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2,31 mln 
prognozowana liczba zachorowań na 
grypę w sezonie 2020-2021 w sytuacji 
trwającej pandemii

3,04 mln 
prognozowana liczba zachorowań na 
grypę w sezonie 2020-2021 w normalnej 
sytuacji (tj. gdyby nie było pandemii 
COVID-19)

4 356 
przewidywana liczba zgonów z powodu 
grypy w sezonie 2020-2021 w sytuacji 
trwającej pandemii

6 073 
przewidywana liczba zgonów z powodu 
grypy w sezonie 2020-2021, gdyby nie było 
pandemii COVID-19

3,11 mld PLN
szacowany całkowity koszt grypy  
w sezonie 2020-2021 w sytuacji trwającej 
pandemii

0,49 mld PLN – szacowany koszt 
bezpośredni grypy 

2,62 mld PLN – szacowany koszt  
pośredni grypy 

3,33 mld PLN
szacowany całkowity koszt grypy  
w sezonie 2020-2021 gdyby nie było 
pandemii COVID-19

0,65 mld PLN – szacowany koszt 
bezpośredni grypy 

2,68 mld PLN – szacowany koszt  
pośredni grypy 

Raport w liczbach



6 Raport w liczbach

1,23 mld PLN
szacowany koszt absencji chorobowej  
z powodu grypy w sezonie 2020-2021  
w sytuacji trwającej pandemii;  
liczba ta odpowiada 4,83 mln osobodni 
absencji chorobowej

1,02 mld PLN
szacowany koszt absencji chorobowej 
z powodu grypy w sezonie 2020-2021, 
gdyby nie było pandemii COVID-19;  
liczba ta odpowiada 4,04 mln dni absencji 
chorobowej
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Kluczowe wnioski

 → Pandemia COVID-19 istotnie wpłynie na za-
chorowalność na grypę w sezonie 2020-2021. 
Szacujemy, że większa świadomość epide-
miologiczna oraz obowiązujące obostrze-
nia sanitarne mogą obniżyć zachorowalność 
o 724 tys. przypadków. Przewidywana liczba 
zachorowań na grypę w sezonie 2020-2021, 
gdyby nie było pandemii COVID-19, wyniosła-
by 3,04 mln, a w sytuacji pandemii może wy-
nieść 2,31 mln. 

 → Trwająca pandemia zmniejszy liczbę zgonów 
z powodu grypy. W sytuacji pandemii progno-
zowana liczba zgonów na sezon 2020-2021 
wynosi 4 356, a więc o 1,7 tys. mniej niż na-
leżałoby przewidywać w normalnej sytuacji 
(6 073). 

 → Trwająca pandemia nie wpłynie istotnie na 
koszty grypy. Na brak efektu w tym względzie 
składają się dwa równoważące się czynniki.  
Z jednej strony można spodziewać się, że 
pandemia zwiększy jednostkowe koszty 

grypy ze względu na większą ostrożność le-
karzy i pacjentów, która będzie przekładać 
się na dłuższe zwolnienia lekarskie. Z drugiej 
należy oczekiwać mniejszej liczby zachoro-
wań. Ostatecznie szacujemy, że koszty gry-
py w sytuacji pandemii (3,11 mld PLN) będą 
zbliżone od tych, które zaobserwowalibyśmy  
w normalnej sytuacji (3,33 mld PLN). 

 → Istotny wpływ na koszty grypy będą miały 
ludzkie zachowania. Jeśli wzrost ostrożności 
i przezorności przełoży się nie tylko na dłuż-
sze zwolnienia chorobowe, ale także na więk-
szą ich częstotliwość, to społeczny koszt gry-
py – w stosunku do normalnej sytuacji – może 
wzrosnąć nawet o 40 proc. (do 4,69 mld PLN). 
Z kolei jeśli obostrzenia związane z pandemią 
COVID-19 nie będą wystarczające lub jako 
społeczeństwo będziemy je ignorować może 
nie udać się ograniczyć skali epidemii grypy 
w nadchodzącym sezonie, a koszt tej choro- 
by może wzrosnąć o 20 proc. (do 4,02 mld PLN).
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Podsumowanie i omówienie 
wyników

Jak pandemia COVID-19 wpłynie na koszty grypy?

Grypa sezonowa jest chorobą powszech-
ną. Na świecie co roku 5-10 proc. dorosłych  
i 20-30 proc. dzieci zaraża się wirusem grypy  
(WHO, 2012), a szacowana liczba zgonów z powodu 
tej choroby wynosi 290-650 tys. (Iuliano i in., 2018, 
Paget i in., 2019). W Polsce według oficjalnych 
statystyk odnotowuje się rocznie w sumie ok. 5 mln  
zachorowań na grypę, zachorowań grypopo-
dobnych (Influenza Like Illness, ILI) oraz ostrych 
zakażeń dróg oddechowych (Acute Respiratory 
Illness, ARI) (NIZP-PZH, 2020).

W krajach rozwiniętych grypa nie jest 
chorobą niebezpieczną, jednak ze względu na 
wysoką liczbę przypadków, jej coroczne koszty 
na świecie można liczyć w miliardach euro. Na tę 
sumę składają się koszty związane z leczeniem 
choroby i wykorzystaniem zasobów systemu 
opieki zdrowotnej (tzw. koszty bezpośrednie), 
czyli m.in. koszty wizyt lekarskich, badań labo-
ratoryjnych, hospitalizacji i leków. Są to war-
tości namacalne, które (przy przeprowadze-
niu odpowiednich badań) stosunkowo łatwo 
zmierzyć i odnieść do budżetów konkretnych 
osób bądź instytucji. Mniej oczywiste są koszty 
pośrednie, czyli koszty choroby odnoszące 
się do utraconej produktywności i zysków, 
które mogły lecz nie zostały osiągnięte. 
Koszty te ponoszą nie tylko konkretne osoby 
dotknięte chorobą bądź instytucje zajmujące 
się leczeniem, lecz całe społeczeństwo i go-
spodarka, których dobrobyt w kolejnych latach 
traci w wyniku obniżonej produktywności jed-
nostek. Istotnie, badanie dotyczące kosztów 
grypy w Polsce w 2013 r. (Ernst & Young, 2013)  

wykazało, że koszty pośrednie mogą znacz- 
nie przekraczać bezpośrednie.  Autorzy 
raportu szacowali wtedy koszty bezpośred- 
nie na 181 mln PLN w roku o przeciętnej zapadal-
ności i 730 mln w przypadku epidemii, a koszty 
pośrednie na 1,5 mld PLN w roku o przeciętnej 
zapadalności oraz 4,3 mld PLN w przypadku  
epidemii. 

Niniejsze opracowanie ma na celu osza-
cowanie kosztów grypy w Polsce w sezonie 
2020-2021. W ostatnich latach (2015-2019) 
przebieg każdego sezonu grypy w Polsce był 
zbliżony. W związku z pandemią COVID-19 można 
jednak oczekiwać, że sezon grypowy 2020-2021 
będzie mieć odmienny przebieg. Z jednej strony, 
ze względu na wciąż obowiązujące obostrze-
nia oraz większą niż wcześniej świadomość 
epidemiologiczną i higieniczną społeczeństwa, 
zachorowań na grypę w nadchodzącym sezonie 
będzie najprawdopodobniej mniej. Z drugiej 
można spodziewać się, że koszty jednostkowe 
związane z leczeniem chorych na grypę będą 
wyższe. COVID-19 i grypa sezonowa często mają 
zbliżone objawy i do potwierdzenia diagnozy 
zazwyczaj potrzebne są testy laboratoryjne 
(CDC 2020). W związku z tym można spodziewać 
się, że zarówno pacjenci, jak i lekarze, będą  
w nadchodzącym sezonie grypowym ostrożniejsi, 
co może zaowocować podniesieniem kosztów, 
np. przez częstsze i dłuższe zwolnienia lekarskie. 
Zatem najprawdopodobniej w sezonie 2020-2021 
będziemy mieli do czynienia z mniejszą liczbą 
przypadków grypy, ale z wyższymi kosztami jed- 
nostkowymi.
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Analizę oparliśmy na oszacowaniu zapa-
dalności na grypę w pięciu scenariuszach 
(patrz ramka): jednym, porównawczym sce-
nariuszu niepandemicznym (1) oraz czterech 
scenariuszach pandemicznych. Pierwszy – 
bazowy scenariusz pandemiczny (2) – różnił się 
od scenariusza niepandemicznego (1) – dwoma 
czynnikami: w scenariuszu pandemicznym 
obniżona jest zapadalność na grypę, ale za to 
wydłużony czas trwania zwolnień lekarskich 
(zgodnie z danymi ZUS 2020). Trzem kolejnym 

scenariuszom pandemicznym nadano nastę-
pujące założenia: w (3) założono, że każdy 
pracujący chory na grypę udaje się na zwolnie-
nie chorobowe, w (4) założono częstotliwość 
i długość zwolnień jak w scenariuszu (2), ale  
przyjęto skumulowaną zapadalność na grypę  
równą skumulowanej zapadalności w normal- 
nej sytuacji. Z kolei w (5) połączono dwa wcześ-
niejsze, czyli założono równą zapadalność  
i pełne zwolnienia chorobowe dla wszystkich 
pracujących.

W niniejszej analizie rozróżniliśmy bez-
pośrednie i pośrednie koszty choroby. Na kosz- 
ty bezpośrednie składają się koszty wizyt am- 
bulatoryjnych (u lekarzy rodzinnych i specjali-
stów), koszty leczenia farmaceutycznego i kosz- 
ty hospitalizacji. Z kolei koszty pośrednie, zgod- 
nie z uniwersalnie wykorzystywaną metodą ka- 
pitału ludzkiego, zdefiniowane są jako utraco-
na przez społeczeństwo produktywność zwią- 
zana z chorobą (Koopmanschap, Rutten, 1993).  
Ze względu na trudność, czy wręcz brak możli- 
wości oszacowania strat związanych z pracą 
bezpłatną (Krol i in., 2016), w niniejszej pracy 

uwzględniono wyłącznie straty związane z pracą  
płatną.

W przedstawionych analizach uwzględ-
niliśmy utratę produktywności, która może od-
bywać się przez cztery kanały: utrata związana  
z czasową nieobecnością w pracy, utrata zwią-
zana z niezdolnością do pracy, utrata związana 
z przedwczesną śmiertelnością oraz utrata 
związana z obniżeniem produktywności osób, 
które z powodu choroby pracują poniżej swojego 
optymalnego poziomu.

Koszty grypy szacowaliśmy za pomocą anali- 
zy drzewa decyzyjnego (patrz: Dane i metodologia).

(1) scenariusz niepandemiczny – prognozowane koszty w normalnej sytuacji  
(tj. gdyby nie było pandemii koronawirusa),

(2) bazowy scenariusz pandemiczny – prognozowane koszty uwzględniające wpływ 
pandemii koronawirusa; scenariusz różni się od bazowego obniżoną zapadalno-
ścią oraz zwiększoną średnią długością zwolnień lekarskich,

(3) scenariusz pandemiczny zakładający pełne zwolnienia chorobowe – wersja ba-
zowego scenariusza pandemicznego, w której założono, że każdy pracujący cho-
ry na grypę udaje się na pełne zwolnienie chorobowe,

(4) scenariusz pandemiczny – równa zapadalność – wersja bazowego scenariusza 
pandemicznego, ale bez obniżonej zapadalności,

(5) scenariusz pandemiczny – pełne zwolnienia i równa zapadalność – scenariusz  
łączący warunki (3) i (4).
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Zapadalność na grypę w sezonie 2020-2021

Prognozowana liczba zachorowań na grypę  
w sezonie 2020-2021 w sytuacji trwającej pan- 
demii oraz obowiązujących obostrzeń (scena-
riusz 2) wynosi 2,31 mln (tabela 1). Według pro- 
gnozy spośród tych osób 986 tys. będzie szukało 
profesjonalnej pomocy medycznej oraz 31 tys.  
będzie hospitalizowane z powodu grypy. Rów-
nocześnie oszacowaliśmy, że liczba zgonów 
związanych z grypą wyniesie 4,36 tys. 

Z kolei w normalnej sytuacji liczba zacho-
rowań na grypę w sezonie 2020-2021 wyniosła-
by 3,04 mln (scenariusz 1). Spośród tych osób 
1,31 mln szukałoby profesjonalnej pomocy 
medycznej, co skutkowałoby 41 tys. hospitalizacji, 
a liczba zgonów wyniosłaby 6,07 tys. 

Porównanie dwóch bazowych scenariuszy 
– tj. pandemicznego (2) i niepandemicznego 
(1) wskazuje, że trwająca pandemia COVID-19 
zmniejszy liczbę zachorowań na grypę w obecnym 
sezonie o 724 tys., liczbę osób korzystających 
z profesjonalnej pomocy medycznej o 325 tys., 
liczbę hospitalizacji o 10,5 tys., zaś liczbę zgonów 
o 1,7 tys. Warto odnotować, że oszacowane liczby 
zgonów w obydwu scenariuszach są wyraźnie 
wyższe od oficjalnych, których liczba waha się  
między 100 a 200 zgonów rocznie (np. od września  
2018 r. do sierpnia 2019 r. oficjalna liczba zgonów 
z powodu grypy wyniosła 150; NIZP-PZH, 2020). 
Dysproporcja między tymi wartościami wyni-
ka najprawdopodobniej z niskiej jakości pol- 
skich danych dotyczących zgonów wg przyczyn  
(patrz: Dyskusja).

Na podstawie tablic trwania życia za 2019 r.  
(GUS 2020a) oraz przy założeniu równych współ- 
czynników zapadalności na grypę wewnątrz  
wyodrębnionych grup wiekowych (niedyskon-
towaną) liczbę utraconych z powodu grypy lat życia 
(life years lost) oszacowano na 67,5 tys. w sytuacji 

trwającej pandemii (scenariusz 2) oraz na 92,5 tys. 
w scenariuszu niepandemicznym (scenariusz 1).

Trzy dodatkowe scenariusze pandemiczne 
różniące się od bazowego scenariusza pande-
micznego przyjęciem dodatkowych założeń 
dotyczących liczby osób korzystających ze zwol- 
nienia lekarskiego oraz skumulowanej zapa-
dalności na grypę w sytuacji pandemii, nie zmie- 
niają w sposób znaczący prognoz dotyczących 
liczby hospitalizacji, liczby zgonów z powodu 
grypy i liczby utraconych lat życia (tabela 1).  
Uwzględnienie tych scenariuszy ma jednak 
istotny wpływ na zagregowaną liczbę osobodni 
absencji chorobowej z powodu grypy. Wydłużenie 
absencji chorobowych, które zaobserwowa-
liśmy w okresie pandemii, było na tyle wyso- 
kie, że sumaryczna liczba osobodni absencji  
chorobowych w bazowym scenariuszu pande-
micznym (2) była o prawie 800 tys. dni wyższa niż  
w scenariuszu niepandemicznym (1) (4,8 mln vs. 
4,0 mln) mimo tego, że liczba zachorowań w sce- 
nariuszu pandemicznym była o ponad 700 tys. 
niższa. Założenie, że podczas pandemii będziemy 
mieć do czynienia z wydłużonymi zwolnieniami 
lekarskimi, ale nie ze zmniejszoną zapadalnością 
(scenariusz 4) skutkuje zagregowaną długo-
ścią absencji chorobowych równą 6,25 mln dni,  
tj. 2,2 mln więcej niż w (1). Z kolei założenie, że 
każdy chory na grypę skontaktuje się z lekarzem 
(a w konsekwencji każdy pracujący uda się na 
zwolnienie chorobowe – scenariusz 3) skutkuje 
liczbą dni absencji chorobowej z powodu grypy 
wynoszącą ponad 12,4 mln. Połączenie zało-
żeń o równej zapadalności i pełnych zwolnie- 
niach chorobowych (scenariusz 5) prowadzi do  
15,9 mln dni absencji chorobowej z powodu gry- 
py, czyli do prawie 4-krotnego wzrostu tej liczby  
w stosunku do scenariusza niepandemicznego (1).
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Koszty grypy w sezonie 2020-2021

Bezpośrednie, pośrednie i całkowite kosz-
ty grypy w bazowym scenariuszu pandemicz- 
nym (2), w którym założono obniżoną skumulowa-
ną zapadalność na grypę oraz dłuższe trwanie 
zwolnień chorobowych, wyniosły odpowiednio 
493,0 mln PLN, 2 616,0 mln PLN i 3 109,0 mln PLN. 
Scenariusz niepandemiczny (1) cechował się 
zbliżonymi kosztami, które wyniosły odpowiednio 
648,8 mln PLN, 2 680,6 mln PLN i 3 329,4 mln PLN 
(tabela 2). 

Wyniki dla obydwu tych scenariuszy wska-
zują, że koszt grypy w sezonie 2020-2021 nie 
powinien znacząco odbiegać od kosztów, które 
zaobserwowalibyśmy w normalnej sytuacji i po- 
niesionych w poprzednich sezonach. Jednak co 
istotne, przewidywane koszty mogą znacznie 
wzrosnąć w sytuacji, gdyby wszyscy pracujący 

chorzy na grypę udali się na zwolnienie choro- 
bowe. Skutki takiej sytuacji zostały przeana-
lizowane w scenariuszu (3). Uzyskane wyniki 
wskazują, że w stosunku do bazowego sce-
nariusza pandemicznego nastąpiłby wzrost 
kosztów bezpośrednich z 493,0 mln PLN do 
549,6 mln PLN. Jest to efekt przede wszystkim 
zwiększonej liczby wizyt lekarskich, których 
odbycie jest konieczne do otrzymania zwolnienia 
chorobowego. Równolegle wzrosłyby koszty 
pośrednie – z 2 616,0 mln PLN do 4 141,1 mln PLN. 
Jest to skutek ponad dwuipółkrotnego wzrostu 
liczby osobodni absencji chorobowej. Koszt 
całkowity w scenariuszu (3) wyniósłby zatem 
4 690,7 mln PLN.

Założenie, że podczas pandemii zapa-
dalność będzie równa zapadalności, której 

↘  Tabela 1 . Podsumowanie wyników modelu dla scenariuszy (1-5)

Źródło: opracowanie własne PIE.

Wyszczególnienie
Scenariusz

(1) (2) (3) (4) (5)

Zachorowania 3 038 267 2 314 549 2 314 549 3 038 267 3 038 267 

Osoby odbywające wizytę lekarską  
z powodu grypy 1 311 393 986 517 2 314 549 1 311 393 3 038 267 

Hospitalizacje 41 243 30 760 30 760 41 243 41 243 

Przypadki niepełnosprawności 638 486 486 638 638 

Zgony 6 073 4 356 4 356 6 073 6 073 

Utracone lata życia 92 566 67 654 67 654 92 566 92 566 

Osobodni hospitalizacji 509 944 380 408 380 408 509 944 509 944 

Osobodni absencji chorobowej - grypa 4 036 137 4 831 222 12 372 650 6 251 304 15 901 541

Osobodni absencji chorobowej - powikłania 1 226 623 1 324 206 1 074 278 1 727 135 1 397 066
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moglibyśmy oczekiwać w normalnej sytuacji,  
ale długość zwolnień chorobowych wciąż 
pozostanie wydłużona (scenariusz 4) skutku-
je podniesieniem kosztów bezpośrednich 
do 648,8 mln PLN, kosztów pośrednich do 
3 369,7 mln PLN i kosztów całkowitych do 
4  460,7 mln PLN. W stosunku do bazowe- 
go scenariusza pandemicznego są to warto- 
ści wyższe odpowiednio o 32 proc., 29 proc.  
i 29 proc.

Najwyższymi kosztami zarówno bezpo-
średnimi, jak i pośrednimi, cechują się osza-
cowania dla scenariusza (5), łączącego założe-
nia o równej zapadalności podczas pandemii  
i w normalnej sytuacji oraz o pełnych zwolnie-
niach chorobowych. Bezpośrednie koszty me- 
dyczne wyniosły w tym scenariuszu 721,2 mln 
PLN, pośrednie 5 328,9 mln PLN a całkowite  
6 050,1 mln PLN. Są to wartości wyższe od bazo-
wego scenariusza pandemicznego odpowiednio 
o 46 proc., 104 proc. i 95 proc.

Wyniki trzech alternatywnych scenariuszy 
pandemicznych należy traktować jako wartości 

maksymalne. Są dowodem na to jak istotny 
wpływ na koszt grypy w nadchodzącym sezonie  
będą miały ludzkie zachowania. Wzrost ostroż-
ności i przezorności, a tym samym częstsze uda- 
wanie się na zwolnienie chorobowe, mogą pod-
nieść społeczny koszt grypy nawet o 40 proc. 
(scenariusz niepandemiczny vs. scenariusz pan- 
demiczny z pełnymi zwolnieniami). Z kolei jeśli  
obostrzenia związane z pandemią COVID-19  
nie będą wystarczające lub jako społeczeństwo 
będziemy je ignorować, może nie udać się 
ograniczyć skali epidemii grypy w nadchodzą-
cym sezonie a koszt tej choroby może wzro-
snąć o 20 proc. (scenariusz niepandemiczny  
vs. scenariusz pandemiczny bez obniżonej 
zapadalności). Połączenie dwóch powyższych 
efektów (choć mało prawdopodobne, gdyż 
np. pełne zwolnienia chorobowe powinny 
ujemnie wpływać na liczbę przypadków grypy) 
będzie zaś skutkować ponad 80-procentowym 
wzrostem kosztu (scenariusz niepandemiczny 
vs. scenariusz pandemiczny bez obniżonej zapa- 
dalności z pełnymi zwolnieniami chorobowymi).

↘  Tabela 2 . Bezpośrednie, pośrednie i całkowite koszty grypy w sezonie 2020-2021 (w mln PLN)

Uwaga: w nawiasach podano 95-procentowe przedziały ufności otrzymane na podstawie probabilistycznej analizy wrażliwości.

Źródło: opracowanie własne PIE.

Scenariusz Koszty 
bezpośrednie Koszty pośrednie Koszty całkowite

(1) scenariusz niepandemiczny 
normalna sytuacja, tj. bez pandemii koronawirusa

648,8

(307,2 - 1 202,3)

2 680,6

(628,9 - 7 254,1)

3 329,4

(1 114,7 - 8 045,3)

(2) bazowy scenariusz pandemiczny 
obniżona zapadalność i wydłużone zwolnienia  
lekarskie w stosunku do scenariusza (1)

493,0

(194,8 - 1 019,5)

2 616,0

(538,7 - 7 800,1)

3 109,0

(1 112,9 - 8 447,7)

(3) scenariusz pandemiczny – pełne zwolnienia chorobowe 
obniżona zapadalność, wydłużone zwolnienia lekarskie  
i 100-proc. częstotliwość wystawiania zwolnień lekarskich

549,6

(216,7 - 1 121,2)

4 141,1

(705,2 – 14 155,0)

4 690,7

(1 289,5 - 14 833,9)

(4) scenariusz pandemiczny – równa zapadalność  
równa zapadalność i wydłużone zwolnienia lekarskie

648,8

(309,2 - 1 196,3)

3 369,7

(789,0 - 9 316,9)

4 018,5

(1375,0 - 9 970,8)

(5) scenariusz pandemiczny – równa zapadalność i pełne 
zwolnienia chorobowe  
równa zapadalność, wydłużone zwolnienia lekarskie  
i 100 proc. częstotliwość wystawiania zwolnień lekarskich

721,2

(342,4 - 1 320,7)

5 328,9

(1 012,4 - 17 203,6)

6 050,1

(1 616,9 - 17 866,2)



13Podsumowanie i omówienie wyników

Utracona produktywność z powodu absencji chorobowej

Najistotniejszą składową kosztów w każ-
dym z przeanalizowanych scenariuszy są koszty 
utraty produktywności wynikające z absencji 
chorobowej (zarówno z powodu grypy, jak i jej po- 
wikłań). W normalnej sytuacji powinniśmy w se- 
zonie 2020-2021 oczekiwać kosztów absencji 
chorobowej na poziomie 1,39 mld PLN, z czego 
1,02 mld PLN przypadałoby na samą grypę,  
a 0,37 mld PLN na powikłania. Pandemia COVID-19 
wg scenariusza bazowego podniesie powyższe 
koszty do 1,61 mld PLN (grypa: 1,23 mld PLN, 
powikłania: 0,38 mld PLN), pełne zwolnienia 
lekarskie do 3,46 mld PLN (grypa: 3,14 mld PLN, 
powikłania: 0,32 mld PLN), równa zapadalność 
do 2,08 mld PLN (grypa: 1,59 mld PLN, powikła-
nia: 0,49 mld PLN), a połączenie pełnych zwol-
nień chorobowych z równą zapadalnością do  
4,46 mld PLN (grypa: 4,03 mld PLN, powikłania: 
0,41 mld PLN).

Porównanie alternatywnych scenariuszy 
pandemicznych (3-4) do scenariuszy bazowych 
wskazuje również, że w najbliższym sezonie za-
chorowania jednostek mogą mieć istotny wpływ 
na produktywność przedsiębiorstw. 

W niniejszym opracowaniu koszty pośrednie 
liczone są z perspektywy społecznej, czyli jako 
wartość obecna utraconej produktywności  
z powodu absencji w pracy, niepełnosprawności 
i przedwczesnego zgonu. Jest to najczęściej 
wykorzystywana perspektywa, jednak do kosz- 
tów pośrednich można podejść również z per-
spektywy indywidualnej, czyli szacować wartość 
utraconego dochodu oraz czasu wolnego z punk- 
tu widzenia pracownika lub z perspektywy pra-
codawcy (Berger i in., 2001).

Oczywistym i oszacowanym powyżej kana-
łem utraty produktywności przedsiębiorstw jest 
wpływ absencji chorobowej na koszty pracy 
firmy. Z punktu widzenia pracodawcy absencja 
pracownika oznacza konieczność ponoszenia 

kosztu (część wynagrodzenia pracownika w sy- 
tuacji nieobecności wywołanej chorobą) mimo 
zerowej produktywności pracownika. Jednak  
z perspektywy pracodawcy, absencja pracow-
ników wpływa na produktywność firmy także 
poza efektem wypłaty wynagrodzenia za okres 
choroby. 

Po pierwsze w przypadku krótkoterminowej 
nieobecności, a więc takiej, która występuje 
w większości przypadków grypy, przy określo-
nych zasobach pracy jakimi dysponuje przed-
siębiorstwo, znalezienie pełnego zastępstwa 
może być niewykonalne. W takiej sytuacji firma 
może być zmuszona do delegowania (części) obo-
wiązków chorych pracowników na inne osoby, co 
może generować dodatkowe koszty związane  
z wypłatą nadgodzin. Przejęcie zadań przez innych 
pracowników może ponadto odbić się negatyw-
nie na efektywności ich własnej pracy stanowiąc 
koszt alternatywny takiego działania. 

Po drugie nie zawsze zastosowanie rozwią-
zania polegającego na czasowym zastępstwie 
przez innych pracowników firmy jest możliwe. 
W szczególności sytuacja taka może mieć miej- 
sce, gdy nieobecni pracownicy posiadają 
kluczową wiedzę z punktu widzenia działania 
przedsiębiorstwa, gdy rezultaty ich pracy są ściśle 
powiązane z pracą wykonywaną przez innych 
pracowników lub gdy w firmie występuje problem 
nieobsadzonych stanowisk pracy (Grinza, Rycx, 
2020). W takich sytuacjach absencja chorobowa 
pracowników może prowadzić do rezygnacji  
z części zaplanowanych działań operacyjnych 
bądź odroczenia ich w czasie.

Przeprowadzone niedawno badanie, łączą- 
ce dane dotyczące produktywności przedsię-
biorstw z wynikami dotyczącymi absencji cho-
robowej pracowników wskazuje, że wzrost nie-
obecności w pracy z powodu choroby o 1 punkt 
procentowy prowadzi do spadku produktywności  
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o 0,24 proc. (Grinza, Rycx, 2020). Ten wpływ jest  
zróżnicowany w zależności od rodzaju wykony-
wanej pracy oraz wielkości przedsiębiorstwa. 
Wpływ nieobecności w pracy na wyniki firm jest 
szczególnie silny w przypadku pracowników  
o wysokich kompetencjach oraz pracowników 
fizycznych. Ponadto wpływ ten jest zróżnicowany 
ze względu na wielkość przedsiębiorstwa.  
W przypadku absencji chorobowej szczegól-
nie spada wydajność firm produkcyjnych, 
firm, których działalność wymaga wysokie- 
go udziału kapitału finansowego a także  
małych i średnich przedsiębiorstw. Na podsta- 
wie badania Grinzy i Ryncxa (2020) można wnio-
skować, że absencja w pracy jest szczególnie 
dotkliwa dla firm, w których występuje kom-
plementarność czynników produkcji, gdyż brak 
pracownika będzie skutkował tym, że część 
innych czynników (np. kapitału) pozostanie nie- 
używana. 

Kolejnym negatywnym efektem absencji  
w pracy może być obniżenie morale i motywacji 
pracowników, którzy muszą zastępować nie-
obecnych, co może skutkować pogorszeniem 
relacji między pracownikami i obniżeniem pro-
duktywności całego przedsiębiorstwa.

Wnioskując na podstawie niniejszej analizy  
należy pamiętać, że z perspektywy pracodawcy, 

wartość utraconej produktywności spowodo-
wanej nieobecnością pracowników może 
przekraczać wartość produktu wytwarzanego 
przez chorych pracowników liczonego zgodnie  
z perspektywą społeczną.

W scenariuszach pandemicznych (2-5) liczba 
osobodni absencji chorobowej była znacznie 
wyższa niż w scenariuszu niepandemicznym. 
O ile w normalnej sytuacji, gdyby nie wystąpiła 
pandemia COVID-19 (scenariusz 1) liczba 
utraconych osobodni pracy z powodu grypy 
(bez powikłań) wyniosłaby nieco ponad 4 mln, 
to w sytuacji pandemii wzrasta ona do 4,8 mln 
(+20 proc.). Najwyższa szacowana absencja 
występuje w scenariuszach (3) oraz (5) i osiąga 
wartości odpowiednio dwu- i trzykrotnie wyższe 
niż w sytuacji gdyby nie było pandemii. Wedle 
przedstawionych powyżej argumentów koszty 
utraconej produktywności firm dla oszacowa-
nych scenariuszy będą wahały się w zależności  
od charakteru działalności firmy, jej wielkości  
a także udziału pracowników przebywających 
na zwolnieniu lekarskim w stosunku do całego 
zatrudnienia. W tym sensie oszacowanie tego  
rodzaju kosztów (poza oszacowanymi warto-
ściami kosztów pośrednich z perspektywy 
społecznej) jakie w długim okresie poniesie cała  
gospodarka, wykracza poza zakres tej analizy.

Koszty grypy w podziale na grupy wiekowe

We wszystkich scenariuszach najwyższe 
koszty bezpośrednie generowane są przez grupę 
wiekową 50-64 (tabela 3). Koszty leczenia tej grupy 
stanowią w każdym scenariuszu ponad 40 proc. 
kosztów bezpośrednich. Wynika to z relatywnie 
wysokiej liczebności grupy (7,4 mln), relatywnie 

wysokiej zapadalności (druga najwyższa po grupie 
0-4) oraz relatywnie wysokich kosztów leczenia. 
Wysokie koszty opieki medycznej generuje także  
leczenie chorych na grypę w wieku 65+. Jest to  
około 25-30 proc. całkowitych kosztów bezpo- 
średnich, w zależności od scenariusza (tabela 3).
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↘  Tabela 3 . Bezpośrednie, pośrednie i całkowite koszty grypy w sezonie 2020-2021 w podziale na grupy wiekowe (w mln PLN)

Uwaga: w nawiasach podano 95-procentowe przedziały ufności otrzymane na podstawie probabilistycznej analizy wrażliwości.  

Źródło: opracowanie własne PIE.

Scenariusz Koszty
Scenariusz

0-4 5-17 18-49 50-64 65+

1

bezpośrednie 38,0 (11,6-86,3) 27,1 (8,0-66,6) 120,7 (16,5-352,0) 276,3 (86,4-639,2) 186,7 (19,2-592,7)

pośrednie 225,7 (9,6-1 006,2) 194,3 (25,4-676,0) 1 097,5 (72,2-4 572,2) 1 011,0 (136,5-3 286,9) 152,1 (8,1-627,1)

całkowite 263,7 (33,9-1 052,5) 221,4 (44,1-709,1) 1 218,2 (105,8-4 802,9) 1 287,3 (301,9-3 667,2) 338,8 (34,1-1 090,0)

2

bezpośrednie 25,6 (4,6-68,8) 18,8 (4,3-50,5) 96,8 (7,0-324,7) 221,6 (56,4-550,4) 130,2 (2,5-523,9)

pośrednie 214,6 (6,3-1 054,2) 178,6 (17,6-706,1) 1 118,2 (40,1-5 310,3) 988,1 (110,7-3 573,4) 116,4 (1,5-565,6)

całkowite 240,2 (17,1-1 093,6) 197,4 (27,7-732,5) 1 215,0 (54,3-5 498,7) 1 209,7 (219,2-3 911,2) 246,7 (4,7-1 001,1)

3

bezpośrednie 26,9 (4,7-73,9) 20,4 (4,3-55,3) 115,9 (7,7-392,0) 249,7 (64,3-608,0) 136,7 (2,7-550,7)

pośrednie 329,0 (7,8-1 747,7) 326,3 (22,7-1 536,0) 1 887,6 (44,8-10 323,6) 1 473,8 (116,9-6 371,2) 124,4 (1,6-611,3)

całkowite 355,9 (20,2-1 790,7) 346,7 (34,4-1 562,9) 2 003,5 (64,2-10 578,7) 1 723,5 (244,7-6 711,8) 261,1 (5,2-1 063,6)

4

bezpośrednie 38,0 (11,6-86,8) 27,1 (8,0-66,3) 120,7 (16,5-353,6) 276,3 (86,4-639,0) 186,7 (18,6-587,9)

pośrednie 319,0 (12,5-1 469,9) 257,1 (30,4-976,7) 1 394,5 (85,8-6 086,4) 1 232,2 (156,2-4 228,2) 166,9 (9,1-676,8)

całkowite 357,0 (38,3-1 518,0) 284,2 (49,4-1 011,0) 1 515,2 (121,0-6 276,4) 1 508,6 (326,4-4 592,5) 353,5 (35,1-1 129,1)

5

bezpośrednie 39,9 (11,7-91,8) 29,4 (7,8-71,9) 144,6 (18,8-431,1) 311,4 (97,9-711,0) 195,9 (19,7-617,6)

pośrednie 489,1 (15,1-2 420,0) 469,7 (37,4-2 123,7) 2 353,9 (92,3-12 237,7) 1 837,8 (162,7-7 768,7) 178,3 (9,2-733,2)

całkowite 529,0 (42,2-2 470,6) 499,0 (59,1-2 156,3) 2 498,5 (138,6-12 491,5) 2 149,3 (357,9-8 152,4) 374,2 (36,5-1 201,9)
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Najwyższe koszty pośrednie są genero-
wane przez grupy wiekowe 18-49 oraz 50-64. 
Pierwsza w każdym scenariuszu odpowiada za  
przynajmniej 40 proc. kosztów pośrednich, a dru- 
ga za przynajmniej 30 proc. Wysoki wpływ po-
wyższych grup wiekowych na koszty pośrednie 
wynika z ich relatywnie dużej liczebności (w szcze- 
gólności grupa 18-49), relatywnie wysokiej 
zapadalności (grupa 50-64) oraz tego, że są to 
grupy aktywne zawodowo, a więc odpowiada- 

jące za większość produktywności utraconej  
z powodu grypy. Dużą część kosztów pośred-
nich dla tych grup generuje również produk-
tywność utracona w wyniku przedwczesnego  
zgonu.

Pod względem kosztów całkowitych również 
dominują grupy 18-49 oraz 50-64. Każda z nich, nie- 
zależnie od scenariusza, generuje blisko 40 proc.  
całkowitych kosztów grypy (a w przypadku grupy  
18-49 w scenariuszu (3) nawet ponad 40 proc.).

Koszty grypy w podziale na główne składowe

Koszty bezpośrednie i pośrednie można 
podzielić na uwzględnione w modelu składowe. 
Wśród kosztów bezpośrednich będą to koszty 
ambulatoryjnego leczenia grypy, koszt samo-
leczenia, koszt szpitalnego leczenia powikłań  
(tj. koszty hospitalizacji) oraz koszt ambulatoryj-
nego leczenia powikłań. Przeanalizowane koszty 
pośrednie możemy podzielić na koszty związa-
ne z utratą produktywności w efekcie absencji 
chorobowej z powodu grypy, koszty obniżonej 
produktywności w pracy chorych na grypę, koszty 
związane z utratą produktywności w efekcie ab-
sencji chorobowej z powodu powikłań (leczenie 
ambulatoryjne i szpitalne) oraz koszty związane  
z utratą produktywności z powodu przedwczes-
nego zgonu i niepełnosprawności. Koszty wg 
powyższego podziału prezentujemy w tabeli 4, 
a koszty w podziale na składowe i grupy wieku  
– w załączniku C.

Największą część oszacowanych kosztów 
grypy stanowią koszty absencji chorobowej.  
W scenariuszach, w których nie zakładamy, że każ- 
dy pracujący chory na grypę udaje się na zwol-
nienie lekarskie (1, 2 i 4) utrata produktywności 

związana z absencją chorobową z powodu grypy 
(pominęliśmy powikłania) została wyceniona na 
ponad 1 mld PLN – 1,02 mld PLN wg scenariusza (1), 
1,23 mld PLN (2) oraz 1,59 mld PLN (3). Jeśli jednak 
założymy, że każdy pracujący chory na grypę 
udaje się na zwolnienie lekarskie koszty te rosną 
do 3,14 mld PLN (jeśli założymy obniżoną zapadal-
ność – scenariusz 3) lub nawet 4,03 mld PLN (jeśli 
założymy normalną zapadalność – scenariusz 5).

Wśród kosztów bezpośrednich składową  
o najwyższej wartości są hospitalizacje związane  
z grypą i jej powikłaniami. Wyceniono je na ok.  
300-400 mln PLN, co – w zależności od scena-
riusza – stanowi ok. 60-65 proc. wszystkich kosz-
tów bezpośrednich.

Wśród kosztów pośrednich, poza wspo-
mnianą utratą produktywności z powodu absencji 
chorobowej, najwyżej wyceniana jest utracona 
produktywności ze względu na przedwczesny 
zgon. Wartości te wahają się w przedziale 
400-600 mln PLN (w zależności od przyjętych 
współczynników zapadalności) i stanowią,  
w zależności od scenariusza 9-17 proc. kosztów 
całkowitych (i 11-21 proc. kosztów pośrednich).
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↘  Tabela 4 . Bezpośrednie, pośrednie i całkowite koszty grypy w sezonie 2020-2021 w podziale na składowe (w mln PLN)

Uwaga: w nawiasach podano 95-procentowe przedziały ufności otrzymane na podstawie probabilistycznej analizy wrażliwości.  

Źródło: opracowanie własne PIE.

Koszty Składowa
Scenariusz

(1) (2) (3) (4) (5)

Be
zp

oś
re

dn
ie

ambulatoryjne leczenie 
grypy 120,4 (48,6-247,7) 90,7 (30,5-207,3) 205,6 (70,7-456,4) 120,4 (48,7-245,8) 268,5 (110,1-541,9)

samoleczenie grypy 68,7 (15,6-188,8) 52,8 (10,2-159,8) - 68,7 (15,7-189,9) -

hospitalizacja 423,9 (167,5-881,1) 322,4 (105,7-744,1) 322,4 (105,7-739,2) 423,9 (169,3-876,5) 423,9 (168,6-876,9)

ambulatoryjne leczenie 
powikłań 36,0 (19,2-61,5) 27,1 (12,3-51,2) 21,8 (9,7-41,6) 36,0 (19,2-61,3) 28,7 (15,1-49,6)

Po
śr

ed
ni

e

absencja chorobowa  
– grypa 1 024,1 (134,3-3 708,5) 1 225,9 (138,9-4 774,1) 3 139,2 (334,9-12 487,9) 1 586,1 (209,1-5 753,0) 4 034,7 (489,7-15 116,8)

obniżona produktywność 
w pracy 405,6 (20,6-1 766,0) 324,9 (14,2-1 508,2) - 405,6 (20,4-1 775,3) -

absencja chorobowa 
– powikłania 367,6 (88,3-1 038,0) 380,0 (78,0-1 161,6) 316,6 (64,8-964,0) 494,8 (116,6-1 427,6) 411,0 (96,0-1 172,0)

zgony 571,2 (37,1-1 980,9) 444,9 (26,3-1 621,2) 444,9 (26,8-1 611,1) 571,2 (36,5-1 980,3) 571,2 (37,0-1 987,1)

niepełnosprawność 312,1 (20,0-1 104,7) 240,4 (13,8-909,6) 240,4 (14,0-903,2) 312,1 (19,5-1 085,9) 312,1 (20,4-1 102,6)
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Koszty grypy a szczepienia

Wnioski

W Polsce do tej pory nie opracowano kom-
pleksowej analizy efektywności kosztowej 
szczepień na grypę dla całej populacji, co 
wynika z braku dostępności kompleksowych 
i wiarygodnych danych dotyczących kosz- 
tów jednostkowych, wskaźników epide-
miologicznych oraz schematów leczenia. 
Dostępne są opracowania ograniczające się 
do grupy wiekowej 65+, które wskazują na 
efektywność szczepień dla tej grupy z per-
spektywy Narodowego Funduszu Zdrowia 
(Brydak i in., 2012, Kaczyński i in., 2017) oraz  
z połączonej perspektywy płatnika i pacjen-
ta (Kaczyński i in., 2017). W obydwu opra-
cowaniach uwzględniono wyłącznie koszty  
bezpośrednie.

Analiza efektywności kosztowej szcze-
pień na grypę w Polsce wykracza poza zakres 
niniejszego opracowania.

Jeśli jednak w sezonie 2020-2021 wyszcze-
pialność na grypę wyraźnie wzrośnie (z uwagi 
na częste doniesienia prasowe o wysokim 
popycie na szczepionki na grypę wydaje się to 
prawdopodobnym scenariuszem) to możemy 
spodziewać się istotnych zmian w kosztach. 
Z jednej strony będziemy mieli do czynienia 
z nową składową kosztów bezpośrednich, tj. 
z kosztem szczepienia. Z drugiej szczepienia 
ograniczą zapadalność, a więc będą miały 
ujemny wpływ na pozostałe składowe kosztów, 
zarówno bezpośrednich jak i pośrednich. 
Ostateczny efekt jest trudny do oszacowania 
a wyniki badań zagranicznych są rozbieżne. 
Dla przykładu, spośród badań dotyczących 
efektywności kosztowej szczepień na grypę 
w grupach wiekowych przeanalizowanych 
przez Leidnera i in. (2019) 56 proc. wska- 
zało na ujemny wpływ szczepień na koszty grypy. 

Pandemia COVID-19 i związane z nią zmiany  
zachowań oraz wprowadzone środki zapobie-
gawcze najpewniej spowodują, że w sezonie 
2020-2021 struktura kosztów grypy będzie inna 
niż w ostatnich latach. W niniejszym opracowa-
niu oszacowaliśmy wysokość kosztów grypy  
w Polsce w sezonie 2020-2021 i porównaliśmy ją 
z oczekiwanymi kosztami, które ponieślibyśmy 
w normalnej sytuacji (tj. bez COVID-19 i pande-
micznych środków zapobiegawczych).

Wyniki bazowych analiz wskazują, że koszt 
grypy w sezonie 2020-2021 (3,11 mld PLN)  

powinien być zbliżony do kosztu grypy, którego 
należałoby oczekiwać w normalnej sytuacji 
(3,33 mld PLN). Należy jednak spodziewać 
się zmiany struktury tych kosztów – z racji 
obniżonej zapadalności powinny spaść koszty 
opieki zdrowotnej, podczas gdy wydłużony 
czas trwania zwolnień lekarskich powinien 
zwiększyć skalę utraty produktywności z te-
go powodu. Istotny wpływ na ostateczny koszt  
grypy w obecnym sezonie będą miały ludz- 
kie zachowania a także skala obowiązujących 
obostrzeń.
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Oszacowanie kosztów grypy stanowi za-
danie trudne i istotnie zależne od przyjętych 
założeń. Metodologia w tym zakresie jest 
nieujednolicona i często niemożliwa do porów-
nania między poszczególnymi opracowaniami 
(de Francisco i in., 2015). O istotności założeń  
i metodologii w przypadku szacowania kosztów 
grypy mogą świadczyć rozbieżności w osza- 
cowaniach różnych grup naukowców. Dla przy-
kładu Putri i współautorzy (2018) oszacowali 
bezpośrednie i pośrednie roczne koszty grypy  
w Stanach Zjednoczonych na odpowiednio  
3,2 mld USD i 8,0 mld USD. Z kolei Molinari i współ-
autorzy (2007) oszacowali koszty bezpośrednie 
na 10,4 mld USD, a pośrednie na 16,3 mld USD. 
Ponadto oprócz zwyczajowo szacowanych 
kosztów bezpośrednich (wizyty lekarskie, lecze-
nie farmaceutyczne) i pośrednich (utracona pro- 
duktywność związana z absencją w pracy, powi-
kłaniami i zgonami) Molinari i in. do swoich analiz 
włączyli również oszacowanie społecznej warto-
ści życia ludzkiego zgodnie z metodą VSL (value  
of a statistical life) zaproponowaną przez Aldy’ego  
i Viscusiego (2004). Zgodnie z tą metodą całkowite 
koszty grypy w Stanach Zjednoczonych mogą 
wynosić nawet 87,1 mld USD w skali roku.

W przypadku Polski oszacowanie jest trud- 
niejsze ze względu na uboższy zasób literatu-
ry, ograniczoną dostępność danych i wąt- 
pliwą ich jakość. Dlatego też zdecydowano  
się na podejście modelowe, a w przypadku  
braku danych lub wartości współczynników 
posiłkowano się dodatkowymi założeniami  

i opracowaniami zagranicznymi. Biorąc do-
datkowo pod uwagę, że okres pandemii koro-
nawirusa wiąże się z dużą niepewnością epide-
miologiczną i legislacyjną należy zaznaczyć, że 
niniejsze opracowanie, nawet po uwzględnie-
niu analizy wrażliwości, powinno być traktowa-
ne jako eksperyment myślowy obrazujący  
pewne trendy, których możemy się spodziewać  
w sezonie grypowym 2020-2021, a w przypad-
ku konkretnych liczb powinno się zwracać 
uwagę raczej na rząd wielkości niż dokładną  
wartość. 

Należy zaznaczyć, że okres pandemii ko-
ronawirusa wiąże się z dużą niepewnością, 
której źródłem są m.in. niejasna sytuacja epi-
demiologiczna, nieznane przyszłe decyzje władz 
co do wprowadzania kolejnych obostrzeń, 
nieznana skala szczepień na grypę w sezonie 
2020-2021, możliwe komplikacje z dostępem 
do opieki medycznej, itp. Dodatkowo dostęp 
do wielu zbiorów danych, które mogłyby 
istotnie poprawić jakość zawartych w tym 
opracowaniu oszacowań jest niemożliwy,  
a dostępność badań naukowych dotyczących 
grypy i jej kosztów w polskim kontekście – 
znikoma. Dlatego też, choć niniejsze opraco-
wanie wykorzystuje powszechnie stosowaną 
metodologię szacowania kosztów (tj. probabili-
styczne modele decyzyjne), jest ono obarczo- 
ne większą niepewnością niż np. podobne 
opracowania zagraniczne. Wynika to z dużej 
niepewności w zakresie samych współczyn- 
ników i oszacowań kosztów jednostkowych.

Dane i metodologia
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Model decyzyjny

Do oszacowania kosztów grypy wykorzy-
staliśmy model decyzyjny będący syntezą tych 
zaproponowanych przez Clements i in. (2014) 
oraz Brydak i in. (2012). W modelu uwzględniliśmy 
strukturę wiekową populacji: oszacowań doko- 
naliśmy osobno dla następujących grup wieko-
wych: 0-4, 5-17, 18-49, 50-64, 65+. Konstrukcję 
modelu decyzyjnego prezentujemy na wykresie 1. 
Ze względu na to jak istotną częścią obciążenia 
ekonomicznego i zdrowotnego grypy są jej 
powikłania, w modelu uwzględniliśmy także 
rozróżnienie między osobami o wysokim i niskim 
ryzyku powikłań. Do osób o wysokim ryzyku 
zakwalifikowaliśmy wszystkich cierpiących na 
przynajmniej jedną z następujących chorób 

przewlekłych: astma, POCHP (przewlekła ob-
turacyjna choroba płuc), niewydolność serca, 
choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, cho- 
roba Parkinsona lub nowotwór złośliwy. Infor- 
mację o udziale osób o wysokim ryzyku kom-
plikacji w populacji, w zależności od grupy 
wiekowej zaczerpnęliśmy z publikacji Meier 
i in. (2000). Pandemia koronawirusa może 
wpłynąć na strukturę zdrowotną populacji, ze 
względu na możliwą koinfekcję grypy sezonowej  
i COVID-19, jednak wstępne wyniki badań wska-
zują, że przypadki takiej koinfekcji występują 
stosunkowo rzadko (Ozaras i in. 2020). Dlatego też 
we wszystkich rozważanych scenariuszach wy-
korzystaliśmy ten sam zestaw współczynników.

↘  Wykres 1 . Współczynnik WEI i WEI+ dla wybranych krajów

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie Clements i in. (2014) i Brydak i in. (2012).
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W skonstruowanym drzewie decyzyjnym 
założyliśmy, że część pacjentów szuka po- 
mocy medycznej (wizyta u lekarza rodzin-
nego, kardiologa, pulmonologa), a część 
leczy się samodzielnie. Informacje o praw-
dopodobieństwie z jakim osoba chora na grypę 
udaje się do lekarza w zależności od grupy 
ryzyka zaczerpnięto z Molinari i in. (2007). Choć 
oszacowania prawdopodobieństw wizyty w tej 
publikacji są jednymi z jakościowo najlepszych 
dostępnych w literaturze, należy zaznaczyć, że 
dotyczą Stanów Zjednoczonych i analogiczne 
współczynniki dla Polski są prawdopodobnie 
wyższe (ze względu na różnice w dostępie do 
opieki medycznej, jej finansowaniu oraz różnice 
w systemie zwolnień chorobowych).

Można oczekiwać, że w stosunku do nor-
malnej sytuacji podczas pandemii koronawiru- 
sa prawdopodobieństwa wizyty lekarskiej 
ulegną zmianie. Choć można podnieść argument 
za tym, że omawiane prawdopodobieństwo 
zmaleje (ze względu na ograniczoną dostępność 
opieki medycznej), to jego wzrost wydaje się 
bardziej prawdopodobny ze względu na większą 
czujność i świadomość epidemiologiczną 
populacji, bliskość objawów grypy i COVID-19 
oraz to, że wielu pracodawców wprowadziło 
przepisy uniemożliwiające podjęcie pracy, jeśli 
pracownik wykazuje objawy grypopodobne. 
Biorąc to pod uwagę, do bazowych scenariuszy 
niepandemicznego (1) i pandemicznego (2),  
w których prawdopodobieństwa wizyty pozostają 
takie same, rozważyliśmy również scenariusze, 
w których każdy w przypadku objawów grypy 
odbywa wizytę lekarską oraz udaje się na zwol- 
nienie chorobowe – scenariusze (3) i (5).

Kolejnym szczeblem w przyjętym modelu 
decyzyjnym jest możliwość wystąpienia kom-
plikacji. Prawdopodobieństwa wystąpienia 
komplikacji wśród osób, które odbyły wizy-
tę lekarską zaczerpnięto z Meier i in. (2000)  
– osobno dla grupy o wysokim i niskim ryzyku. 
W podejściu modelowym niemożliwe jest roz-
ważenie wszystkich powikłań grypy, dlatego 

też rozważaliśmy cztery powikłania, które wg 
Meier i in. (2000) zdarzają się najczęściej (w na-
wiasach kody międzynarodowej klasyfikacji 
chorób, rewizja dziesiąta – ICD-10): zapalenie 
oskrzeli (J20, J21, J40-J42), zapalenie płuc 
(J12-J18), zakażenie górnych dróg oddechowych  
(J00-J06, J30-J39) oraz zapalenie ucha środkowego  
(H65-H67).

Kwestia osób samoleczących się jest pro-
blematyczna. Z jednej strony mogą cechować 
się one wyższą częstotliwością powikłań np.  
ze względu na brak dostępu do leków wyda-
wanych tylko na receptę, jak leki antywirusowe 
czy antybiotyki. Równie dobrze mogą się jednak 
cechować niższą częstotliwością ze względu na 
potencjalną dodatnią korelację między praw- 
dopodobieństwem wizyty lekarskiej a sta-
nem zdrowia pacjenta (tj. im chory gorzej się 
czuje tym większą ma skłonność do udania 
się do lekarza). W bazowym oszacowaniu 
założono, prawdziwość pierwszej z powyższych 
hipotez, ze względu na to, że znaczna część 
korelacji między prawdopodobieństwem wi- 
zyty a stanem zdrowia powinna zostać zni-
welowana przez stratyfikację chorych na 
grupy o wysokim i niskim ryzyku (grupom tym 
przypisano inne prawdopodobieństwa wizyty). 
Prawdopodobieństwa wystąpienia komplikacji 
dla osób, które nie odbyły wizyty lekarskiej 
obliczyliśmy skalując współczynniki z publikacji 
Meier i in. (2000) przez skuteczność leczenia 
farmakologicznego lekami antywirusowymi 
(Clements i in., 2014). W analogiczny sposób 
oszacowaliśmy odchylenia standardowe.

U części chorych, u których rozwinęły się 
komplikacje, konieczne będzie zastosowanie 
leczenia szpitalnego. Dodatkowo pewien 
odsetek hospitalizowanych pacjentów może 
umrzeć (niektóre komplikacje wymagają-
ce hospitalizacji skutkują zgonem) a pe- 
wien odsetek komplikacji może skutkować 
niepełnosprawnością. Przy dodatkowych 
założeniach, że prawdopodobieństwo hospi-
talizacji, prawdopodobieństwo zgonu oraz 
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prawdopodobieństwo niepełnosprawności 
są niezależne od grupy ryzyka i faktu odbycia 
lub nieodbycia wizyty lekarskiej, warunkowe 
prawdopodobieństwa hospitalizacji i zgonu  
można oszacować na podstawie prawdo-
podobieństw bezwarunkowych. Pierwsze dwa  
zaczerpnięto z Molinari i in. (2007), a praw-
dopodobieństwo niepełnosprawności z Plass 
i in. (2014) (w opracowaniu Plass i współautorzy 
uwzględniają trzy możliwe przyczyny niepeł-
nosprawności: zespół ostrej niewydolności 
oddechowej, utratę słuchu i posocznicę).

Ze względu na dostępność danych, kom- 
pl ikacje wymagające hospital izacj i  po-
dzieliliśmy na te, których główną przyczyną  

jest grypa lub zapalenie płuc oraz te, w któ-
rych główną przyczyną są inne powikłania 
(tj. powikłania krążeniowe i oddechowe). 
Podobny podział hospitalizacji zastosowa-
no u Brydak i in. (2012). Udział poszczegól-
nych typów hospitalizacji  zaadaptowali- 
śmy z Thompson i in. (2004), po uwzględnie-
niu struktury wiekowej polskiej populacji  
(GUS 2020b). 

Dokładne wartości opisanych wyżej praw-
dopodobieństw przejścia, a także odchylenia 
standardowe tych współczynników, rozkłady 
wykorzystane w probabilistycznej analizie 
wrażliwości oraz źródła danych prezentujemy  
w tabeli A1 w załączniku A.

Prognozowana liczba zachorowań na grypę

Od 2010 r. NIZP-PZH publikuje dane o no- 
wych przypadkach grypy i podejrzeń zachorowań 
na grypę z częstotliwością 4 razy w miesiącu 
(w ustalonych, niezmiennych okresach spra- 
wozdawczych). Liczba przypadków sprawoz-
dawana w raportach NIZP-PZH nie ogranicza się 
jednak wyłącznie do grypy, ale obejmuje także 
zachorowania grypopodobne (ILI) oraz ostre 
zakażenia dróg oddechowych (ARI) – zgodnie  
z wytycznymi Komisji Europejskiej (2018).

Liczbę przypadków grypy, ILI oraz ARI wg 
danych NIZP-PZH w latach 2010-2020 ogółem 
i w podziale na grupy wiekowe przedstawia-
my w tabeli 5, a liczbę nowych przypadków  
w okresach sprawozdawczych – na wykresie 2.

Biorąc pod uwagę, że dane NIZP-PZH 
nie odnoszą się wyłącznie do przypadków  

grypy oraz z uwagi na brak oszacowań zapa-
dalności na grypę sezonową dla Polski, 
założyliśmy że współczynniki zapadalności 
na grypę w sezonie 2020-2021 w scena-
riuszu niepandemicznym będą równe wie-
loletnim współczynnikom zapadalności za-
proponowanym przez Tokarsa, Olsen i Reed  
(2018). 

Jak wspominaliśmy, podczas pandemii 
koronawirusa można oczekiwać, że skumu-
lowana zapadalność na grypę spadnie. Skalę 
tego spadku, przy założeniu, że będzie on taki 
sam dla wszystkich chorób ujętych w danych 
NIZP-PZH, oszacowaliśmy konstruując dwie 
prognozy na podstawie tychże danych: prognozę 
dla scenariusza „pandemia” oraz prognozę dla 
scenariusza „normalna sytuacja”.
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↘  Tabela 5 . Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (grypa + ILI + ARI) w Polsce  
       w latach 2010-2020 (w mln)

* od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NIZP-PZH.

Rok Ogółem
Grupa wiekowa

0-4 5-14 15-64 65+

2010 0,55 0,12 0,12 0,27 0,04

2011 1,15 0,23 0,27 0,57 0,09

2012 1,45 0,37 0,33 0,64 0,11

2013 3,13 0,67 0,71 1,48 0,27

2014 3,11 0,78 0,73 1,35 0,25

2015 3,82 0,90 0,88 1,72 0,33

2016 4,31 1,01 1,03 1,92 0,35

2017 5,04 1,17 1,10 2,31 0,47

2018 5,24 1,16 1,14 2,43 0,52

2019 4,79 1,17 1,00 2,15 0,47

2020* 2,25 0,45 0,52 1,06 0,23

↘  Wykres 2 . Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (grypa + ILI + ARI) w Polsce  
        w latach 2010-2020 (48 okresów sprawozdawczych w roku, 4 okresy w miesiącu)

Uwaga: pionowa krzywa odpowiada dacie 16.03.2020 r., czyli w przybliżeniu początkowi lockdownu w Polsce. 

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NIZP-PZH.

400 000

300 000

200 000

100 000

0
2010 2014 20182012 2016 2020



24 Dane i metodologia

Obu prognoz dokonaliśmy za pomocą 
algorytmu Hyndmana-Khandakara dla modelu 
ARIMA (Aurotegressive Integrated Moving 
Average) (Hyndman, Khandakar, 2007) – osobno 
dla czterech grup wiekowych wydzielonych 
w raportach NIZP-PZH (0-4, 5-14, 15-64, 65+). 
Prognozę pandemiczną opracowaliśmy na 

podstawie danych od 1.01.2015 r. do 31.08.2020 r. 
Prognozę dla normalnej sytuacji opracowaliśmy 
na podstawie danych od 1.01.2015 do 29.02.2020. 
Prognozowaną liczbę zachorowań w podziale 
na grupy wiekowe prezentujemy w tabeli 6, zaś 
szczegółową metodologię prognozy, a także 
uzasadnienie jej wykorzystania – w załączniku B.

Zakładając, że procentowy spadek za-
padalności prezentowany w tabeli 5 będzie 
dla grup wieku z raportów NIZP-PZH (0-4, 5-14,  
15-64, 65+) taki sam dla każdego rocznika wieku, 

oszacowano liczbę przypadków w tych samych 
grupach wiekowych co Tokars, Olsen i Reed 
(2018) (czyli 0-4, 5-17, 18-49, 50-64, 65+). Wyniki 
prezentujemy w tabeli 7.

↘  Tabela 6 . Porównanie prognozy liczby zachorowań na grypę, ILI i ARI w sezonie grypowym  
       2020-2021 uwzględniającej zasady dystansowania społecznego (pandemia)  
       oraz prognozy w sytuacji niewprowadzenia tych zasad (normalna sytuacja)

↘  Tabela 7 . Prognozowana skumulowana zapadalność i liczba przypadków  
      w sezonie grypowym 2020-2021

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NIZP-PZH.

Źródło: opracowanie własne PIE.

Wyszczególnienie Prognozowana liczba zachorowań na grypę + ILI + ARI w grupach wiekowych

Szereg ogółem 0-4 5-14 15-64 65+

Scenariusz normalna sytuacja (w mln) 4,61 1,23 1,05 1,87 0,46

Scenariusz pandemia (w mln) 3,34 0,83 0,70 1,50 0,32

Spadek zapadalności (w proc.) 27,4 32,7 33,4 19,8 30,2

Grupa 
wiekowa

Liczba 
ludności 

(31 .12 .2019, 
GUS 2020b)

Skumulowana 
zapadalność 

(normalna 
sytuacja) 

(Tokars, Olsen, 
Reed 2018,  

w proc .)

Liczba 
przypadków 

(normalna 
sytuacja)

Skumulowana 
zapadalność 
(pandemia,  

w proc .)

Liczba 
przypadków 
(pandemia)

Odchylenie 
standardowe 
zapadalności 

(normalna 
sytuacja) 

(Tokars, Olsen, 
Reed 2018)

0-4 1 918 464 12,65 242 661 8,51 163 245 0,0461

5-17 5 030 242 8,67 435 991 6,02 302 890 0,0252

18-49 17 060 466 6,81 1 162 475 5,46 932 188 0,0417

50-64 7 426 385 10,47 777 284 8,39 623 304 0,0351

65+ 6 947 019 6,04 419 855 4,22 292 922 0,0413
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Współczynniki skumulowanej zapadalno-
ści z tabeli 7 oznaczone jako „normalna sy-
tuacja” wykorzystalismy w obliczeniach wg 

scenariuszy (1, 4 i 5), a współczynniki ozna- 
czone jako „pandemia” w scenariuszach (2 i 3).

Koszty w ochronie zdrowia można po-
dzielić na bezpośrednie i pośrednie. Koszty 
bezpośrednie to wszelkie wydatki na opiekę 
zdrowotną, czyli m.in. koszty wizyt lekarskich, 
badań laboratoryjnych, hospitalizacji i leków. 
Koszty pośrednie w ochronie zdrowia, zgodnie  
z powszechnie wykorzystywaną metodą kapitału 
ludzkiego zdefiniowane są jako utracona przez 
społeczeństwo produktywność związana  
z chorobą zarówno w wymiarze pracy płatnej, jak  
i bezpłatnej (Koopmanschap, Rutten, 1993). 

Należy zaznaczyć, że ze względu na trud- 
ność, czy wręcz brak możliwości oszacowania 
strat związanych z pracą bezpłatną produk-
tywność utracona z tego powodu jest pomijana 
w zdecydowanej większości opracowań uwzględ-
niających koszty pośrednie (Krol i in., 2016). Rów-
nież w niniejszej pracy nie uwzględniliśmy utraty 
produktywności powiązanej z pracą bezpłatną.

Nie braliśmy również pod uwagę kosztów 
niemierzalnych, których nie można bezpośrednio 
oszacować w wartościach pieniężnych, jak 
np. ból, utrata czasu wolnego, ograniczenie 
aktywności itd. (Anders i in., 2013).

Utrata produktywności może odbywać się 
przez kilka kanałów. Wśród najistotniejszych 
można wymienić:

 ○  utratę produkcji związaną z czasową nie-
obecnością w pracy,

 ○  utratę produkcji związaną z niezdolno-
ścią do pracy,

 ○  utratę produkcji związaną z przedwcze-
sną śmiertelnością,

 ○  utratę produkcji związaną z obniżeniem 
produktywności osób, które z powodu 
choroby pracują poniżej swojego opty-
malnego poziomu.

Koszty podano w PLN wg wartości z 2020 r.

W ramach kosztów bezpośrednich w modelu 
uwzględniliśmy koszty wizyt ambulatoryjnych 
(u lekarzy rodzinnych i specjalistów), leczenia 
farmaceutycznego i hospitalizacji. Jedynymi 
dostępnymi wyliczeniami bezpośrednich 
kosztów grypy dla polskiego systemu ochrony 
zdrowia są oszacowania dla osób w wieku  
65 lat i starszych (Jahnz-Różyk, 2010; Brydak i in., 
2012). Oszacowania te wykorzystaliśmy dla grupy 
wiekowej 65+ bezpośrednio (po skorygowaniu 
o inflację – GUS 2020c). Dla pozostałych grup 
wiekowych założyliśmy, że różnice w kosztach 

będą proporcjonalne do różnic między grupami 
wiekowymi u Clements i in. (2014).

Za koszt ambulatoryjnego leczenia grypy 
(wizyta na wykresie 1) oraz za koszt leczenia po- 
wikłań z grupy zakażenie górnych dróg odde-
chowych przyjęliśmy 121,23 PLN dla grupy wie-
kowej 65+ – jest to skorygowany o inflację koszt 
ambulatoryjnego leczenia zakażeń górnych 
dróg oddechowych u Jahnz-Różyk (2010). Za 
koszt ambulatoryjnego leczenia pozostałych 
powikłań dla grupy wiekowej 65+ przyjęliśmy 
223,59 PLN – jest to skorygowany o inflację koszt 

Koszty grypy

Koszty bezpośrednie
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ambulatoryjnego leczenia zewnątrz-szpitalnego 
zapalenia płuc u Jahnz-Różyk (2010). Koszty dla 
pozostałych grup wiekowych przeskalowaliśmy 
proporcjonalnie do różnic w kosztach ambula-
toryjnego leczenia powikłań grypy między gru- 
pami wiekowymi z publikacji Clements i in. (2014).

Za koszt samoleczenia grypy (brak wizyty 
na wykresie 1) przyjęto połowę kosztów le-
czenia farmaceutycznego zakażeń górnych 
dróg oddechowych z Jahnz-Różyk (2010)  
– 39,81 PLN. Jest to wartość zbliżona do rynkowej 
ceny popularnego zestawu leków dostęp-
nych bez recepty służących do leczenia grypy  
i przeziębienia.

Koszt hospitalizacji z powodu grypy i za-
palenia płuc dla grupy wiekowej 65+ wyceniono 

na 9 176,02 PLN, a koszt hospitalizacji z powodu 
innych powikłań na 7 336,50 PLN. Pierwsza z tych 
wartości odpowiada skorygowanemu o inflację 
kosztowi hospitalizacji z powodu zapalenia płuc 
lub zakażenia dróg oddechowych u Jahnz-Różyk 
(2010), a druga – kosztowi hospitalizacji z powodu 
krążeniowych lub oddechowych powikłań grypy  
z tego samego opracowania. Koszty dla pozosta- 
łych grup wiekowych przeskalowano proporcjo- 
nalnie do różnic w kosztach szpitalnego leczenia 
powikłań grypy między grupami wiekowymi  
z Clements i in. (2014).

Podsumowanie danych wejściowych wy- 
korzystanych przy szacowaniu kosztów bez-
pośrednich prezentujemy w tabeli A2 w za- 
łączniku A.

Za koszt jednego dnia utraconej produk-
tywności przyjęliśmy 253,73 PLN (niezależnie 
od powodu: absencji chorobowej, zgonu, nie-
pełnosprawności). Koszt ten oszacowaliśmy na 
bazie średniej płacy brutto w czerwcu 2020 r. 
(5286 PLN, GUS 2020d) i przy założeniu, że rok ma 
250 dni roboczych. Za odchylenie standardowe 
powyższej wartości przyjęliśmy 204,76 PLN, 
po uwzględnieniu współczynnika zmienności  
(0,807) (GUS, 2018).

Rozważaliśmy cztery rodzaje kosztów 
pośrednich: koszt absencji w pracy, koszt 
obniżonej produktywności w pracy osób chorych, 
które kontynuują pracę, utratę produktywności 
z powodu przedwczesnego zgonu oraz utratę 
produktywności z powodu niepełnosprawności.

Jednym z czynników różnicujących szaco- 
wane scenariusze jest długość absencji choro- 
bowej zarówno w przypadku grypy, jak i w przy-
padku jej komplikacji. Zgodnie z danymi Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS, 2020) w drugim 
kwartale 2020 r. zwolnienia chorobowe były 
średnio dłuższe niż obserwowane wcześniej. 

Biorąc pod uwagę, że skala tego przyrostu 
(zwolnienia o 20-60 proc. dłuższe, w zależności od 
choroby) zdecydowanie przewyższa zmienność 
długości zwolnień chorobowych z ostatnich lat 
(wykres 3), czasową zbieżność zaobserwowa- 
nego przyrostu z pandemią COVID-19 oraz brak  
innych istotnych wydarzeń, które mogłyby wpły-
nąć na tak znaczące zmiany w długości zwol- 
nień w analizowanym okresie bezpiecznym wy-
daje się założenie, że zaobserwowany wzrost 
długości zwolnień chorobowych w II kwartale  
2020 r. jest bezpośrednim skutkiem pandemii.

Koszt absencji w pracy dla grypy i jej roz-
ważanych powikłań oszacowano jako iloczyn 
kosztu jednego dnia absencji przemnożony 
przez średnią długość zwolnienia z powodu 
danej jednostki chorobowej wg kodów ICD-10 
(ZUS, 2020). Biorąc pod uwagę przedstawiony  
w poprzednim akapicie argument o przyczynowo-
skutkowym oddziaływaniu pandemii COVID-19 
na długość zwolnień chorobowych, dla scenariu-
sza niepandemicznego (1) przyjęliśmy średnią 
długość zwolnienia z 2019 r., a dla scenariuszy 

Koszty pośrednie
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pandemicznych (2-5) – średnią długość zwolnie- 
nia z II kwartału 2020 r. Dla grypy (ICD10: J10,  
J11) były to odpowiednio długości 5,8 dni  
i 9,0 dni, dla zapalenia oskrzeli (J20, J21, J40-J42) 

– 7,0 i 11,0 dni, dla zakażenia górnych dróg 
oddechowych (J00-J06, J30-J39) – 5,2 i 7,3 dni,  
a dla zapalenia ucha środkowego (H65-H67)  
6,5 i 7,8 dni.

W oszacowaniu kosztu absencji uwzględ-
niliśmy współczynnik zatrudnienia. Dla grup  
wiekowych 18-49 i  50-64 wartość tego 
współczynnika ustaliliśmy na 0,73 (Eurostat, 
2020a) a dla grupy 65+ na 0,053 (GUS 2020e). 

Choroby osób młodszych niż 18 lat również 
wiążą się z absencjami w pracy z powodu 
zwolnień na opiekę nad dzieckiem, jednak 
dane o tych zwolnieniach nie są publikowane. 
Założyliśmy, że każda choroba dziecka w wieku 
0-4 oraz co druga choroba dziecka w wieku 5-17 
(grypa oraz powikłania), podczas której odbyto 
wizytę lekarską, wiąże się z absencją rodzica 
w pracy o tej samej długości co w przypadku 
choroby własnej (ponownie po uwzględnieniu 

współczynnika zatrudnienia 0,73). Koszt absencji  
z powodu grypy ponoszony jest przez każdą 
osobę, która odbyła wizytę lekarską. Koszt 
absencji z powodu powikłań ponoszony jest przez 
każdą osobę, u której rozwinęły się powikłania.

Koszt absencji z powodu hospitalizacji 
dla osoby pracującej oszacowaliśmy jako 
iloczyn średniego czasu hospitalizacji (Jahnz-
Różyk, 2010) i kosztu absencji. Przyjęliśmy 
również, że po hospitalizacji chory nie wraca 
od razu do pracy i udaje się na zwolnienie 
lekarskie, za którego długość przyjęto ważoną 
częstotliwością średnią długość zwolnienia 
z powodu rozważanych powikłań leczonych  
ambulatoryjnie.

↘  Wykres 3 . Średnia długość zwolnień lekarskich z powodu grypy, zapalenia oskrzeli, zapalenia 
        płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenia ucha środkowego  
        od I kwartału 2017 do II kwartału 2020 r .

Źródło: opracowanie PIE na podstawie ZUS (2020).
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Przyjmując, że średni czas trwania objawów 
grypy to 5 dni, zauważając, że średnio pięć na 
siedem z tych dni przypada na dni robocze oraz 
zakładając obniżenie produktywności o 50 proc., 
jeśli osoba chora na grypę decyduje się pracować 
(Nichol, 2001) utraconą produktywność dla osoby 
pracującej oszacowaliśmy na 1,7857 dni pracy.

Społeczny koszt zgonów oszacowano 
jako wartość obecną utraconych zarobków 
(przy stopie dyskontowej równej 3,5 proc.; 
Treasury H.M.S., 2018) przy założeniu zerowych 
współczynników zatrudnienia dla osób w wieku 
0-19 lat oraz 0,73 dla osób w wieku 20-64 lata 
(Eurostat, 2020a).

Koszty niepełnosprawności oszacowali-
śmy analogicznie do kosztów zgonów, przy 
założeniu że współczynnik zatrudnienia wśród 
osób niepełnosprawnych wynosi 15,6 proc.  
(GUS, 2020f).

Wg Eurostatu Polacy w trakcie życia pra-
cują 33,6 lat (Eurostat, 2020b), a współczyn- 
nik zatrudnienia w wieku 20-64 lata wynosi 0,73 

(Eurostat, 2020a). Stąd oczekiwana liczba lat 
pracy każdego Polaka do 64. roku życia wynosi 
32,85 lat. Przyjęliśmy zatem dodatkowo, że 
każdy Polak po 64. roku życia pracuje średnio 
jeszcze 0,75 lat. Na potrzeby dyskontowania 
założyliśmy, że wykonuje tę pracę w wieku 65 lat.  
W związku z brakiem właściwych danych, utra- 
coną produktywność z powodu zgonu i niepeł- 
nosprawności dla osoby w wieku 65+ oszaco-
waliśmy przy założeniu, że choruje ona dokład- 
nie w połowie tego okresu pracy.

W przypadku braku odchyleń standardowych 
lub przedziałów ufności dla średnich wartości 
kosztów przyjmowaliśmy, zgodnie z sugestią 
Briggsa, Sculphera i Claxtona (2006) wartość 
odchylenia standardowego dla rozkładów 
Gamma równą średniej wartości współczynnika. 
Podobnie postąpiliśmy w przypadku średnich 
długości zwolnień lekarskich.

Współczynniki wykorzystane przy sza-
cowaniu kosztów pośrednich prezentujemy  
w tabeli A3 w załączniku A.

W celu oceny wpływu poszczególnych 
założeń na wyniki przeprowadziliśmy de-
terministyczną i probabilistyczną analizę 
wrażliwości. 

W analizie deterministycznej sprawdzili-
śmy jaki wpływ na koszty miałaby zmiana praw-
dopodobieństw przejścia, kosztów i innych 
współczynników modelu w zakresie +/- 50 proc. 
w ramach scenariuszy (1 i 2) (scenariusze (3-5) są 
de facto specjalnymi przypadkami scenariusza 
(2), czyli powinny być postrzegane jako szcze-
gólne przypadki analizy wrażliwości). Zmian 
konkretnego współczynnika dokonywaliśmy 
wspólnie dla wszystkich grup wiekowych.

W części probabilistycznej do każdego 
współczynnika dopasowaliśmy (opierając się na  
wartości średniej i na odchyleniu standardowym) 

rozkład probabilistyczny (rozkład Beta dla praw-
dopodobieństw i procentów oraz rozkład Gamma 
dla kosztów i średnich długości zwolnienia 
lekarskiego). Następnie przeprowadziliśmy 
symulację kosztów przez losowanie wartości 
współczynników z powyższych rozkładów 
(100 tys. losowań). Probabilistyczna analiza 
wrażl iwości  pozwol i ła  na oszacowanie 
przedziałów ufności dla kosztów.

Dla scenariuszy (1, 2 i  4) niezależnie 
losowaliśmy wartości wszystkich współczyn-
ników, dla których podano odchylenia stan-
dardowe (w załączniku A).  W przypadku 
scenariuszy zakładających pełne zwolnienia 
lekarskie (3 i 5) i utrzymaliśmy stałe (równe 1) 
prawdopodobieństwa wizyty dla osób z wysokim 
i niskim ryzykiem komplikacji.

Analiza wrażliwości
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Wyniki deterministycznej analizy wrażliwo-
ści przeprowadzonej na współczynnikach wyko-
rzystanych w modelu (tych, które w załączniku 
A mają podane odchylenie standardowe plus 
stopa dyskontowa) wskazują, że zdecydowanie 
najistotniejszą zmienną mającą wpływ na całko-
wite koszty grypy jest współczynnik zapadalno-
ści (wykresy 4 i 5). Koszty są proporcjonalne do 
zapadalności (w modelu nie uwzględniliśmy 
możliwych dodatnich lub ujemnych efektów 
skali) a zatem podniesienie zapadalności o po- 

łowę dla wszystkich grup jednocześnie skutkuje 
wzrostem kosztów o połowę, z 3,33 mld PLN do  
4,99 mld PLN w scenariuszu (1) i z 3,11 mld PLN  
do 4,42 mld PLN w scenariuszu (2). Analo-
gicznie obniżenie zapadalności o 50 proc. 
zmniejsza koszty o 50 proc. do 1,66 mld PLN  
w scenariuszu (1) i 1,55 mld PLN w scenariuszu (2).

Kolejnymi najistotniejszymi współczynnika-
mi w analizowanym modelu są koszt jednego  
dnia utraconej produktywności oraz średnia 
długość absencji chorobowej z powodu grypy.

Analiza wrażliwości – wyniki

PLN
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↘  Wykres 4 . Deterministyczna analiza wrażliwości całkowitego kosztu grypy w sezonie 2020-2021 
        dla parametrów modelu w scenariuszu (1) (w mld PLN, 2020)

Uwaga: zielonym kolorem zaznaczono efekt podniesienia współczynników (dla wszystkich grup wiekowych  
jednocześnie) o maks. 50 proc., niebieskim – efekt obniżenia współczynnika o maks. 50 proc.

Źródło: opracowanie własne PIE.

3 4 521

4,991,66

4,671,99

3,842,82

3,623,04

3,463,19

3,403,26

3,533,13

3,423,24

3,363,30

3,353,31

3,343,32

3,603,06

3,463,20

3,373,29

3,503,21

3,413,25

3,363,30

3,353,31

3,343,32

3,573,09

3,433,23

3,363,30

3,493,17

3,413,25

3,353,31

3,343,32

Zapadalność

Koszt jednego dnia utraconej produktywności

Długość absencji - grypa

Prawdopodobieństwo zgonu

Prawdopodobieństwo wizyty | niskie ryzyko

Prawdopodobieństwo hospitalizacji

Utrata produktywności pracującego  
chorego na grypę (w dniach)

Stopa dyskontowa

Prawdopodobieństwo niepełnosprawności

Koszt hospitalizacji - inne powikłania

Prawdopodobieństwo wizyty | wysokie ryzyko

Prawdopodobieństwo komplikacji | 
wysokie ryzyko i brak wizyty

Długość absencji - zakażenie górnych  
dróg oddechowych

Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

Udział osób o wysokim ryzyku komplikacji

Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

Prawdopodobieństwo komplikacji | 
niskie ryzyko i wizyta

Koszt leków bez recepty | brak wizyty

Długość absencji - zapalenie oskrzeli

Prawdopodobieństwo komplikacji | 
wysokie ryzyko i wizyta

Długość absencji - zapalenie ucha środkowego

Długość hospitalizacji - inne powikłania

Prawdopodobieństwo komplikacji | 
niskie ryzyko i brak wizyty

Długość hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

Koszt ambulatoryjnego leczenia powikłań - zapalenie 
oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego

Długość absencji - zapalenie płuc
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↘  Wykres 5 . Deterministyczna analiza wrażliwości całkowitego kosztu grypy w sezonie 2020-2021 
        dla parametrów modelu w scenariuszu (2) (w mld PLN, 2020)

Uwaga: zielonym kolorem zaznaczono efekt podniesienia współczynników (dla wszystkich grup wiekowych  
jednocześnie) o maks. 50 proc., niebieskim – efekt obniżenia współczynnika o maks. 50 proc.

Źródło: opracowanie własne PIE.

3 4 521

4,661,55

4,421,80

3,722,50

3,462,76

3,232,99

3,163,06

3,272,95

3,213,01

3,143,08

3,133,09

3,123,10

3,332,89

3,213,01

3,153,07

3,272,95

3,213,01

3,143,08

3,123,09

3,123,10

3,292,93

3,213,01

3,153,07

3,243,02

3,173,05

3,133,09

3,123,10

Zapadalność

Koszt jednego dnia utraconej produktywności

Długość absencji - grypa

Prawdopodobieństwo wizyty | niskie ryzyko

Prawdopodobieństwo zgonu

Prawdopodobieństwo hospitalizacji

Prawdopodobieństwo wizyty | wysokie ryzyko

Utrata produktywności pracującego chorego na grypę  
(w dniach)

Stopa dyskontowa

Prawdopodobieństwo niepełnosprawności

Koszt hospitalizacji - inne powikłania

Prawdopodobieństwo komplikacji |  
wysokie ryzyko i brak wizyty

Długość absencji - zakażenie górnych dróg oddechowych

Udział osób o wysokim ryzyku komplikacji

Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

Długość absencji - zapalenie oskrzeli

Prawdopodobieństwo komplikacji |  
niskie ryzyko i wizyta

Prawdopodobieństwo komplikacji |  
wysokie ryzyko i wizyta

Koszt leków bez recepty | brak wizyty

Długość absencji - zapalenie ucha środkowego

Prawdopodobieństwo komplikacji |  
niskie ryzyko i brak wizyty

Długość hospitalizacji - inne powikłania

Długość absencji - zapalenie płuc

Długość hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

Koszt ambulatoryjnego leczenia powikłań - zapalenie 
oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego
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0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

Probabilistyczna analiza wrażliwości pozwoliła 
na oszacowanie przedziałów ufności dla kosztów 
(tabele 2, 3, 4, C1). Ta część analizy również została 
wykorzystana do sprawdzenia wrażliwości kosztu 
na zmiany poszczególnych parametrów modelu 

(tym razem dla współczynników właściwych 
konkretnym grupom wiekowym). Analizę dla 
kosztów całkowitych przedstawiamy na wy-
kresie 6. Osobną analizę dla kosztów bezpośred 
nich i pośrednich prezentujemy w załączniku D.

↘  Wykres 6 . Parametry modelu najsilniej (bezwzględnie) skorelowane z kosztami całkowitymi  
        w zależności od scenariusza – zgodnie z probabilistyczną analizą wrażliwości

18-49 Zapadalność

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Zapadalność

50-64 Długość absencji - grypa

65+ Zapadalność

18-49 Utrata produktywności pracującego chorego  
na grypę (w dniach)

0-4 Długość absencji - grypa

0-4 Zapadalność

50-64 Utrata produktywności pracującego chorego  
na grypę (w dniach)

Koszty całkowite - scenariusz (1)

Koszty całkowite - scenariusz (2)

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Zapadalność

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Długość absencji - grypa

50-64 Zapadalność

50-64 Długość absencji - grypa

18-49 Utrata produktywności pracującego chorego  
na grypę (w dniach)

65+ Zapadalność
50-64 Utrata produktywności pracującego chorego  

na grypę (w dniach)
0-4 Długość absencji - grypa

50-64 Prawdopodobieństwo zgonu

0,47

0,24

0,35

0,17

0,09

0,41

0,23

0,13

0,26

0,14

0,08

0,06
0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,44

0,26

0,34

0,20

0,07

0,35

0,24

0,10

0,27

0,12

0,07

0,06
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0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Zapadalność

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Zapadalność

50-64 Długość absencji - grypa

18-49 Utrata produktywności pracującego chorego  
na grypę (w dniach)

65+ Zapadalność

0-4 Długość absencji - grypa

5-17 Koszt jednego dnia utraconej produktywności
50-64 Utrata produktywności pracującego chorego  

na grypę (w dniach)

Koszty całkowite - scenariusz (3)

Koszty całkowite - scenariusz (4)

18-49 Długość absencji - grypa

18-49 Zapadalność

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Zapadalność

65+ Zapadalność

0-4 Długość absencji - grypa

5-17 Długość absencji - grypa

5-17 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Zapadalność
0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,38

0,23

0,33

0,18

0,06

0,38

0,20

0,07

0,26

0,07

0,06

0,05

0,39

0,28

0,38

0,21

0,09

0,39

0,21

0,09

0,29

0,10

0,07

0,06
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Źródło: opracowanie własne PIE.

Koszty całkowite - scenariusz (5)

18-49 Długość absencji - grypa

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Zapadalność

50-64 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Zapadalność

0-4 Długość absencji - grypa

5-17 Długość absencji - grypa

5-17 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

65+ Zapadalność

0-4 Zapadalność
0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,42

0,25

0,32

0,15

0,07

0,36

0,23

0,08

0,27

0,08

0,05

0,04
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Niniejsze opracowanie charakteryzuje się 
kilkoma ograniczeniami. Już samo oszacowa-
nie liczby przypadków grypy w Polsce jest 
skomplikowanym zadaniem wymagającym 
dodatkowych założeń. W danych NIZP-PZH 
grypa nie jest odróżniana od zachorowań 
grypopodobnych ani zakażeń górnych dróg 
oddechowych. W związku z tym oszacowania 
liczby przypadków grypy w Polsce w normalnej 
sytuacji dokonano na podstawie zagranicznej 
literatury.

Oszacowania liczby przypadków grypy  
w sezonie 2020-2021 dokonaliśmy za pomocą 
algorytmu Hyndmana-Khandakara dla modelu 
ARIMA (Hyndman, Khandakar, 2007).  Jak 
wyjaśniliśmy w części poświęconej prognozie 
oraz w załączniku B, ta metoda modelowania 
zazwyczaj prognozuje skumulowaną liczbę 
przypadków w konkretnym okresie z za- 
dowalającą dokładnością. Nie zmienia to 
faktu, że prognoza liczby przypadków grypy 
na sezon 2020-2021 jest obarczona znaczną 
niepewnością. Jej najistotniejszym źródłem 
wydaje się brak możliwości przewidzenia 
rozwoju pandemii koronawirusa w najbliższych 
miesiącach a także niewiadoma w zakresie skali 
środków zapobiegawczych, na które zdecydują 
się władze. Jeśli sytuacja z COVID-19 będzie 
stabilna możemy oczekiwać, że nie zostaną 
przywrócone ograniczenia z okresu marzec-
maj 2020 r. i zapadalność na grypę może nie 
różnić się znacznie od historycznej. Z drugiej 
strony szybki przyrost liczby potwierdzonych 
przypadków COVID-19 w Polsce może zmusić 
władze do zaostrzenia środków zapobiegawczych  
i w efekcie spowolnienia tempa przyrostu, nie 
tylko przypadków zarażenia SARS-CoV-2, ale także 
grypy sezonowej.

Kolejnym źródłem niepewności jest skala 
szczepień przeciw grypie. Z jednej strony  
w kilku miejscach na świecie zaobserwowano 
wzrost popytu na szczepionkę przeciw grypie 
podczas pandemii koronawirusa, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych (Singlecare, 2020) i Wielkiej 
Brytanii („The Guardian”, 2020). W ostatnich latach 
populacja Polski cechowała się niskim poziomem 
wyszczepialności. W 2017 r. było to 3,7 proc.,  
a w 2018 r. – 3,9 proc. (WSSE, 2019). Jeśli jednak 
wzorem Amerykanów i Brytyjczyków Polacy 
również w sezonie 2020-2021 będą chętniej sięgać 
po szczepionkę przeciw grypie, prognoza może 
przeszacowywać rzeczywistą liczbę zachorowań. 
Nie można jednak wykluczyć scenariusza 
odwrotnego. Ograniczony dostęp do opieki 
medycznej podczas pandemii, spowodowany 
m.in. zamianą tradycyjnych wizyt lekarskich na 
teleporady, może spowodować zmniejszenie 
wyszczepialności (Pharmaceutical Technology, 
2020), a co za tym idzie – niedoszacowanie liczby 
przypadków grypy.

Jak wskazały wyniki analizy wrażliwości, 
zapadalność jest najistotniejszym wskaźnikiem 
determinującym koszt grypy. Dlatego też wszelkie 
ograniczenia w oszacowaniu zapadalności  
a także wszelkie odchylenia rzeczywistej liczby 
przypadków od prognozy wykorzystanej w tym 
opracowaniu będą przekładać się na istotne 
zmiany w kosztach. 

Kolejnym ograniczeniem publikacji jest 
brak dostępności wartości współczynników 
(np. prawdopodobieństw przejścia w modelu 
decyzyjnym) specyficznych dla polskiego systemu 
ochrony zdrowia i polskiej populacji. Dostęp do 
zbiorów danych, które mogłyby istotnie poprawić 
jakość oszacowań jest mniejszy niż np. w krajach 
Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Ponadto, 
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nawet jeśli konkretne dane są dostępne, często 
ich jakość jest na tyle niska, że ich wykorzystanie 
uznano za niezasadne. 

Dobrym przykładem jest tutaj wspomniane 
niedoszacowanie liczby zgonów z powodu grypy 
w oficjalnych polskich statystykach. Liczba 
ta wynosi ok. 100-200 przypadków rocznie  
(NIZP-PZH 2020). Nie ulega jednak wątpliwości, 
że liczba ta jest znacznie zaniżona. Świadczą 
o tym różnice między oszacowaniami liczby 
zgonów powiązanych z grypą dla innych krajów  
a powyższą wartością. Dla przykładu, wg szacun- 
ków Nielsena i in. (2019) skumulowana śmier-
telność spowodowana grypą między 40. tygo-
dniem 2017 r. a 20. tygodniem 2018 r. wynosiła 
w Europie 25,4 na 100 tys. mieszkańców.  
W odniesieniu do polskiej populacji oznacza to 
prawie 9,8 tys. zgonów. 

Statystykę zgonów wg przyczyn w Polsce 
sporządza się na podstawie aktów zgonu, 
jednak jakość informacji w nich zawartych 
jest niska. Świadczy o tym np. częstotliwość 
występowania kodów śmieciowych (garbage 
codes) z podstawowej listy WHO (WHO, 2017) 
w oficjalnych statystykach wynosząca aż  
28,7 proc. (GUS, 2020g). Kodami śmieciowymi 
określa się niedokładne, ogólnikowe i źle 
zdefiniowane przyczyny zgonów występujące  
w oficjalnych statystykach i dokumentach, 
które uniemożliwiają precyzyjne zdefiniowane 
przyczyny zgonu. Oprócz szeroko pojętej niskiej 
jakości danych dotyczących zgonów wg przyczyn  
w Polsce, jako powód dysproporcji między 

oficjalną liczbą zgonów z powodu grypy w Polsce 
a liczbą, której należałoby oczekiwać patrząc 
na statystyki z innych podobnych krajów jest to, 
że znaczna część zgonów wywołanych grypą 
następuje w wyniku powikłań i to one zazwyczaj 
wpisywane są do aktów zgonu, a wyjściowa 
przyczyna zgonu jest pomijana.

Podobnie do danych, również dostępność 
opracowań naukowych, które pozwoliłyby 
oszacować np. prawdopodobieństwa przej-
ścia w modelu decyzyjnym lub koszty jed-
nostkowe, jest w Polsce znikoma. Dlatego 
też w większości przypadków konieczne było 
wykorzystanie współczynników zagranicznych. 
Epidemiologia grypy, sposób jej leczenia, jak  
i relatywny koszt nie powinny znacząco odbie-
gać od obserwowanych w innych państwach 
rozwiniętych, wciąż jednak brak specyficznych 
dla Polski współczynników powoduje, że choć 
w niniejszym opracowaniu wykorzystaliśmy 
powszechnie stosowaną metodologię szaco-
wania kosztów (tj. probabilistyczne modele 
decyzyjne), materiał jest obarczony większą 
niepewnością niż np. podobne opracowania 
zagraniczne.

W niniejszym opracowaniu skupiamy się na 
grypie, jednak należy zauważyć, że logika i trendy 
przedstawione powyżej, np. obniżona w stosunku 
do historycznej zapadalność oraz wydłużone  
i prawdopodobnie częstsze zwolnienia lekarskie, 
zapewne będzie można zaobserwować również 
w przypadku innych chorób, zwłaszcza chorób 
zakaźnych dróg oddechowych.
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Załącznik A – parametry modelu

↘  Tabela A1 . Prawdopodobieństwa przejść w modelu decyzyjnym – wszystkie scenariusze

 Wyszczególnienie (grupy wiekowe)
Prawdo-

podobieństwo 
(oba scenariusze)

Odchylenie 
standardowe

Rozkład do 
probabilistycznej 

analizy 
wrażliwości

Źródło

Udział osób o wysokim ryzyku 
komplikacji

0-4 0,1768 0,0026 Beta

Meier i in. (2000)

5-17 0,1768 0,0026 Beta

18-49 0,1498 0,0013 Beta

50-64 0,2522 0,0030 Beta

65+ 0,4220 0,0037 Beta

Prawdopodobieństwo wizyty | 
 niskie ryzyko

0-4 0,455* 0,098 Beta

Molinari i in. 
(2007)

5-17 0,318* 0,061 Beta

18-49 0,313* 0,014 Beta

50-64 0,313* 0,014 Beta

65+ 0,62* 0,027 Beta

Prawdopodobieństwo wizyty |  
wysokie ryzyko

0-4 0,91* 0,25 Beta

Molinari i in. 
(2007)

5-17 0,635* 0,167 Beta

18-49 0,625* 0,118 Beta

50-64 0,625* 0,118 Beta

65+ 0,82* 0,093 Beta

Prawdopodobieństwo komplikacji | 
wysokie ryzyko i wizyta

0-4 0,1759 0,0063 Beta

Meier i in. (2000)

5-17 0,1759 0,0063 Beta

18-49 0,1207 0,0030 Beta

50-64 0,1240 0,0045 Beta

65+ 0,1264 0,0039 Beta
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Prawdopodobieństwo komplikacji | 
niskie ryzyko i wizyta

0-4 0,1344 0,0026 Beta

Meier i in. (2000)

5-17 0,1344 0,0026 Beta

18-49 0,0749 0,0010 Beta

50-64 0,0782 0,0021 Beta

65+ 0,0967 0,0029 Beta

Prawdopodobieństwo komplikacji | 
wysokie ryzyko i brak wizyty

0-4 0,3124 0,0063 Beta

Meier i in. (2000), 
Clements i in. 

(2014)

5-17 0,2662 0,0063 Beta

18-49 0,1610 0,0030 Beta

50-64 0,1675 0,0045 Beta

65+ 0,1745 0,0039 Beta

Prawdopodobieństwo komplikacji | 
niskie ryzyko i brak wizyty

0-4 0,2386 0,0026 Beta

Meier i in. (2000), 
Clements i in. 

(2014)

5-17 0,2033 0,0026 Beta

18-49 0,0999 0,0010 Beta

50-64 0,1056 0,0021 Beta

65+ 0,1335 0,0029 Beta

Prawdopodobieństwo hospitalizacji

0-4 0,0141 0,0047 Beta

Molinari i in. 
(2007)

5-17 0,0006 0,0002 Beta

18-49 0,0042 0,0014 Beta

50-64 0,0193 0,0064 Beta

65+ 0,4210 0,014 Beta

Prawdopodobieństwo zgonu

0-4 0,00004 0,00001 Beta

Molinari i in. 
(2007)

5-17 0,00001 0,00000 Beta

18-49 0,00009 0,00003 Beta

50-64 0,00134 0,00045 Beta

65+ 0,01170 0,00390 Beta

Prawdopodobieństwo 
niepełnosprawności

0-4, 5-17, 18-49, 50-64, 65+ 0,00021 0,00004 Beta Plass i in. (2014)

Prawdopodobieństwo, że hospitalizacja 
z powodu grypy lub zapalenia płuc

0-4 0,1886 stały

Thompson i in. 
(2004)

5-17 0,2894 stały

18-49 0,2894 stały

50-64 0,3255 stały

65+ 0,3233 stały
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Prawdopodobieństwo hospitalizacji z 
powodu innych powikłań grypy

0-4 0,8115 stały

Thompson i in. 
(2004)

5-17 0,7106 stały

18-49 0,7106 stały

50-64 0,6745 stały

65+ 0,6767 stały

Prawdopodobieństwo zapalenia oskrzeli 
| komplikacje leczone ambulatoryjnie

0-4 0,0482 stały

Meier i in. (2000)

5-17 0,0482 stały

18-49 0,1611 stały

50-64 0,2904 stały

65+ 0,3376 stały

Prawdopodobieństwo zapalenia płuc | 
komplikacje leczone ambulatoryjnie

0-4 0,0137 stały

Meier i in. (2000)

5-17 0,0137 stały

18-49 0,0373 stały

50-64 0,0482 stały

65+ 0,1295 stały

Prawdopodobieństwo zakażenia 
górnych dróg oddechowych | 

komplikacje leczone ambulatoryjnie

0-4 0,6372 stały

Meier i in. (2000)

5-17 0,6372 stały

18-49 0,7090 stały

50-64 0,6236 stały

65+ 0,5124 stały

Prawdopodobieństwo zapalenia ucha 
środkowego | komplikacje leczone 

ambulatoryjnie

0-4 0,3010 stały

Meier i in. (2000)

5-17 0,3010 stały

18-49 0,0926 stały

50-64 0,0378 stały

65+ 0,0204 stały

* – równe 1 w scenariuszach (3) i (5). 

Źródło: opracowanie własne PIE.
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Źródło: opracowanie własne PIE.

↘  Tabela A2 . Podsumowanie jednostkowych kosztów wykorzystanych przy szacowaniu kosztów 
         bezpośrednich w 2020 r . (w PLN)

 Wyszczególnienie (grupy wiekowe) Wartość średnia Odchylenie 
standardowe Rozkład PSA Źródło

Inflacja 2009-2020 1,2022 stały GUS (2020c)

Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy 
i powikłań z grupy zakażenie górnych 

dróg oddechowych

  0-4 66,10 36,59 Gamma

Jahnz-Różyk 
(2010), Clements  

i in. (2014)

  5-17 53,09 29,38 Gamma

  18-49 74,27 41,11 Gamma

  50-64 118,68 65,69 Gamma

  65+ 121,23 67,10 Gamma

Koszt leków bez recepty | brak wizyty

   0-4, 5-17, 18-49, 50-64, 65+ 39,81 39,73 Gamma Jahnz-Różyk 
(2010)

Koszt ambulatoryjnego leczenia 
powikłań - zapalenie oskrzeli, zapalenie 

płuc, zapalenie ucha środkowego

  0-4 121,91 47,76 Gamma

Jahnz-Różyk 
(2010), Clements  

i in. (2014)

  5-17 97,91 38,36 Gamma

  18-49 136,98 53,66 Gamma

  50-64 218,88 85,75 Gamma

  65+ 223,59 87,59 Gamma

Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie 
płuc

  0-4 7405,64 3624,25 Gamma

Jahnz-Różyk 
(2010), Clements  

i in. (2014)

  5-17 8698,57 4257,00 Gamma

  18-49 11912,36 5829,80 Gamma

  50-64 16234,36 7944,95 Gamma

  65+ 9176,02 4490,66 Gamma

Koszt hospitalizacji - inne powikłania

  0-4 5921,03 2596,91 Gamma

Jahnz-Różyk 
(2010), Clements  

i in. (2014)

  5-17 6954,77 3050,29 Gamma

  18-49 9524,28 4177,26 Gamma

  50-64 12979,86 5692,84 Gamma

  65+ 7336,50 3217,72 Gamma
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Źródło: opracowanie własne PIE.

↘  Tabela A3 . Podsumowanie danych wejściowych wykorzystanych przy szacowaniu  
          kosztów pośrednich

 Wyszczególnienie Wartość średnia Odchylenie 
standardowe Rozkład PSA Źródło

Koszt jednego dnia absencji chorobowej 253,73 204,76 Gamma GUS (2020d),  
GUS (2018)

Stopa dyskontowa 0,035  stały Treasury (2018)

Współczynnik zatrudnienia 
(grupy wiekowe)

  18-64 0,73 stały Eurostat (2020a)

  65+ 0,053 stały GUS (2020e)

  niepełnosprawni 0,156 stały GUS (2020f)

Średnia długość absencji chorobowej 
(ICD10) – scenariusz (1)

  grypa (J10, J11) 5,785 5,785 Gamma

ZUS (2020)

  zapalenie oskrzeli (J20, J21, J40-J42) 6,953 6,953 Gamma

  zapalenie płuc (J12-J18) 8,921 8,921 Gamma

  zakażenie górnych dróg oddechowych 
(J00-J06, J30-J39) 5,207 5,207 Gamma

  zapalenie ucha środkowego (H65-H67) 6,546 6,546 Gamma

Średnia długość absencji chorobowej 
(ICD10) – scenariusze (2-5)

  grypa (J10, J11) 8,960 8,960 Gamma

ZUS (2020)

  zapalenie oskrzeli (J20, J21, J40-J42) 10,947 10,947 Gamma

  zapalenie płuc (J12-J18) 12,975 12,975 Gamma

  zakażenie górnych dróg oddechowych 
(J00-J06, J30-J39) 7,313 7,313 Gamma

  zapalenie ucha środkowego (H65-H67) 7,808 7,808 Gamma

Średnia długość hospitalizacji

  grypa i zapalenie płuc 14,30 4,77 Gamma Jahnz-Różyk 
(2010)  inne powikłania 11,50 3,83 Gamma

Utrata produktywności pracującego 
chorego na grypę (w dniach) 1,7857 1,7857 Gamma Nichol (2001)
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Załącznik B – prognoza liczby 
zachorowań na grypę

Prognozy dotyczące liczby zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonie 
2020-2021 (zgodnie z metodologią NIZP-PZH) 
dokonaliśmy za pomocą algorytmu Hyndmana-
Khandakara dla modelu ARIMA (Aurotegress-
ive Integrated Moving Average) (Hyndman, 
Khandakar, 2007) – osobno dla czterech grup 
wiekowych wydzielonych w raportach NIZP-PZH 
(0-4, 5-14, 15-64, 65+). Prognoza dla scenariusza 
„pandemia” została opracowana na podstawie 
danych od 1.01.2015 r. do 31.08.2020 r. Prognoza 
dla scenariusza „normalna sytuacja” została 
opracowana na podstawie danych od 1.01.2015 r.  
do 29.02.2020 r.

ARIMA jest statystyczną metodą mode-
lowania szeregów czasowych i tworzenia 
prognoz na ich podstawie. W odróżnieniu 
od metod opartych na epidemiologii chorób 
zakaźnych ARIMA jest metodą ateoretyczną. 
Mimo tego prognozy liczby zachorowań na grypę 
sezonową otrzymywane za pomocą modeli klasy  
ARIMA cechują się często dobrą dokładnością  
(np. Soebiyanto, Adimi, Kiang, 2010; He, Tao, 2018; 
Lu, Meyer, 2020). 

Główną niedoskonałością modeli ARIMA  
jest ich oparcie na historycznych trendach 
i zależnościach, podczas gdy zapadalność 
na grypę może różnić się między sezonami 
(przesunięcia szczytu zachorowań, występo-
wanie epidemii i pandemii) (Nsoesie i in. 2014).  

Istotną zmienną wpływającą na przebieg za-
padalności na grypę są np. warunki pogodowe 
(Soebiyanto, Adimi, Kiang, 2010; Tamerius  
i  in.,  2013; Zhang i in.,  2018). Zmienność 
temperatury, opadów i wilgotności w trakcie  
roku będzie pociągać za sobą zmienność  
w prawdopodobieństwie zarażenia. Ma to  
jednak przede wszystkim wpływ na skutecz- 
ność prognoz krótkookresowych i możliwo- 
ści przewidywania występowania szczytów 
zachorowań. W przypadku niniejszej analizy 
mniejsze znaczenie ma rozłożenie zachorowań 
w czasie, a większe sumaryczna liczba za-
chorowań w prognozowanym okresie, gdyż 
to tę liczbę ostatecznie wykorzystywaliśmy  
w oszacowaniach.

Jako zbiór uczący dla prognozy liczby 
zachorowań od 09.2020 r. do 08.2021 r. (sezon 
grypowy 2020-2021) w scenariuszu „pande-
mia” wykorzystaliśmy dane od 1.01.2015 r. do 
31.08.2020 r. Algorytm Hyndmana-Khandakara 
wskazał na następujące modele: ARIMA(3,1,2)
(1,1,0)[48] dla grupy wiekowej 0-4, ARIMA(4,1,2)
(1,1,0)[48] dla grupy wiekowej 5-14, ARIMA(4,1,1)
(1,1,0)[48] dla grupy wiekowej 15-64 oraz 
ARIMA(5,1,1)(1,1,0)[48] dla grupy wiekowej 65+. 
Prognozowana, oficjalna liczba przypadków 
grypy i podejrzeń zachorowań na grypę w tym 
okresie wyniosła 3,34 mln. Wyniki prezentujemy 
na wykresie B1 (szereg scenariusz „pandemia”).
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↘  Wykres B1 . Porównanie prognozy liczby zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę 
           uwzględniającej zasady dystansowania społecznego („prognozy – pandemia”)  
           oraz prognozy w sytuacji, gdyby te zasady nie były wprowadzone  
           („prognoza – normalna sytuacja”)

↘  Wykres B2 . Porównanie prognozy liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę  
           w sezonach 2015-16 – 2019-20 (wrzesień-sierpień) na podstawie pięcioletniego 
           szeregu czasowego za pomocą algorytmu Hyndmana-Khandakara  
           dla modeli ARIMA – suma dla czterech grup wiekowych

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NIZP-PZH.
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W celu sprawdzenia skuteczności przyjętej 
metody prognozowania dokonaliśmy prognozy 
zachorowań i podejrzeń zachorowań na gry-
pę w sezonach 2015-16 – 2018-19 (od wrze- 
śnia do sierpnia) na podstawie analogicznego 

zbioru uczącego (tj. np. zbiorem uczącym 
dla prognozy od 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r.  
był szereg od 1.01.2010 r. do 31.08.2015 r.).  
Wyniki prezentujemy na wykresie B2 oraz  
w tabeli B1.

Prognoza na sezon 2015-2016
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NIZP-PZH.

↘  Tabela B1 . Porównanie prognozy liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę  
         w sezonach 2015-16 – 2018-19 (wrzesień-sierpień) na podstawie pięcioletniego  
         szeregu czasowego za pomocą algorytmu Hyndmana-Khandakara dla modeli ARIMA

Sezon Grupa wiekowa
Błąd średnio-
kwadratowy  

(w tys .2)

Rzeczywista 
liczba 

zachorowań  
(w tys .)

Prognozowana 
liczba 

zachorowań  
(w tys .)

Błąd prognozy 
(w tys .)

Błąd prognozy 
(w proc .)

2015-2016

ogółem  295  4 069  4 382  312 7,7

0-4  15  969  1 012  43 4,4

5-14  28  974  1 026  52 5,3

15-64  67  1 798  1 960  161 9,0

65+  4  327  384  57 17,3

2016-2017

ogółem  2 491  4 839  4 903  64 1,3

0-4  39  1 099  1 158  59 5,4

5-14  125  1 048  1 150  102 9,8

15-64  746  2 242  2 181 -61 -2,7

65+  42  451  414 -37 -8,1

2017-2018

ogółem  701  5 416  5 374 -42 -0,8

0-4  27  1 199  1 231  32 2,7

5-14  50  1 201  1 224  22 1,9

15-64  240  2 495  2 439 -56 -2,3

65+  17  520  481 -39 -7,5

2018-2019

ogółem  232  4 632  4 897  265 5,7

0-4  11  1 130  1 193  62 5,5

5-14  14  970  1 041  71 7,4

15-64  52  2 087  2 104  17 0,8

65+  8  445  559  115 25,8

Prognoza na sezon 2019-2020
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NIZP-PZH.

2019-2020

ogółem  1 196  3 969  5 006  1 037 26,1

0-4  90  927  1 098  171 18,4

5-14  74  869  1 022  154 17,7

15-64  279  1 796  2 346  550 30,6

65+  22  377  540  163 43,3

Pod względem zagregowanej liczby za-
chorowań w sezonie, prognozy dla sezonów  
2016-17 oraz 2017-18 nie różnią się od rzeczywistej 
liczby zachorowań o więcej niż 100 tys. Dla 
sezonów 2015-16 oraz 2018-19 różnice są 
większe (odpowiednio 312 tys. i 265 tys.), choć 
wciąż akceptowalne pod względem błędu 
względnego (odpowiednio +8,3 proc., +5,7 proc.). 
Błędy dla poszczególnych grup wiekowych  
co do zasady również nie są wysokie – poziom  
10 proc. został przekroczony jedynie dwukrotnie 
(grupa 65+ dla sezonów 2015-16 i 2018-19). Z naj- 
większym błędem (1,037 mln, +26,1 proc.) 
mamy do czynienia w przypadku prognozy na 
sezon 2019-2020. Główną przyczyną różnicy 
między rzeczywistą a prognozowaną liczbą 
zachorowań są w tym przypadku wprowadzo-
ne w marcu obostrzenia związane z pandemią 
koronawirusa – to właśnie w okresie od marca 
do sierpnia 2020 różnice między prognozowaną 
a rzeczywistą liczbą zachorowań są największe. 
Grypa i inne choroby ujęte w sprawozdaniach 
NIZP-PZH to choroby zakaźne, które przenoszą 
się w sposób zbliżony do COVID-19. Należy 
zatem oczekiwać, że podczas lockdownu zapa-
dalność na nie spadnie. Liczbowo obniżoną 
zachorowalność na grypę, ILI i ARI w okresie 
pandemii koronawirusa można oszacować na 
około 700 tys. przypadków mniej (różnica między 
prognozowaną liczbą przypadków wg prognozy 
zachorowań na sezon 2019-20 – 1,62 mln od marca 
do sierpnia a rzeczywistą liczbą zachorowań  
w tym samym okresie – 0,91 mln). Biorąc pod 
uwagę powyższe, uznano że przyjęta metoda pro- 
gnozowania cechuje się zadowalającą precyzją.

Część obostrzeń związanych z koronawi-
rusem dalej obowiązuje. Dlatego też prognoza 
na sezon 2020-2021 może być niedokładna. Ze 
względu na addytywny charakter komponentu 
sezonowego prognoza może przeszacowywać 
liczbę przypadków w okresie od września do  
lutego (ze względu na brak historycznych ob-
serwacji jak w tych miesiącach wyglądałaby 
zapadalność podczas lockdownu) oraz niedo-
szacowywać liczbę przypadków w okresie od 
marca do sierpnia (przy założeniu, że przepisy do-
tyczące dystansowania społecznego w tym okre- 
sie w 2021 r. będą mniej restrykcyjne niż w 2020 r.).

Z drugiej strony w metodzie ARIMA uwzględ-
nia się malejący trend w zapadalności będący 
efektem lockdownu. Można to zaobserwo-
wać na wykresie B1, gdzie prognoza na sezon  
2020-2021 na podstawie zbioru uczącego  
01.2015-08.2020 (szereg scenariusz – „pande-
mia”) została porównana z prognozą na sezon 
2020-2021 policzoną na podstawie zbioru 
uczącego 01.2015-02.2020 (tj. bez miesięcy 
„pandemicznych” – szereg scenariusz „normalna 
sytuacja”). Mimo tego, że jak wspomniano, 
prognoza uwzględniająca obostrzenia może  
być zawyżona w okresie 09.2020-03.2021, to wciąż 
jest ona niższa niż prognoza nieuwzględniająca 
okresu obowiązywania obostrzeń.

Dodatkowo, w przybliżeniu od początku 
czerwca, współczynniki zapadalności na grypę 
stopniowo wracały do swoich historycznych 
wartości. Zaprezentowano to na wykresie 
B3, na którym współczynniki zapadalności na 
grypę w grupach wiekowych (0-4, 5-14, 15-64,  
65+) dla kolejnych okresów sprawozdawczych 
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porównano z pięcioletnimi, historycznymi 
średnimi dla tych okresów (iloraz rzeczywistej 
wartości i  średniej historycznej).  Można 
zauważyć, że od połowy 03.2020 r. do początku 
06.2020 r. (obszar między liniami oznaczonymi 
a  i  b)  współczynniki  zapadalności  były 
najniższe od pięciu lat dla wszystkich grup 
wiekowych. Z kolei w okresie wakacyjnym, 

gdy restrykcyjność obostrzeń była niższa, 
zapadalność stopniowo zaczęła wracać do 
historycznych poziomów. Daje to przesłankę do 
stwierdzenia, że choć zapadalność na grypę od 
09.2020 r. wciąż powinna być obniżona w sto- 
sunku do obserwowanej historycznie, to skala  
tego obniżenia nie musi być tak wysoka jaką  
obserwowaliśmy w drugim kwartale 2020 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęliśmy 
że epidemia grypy będzie w sezonie 2020-2021 
rozwijać się proporcjonalnie do wskazania szeregu 
scenariusz – „pandemia” (3,34 mln), a jako alterna- 
tywną prognozę w hipotetycznej sytuacji bez pan- 
demii przyjęlismy szereg scenariusz – „normalna  

sytuacja” (4,61 mln). Należy jednak pamiętać, że 
niezależnie od przyjętej metody prognozowania 
liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na 
grypę, prognoza ta będzie dla analizowanego 
okresu obarczona dużą wariancją, prawdopo-
dobnie znacznie większą niż w innych okresach.

↘  Wykres B3 . Zapadalność na grypę w okresie sprawozdawczym w stosunku (iloraz) do średniej 
           zapadalności w latach 2015-2019 w analogicznym okresie w grupach wiekowych

 a)   16 marca 2020 – przybliżony moment wprowadzenia lockdownu
 b)   1 czerwca 2020 – rozpoczęcie sezonu wakacyjnego (poluzowanie restrykcji) 

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NIZP-PZH.
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Załącznik C – koszty grypy w sezonie 2020-2021 
w podziale na składowe i grupy wiekowe

↘  Tabela C1 . Koszty grypy w sezonie 2020-2021 w podziale na składowe i grupy wiekowe (w mln PLN)

Scena-
riusz Koszty

Grupa wiekowa

0-4 5-17 18-49 50-64 65+

(1)

ambulatoryjne leczenie grypy 8,6 (1,4-24,7) 8,7 (1,6-23,6) 31,1 (2,9-105,0) 36,1 (6,5-99,4) 35,9 (2,6-131,2)

samoleczenie 4,5 (0,1-18,9) 10,9 (0,2-43,2) 29,6 (0,4-136,5) 18,8 (0,4-75,3) 4,9 (0,1-24,3)

hospitalizacja 21,2 (4,8-56,1) 2,0 (0,5-4,8) 49,9 (5,7-159,5) 210,6 (52,2-537,1) 140,2 (12,6-476,9)

ambulatoryjne leczenie powikłań 3,7 (1,1-8,4) 5,6 (2,0-11,9) 10,2 (1,4-29,7) 10,8 (3,4-23,8) 5,7 (0,6-18,0)

absencja chorobowa – grypa 139,2 (1,2-769,2) 87,4 (0,8-461,7) 448,1 (2,8-2 615,6) 326,2 (2,9-1 730,3) 23,2 (0,1-138,5)

obniżona produktywność w pracy - - 246,2 (1,5-1 414,6) 156,4 (1,5-843,3) 3,0 (0,0-18,0)

absencja chorobowa – powikłania 56,8 (2,4-246,7) 43,5 (1,6-189,8) 133,2 (3,6-654,0) 126,8 (6,4-512,8) 7,3 (0,2-34,1)

zgony 5,5 (0,3-20,0) 3,4 (0,2-11,4) 90,9 (3,2-397,5) 354,6 (20,2-1 332,5) 116,8 (3,5-536,0)

niepełnosprawność 24,2 (1,5-87,9) 60,1 (3,9-209,9) 179,1 (7,1-752,1) 46,9 (2,9-165,0) 1,8 (0,1-7,7)

(2)

ambulatoryjne leczenie grypy 5,8 (0,6-19,1) 6,0 (0,9-18,0) 24,9 (1,3-94,6) 29,0 (4,5-84,5) 25,0 (0,4-112,8)

samoleczenie 3,0 (0,1-13,8) 7,5 (0,2-31,1) 23,8 (0,3-120,4) 15,1 (0,3-63,7) 3,4 (0,0-19,6)

hospitalizacja 14,3 (2,0-43,6) 1,4 (0,3-3,7) 40,0 (2,5-145,1) 168,9 (35,0-460,3) 97,8 (1,7-417,7)

ambulatoryjne leczenie powikłań 2,5 (0,4-6,7) 3,9 (1,0-9,3) 8,1 (0,6-27,2) 8,6 (2,3-20,7) 4,0 (0,1-15,9)

absencja chorobowa – grypa 145,1 (0,9-838,0) 94,0 (0,8-521,7) 556,5 (2,6-3 472,7) 405,2 (3,4-2 262,6) 25,1 (0,0-163,9)

obniżona produktywność w pracy - - 197,4 (0,9-1 226,1) 125,4 (1,0-687,6) 2,1 (0,0-13,8)

absencja chorobowa – powikłania 49,6 (1,6-237,7) 40,5 (1,4-188,0) 147,8 (2,6-772,1) 135,6 (6,0-575,6) 6,5 (0,1-35,4)

zgony 3,7 (0,2-15,1) 2,4 (0,1-8,6) 72,9 (1,7-347,6) 284,4 (14,2-1 110,1) 81,5 (0,6-437,2)

niepełnosprawność 16,3 (0,7-65,7) 41,7 (2,3-156,5) 143,6 (3,6-660,5) 37,6 (2,0-139,5) 1,2 (0,0-6,4)
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(3)

ambulatoryjne leczenie grypy 10,8 (1,2-34,7) 16,1 (2,6-46,6) 69,2 (3,6-261,4) 74,0 (11,6-214,6) 35,5 (0,6-158,7)

samoleczenie - - - - -

hospitalizacja 14,3 (2,0-44,2) 1,4 (0,3-3,7) 40,0 (2,4-145,4) 168,9 (35,2-457,0) 97,8 (1,8-417,1)

ambulatoryjne leczenie powikłań 1,8 (0,3-4,8) 3,0 (0,8-7,1) 6,7 (0,5-22,2) 6,9 (1,8-16,5) 3,4 (0,1-13,8)

absencja chorobowa – grypa 270,9 (1,9-1 578,0) 251,3 (2,2-1 388,8) 1547,0 (7,1-9 495,3) 1034,4 (8,8-5 623,2) 35,6 (0,1-235,2)

obniżona produktywność w pracy - - - - -

absencja chorobowa – powikłania 38,2 (1,3-179,2) 30,9 (1,0-141,6) 124,0 (2,2-644,9) 117,4 (5,3-499,5) 6,1 (0,0-33,1)

zgony 3,7 (0,2-15,0) 2,4 (0,1-8,5) 72,9 (1,7-344,1) 284,4 (14,6-1 118,0) 81,5 (0,7-431,7)

niepełnosprawność 16,3 (0,7-65,8) 41,7 (2,3-154,7) 143,6 (3,5-658,4) 37,6 (2,1-140,1) 1,2 (0,0-6,4)

(4)

ambulatoryjne leczenie grypy 8,6 (1,4-24,8) 8,7 (1,6-23,6) 31,1 (2,8-105,8) 36,1 (6,5-99,1) 35,9 (2,5-128,8)

samoleczenie 4,5 (0,1-18,8) 10,9 (0,2-42,8) 29,6 (0,5-139) 18,8 (0,4-75,4) 4,9 (0,1-23,9)

hospitalizacja 21,2 (4,8-56,6) 2,0 (0,5-4,8) 49,9 (5,8-160,5) 210,6 (52,5-539,2) 140,2 (12,2-475,6)

ambulatoryjne leczenie powikłań 3,7 (1,1-8,4) 5,6 (2,0-11,8) 10,2 (1,4-29,7) 10,8 (3,5-23,9) 5,7 (0,6-17,9)

absencja chorobowa – grypa 215,6 (1,9-1 179,3) 135,3 (1,2-731,7) 694,0 (4,6-4 099,3) 505,3 (4,4-2 692,4) 35,9 (0,2-215,8)

obniżona produktywność w pracy - - 246,2 (1,6-1 428,6) 156,4 (1,4-833,9) 3,0 (0,0-18,0)

absencja chorobowa – powikłania 73,7 (3,1-321,1) 58,3 (2,2-258,6) 184,3 (5,0-917,9) 169,1 (8,4-696,5) 9,4 (0,3-44,2)

zgony 5,5 (0,3-19,9) 3,4 (0,2-11,3) 90,9 (3,2-388,0) 354,6 (19,9-1 323,7) 116,8 (3,5-525,4)

niepełnosprawność 24,2 (1,5-87,4) 60,1 (3,9-207,4) 179,1 (6,8-732,4) 46,9 (2,9-166,1) 1,8 (0,1-7,7)

(5)

ambulatoryjne leczenie grypy 16,0 (2,8-44,9) 23,1 (4,5-60,9) 86,3 (8,0-291,5) 92,2 (16,4-251,2) 50,9 (3,7-183,2)

samoleczenie - - - - -

hospitalizacja 21,2 (4,8-56,7) 2,0 (0,5-4,9) 49,9 (5,7-158,6) 210,6 (52,6-542,1) 140,2 (12,3-476,7)

ambulatoryjne leczenie powikłań 2,7 (0,8-6,1) 4,3 (1,5-9,0) 8,3 (1,1-24,5) 8,6 (2,7-19,0) 4,8 (0,5-15,4)

absencja chorobowa – grypa 402,7 (3,5-2 199,0) 361,8 (3,3-1 932,8) 1929,2 (12,6-11 
327,9) 1290,0 (11,2-6 852,2) 51,0 (0,3-302,1)

obniżona produktywność w pracy - - - - -

absencja chorobowa – powikłania 56,8 (2,4-242,8) 44,4 (1,6-199,1) 154,7 (4,1-753,0) 146,4 (7,2-597,5) 8,7 (0,2-41,1)

zgony 5,5 (0,3-20,1) 3,4 (0,2-11,5) 90,9 (3,2-393,9) 354,6 (20,4-1 339,5) 116,8 (3,4-527,1)

niepełnosprawność 24,2 (1,4-87,2) 60,1 (3,9-210,7) 179,1 (7,0-748,1) 46,9 (3,0-166,1) 1,8 (0,1-7,6)

Uwaga: w nawiasach podano 95-procentowe przedziały ufności otrzymane na podstawie probabilistycznej analizy wrażliwości.  

Źródło: opracowanie własne PIE.
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Załącznik D – probabilistyczna 
analiza wrażliwości – korelacja 
parametrów i kosztów

↘  Wykres D1 . Parametry modelu najsilniej (bezwzględnie) skorelowane z kosztami bezpośrednimi 
           w zależności od scenariusza – zgodnie z probabilistyczną analizą wrażliwości  
           (dla poszczególnych grup wiekowych)

Koszty bezpośrednie - scenariusz (1)

65+ Zapadalność

50-64 Zapadalność

18-49 Zapadalność

50-64 Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - inne powikłania

65+ Prawdopodobieństwo hospitalizacji

65+ Koszt hospitalizacji - inne powikłania

50-64 Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

18-49 Koszt leków bez recepty | brak wizyty

65+ Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

50-64 Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

65+ Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,55

0,25

0,32

0,17

0,11

0,40

0,20

0,13

0,30

0,17

0,10

0,10
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Koszty bezpośrednie - scenariusz (2)

65+ Zapadalność

50-64 Zapadalność

18-49 Zapadalność

50-64 Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - inne powikłania

65+ Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

65+ Koszt hospitalizacji - inne powikłania

18-49 Koszt leków bez recepty | brak wizyty

50-64 Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

65+ Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

50-64 Koszt leków bez recepty | brak wizyty
0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,59

0,22

0,35

0,14

0,08

0,44

0,15

0,12

0,26

0,13

0,08

0,08

Koszty bezpośrednie - scenariusz (3)

65+ Zapadalność

50-64 Zapadalność

18-49 Zapadalność

50-64 Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - inne powikłania

50-64 Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań z grupy 
zakażenie górnych dróg oddechowych

18-49 Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań z grupy 
zakażenie górnych dróg oddechowych

65+ Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

65+ Koszt hospitalizacji - inne powikłania

65+ Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

65+ Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc
0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,57

0,20

0,38

0,16

0,11

0,44

0,18

0,13

0,24

0,14

0,09

0,08
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Koszty bezpośrednie - scenariusz (4)

Koszty bezpośrednie - scenariusz (5)

65+ Zapadalność

50-64 Zapadalność

18-49 Zapadalność

50-64 Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - inne powikłania

65+ Prawdopodobieństwo hospitalizacji

65+ Koszt hospitalizacji - inne powikłania

50-64 Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

18-49 Koszt leków bez recepty | brak wizyty

65+ Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

65+ Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

50-64 Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

65+ Zapadalność

50-64 Zapadalność

18-49 Zapadalność

50-64 Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - inne powikłania

50-64 Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

18-49 Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

65+ Prawdopodobieństwo hospitalizacji

50-64 Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

65+ Koszt hospitalizacji - inne powikłania

65+ Koszt ambulatoryjnego leczenia grypy i powikłań  
z grupy zakażenie górnych dróg oddechowych

65+ Koszt hospitalizacji - grypa i zapalenie płuc

Źródło: opracowanie własne PIE.

0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,55

0,25

0,32

0,17

0,11

0,41

0,19

0,13

0,30

0,17

0,10

0,10

0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,53

0,23

0,35

0,20

0,15

0,42

0,22

0,15

0,27

0,18

0,12

0,11
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↘  Wykres D2 . Parametry modelu najsilniej (bezwzględnie) skorelowane z kosztami pośrednimi  
           w zależności od scenariusza – zgodnie z probabilistyczną analizą wrażliwości  
           (dla poszczególnych grup)

Koszty pośrednie - scenariusz (1)

Koszty pośrednie - scenariusz (2)

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Zapadalność

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Długość absencji - grypa

50-64 Zapadalność

50-64 Długość absencji - grypa

18-49 Utrata produktywności pracującego chorego  
na grypę (w dniach)

50-64 Utrata produktywności pracującego  
chorego na grypę (w dniach)

0-4 Długość absencji - grypa

50-64 Prawdopodobieństwo zgonu

5-17 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Zapadalność

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Długość absencji - grypa

50-64 Zapadalność

18-49 Utrata produktywności pracującego  
chorego na grypę (w dniach)

0-4 Długość absencji - grypa

0-4 Zapadalność

50-64 Utrata produktywności pracującego  
chorego na grypę (w dniach)

65+ Zapadalność

0,48

0,42

0,25

0,27

0,37

0,36

0,18

0,21

0,08

0,06

0,38

0,36

0,18

0,21

0,09

0,08

0,27

0,28

0,14

0,10

0,07

0,06

0,06

0,06

0

0

0,2

0,2

0,4

0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,6
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Koszty pośrednie - scenariusz (3)

Koszty pośrednie - scenariusz (4)

18-49 Długość absencji - grypa

18-49 Zapadalność

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Zapadalność

0-4 Długość absencji - grypa

5-17 Długość absencji - grypa

5-17 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Zapadalność

65+ Zapadalność

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Zapadalność

18-49 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Długość absencji - grypa

50-64 Zapadalność

18-49 Utrata produktywności pracującego  
chorego na grypę (w dniach)

0-4 Długość absencji - grypa

5-17 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Utrata produktywności pracującego  
chorego na grypę (w dniach)

5-17 Długość absencji - grypa

0,39

0,40

0,24

0,28

0,34

0,36

0,16

0,18

0,06

0,07

0,36

0,39

0,21

0,21

0,06

0,09

0,26

0,30

0,07

0,10

0,05

0,06

0,04

0,06

0

0

0,2

0,2

0,4

0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6

0,6
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Koszty pośrednie - scenariusz (5)

18-49 Długość absencji - grypa

18-49 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

18-49 Zapadalność

50-64 Długość absencji - grypa

50-64 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

50-64 Zapadalność

0-4 Długość absencji - grypa

5-17 Długość absencji - grypa

5-17 Koszt jednego dnia utraconej produktywności

0-4 Zapadalność

5-17 Zapadalność

0,42

0,25

0,31

0,13

0,07

0,37

0,24

0,08

0,27

0,08

0,04

0,03

0 0,2 0,4

Współczynnik korelacji Pearsona

0,6



Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, 
którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, 
makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy 
strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego 
i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz 
i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także 
popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych 
i społecznych w kraju oraz za granicą.


