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grypa jest chorobą, która powraca z różnym nasileniem co sezon epidemiczny. szczególnie narażone są na za-
każenie osoby z grup o zwiększonym ryzyku zachorowania. każdego roku monitoruje się krążące wirusy grypy w ramach róż-
nych programów, aby zdefiniować skład szczepionki przeciw grypie na następny sezon oraz aby wykryć nowe potencjalnie 
pandemiczne szczepy tego wirusa. W Polsce od sezonu 2004/2005 realizowany jest program nadzoru nad grypą senTineL. 
Uczestniczą w nim lekarze medycyny rodzinnej, wszystkie 16 Wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (Wsse),  
a funkcje koordynatora pełni zakład Badania Wirusów grypy, krajowy ośrodek ds. grypy w narodowym instytucie zdrowia 
Publicznego – PzH, jednym ze 140 takich ośrodków na świecie. 
Słowa kluczowe: grypa, nadzór, profilaktyka, senTineL. 

influenza is a disease which returns every epidemic season at various degrees of severity, especially in high-risk 
groups. every year, circulating influenza viruses are monitored by different global surveillance programs in order to define vac-
cine composition for the next season and to identify new and potentially pandemic strains. in Poland in the season 2004/2005,  
senTineL was initiated – a program of influenza surveillance. The participants are general practitioners and all 16 Voivodship 
sanitary epidemiological stations (Vsess) coordinated by national influenza Centre, Department of influenza Research in na-
tional institute of Public Health – niH – one of 140 such centres in the world.
Key words: influenza, surveillance, prophylaxis, senTineL. 

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Powstanie pierwszych krajowych sieci nadzoru nad gry-

pą datuje się na lata 50. ubiegłego stulecia. Pod koniec lat 
80. XX wieku rozpoczęto przygotowania do udoskonalenia 
tego nadzoru przez prace polegające na wspólnym groma-
dzeniu danych epidemiologicznych i wirusologicznych oraz 
archiwizowaniu ich na poziomie europejskim. od 1996 r. 
działa na terenie europy międzynarodowa sieć nadzoru nad 
grypą – european influenza surveillance network (eisn). 
Wcześniej była poprzedzona dwoma innymi projektami, tj. 
w latach 1987–1991 – eurosentinel scheme i w latach 1992–
–1995 – ens-CARe influenza early Warning scheme [1].

Polska od 2001 r. jest członkiem tej międzynarodowej 
sieci nadzoru nad grypą eisn. zakład Badania Wirusów 
grypy, krajowy ośrodek ds. grypy w narodowym instytu-
cie zdrowia Publicznego – Państwowym zakładzie Higieny 
w Warszawie jest koordynatorem i reprezentuje nasz kraj 
w tym zakresie. system nadzoru nad grypą senTineL ist-
nieje w Polsce od sezonu epidemicznego 2004/2005 i jest 
organizacją działającą niezależnie od Międzynarodowego 
nadzoru nad grypą WHo, w którym Polska uczestniczy 
od lat [2, 3]. Uważa się, że system senTineL może mieć 
kluczowe znaczenie dla naszego kraju zarówno w przypad-
ku sezonowych zachorowań na grypę, o charakterze epi-
demicznym, jak i w przypadku nadejścia kolejnej pande-
mii grypy. 

W pracy przedstawiono sposób działania systemu sen-
TineL, który jest wykorzystywany do monitorowania sytu-
acji zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne 

w Polsce. Przedstawiono także wkład w tym zakresie zakła-
du Badania Wirusów grypy, krajowego ośrodka ds. grypy, 
który na bieżąco monitoruje i nadzoruje w kraju dane doty-
czące aktualnej aktywności wirusa grypy wykorzystując do 
tego celu dane przesyłane przez Wsse, informacje zawarte 
na stronach internetowych WHo i eisn [4, 5]. 

System nadzoru nad grypą SENTINEL  
w Polsce

nadzór nad grypą prowadzony jest w ciągu całego roku. 
szczególnego wzmocnienia wymaga w trakcie sezonu epi-
demicznego, tj. umownie od początku września bieżącego 
roku do początków czerwca kolejnego. Biorą w nim udział 
wytypowani lekarze medycyny rodzinnej, wszystkie Wsse, 
do których spływają dane z Powiatowych stacji sanitarno-
-epidemiologicznych oraz zakład Badania Wirusów gry-
py, krajowy ośrodek ds. grypy, pełniący rolę koordynato-
ra, a także zakład epidemiologii, opracowujący cotygodnio-
we meldunki epidemiologiczne dostępne na stronie inter-
netowej [6]. Podstawowym założeniem nadzoru nad grypą 
senTineL było zintegrowanie nadzoru epidemiologicznego 
z nadzorem wirusologicznym w taki sposób, aby informacje 
o liczbie zachorowań na grypę były powiązane z potwier-
dzeniami laboratoryjnymi zakażeń wywołanych przez wiru-
sy grypy i wirusy grypopodobne. Celem jest również ocena 
częstości występowania grypy w danej populacji oraz okre-
ślenie typów i podtypów wirusów odpowiedzialnych za za-
chorowania [2, 7]. nadzór senTineL prowadzony jest nie-
zależnie od rutynowego nadzoru opartego o raporty spra-
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wozdawcze Mz 55 – „Tygodniowy, dzienny meldunek 
o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę” 
czy „sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach za-
chorowań na grypę – tygodniowe, dzienne, kwartalne, rocz-
ne” i stanowi jego wydatne uzupełnienie. Aby Polska mogła 
w możliwie jak najszerszym zakresie dołączyć do systemu 
senTineL i aby możliwe było dostarczanie przez nasz kraj 
wymaganych informacji, które pod względem jakościowym 
i ilościowym zaczęły stanowić integralną część danych eu-
ropejskich dotyczących aktywności wirusa grypy w Polsce 
na tle innych krajów europejskich, konieczne i niezbędne 
były czynności prowadzące do ujednolicenia sytemu nad-
zoru nad grypą , które od 2003 r. były wspierane przez kra-
jowy ośrodek ds. grypy obecnie zakład Badania Wirusów 
grypy, krajowy ośrodek ds. grypy [8]. Było to możliwe, 
ponieważ Polska spełniała kryteria pełnego członkowstwa 
w międzynarodowej sieci nadzoru nad grypą. kryteria te do-
tyczyły następujących zagadnień:
1) sieć nadzoru powinna być reprezentatywna dla całe-

go kraju, regionu;
2) władze sieci są uznawane przez krajowe i regionalne 

organy władzy państwowej w zakresie zdrowia;
3) nadzór wirusologiczny i epidemiologiczny jest prowa-

dzony równocześnie w tej samej populacji;
4) sieć nadzoru działa w sposób prawidłowy i sprawny co 

najmniej 2 lata;
5) nadzór prowadzony jest za okresy tygodniowe, zgod-

nie z numeracją kalendarzową tygodni; 
6) dostarczane dane uwzględniają podział na cztery gru-

py wiekowe, tj.: 0–4 lata, 5–14 lat, 15–64 lata i 65 lat 
i powyżej [1, 9].

To właśnie w zakładzie Badania Wirusów grypy, kra-
jowy ośrodek ds. grypy opracowano schematy, dzięki któ-
rym do dzisiaj z dobrym skutkiem działa nadzór nad gry-
pą senTineL. Używane są w tym celu formularze służą-
ce do gromadzenia danych epidemiologicznych i wirusolo-
gicznych, a także danych o pacjencie podejrzanym o zaka-
żenie wirusem grypy, od którego został pobrany materiał do 
badań wirusologicznych [1, 10]. 

Zasady działania zintegrowanego  
sytemu epidemiologicznego  
i wirusologicznego nad grypą SENTINEL 

Dla stałej niezmiennej populacji reprezentatywnej dla 
całego kraju prowadzony jest kompleksowy system nadzo-
ru epidemiologicznego i wirusologicznego z udziałem oko-
ło 1–5% wszystkich lekarzy i 16 Wsse [2, 7]. nadzór epide-
miologiczny dotyczy rejestrowania danych liczbowych no-
wych przypadków grypy i zachorowań grypopodobnych ra-
portowanych przez lekarzy biorących udział w programie 
w grupach wieku 0–4, 5–14, 15–64 oraz ≥ 65 lat dla każ-
dego z 52 tygodni w roku (wg numeracji kalendarzowej ty-
godni), licząc od poniedziałku do niedzieli każdy tydzień. 
na podstawie danych uzyskanych od lekarzy medycyny ro-
dzinnej każda z 16 Wsse przygotowuje raport zbiorczy za 
dany tydzień roku i przesyła w ustalonym terminie do za-
kładu Badania Wirusów grypy, krajowy ośrodek ds. grypy, 
gdzie sporządzany jest tygodniowy raport dla całego kra-
ju. informacje te następnie są przekazywane do eisn [11].

Formularz przygotowany przez zakład Badania Wiru-
sów grypy, krajowy ośrodek ds. grypy zawiera informa-
cje dotyczące:
 – tygodnia za okresy 7-dniowe liczone od poniedziałku 

do niedzieli;
 – liczbę zarejestrowanych w danym tygodniu przypad-

ków grypy i przypadków grypopodobnych w czte-
rech grupach wiekowych i jeśli jest taka konieczność, 
u osób o wieku nieznanym;

 – całkowitej liczbie stałych pacjentów lekarza biorącego 
udział w nadzorze z uwzględnieniem wieku pacjentów;

 – liczbie lekarzy, od których pochodzą dane;
 – dane osoby, która sporządzała raport. 

W przypadku raportów zbiorczych przygotowywanych 
przez Wsse, konieczne jest podanie liczby lekarzy, którzy 
sporządzali raporty cząstkowe. 

nadzór wirusologiczny obejmuje tych samych lekarzy 
co nadzór epidemiologiczny, przy czym lekarze ci zobo-
wiązani są dodatkowo do pobierania materiałów od pacjen-
tów z objawami grypy i grypopodobnymi [11]. Materiał kie-
rowany jest do odpowiedniej terytorialnie Wsse oraz do za-
kładu Badania Wirusów grypy, krajowy ośrodek ds. grypy. 
nadzór ten obejmuje:
1. izolację szczepów wirusa grypy oraz prowadzenie dia-

gnostyki przy użyciu technik biologii molekularnej, 
a także analizy serologiczne materiałów pobranych od 
pacjentów z objawami grypy lub innych zakażeń gry-
popodobnych.

2. Przekazywanie informacji dotyczących wyników prze-
prowadzonych badań wirusologicznych i serologicz-
nych w cotygodniowych raportach, w ustalonym termi-
nie przez Wsse do zakładu Badania Wirusów grypy, 
krajowy ośrodek ds. grypy. 

3. Przesyłanie szczepów wirusa grypy izolowanych przez 
Wsse lub ewentualnie inne placówki do koordynato-
ra, jakim jest zakład Badania Wirusów grypy, krajo-
wy ośrodek ds. grypy, gdzie prowadzi się dalszą ana-
lizę antygenową i/lub genetyczną pozyskanych szcze-
pów, mającą na celu określenie ich typu oraz podtypu.

4. izolowane szczepy wirusa grypy, w tym szczepy, któ-
rych typu/podtypu nie można określić przesyłane są 
przez koordynatora do WHo Collaborating Centre for 
Reference and Research on influenza, national institu-
te for Medical Research (niMR) w Londynie.

5. sporządzenie raportu dla całego kraju przez zakład 
Badania Wirusów grypy, krajowy ośrodek ds. gry-
py, który jest dalej przekazywany do eisn na platformę 
Tessy i Flunet [11].

Podobnie jak powyżej przedstawiono zakres działania 
dla danych epidemiologicznych. każdy lekarz objęty sys-
temem nadzoru, a na tej podstawie Wsse, wypełnia formu-
larz dotyczący danych szczegółowych – wirusologicznych. 
Jego pierwsza część dotyczy informacji na temat bieżące-
go tygodnia, podczas gdy druga dotyczy przedstawienia da-
nych do uzupełnienia z poprzednich tygodni. Jest to spowo-
dowane tym, że niejednokrotnie na wynik hodowli wirusa 
grypy trzeba oczekiwać dłużej niż cykliczny okres sprawoz-
dawczy jednego tygodnia. 

Korzyści płynące z udziału specjalistów 
medycyny rodzinnej w programie  
SENTINEL dla pacjentów, dla wszystkich 
lekarzy, dla kraju, dla świata

Podobnie jak w większości innych krajów udział leka-
rzy medycyny rodzinnej w programie senTineL ma charak-
ter dobrowolny i prowadzony jest na zasadzie wolontaria-
tu. Udział w nim przynosi zarówno lekarzom, jak i pacjen-
tom wymierne korzyści [1, 8]. należą do nich bezpłatne dla 
pacjenta wykonane badania laboratoryjne w kierunku gry-
py (refundacja przez nFz). Ponadto dzięki szybko uzyskane-
mu wynikowi możliwe jest włączenie właściwego i skutecz-
nego leczenia pacjenta z użyciem leków antygrypowych no-
wej generacji. Takie działanie sprzyja znacznemu skróceniu 
czasu choroby, co ma swoje implikacje w skróceniu absencji 
w pracy i zmniejszeniu kosztów, jakie pacjent i pracodawca 
ponoszą z powodu ewentualnego nieskutecznego niespecy-
ficznego leczenia potencjalnego pacjenta [1–3, 10].

Roczne koszty dużej epidemii grypy w Polsce mogą się-
gać nawet 5 mld zł. Według raportu ernst & Young przedsta-
wionego podczas debaty „Flu Forum” we wrześniu 2012 r. 
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w Warszawie, wynika, że co sezon tracimy z powodu grypy 
minimum 600 mln zł. Wyliczono, że 286 mln zł strat wyni-
ka z absencji chorobowej pacjentów, z czego 2/3 powoduje 
sama grypa, a 1/3 to jej powikłania. około 145 mln to rocz-
ne koszty związane z opieką głównie nad małymi dziećmi. 
natomiast 187 mln zł to straty spowodowane śmiercią lub 
długotrwałą nieobecnością w pracy na skutek powikłań po-
grypowych [12]. 

Ujednolicenie sytemu nadzoru nad grypą z innymi kra-
jami daje możliwość analizy sytuacji epidemiologiczno-wi-
rusologicznej grypy w Polsce na tle europy i świata [2]. gro-
madzenie tego typu danych ma duże znaczenie dla wcze-
snego ostrzegania w sytuacji epidemii i pandemii grypy za-
równo dla Polski, krajów ościennych, jak i świata. Dane te 
dostarczane do europejskiej sieci nadzoru nad grypą eisn 
przez kraje uczestniczące w projekcie są podstawą przy-
gotowania tygodniowego biuletynu „eurosurveillance” do-
stępnego w wersji elektronicznej. zawiera on dane o sy-
tuacji epidemiologiczno-wirusologicznej grypy w europie 
opatrzone komentarzem przedstawicieli z wybranych kra-
jów i zespołu przygotowującego biuletyn dostępnego na 
stronie internetowej http://ecdc.europa.eu. 

Wnioski
Według danych Światowej organizacji zdrowia, każ-

dego roku choruje na świecie do 1,575 mld osób, z cze-
go od 0,5 do 1 mln umiera z powodu powikłań pogrypo-
wych [2, 5]. zmniejszenie zachorowań na grypę uznawa-

ne jest za jeden z priorytetów zdrowia publicznego, dlatego 
prowadzenie efektywnego nadzoru nad grypą jest tak waż-
ne, choć nie jest zadaniem prostym i z pewnością nie bę-
dzie prostym w czasie epidemii czy pandemii. Jednak jak 
pokazują dane z początkowego okresu, kiedy Polska wcho-
dziła do programu senTineL, a obecnie wynika ze świa-
domość lekarzy, pacjentów i służb nadzoru sanitarno-epi-
demiologicznego, rola nadzoru znacznie wzrosła [11]. Do-
skonalenie systemu nadzoru nad grypą senTineL jest pro-
cesem, w którym przez lata działania wypracowano aktyw-
ny udział wszystkich 16 Wsse, dopracowano możliwie sta-
ły udział tych samych lekarzy medycyny rodzinnej z sezonu 
na sezon. Ważne jest także utrzymanie integracji nadzoru 
epidemiologicznego z nadzorem wirusologicznym, a także 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego do 
prowadzenia na wysokim ujednoliconym poziomie badań 
wirusologicznych, a co za tym idzie – zapewnienia coraz 
lepiej wyszkolonego i doświadczonego personelu. obecnie 
w zakładzie Badania Wirusów grypy, krajowy ośrodek ds. 
grypy powadzone są intensywne działania polegające na 
wdrożeniu sytemu informatycznego, który znacznie ułatwi 
zbieranie danych w obszarze lekarz–Wsse–koordynator, co 
da możliwość szybszego i łatwiejszego komunikowania się 
zainteresowanych. optymalnym byłoby także zorganizo-
wanie i przeprowadzanie cyklicznie co roku w skali kraju 
kontrolnych badań laboratoryjnych w zakresie wykrywania 
materiału genetycznego wirusów grypy w specjalnie przy-
gotowanym do tego celu materiale do oceny stosowanych 
metod wirusologicznych w nadzorze nad grypą senTineL.
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