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Otyłość i cukrzyca typu 2 jako główne przyczyny
hospitalizacji w polskich szpitalach w 2008 roku
Obesity and type 2 diabetes as main causes of hospitalization in Polish hospitals in 2008
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Cel. Analiza hospitalizacji osób otyłych i chorych na cukrzycę typu 2
w Polsce w 2008 r.

Aim. To analyze hospitalization of people with obesity and type 2 diabetes
in Poland in 2008.

Materiał i metody. Dane uzyskano z ogólnopolskiej bazy danych istniejącej
w Zakładzie – Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny w Warszawie. Dane z 2008 roku pochodzą z wszystkich oddziałów
polskich szpitali ogólnych i dotyczą osób hospitalizowanych z powodu
„otyłości” (E66) oraz „cukrzycy typu 2” (E11). W analizach wzięto pod
uwagę wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania hospitalizowanych osób. Do
oceny częstości występowania hospitalizacji posłużono się wskaźnikiem
rozpowszechnienia.

Methods. The data was derived from databases created at the National
Institute of Public Health – National Institute of Hygiene in Warsaw. The
data come from all wards of Polish general hospitals and concern people
hospitalized due to “obesity” (E66) and “type 2 diabetes” (E11). Gender,
age and patients’ place of residence were analyzed in the study. To assess
the prevalence of diseases, hospitalization ratios were used.

Wyniki. W 2008 r. współczynnik hospitalizacji osób z powodu otyłości
wyniósł 17,7, a z powodu cukrzycy insulinoniezależnej 113,2 na 100
tysięcy mieszkańców. Analizy wykazały, że w szpitalach częściej leczone
były kobiety niż mężczyźni oraz osoby pochodzące z miast niż ze wsi.
Występowanie chorób współistniejących odnotowano u 43,6% osób
hospitalizowanych z powodu otyłości i 73% pacjentów z cukrzycą typu 2.
Z powodu otyłości najczęściej hospitalizowani byli pacjenci w grupie wieku
10-19 lat (60,6 na 100 tysięcy). Natomiast częstość leczenia szpitalnego
osób z powodu cukrzycy typu 2 stopniowo zwiększała się wraz z wiekiem
pacjentów przyjmując największą wartość w grupie wieku 80 i więcej lat
(537,6 na 100 tysięcy).

Results. In 2008 hospitalization ratio of people with obesity was 17.7 and
with type 2 diabetes - 113.2 per 100 thousand population. The analysis
has shown that females were hospitalized more often than males and
urban residents more often than rural residents. Coexisting diseases were
noticed in 43.6% of patients hospitalized due to obesity and in 73% of
hospitalized due to type 2 diabetes. Among the patients hospitalized due to
obesity most often in the treated group were those aged 10-19 years (60.6
per 100 thousand). However, frequency of hospitalization of people with
diabetes systematically increased with patients’ age, achieving its highest
value in the age group of 80 and more years (537.6 per 100 thousand).
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Wprowadzenie
W ciągu ostatnich kilku dekad poważnym
problem epidemiologicznym wielu krajów na świe‑
cie stały się niezakaźne choroby przewlekłe, wśród
których znaczące miejsce zajmują otyłość i cukrzyca,
a zwłaszcza cukrzyca typu 2 (tzw. insulinonieza‑
leżna) [1,2]. Dane Światowej Organizacji Zdrowia
wskazują, że w 2005 r. na świecie nadwaga występo‑
wała u 1,6 miliarda osób powyżej 15 roku życia, wśród
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których 400 milionów osób było otyłych. Według
dalszych prognoz do 2015 r. na świecie będzie żyło
700 milionów osób otyłych [3], przy czym w samym
tylko Regionie Europejskim w 2010 r. mieszkać ma
150 milionów otyłych osób dorosłych i 15 milionów
otyłych dzieci [4]. Niepokojące dane dotyczą także
rozpowszechnienia na świecie cukrzycy. Obliczenia
Wild’a i współpracowników wskazują, że w 2000 r.
na świecie żyło około 171 milionów osób chorych
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na cukrzycę, a do roku 2030 będzie ich 366 milio‑
nów [5].
Główne czynniki środowiskowe odpowiedzialne
za występowanie zarówno otyłości, jak i cukrzycy
typu 2 to wadliwe żywienie oraz zbyt mała aktywność
fizyczna. Choroby te mogą występować niezależnie,
jednak u osób otyłych ryzyko wystąpienia cukrzycy jest
kilkukrotnie wyższe niż u osób charakteryzujących się
BMI w granicach normy [6]. Literatura przedmiotu
dowodzi, że zarówno otyłość jak i cukrzyca typu 2
w sposób istotny zwiększają ryzyko wystąpienia wielu
innych groźnych chorób, wpływając tym samym na
częstość hospitalizacji i inwalidztwa [7,8].
Cel pracy
Analiza hospitalizacji osób otyłych i chorych na
cukrzycę typu 2 w Polsce na podstawie danych o ho‑
spitalizacji z roku 2008.
Materiał i metody
Dane dotyczące osób hospitalizowanych w Pol‑
sce z powodu otyłości i cukrzycy typu 2 uzyskano
z ogólnopolskiej bazy danych istniejącej od 1979 r.
w Zakładzie – Centrum Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
w Warszawie. W bazie tej gromadzone są informacje
w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki
Publicznej. Dane z 2008 r. pochodzą z wszystkich
oddziałów polskich szpitali ogólnych i dotyczą osób
hospitalizowanych z powodu „otyłości”, która – zgod‑
nie z obowiązującą od 1997 roku Międzynarodową
klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych ICD‑10
– oznaczona jest symbolem E66 oraz „cukrzycy insu‑
linoniezależnej” oznaczonej symbolem E11 [9].
Tabela I. Częstość hospitalizacji z powodu otyłości i cukrzycy typu 2 wg płci
i grupy wieku. Wskaźniki rozpowszechnienia na 100 tysięcy mieszkańców
Table I. Frequency of hospitalization due to obesity and type 2 diabetes by
gender and age. Prevalence rate per 100 000 population by age and place
of residence
Grupy
wieku

Otyłość

Analizowano niezależnie zbiory osób, dla któ‑
rych główną przyczyną hospitalizacji była otyłość
i cukrzyca typu 2. W analizach wzięto pod uwagę
wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania (w podziale
na miasto-wieś) hospitalizowanych osób. Dla oceny
częstości występowania otyłości i cukrzycy typu 2
posłużono się współczynnikami hospitalizacji (liczba
osób hospitalizowanych w ciągu roku na analizowaną
jednostkę populacji).
Wyniki
W 2008 r. współczynnik hospitalizacji osób
z powodu otyłości wyniósł 17,7, a z powodu cukrzycy
insulinoniezależnej 113,2 na 100 tysięcy mieszkań‑
ców (tab. I). Wśród pacjentów leczonych z powodu
obu chorób częściej hospitalizowane były kobiety niż
mężczyźni (współczynniki hospitalizacji wynosiły:14
na 100 tysięcy dla mężczyzn i 21,2 na 100 tysięcy dla
kobiet w przypadku otyłości oraz 104,7 dla mężczyzn
i 121,2 dla kobiet w przypadku cukrzycy typu 2).
Analiza struktury wiekowej osób leczonych
w szpitalach wykazała duże zróżnicowanie w zależ‑
ności od przyczyny hospitalizacji. Z powodu otyłości
najczęściej hospitalizowani byli pacjenci w grupie wie‑
ku 10-19 lat (60,6 na 100 tysięcy). Natomiast częstość
leczenia szpitalnego osób z powodu cukrzycy typu 2
stopniowo zwiększała się wraz z wiekiem pacjentów
przyjmując największą wartość w grupie wieku 80
i więcej lat (537,6 na 100 tysięcy).
W tabeli II przedstawiono analizę rozpowszech‑
nienia hospitalizacji, z powodu obu chorób w Polsce,
według wieku i miejsca zamieszkania pacjentów. Gene‑
ralnie w 2008 roku w szpitalach częściej leczone były
osoby pochodzące z miast niż ze wsi (19,9 vs 14,4 na
100 tysięcy w odniesieniu do otyłości oraz 115,8 vs
Tabela II. Częstość hospitalizacji z powodu otyłości i cukrzycy typu 2 wg
wielkości miejsca zamieszkania i wieku. Wskaźniki rozpowszechnienia na 100
tysięcy mieszkańców
Table II. Frequency of hospitalization due to obesity and type 2 diabetes by
place of residence. Prevalence rate per 100 000 population by age and place
of residence

Cukrzyca typu 2

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
N=6765 N=2585 N=4180 N=43151 N=19265 N=23886

0-9

13,6

11,6

15,6

0,5

0,4

0,7

10-19

60,6

50,1

71,7

2,5

2,1

3,7

20-29

6,7

3,6

9,8

4,0

4,1

3,9

30-39

9,0

6,0

12,0

16,5

23,4

9,4

40-49

11,3

9,6

13,1

61,2

83,3

39,3

50-59

15,7

12,7

18,6

170,8

214,6

130,3

60-69

17,5

12,4

21,6

326,4

331,9

322,0

70-79

11,3

6,1

14,5

472,9

405,7

515,0

80+

7,0

4,4

8,1

537,6

468,6

566,0

Ogółem

17,7

14,0

21,2

113,2

104,7

121,2
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Cukrzyca typu 2

Grupy wieku

Miasto
N=4620

Wieś
N=2152

Miasto
N=26867

Wieś
N=16292

0-9

15,6

10,9

0,7

0,3

10-19

77,4

41,1

2,8

2,0

20-29

8,6

3,7

4,7

3,0

30-39

10,0

7,3

17,2

15,4

40-49

12,6

9,4

62,3

59,6

50-59

16,2

14,8

167,5

177,2

60-69

16,8

18,8

312,6

353,1

70-79

11,1

11,5

460,7

492,7

80+

8,8

4,5

558,1

509,0

Ogółem

19,9

14,4

115,8

109,3
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109,3 na 100 tysięcy w odniesieniu do cukrzycy typu
2). Szczególnie wyraźna różnica dotyczyła osób ho‑
spitalizowanych z powodu otyłości w wieku 10-19 lat.
Pacjenci z tej grupy, pochodzący z miast, leczeni byli
niemal dwukrotnie częściej niż osoby pochodzące ze
wsi (77,4 vs 41,1 na 100 tysięcy mieszkańców). Duża
przewaga dotyczyła także osób leczonych z powodu
cukrzycy typu 2 w grupie wieku 80 i więcej lat (od‑
powiednio: 558,1 na 100 tysięcy mieszkańców miast
vs 509 na 100 tysięcy mieszkańców wsi). Natomiast
wśród pacjentów w wieku 50-79 lat chorych na cukrzy‑
cę insulinoniezależną częściej leczeni byli mieszkańcy
wsi niż miast.
Średni czas hospitalizacji osób z powodu oty‑
łości w 2008 r. wyniósł 7,2 dnia, natomiast średni
okres leczenia szpitalnego z powodu cukrzycy typu 2
– 8,5 dnia (tab. III). Najwięcej pacjentów leczonych
z powodu otyłości (77%) przebywało w szpitalach
do 9 dni. Natomiast z powodu cukrzycy 89,7% osób
pozostawało w szpitalach 50 lub więcej dni.
Występowanie chorób współistniejących odno‑
towano u 43,6% osób hospitalizowanych z powodu
otyłości i 73% pacjentów z cukrzycą typu 2 (tab. IV).
Najczęściej występującymi chorobami współistnieją‑
cymi u osób leczonych zarówno z powodu otyłości
Tabela III. Długość pobytu w szpitalu z powodu otyłości i cukrzycy typu 2
Table III. Length of stay in hospital (in days) of people with obesity and type
2 diabetes
Czas pobytu (w dniach)

Odsetki osób hospitalizowanych z powodu
otyłości

cukrzycy typu 2

0-9

77,0

0,1

10-19

8,9

0,3

20-29

13,5

0,6

30-39

0,1

2,1

40-49

0,1

7,2

50-59

0,2

22,6

60-69

0,1

24,7

> 70

0,1

42,4

Średni czas pobytu (w dniach)

7,2

8,5

jak i cukrzycy typu 2 były choroby układu krążenia,
według ICD-10 oznaczone kodem I00-I99 (odpo‑
wiednio: 33,7% i 61,6%) oraz zaburzenia wydzielania
wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany materii,
według ICD-10 oznaczone kodem E00-E90 (odpo‑
wiednio 36,5% i 12,2%).
Szczegółowa analiza poszczególnych typów cho‑
rób towarzyszących wykazała, że wśród pacjentów,
u których pierwszą przyczyną hospitalizacji była
otyłość (E66), 31% miało także zdiagnozowaną, jako
chorobę współistniejącą, cukrzycę typu 2 (E11). Nato‑
miast u 9% pacjentów przyjętych do szpitala z powodu
cukrzycy typu 2, jako choroby współistniejące, zazna‑
czono zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu
odżywienia i przemiany materii (E00-E90).
Dyskusja
Realizowane w latach 2003-2005, wieloośrodko‑
we reprezentatywne badania stanu zdrowia ludności
Polski WOBASZ wykazały, że wśród osób dorosłych
(w grupie wieku 20-74 lat) było 21,2% otyłych męż‑
czyzn i 22,4% otyłych kobiet [10]. Z kolei według
International Diabetes Federation w bieżącym roku
w Polsce, w podobnej grupie wieku (20-79 lat) na
cukrzycę choruje 9,3% osób [11]. Wśród osób cho‑
rych na cukrzycę 85% przypadków to cukrzyca typu
2 [12]. Co istotne, według szacunków diabetologów,
nawet połowa przypadków cukrzycy pozostaje nadal
nierozpoznanych, a więc nie jest leczonych [13].
W porównaniu do lat ubiegłych w dalszym ciągu
obserwuje się systematyczny wzrost częstości hospi‑
talizacji zarówno z powodu otyłości [14], jak i cuk‑
rzycy insulinoniezależnej [15]. Ponad sześciokrotnie
częstsze przyjmowanie do szpitali pacjentów z powodu
cukrzycy typu 2 niż z powodu otyłości związane jest
zapewne ze znacznie większą częstością występowa‑
nia w przypadku cukrzycy insulinoniezależnej wielu,
często wymagających interwencji szpitalnej, chorób
współistniejących. U osób z cukrzycą choroby towa‑
rzyszące to przede wszystkim zmiany w postaci ma‑

Tabela IV. Częstość występowania chorób współistniejących u osób hospitalizowanych z powodu otyłości i cukrzycy typu 2
Tables IV. Frequency of coexisting diseases in hospitalized patients due to obesity and type 2 diabetes
Choroby współistniejące

Otyłość

Cukrzyca typu 2

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego E00-E90

36,5

35,0

37,4

12,2

12,8

11,7

Choroby układu krążenia I00-I99

33,7

36,0

32,2

61,6

57,9

64,1

Choroby układu oddechowego J00-J99

4,4

4,5

4,0

3,4

4,0

2,8

Choroby układu trawiennego K00-K93

4,4

4,3

4,5

4,8

6,0

3,8

Choroby skóry i tk. podskórnej L00-L99

1,3

1,0

1,5

2,6

3,3

2,0

Choroby układu kostno-mięśniowego M00-M99

4,4

3,9

4,8

1,6

1,4

1,8
7,1

Choroby układu moczowo-płciowego N00-N99

2,6

2,0

3,1

6,7

6,2

Inne choroby

12,7

13,3

12,5

7,1

8,4

6,7

Osoby u których odnotowano co najmniej jedną chorobę współistniejącą

43,6

45,1

42,6

73,0

71,9

75,3
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kroangiopatii prowadzące do przyspieszonego rozwoju
miażdżycy, chorób układu sercowo-naczyniowego czy
zaburzeń krążenia i unerwienia w obrębie kończyn
dolnych często prowadzące do rozwoju tzw. „stopy
cukrzycowej” oraz zmiany typu mikroangiopatii obej‑
mujące między innymi nieodwracalne uszkodzenie
nerek i zmiany w obrębie siatkówki oka [16,17]. Nato‑
miast u osób otyłych wśród chorób współistniejących,
oprócz chorób układu krążenia, najczęściej wymienia
się zespół metaboliczny, nowotwory, jak i cukrzycę
typu 2 [8]. Także w niniejszym badaniu cukrzycę in‑
sulinoniezależną stwierdzono u co trzeciego pacjenta
hospitalizowanego z powodu otyłości.
Analizy wykazały odmienną strukturę wieku osób
hospitalizowanych z powodu obu jednostek chorobo‑
wych. Niemal 75% hospitalizowanych w 2008 roku
z powodu otyłości – to osoby młode poniżej 20 roku
życia, a zwłaszcza pacjenci z grupy wieku 10-19 lat.
Natomiast u osób z cukrzycą typu 2 częstość hospi‑
talizacji rosła wraz z wiekiem pacjentów, zdecydowa‑
nie nasilając się po 40 roku życia. Można sądzić, że
konieczność hospitalizacji osób młodych z powodu
otyłości związana jest z występowaniem u nich otyłości
wtórnej zwiększającej ryzyko występowania chorób
układu wewnątrzwydzielniczego, zespołów uwarunko‑
wanych genetycznie, uszkodzeniem podwzgórza czy
też przewlekłym stosowaniem leków [18]. Przyjmuje
się także, że okres dojrzewania, zwłaszcza u osób oty‑
łych, jest krytyczny dla rozwoju zespołu metabolicz‑
nego będącego silnym czynnikiem ryzyka cukrzycy
typu 2 i powikłań w układzie sercowo-naczyniowym
[19-21].
Z kolei cukrzyca typu 2 może rozwijać się przez
długi czas bezobjawowo, co sprawia, że wielu pa‑
cjentów rozpoczyna leczenie dopiero wtedy gdy już
rozwiną się, często wymagające leczenia szpitalnego,
powikłania. Stąd prawdopodobnie obserwowane
w badaniu nasilenie hospitalizacji z powodu cukrzycy
typu 2 dopiero w starszych grupach wieku. Warto też
podkreślić, że do niedawna cukrzyca typu 2 uznawana
była za chorobę osób dorosłych. Jednak dane z ostat‑
nich lat wskazują na coraz częstsze zachorowania na
tę chorobę osób młodych [22]. Dlatego też można
się spodziewać w kolejnych latach wzrostu częstości
hospitalizacji wśród osób z młodszych grup wieku.
W 2008 roku, podobnie jak w latach 1980-1999
[15], nadal częściej do szpitali przyjmowani byli pa‑
cjenci pochodzący z miast niż ze wsi. Sytuacja ta może
być spowodowana generalnie rzadszym korzystaniem
z opieki medycznej przez mieszkańców miast niż wsi
[23]. Wieloletnie analizy wskazują, że częstość ho‑
spitalizacji pacjentów, na przykład z powodu otyłości,
rośnie szybciej wśród pacjentów pochodzących ze
wsi niż z miast [14], co w efekcie może doprowadzić
do zniwelowania różnic w częstości hospitalizacji
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spowodowanych wielkością miejsca zamieszkania
pacjentów.
W porównaniu z wcześniejszymi badaniami śred‑
ni czas pobytu w szpitalu pacjentów z powodu obu cho‑
rób uległ skróceniu [14,15]. Zjawisko to jest zgodne
z ogólną tendencją do skracania czasu hospitalizacji
związaną z wysokimi kosztami leczenia szpitalnego.
Badania prowadzone w 2007 roku przez Amerykanów
wykazały, że połowa wydatków przeznaczonych na
leczenie chorych na cukrzycę - to koszty hospitalizacji
tych osób [24]. Udowodniono też, że koszty leczenia
osób, u których wartość wskaźnika BMI (Body Mass
Index) mieści się w granicach od 30 do 34,9 jest o 25%
większy niż osób o BMI pomiędzy 20 a 24,9 [25].
Znaczne różnice dotyczyły długości pobytu
w szpitalu poszczególnych pacjentów. Wśród osób
wymagających hospitalizacji z powodu otyłości ponad
3/4 przebywało w szpitalu krótko, nie dłużej niż 9 dni.
Natomiast niemal 90% osób leczonych z powodu cuk‑
rzycy typu 2 wymagało długiego pobytu w szpitalu,
obejmującego 50 lub więcej dni. Literatura tematu
wskazuje, że zarówno cukrzyca jaki i otyłość zwięk‑
szają w sposób znaczący ryzyko zgonu [26,27]. Jednak
leczenie często późno wykrytej cukrzycy i związanych
z nią powikłań, wymaga dłuższego pobytu na oddzia‑
łach szpitalnych [28].
Podsumowanie i wnioski
1. Porównanie zebranych danych z wcześniej
opublikowanymi informacjami wskazuje na
systematyczny wzrost częstości hospitalizacji
zarówno z powodu otyłości, jak i cukrzycy typu 2
co niewątpliwie jest związane ze wzrostem rozpo‑
wszechnienia tych chorób w populacji polskiej.
Uwagę zwraca kilkukrotnie częstsze leczenie
na oddziałach szpitalnych pacjentów z powodu
cukrzycy typu 2 niż otyłości.
2. Choroby współistniejące występowały znacznie
częściej u osób hospitalizowanych z powodu
cukrzycy typu 2 niż otyłości. U pacjentów z cuk‑
rzycą najczęściej diagnozowano choroby układu
krążenia, natomiast u osób hospitalizowanych
z powodu otyłości z podobną częstością wystę‑
powały zaburzenia wydzielania wewnętrznego
i choroby układu krążenia.
3. Z powodu otyłości na oddziałach szpitalnych
leczone były przede wszystkim osoby młode
w wieku 10-19 lat, natomiast częstość hospita‑
lizacji z powodu cukrzycy typu 2 zwiększała się
stopniowo wraz z wiekiem pacjentów. Wydaje
się, że konieczność hospitalizacji osób młodych
z powodu otyłości najczęściej związana jest z wy‑
stępowaniem u nich otyłości wtórnej zwiększają‑
cej ryzyko występowania zwłaszcza chorób układu
wewnątrzwydzielniczego. Natomiast wzrastająca
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wraz z wiekiem liczba powikłań u osób chorych
na cukrzycę, zwłaszcza u osób z późno zdiagno‑
zowaną chorobą, powoduje częstszą konieczność
hospitalizacji osób w starszych grupach wieku.
4. Można przypuszczać, że utrzymująca się od lat
częstsza hospitalizacja, w przypadku obu chorób,
mieszkańców miast niż wsi to wynik rzadszego
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korzystania z opieki medycznej przez mieszkań‑
ców wsi. Jednak w porównaniu z wcześniejszymi
badaniami (2004-2007) obserwuje się stopniowy
wzrost częstości hospitalizacji mieszkańców wsi
co może wskazywać na zmniejszanie się różnic
w dostępie do lecznictwa szpitalnego pomiędzy
obydwoma środowiskami.
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