Ospa wietrzna
w województwie
pomorskim
w 2015 r.
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Ospa wietrzna jest zakaźną
chorobą wywołaną przez
wirusy Varicella – Zoster.
Źródłem zakażenia jest
chory człowiek. Choroba
przenosi się
w łatwy sposób drogą
kropelkową.

I. Dane ogólne
1. W województwie pomorskim w 2015r. zostało zarejestrowanych
– 13 493 przypadków zachorowań na ospę wietrzną. Wzrost ilości
notowanych przypadków zachorowań obserwowany jest od 2012r.

2. Zapadalność na 100 000 osób w woj. pomorskim w 2015r.
Okres wylęgania ospy
wietrznej wynosi
od 11 do 20 dni.
Choroba jest zakaźna
1-2 dni przed oraz do 6 dni
po pojawieniu się wysypki.

wewe

wyniosła 587i była nieco wyższa niż średnia zapadalność na ospę
wietrzną w Polsce (489,9).
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3.
w

Liczba

osób

województwie

szczepionych

pomorskim

jest

przeciwko
niska

–

ospie
w

2015r.

wietrznej
zostało

zaszczepionych 4676 osób (tj. 0,2 % populacji).
4.

W województwie pomorskim w 2015r. z powodu ospy wietrznej

hospitalizowano 167 osób.
Liczba osób hospitalizowanych stanowi niewielki odsetek
ogólnej liczby chorych (1,24 %), co potwierdza iż choroba ma
najczęściej łagodny przebieg. Z drugiej strony, wskutek małej
wyszczepialności wśród populacji oraz dużej liczbie bezwzględnej
chorych, liczba osób hospitalizowanych w ostatnich latach przekracza
100 na rok. Przypadki hospitalizacji często są związane z powikłaniami
ospy wietrznej, takimi jak: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i nadkażenia bakteryjne skóry.
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II. Dane dotyczące powiatów i gmin
Największą

zapadalność

na

100 000

mieszkańców

w województwie pomorskim w 2015r. zarejestrowano w powiatach
starogardzkim (1019) oraz człuchowskim (932) i tczewskim (902).
Najmniejszą zapadalność w zanotowano
w Słupsku (299).

ROK 2014

ROK 2013

w Sopocie (252)

oraz
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Zapadalność na ospę wietrzną w powiatach województwa pomorskiego
jest różna w latach 2013r. - 2015r., co wskazuje, iż choroba występuje
w postaci sezonowych lokalnych epidemii. Zwiększona liczba zachorowań
w jednym roku na danym terenie, skutkuje często znacznym zmniejszeniem
liczby przypadków w roku kolejnym (np. sytuacja w powiecie lęborskim w 2013
i 2014r.) i odwrotnie - mała liczba zachorowań w jednym roku, powoduje
zwiększoną zachorowalnością w roku kolejnym (np. sytuacja w powiecie
starogardzkim w roku 2014 i 2015).
Województwo pomorskie podzielone jest na 5 podregionów: słupski,
starogardzki, chojnicki, trójmiejski i gdański. Zapadalność w poszczególnych
podregionach w 2015r. wyglądała następująco:
a) Podregion słupski (powiaty – miasto Słupsk, słupski, bytowski,
lęborski)
Liczba przypadków i zapadalność

Powiat

Liczba przypadków

Zapadalność na
100 000 osób

280
299
Miasto Słupsk
339
348
słupski
312
398
bytowski
301
455
lęborski
Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach
podregionu słupskiego
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b) Podregion chojnicki (powiaty chojnicki, człuchowski, kościerski)
Liczba przypadków i zapadalność
Powiat

Liczba przypadków

Zapadalność na
100 000 osób

człuchowski
chojnicki
kościerski

532
403
553

932
419
776

Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach
podregionu chojnickiego
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Najlepszą
metodą
zapobiegania
zachorowaniom
na ospę
wietrzną są
szczepienia
ochronne

c) Podregion starogardzki(starogardzki, malborski, sztumski,
tczewski, kwidzyński)
Liczba przypadków i zapadalność
Powiat

Liczba przypadków

Zapadalność na
100 000 osób

starogardzki
tczewski
kwidzyński
malborski
sztumski

1297
1046
396
523
314

1019
902
474
776
740

Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach
podregionu starogardzkiego
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d) Podregion trójmiejski i gdański (Gdańsk, Sopot, Gdynia,
powiaty – wejherowski, kartuski, pucki, nowodworski)
Liczba przypadków i zapadalność
Powiat

Liczba przypadków

Zapadalność na
100 000 osób

Gdańsk
Gdynia
Sopot
wejherowski
kartuski
pucki
nowodworski

2307
1576
95
1329
754
361
177

499
636
252
642
598
441
488

Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach
podregionu trójmiejskiego i gdańskiego
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III. Dane wg wieku, płci i sezonowości
W 2015 r. w województwie pomorskim najwięcej zachorowań dotyczyło
młodych osób, przede wszystkim dzieci do 9 roku życia.

Liczba zachorowań na ospę wietrzną w 2015r. w województwie pomorskim
w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na płeć.
Grupa wiekowa

Mężczyźni

Kobiety

RAZEM

6982

6511

od 0 do 4

3546

3206

od 5 do 9

2745

2552

od 10 do 14

353

362

od 15 do 19

108

100

od 20 do 24

37

71

od 25 do 29

47

68

od 30 do 34

50

73

od 35 do 39

58

31

od 40 do 44

21

20

od 45 do 49

7

7

od 50 do 54

3

8

od 55 do 59

1

5

od 60 do 64

1

4

od 65 do 74

3

1

75 lat i więcej

2

3
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Największą zapadalność na ospę wietrzną notuje się wśród dzieci
pomiędzy 4 a 5 rokiem życia. Zapadalność na 100 000 osób wśród 4 - latków
wyniosła w 2015r. – 7672, a wśród 5 - latków – 7452.

Zachorowania mężczyzn stanowiły 51,7 % wszystkich przypadków. W grupie
wiekowej 50-64 lata ilość zachorowań kobiet była wyraźnie większa niż
mężczyzn. Wśród osób starszych, po 65 roku życia, dominowały
zachorowania mężczyzn.
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Zachorowania na ospę wietrzną zdarzają się w ciągu całego roku.
Szczyt zachorowań przypada jednak na okres zimy oraz wiosny.

