od pana otrzymałam. Z 
uwaga je przeczytałam, a w kontekście pana korespondencji w 
zakresie specyficznych wymagań dotyczących ochrony powietrza i 
wody dokonaliśmy analizy naszego nowego projektu realizowanego 
przez jeden z naszych klinicznych szpitali. Miedzy innymi ze względu 
na bardzo wysokie standardy mamy 45 mln koszt tej inwestycji. Jeśli 
chodzi o uwagi do szkolenia mogę jedynie stwierdzić, że jako 
samorząd województwa byliśmy również gośćmi. 
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