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Rozpowszechnienie zaburzeñ psychicznych
 przegl¹d wa¿niejszych badañ epidemiologicznych
Prevalence of mental disorders  a review of major epidemiological research
JOANNA RYMASZEWSKA, TOMASZ ADAMOWSKI, TOMASZ PAW£OWSKI, ANDRZEJ KIEJNA
Z Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wroc³awiu

STRESZCZENIE
Cel. Celem pracy jest przedstawienie przegl¹du aktualnych badañ nad wystêpowaniem ró¿nych zaburzeñ psychicznych.
Pogl¹dy. Zdefiniowanie jednolitych kryteriów diagnostycznych klasyfikacji chorób i zaburzeñ psychicznych pozwoli³o na skonstruowanie opartych na nich precyzyjnych, strukturyzowanych instrumentów badawczych. Stworzy³o to mo¿liwoci przeprowadzenia porównywalnych badañ epidemiologicznych w psychiatrii. W Polsce jak dotychczas nie przeprowadzono pe³nego badania rozpowszechnienia zaburzeñ psychicznych w populacji ogólnej. Oceniano jedynie wystêpowanie zaburzeñ psychicznych w okrelonych
regionach lub specyficznych populacjach. Dostêpne s¹ tak¿e dane statystyczne placówek psychiatrycznych.
Wnioski. Nowoczesne badania epidemiologiczne umo¿liwiaj¹ planowanie rodków na ochronê zdrowia, wykrycie czynników
ryzyka, wreszcie wspomagaj¹ badania nad etiologi¹ zaburzeñ psychicznych. Przedstawione rozbie¿noci we wskanikach rozpowszechnienia zaburzeñ psychicznych w ró¿nych krajach sk³aniaj¹ do dalszych badañ w tym zakresie i ostro¿noci w ich interpretowaniu.
SUMMARY
Objective. This work reviews the current research on prevalence of various mental disorders.
Review. Once a unified set of diagnostic criteria for the classification of mental conditions and disorders was developed, it became
possible to construct precise, structured research instruments based on these criteria. This in turn made it possible to conduct comparable epidemiological research in psychiatry. In Poland no comprehensive study of prevalence of mental disorders in the general
population has been conducted so far. Existing studies merely assess the incidence of mental disorders in specific regions or specific
populations. Psychiatric facility statistics are also available.
Conclusions. Streamlined epidemiological research helps to plan health care budgets, detect risk factors and support investigations into the etiology of mental disorders. The discrepancies in prevalence indices for mental disorders in various countries, presented
in this review, suggest the need for further research and cautious interpretation.
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Dziêki operacjonalizowanym kryteriom diagnostycznym klasyfikacji chorób i zaburzeñ psychicznych oraz
skonstruowaniu precyzyjnych, strukturyzowanych, kompatybilnych z klasyfikacjami instrumentów badawczych
mo¿liwe by³o przeprowadzenie porównywalnych badañ
nad rozpowszechnieniem zaburzeñ psychicznych w wiecie. Badania te, z uwagi na koszty ich prowadzenia,
w wiêkszoci dotycz¹ krajów wysoko rozwiniêtych
i tylko niektóre, finansowane przez niezale¿ne organizacje (np. wiatowa Organizacja Zdrowia, International
Consorcium of Psychiatric Epidemiology), prowadzone
s¹ w niektórych krajach rozwijaj¹cych siê. Wartoæ nowoczesnych badañ epidemiologicznych jest tym wiêksza, ¿e umo¿liwiaj¹ one racjonalne planowanie rodków
na ochronê zdrowia oraz jej organizacjê, s¹ pomocne
w ocenie efektywnoci, jakoci i dostêpnoci placówek
psychiatrycznych. Przyczyniaj¹ siê do wykrycia czyn-

ników ryzyka oraz wspomagaj¹ badania nad etiologi¹
zaburzeñ psychicznych.
ZABURZENIA SCHIZOFRENICZNE
I UROJENIOWE
Wyniki badañ nad rozpowszechnieniem zaburzeñ
psychotycznych ró¿ni¹ siê w zale¿noci od przyjêcia
szerokiej (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, schizoafektywne) lub w¹skiej definicji zaburzeñ psychotycznych (schizofrenia) [1]. Badania prowadzone s¹ na populacji ogólnej b¹d wród osób korzystaj¹cych z opieki
medycznej, w oparciu o rozpoznania postawione przez
psychiatrê lub z zastosowaniem narzêdzi diagnostycznych. Niew¹tpliwie ró¿nice demograficzne, w tym ró¿na
umieralnoæ i migracja, maj¹ równie¿ wp³yw na odmienne wyniki [2] (tabl. 1).

196

Joanna Rymaszewska, Tomasz Adamowski, Tomasz Paw³owski, Andrzej Kiejna
Tablica 1. Rozpowszechnienie i zapadalnoæ wybranych zaburzeñ psychicznych
Rozpowszechnienie

Zaburzenie
Schizofrenia
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu I
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu II
Mania
Spektrum zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych
Du¿a depresja
Dystymia
Lêk paniczny
Agorafobia
Fobia spo³eczna
Zaburzenie lêkowe uogólnione
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
Uzale¿nienie od alkoholu
Uzale¿nienie od substancji psychoaktywnych
Osobowoæ antysocjalna
Otêpienie

roczne

w ci¹gu ¿ycia

Zapadalnoæ



1,3/100
1,21,3/100
3,4/100
0,610,3/100

2,33,1/100
2,8/100

2,75,2/100

6,37,2/100
2,72,8/100



0,96,4/1000
0,21,6/100
0,44,8/100
0,81,6/100
110,8/100
0,917,1/100
0,96,4/100
0,133,5/100
1,16,9/100
0,413,3/100
3,710,5/100
0,33,2/100
614,1/100
0,48,5/100
2,8/100
5,28,0/100

0,040,58/1000
0,5/100

2,84,5/100000

1,6/100

6/1000


7/1000

15/1000
6/1000



Jednym z klasycznych ju¿ projektów by³o przeprowadzone we wczesnych latach osiemdziesi¹tych w Stanach Zjednoczonych badanie Epidemiological Catchment Area, obejmuj¹ce ponad 20 tys. respondentów
z 5 obszarów badawczych, badanych przez wyszkolonych ankieterów za pomoc¹ Diagnostic Interview
Schedule (DIS). W badaniu Baltimore ECA subpopulacjê respondentów przebadali za pomoc¹ rozszerzonej
wersji Present State Examination psychiatrzy, uzyskuj¹c wskanik wystêpowania w ci¹gu ¿ycia 6,4 na 1000
dla schizofrenii [3].
Kontynuacj¹ i rozszerzeniem badania ECA by³o
National Comorbidity Survey. W 1990 r. dowiadczeni klinicyci przebadali ponad 8000 osób w wieku
1555 lat pos³uguj¹c siê Structured Clinical Interview
for DSM-III-R (SCID), narzêdziem czu³ym w stosunku
do psychoz nieafektywnych. Rozpowszechnienie w ci¹gu ¿ycia dla psychoz nieafektywnych (schizofrenia,
zaburzenie schizoafektywne, urojeniowe oraz psychoza
atypowa) wynios³o 6,7 na 1000, a dla schizofrenii  1,4
na 1000 mieszkañców [4].
Van Os i wsp., stosuj¹c to samo podejcie metodologiczne, przebadali 7000 mieszkañców Holandii w wieku 1864 lat. Rozpowszechnienie w ci¹gu ¿ycia dla
schizofrenii, zaburzenia schizoafektywnego i zaburzenia o postaci schizofrenii (ang. schizophreniform) wynios³o 3,7 na 1000 [5]. W badaniu kohorty urodzonej
w latach 19491958 w Izraelu Dohrenwend i wsp. wykorzystali Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia i Research Diagnostic Criteria (SADS-RDC)
Endicotta i Spitzera. Wskanik wystêpowania schizofrenii w ci¹gu ¿ycia wyniós³ 5,7 na 1000 w przypadku
mieszkañców pó³nocnej Afryki i 8,9 na 1000 Europejczyków [6]. Z 27 badañ publikowanych od 1985 r. wynika, i¿ roczna zapadalnoæ na schizofreniê wynosi³a
rednio 0,16 na 1000, od 0,04 w Vancouver do 0,58
w Madras [7]. Mimo pewnych w¹tpliwoci uznaje siê, i¿

wskaniki dotycz¹ce zachorowalnoci na schizofreniê nie
ulegaj¹ istotnym zmianom w ci¹gu ostatnich stu lat [8].
ZABURZENIA AFEKTYWNE
Przegl¹d rodowiskowych badañ epidemiologicznych ostatnich dekad prowadzonych w wiecie ukazuje
du¿¹ rozpiêtoæ wyników. W przypadku du¿ej depresji
wskanik rozpowszechnienia 6 miesiêcznego wyniós³
rednio 3,4 na 100 mieszkañców, w tym od 1,5/100
w badaniu ECA przeprowadzonym w Durham do 5,3/100
w Nowej Zelandii [9, 10]. Badania przeprowadzano
w oparciu o kryteria DSM-III lub DSM-III-R. Rozpowszechnienie depresji punktowe, roczne oraz w ci¹gu
¿ycia przedstawiono w tabl. 1. Podobnie jak wyniki
rocznego, rozpowszechnienie w ci¹gu ¿ycia okaza³o siê
najwy¿sze w USA (odpowiednio 10,3/100 i 17,1/100)
oraz w Nowej Zelandii (odpowiednio 5,3/100 i 12,6/100)
i Zurichu (roczne 7,0/100), a najni¿sze w rodowisku
miejskim na Tajwanie (odpowiednio 0,6/100 i 0,9/100)
[11, 12, 13].
Du¿¹ rozpiêtoæ wskaników wyjaniano miêdzy innymi ró¿nicami kulturowymi oraz ró¿norodn¹ metodyk¹
badañ. W badaniu NCS [11] pos³ugiwano siê University
of Michigan Composite International Diagnostic Interview (UM-CIDI), które to narzêdzie z powodu swej konstrukcji wykrywa³o wiêcej przypadków w porównaniu
do Diagnostic Interview Schedule (DIS) stosowanego
w badaniu ECA [10].
Mimo zastosowania podobnego schematu rekrutacji
do badania, kryteriów i instrumentów diagnostycznych
wyniki rozpowszechnienia du¿ej depresji na Tajwanie
s¹ istotnie ró¿ne od innych cytowanych badañ. Prawdopodobnie kulturowe ró¿nice w dowiadczaniu i ekspresji zaburzeñ afektywnych s¹ ró¿ne na Wschodzie
i Zachodzie. Potwierdzeniem tej hipotezy jest fakt wy-
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stêpowania w krajach zachodnich wysokich wskaników rozpowszechnienia depresji i uzale¿nieñ, a na Tajwanie zaburzeñ psychofizjologicznych. Z kolei w badaniach przeprowadzonych w koreañskim Seulu, miecie
bardziej zeuropeizowanym w porównaniu do miast na
Tajwanie, wskanik rozpowszechnienia depresji w ci¹gu ¿ycia by³ zbli¿ony do krajów zachodnich (3,4/100)
[13]. Najwy¿sze wskaniki rozpowszechnienia w ci¹gu
¿ycia dla dystymii wystêpowa³y w USA w badaniu NCS
(6,4/100) oraz w Puerto Rico (4,7/100), a najni¿sze na
Tajwanie (0,9/100) [11, 13].
Dane dotycz¹ce rozpowszechnienia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego w ci¹gu ¿ycia uzyskane
w ró¿nych badaniach ograniczaj¹ siê do mniejszego przedzia³u wielkoci  od 0,2/100 w badaniu z Monachium
w 1992 r. do 0,3/100 na Tajwanie i 1,5/100 w Nowej Zelandii w badaniu przeprowadzonym w 1996 r. w 10 krajach (USA, Kanada, Puerto Rico, Francja, Zachodnie
Niemcy, W³ochy, Liban, Tajwan, Korea i Nowa Zelandia) [14, 15]. Warto dodaæ, i¿ oba badania oparto na tym
samym narzêdziu  Diagnostic Interview Schedule (DIS).
Co ciekawe, w 1978 r. Weissman i Mayers [15]
przeprowadzili w New Heaven, CT badanie rozpowszechnienia choroby afektywnej dwubiegunowej z zastosowaniem SADS-RDC i uzyskali podobne wyniki co
bez ma³a 20 lat póniej (0,61,2/100). wiadczy to stabilnoci wskaników w czasie.
Ze wzglêdu na niejednorodny obraz kliniczny wród
zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych wyodrêbnia
siê poza typem I (depresja i mania) i typem II (depresja
i hipomania) spektrum zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Niektórzy autorzy proponuj¹ równie¿ typ
III, zwi¹zany z pojawianiem siê epizodów hipomanii po
leczeniu przeciwdepresyjnym.
W badaniu Angsta z 1998 r. [16] rozpowszechnienie
w ci¹gu ¿ycia zaburzenia afektywnego typu II wynosi³o
od 0,5 do 2%. Podobne dane podaje Weissman na podstawie badania ECA (0,5%) [Weissman 1991 za: 13].
W ostatnich latach Angst, Simpson i inni podkrelaj¹,
i¿ zaburzenia dwubiegunowe typu II s¹ niedostatecznie
rozpoznawane ze wzglêdu na czêste nierozpoznawanie
epizodów hipomaniakalnych [16, 17]. W 2002 r. Angst
i Hantouche podali istotnie wy¿szy wskanik ich wystêpowania  4,8% [Angst i Hantouche 2002 za: 18],
podobnie jak w badaniu wêgierskim Szadoczkiego
i wsp.  2,0% [19]. Natomiast Wittchen i wsp. stwierdzili znacznie ni¿sze wystêpowanie zaburzenia dwubiegunowego typu II w ci¹gu ¿ycia  0,4% oraz 1,3%
w ci¹gu roku [20]. Warto podkreliæ, ¿e zarówno Szadoczky jak i Wittchen pos³ugiwali siê tym samym narzêdziem diagnostycznym  Composite International
Diagnostic Interview (CIDI).
W trzech badaniach pos³u¿ono siê na wpó³ strukturalizowanym wywiadem SPIKE, a wskanik rozpowszechnienia wszystkich typów zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych wyniós³ 5,5% [21], 7,8% [16] oraz w przedziale 7,2%10,8% [Angst i Hantouche 2002 za: 18].
Stosuj¹c Schedule for Affective Disorders and Schizo-
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phrenia  lifetime version, Heun i Maier podali wskanik wystêpowania spektrum zaburzeñ dwubiegunowych
siêgaj¹cy 6,5% [22], natomiast pos³uguj¹cy siê DIS
Lewinsohn i wsp. okrelili zakres od 1,0% do 5,7% [23].
W badaniu Wittchena i Szadaczkyego z zastosowaniem
CIDI wskanik wyniós³ odpowiednio 3,4% i 5,1%.
Z badañ ostatniej dekady wynika, ¿e rozpowszechnienie w ci¹gu ¿ycia wszystkich form zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych mieci siê w przedziale od
1% do 10,8%, co znaczy³oby, ¿e ta grupa zaburzeñ psychicznych jest jedn¹ z najczêstszych, poza zaburzeniami depresyjnymi, w populacji ogólnej.
ZABURZENIA LÊKOWE
W przypadku lêku panicznego wskaniki rozpowszechnienia w ci¹gu ¿ycia s¹ podobne, w badaniu ECA
przeprowadzonym w USA  1,6; w Edmonton  1,2;
w Puerto Rico i w Korei  1,7; w Nowej Zelandii i Florencji  1,4. Jedynie wyniki badania NCS prowadzone
w USA (3,5/100) oraz na Tajwanie (0,130,34/100)
odbiegaj¹ znacznie od redniej [Eaton i wsp. 1994,
Anthony i Aboraya 1992 za: 13]. Jeszcze wiêksz¹ rozpiêtoæ stwierdzono w przypadku fobii spo³ecznej,
której rozpowszechnienie w ci¹gu ¿ycia siêga 13,3/100
w USA, a na Tajwanie i Korei  0,40,6/100 [13].
Natomiast zdecydowanie wy¿sze wskaniki rozpowszechnienia zaburzenia lêkowego uogólnionego stwierdzono na Tajwanie (3,7/100 w du¿ych miastach, ale a¿
10,5/100 w ma³ych i 7,8/100 na wsiach) w stosunku do
Korei (3,6/100), Florencji (3,9/100) czy Los Angeles
ECA (4,1/100). W przypadku tego rozpoznania wyniki
badania NCS nie odbiegaj¹ od innych (5,1/100) [13].
INNE ZABURZENIA PSYCHICZNE
Dane dotycz¹ce uzale¿nienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zaburzeñ osobowoci przedstawiono w tabl. 1. Badania nad tymi zaburzeniami nale¿¹
do trudnych i niewiele sporód publikowanych projektów badawczych jest na tyle uniwersalnych metodologicznie, by umo¿liwia³o porównywanie. Z przegl¹du
badañ nad zaburzeniami osobowoci wynika, i¿ odsetek
tych zaburzeñ waha siê od 5,9% w badaniu Nestadta
i wsp. [1993 za: 24] do 17,9% w przypadku Zimmermana
i Coryella [25]. Oba badania oparto o kryteria DSM-III,
jednak stosowano ró¿ny dobór próby, narzêdzia oraz
metodê badania. W badaniu Nestadt i wsp. [24] psychiatrzy stosowali na wpó³ strukturalizowany wywiad
Standardised Psychiatric Examination (SPE) wobec
subpopulacji wyodrêbnionej z badania ECA. Natomiast
Zimmerman i Coryell zastosowali Structured Interview
for DSM-III Personality Disorders (SIDP) badaj¹c
cz³onków rodzin osób zdrowych i pacjentów z ró¿nymi
zaburzeniami psychicznymi, co spowodowa³o, i¿ wybrana próba jest specyficzna.
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W du¿ych badaniach populacyjnych osób w wieku
65 lat i powy¿ej rozpowszechnienie zespo³ów otêpiennych oceniane jest na 5,2% w badaniu Copelanda i wsp.
z 1987 r. [26], a 8,0% w badaniu Canadian Study of
Health and Aging z 1994 r. [27]. Ró¿nice wynikaj¹ ze
stosowanych kryteriów i metod badawczych oraz doboru
próby. Wskanik rozpowszechnienia ronie z wiekiem,
podwajaj¹c siê co 5,1 lat [28]. Wiêkszoæ badañ okrela
rozpowszechnienie choroby Alzheimera w granicach od
3,3% [29] do 5,1% populacji ogólnej osób powy¿ej
64 roku ¿ycia [27]. W polskich badaniach osób powy¿ej 64 roku ¿ycia wskanik rozpowszechnienia wynosi³
2,3% w populacji wielkomiejskiej oraz 3,57% w populacji mieszanej (miejskiej i wiejskiej) [30, 31].
WSPÓ£WYSTÊPOWANIE
ZABURZEÑ PSYCHICZNYCH
Przy ocenie skali wystêpowania zaburzeñ psychicznych w spo³eczeñstwie nale¿y mieæ na uwadze zjawisko ich wspó³wystêpowania. Odgrywa ono istotn¹ rolê
w procesie leczenia oraz wp³ywa na funkcjonowanie
spo³eczne i zawodowe pacjenta.
Badanie ECA by³o pierwszym, w którym podjêto siê
oceny wspó³wystêpowania zaburzeñ psychicznych w populacji ogólnej [32]. Wyniki ECA wskaza³y, i¿ u ponad
54% respondentów wystêpowa³y co najmniej 2 zaburzenia psychiczne w ci¹gu trwania ¿ycia. Podobnie w badaniu NCS, ponad 56% respondentów mia³o 2 lub wiêcej
rozpoznañ psychiatrycznych w ci¹gu trwania ¿ycia. Przyk³adem mo¿e byæ doniesienie Regiera i wsp. o czêstym
wspó³wystêpowaniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego I typu z uzale¿nieniami od substancji (60,7%)
[32]. U osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym uzale¿nienie od substancji jest 6,6-krotnie wiêksze
ni¿ w populacji ogólnej, jeszcze wy¿szy stosunek dotyczy
osobowoci dyssocjalnej. Wspó³wystêpowanie zaburzeñ
afektywnych dwubiegunowych z zaburzeniami lêkowymi szacuje siê na 13% w przypadku zaburzenia lêkowego uogólnionego, 15%  napadów paniki, 17%  fobii
spo³ecznej. Najwy¿szy odsetek (30%) dotyczy pacjentów
z rozpoznanym zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym i zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym [33].
Miêdzynarodowe badania wskazuj¹ na wzrost wskaników wystêpowania epizodów du¿ej depresji w ci¹gu
¿ycia w ostatnich dziesiêcioleciach, jakkolwiek nie
osi¹gniêto konsensusu co do wyt³umaczenia tego zjawiska. Natomiast wskaniki wystêpowania zarówno
schizofrenii jak i zaburzeñ lêkowych w ci¹gu ¿ycia s¹
stabilne w czasie [34].
POLSKIE BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE
W Polsce jak dotychczas nie przeprowadzono pe³nego badania rozpowszechnienia zaburzeñ psychicznych w populacji ogólnej. Dostêpne s¹ wyniki badañ

nad wystêpowaniem zaburzeñ psychicznych w okrelonych regionach lub specyficznych populacjach oraz
dane statystyczne uzyskane z placówek psychiatrycznych [30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42].
Jednym z dwóch badañ ogólnopolskich zawieraj¹cych problematykê zaburzeñ psychicznych by³o przeprowadzone przez GUS w kwietniu 1996 r. badanie,
którego podstawowym celem by³o poznanie stanu
zdrowia ludnoci i jego ochrony w powi¹zaniu z charakterystyk¹ demograficzno-spo³eczn¹ osób, sytuacj¹
rodzinn¹, materialn¹, zawodow¹, miejscem zamieszkania, w tym równie¿ na obszarach ekologicznego zagro¿enia [43]. Aspekty psychiatryczne obejmowa³y wystêpowanie z³ego samopoczucia emocjonalnego [44],
nerwicy [45] i zaburzeñ snu [46, 47] w populacji mieszkañców Polski w wieku powy¿ej 15 lat. Na podstawie
danych GUS stwierdzono, i¿ czêstoæ wystêpowania
z³ego samopoczucia emocjonalnego jak i nerwicy by³a
najwiêksza na obszarze Polski wschodniej, szczególnie
w województwach uwa¿anych za mniej wa¿ne dla gospodarki przemys³owej kraju, w województwach pozbawionych du¿ych orodków przemys³owych, naukowych
czy kulturalnych. Jedynie dawne województwo krakowskie w przedstawionych analizach zajmowa³o wysokie
pozycje zarówno ze wzglêdu na czêstoæ wystêpowania
z³ego samopoczucia, jak równie¿ nerwicy [45]. W 1996 r.
z³e samopoczucie stwierdzono u 24,7% kobiet i 18,2%
mê¿czyzn. Rozpoznan¹ przez lekarza nerwicê wymienia³o 14,9% kobiet i 7,1% mê¿czyzn [46]. Na bezsennoæ cierpia³o 23,7% populacji Polski, w tym 28,1%
kobiet i 18,1% mê¿czyzn [46]. Drugim projektem ogólnopolskim, niespe³niaj¹cym jednak kryterium doboru
losowego, by³o badanie DEP-BI okrelaj¹ce czêstoæ
wystêpowania zaburzeñ o charakterze dwubiegunowym
(do 60%) wród chorych z depresj¹, leczonych w warunkach ambulatoryjnych w Polsce [48].
Opieraj¹c siê na danych z roczników statystycznych
przygotowywanych przez Zak³ad Organizacji Ochrony
Zdrowia z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mo¿na stwierdziæ wzrost liczby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi korzystaj¹cych z ambulatoryjnej (29%) i ca³odobowej (16%) opieki placówek
psychiatrycznych, w tym pierwszorazowych odpowiednio 38% i 26% [49]. Jedynie pacjenci z rozpoznaniem
schizofrenii rzadziej korzystali z leczenia stacjonarnego,
prawdopodobnie m.in. w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ leczenia w porednich formach opieki  oddzia³ach dziennych. Szczegó³owe dane przedstawia tabl. 2.
Tak pozyskane dane epidemiologiczne maj¹ swoje
ograniczenia: po pierwsze  nie wszystkie osoby z zaburzeniami psychicznymi trafiaj¹ do placówek psychiatrycznej s³u¿by zdrowia, po drugie  nie wszystkie placówki psychiatryczne (w tym coraz liczniejsze orodki
prywatne) przesy³aj¹ rzetelnie swoje dane, i wreszcie,
po trzecie  niedoskona³oci w zasadach finansowania
s³u¿by zdrowia stwarzaj¹ mo¿liwoæ instytucjonalnego
nadu¿ywania p³atnika (np. czêstsze hospitalizacje, wizyty w poradniach itd.).
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Tablica 2. Leczeni w psychiatrycznej opiece zdrowotnej ogó³em i po raz pierwszy w 1997 i 2001 r. Wskanik na 100 000
1997

2001

ogó³em
schizofrenia
zaburzenia afektywne

1942,7
230,2
317,5

2743,8
281,1
484,4

+29%
+18%
+34%

leczeni po raz pierwszy

ogó³em
schizofrenia
zaburzenia afektywne

535,4
22,0
76,1

859,4
31,9
127,7

+38%
+29%
+41%

leczeni ogó³em

ogó³em
schizofrenia
zaburzenia afektywne

394,5
82,5
41,2

468,0
78,7
57,1

+16%
4%
+28%

leczeni po raz pierwszy

ogó³em
schizofrenia
zaburzenia afektywne

156,0
12,3
17,8

211,6
13,8
24,3

+26%
+8%
+15%

Psychiatryczna opieka zdrowotna
Ambulatoryjna leczeni ogó³em

Ca³odobowa

WNIOSKI
Podsumowuj¹c, wiedza na temat wystêpowania zaburzeñ psychicznych w populacji ogólnej jest coraz
lepsza, aczkolwiek zró¿nicowanie wyników badañ epidemiologicznych w ró¿nych krajach dowodzi, i¿ nie
mo¿na ich dowolnie ekstrapolowaæ. Przy ich interpretacji nale¿y zawsze zwróciæ uwagê na zastosowan¹ metodykê, jasno zdefiniowane kryteria zaburzeñ, a tak¿e
dobór badanej grupy.
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