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StreSzczenie
zapalne choroby stawów, takie jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, enteropatyczne zapalenie stawów, seropozytywne reu-
matoidalne zapalenie stawów, mogą spowodować silny ból stawów czy upośledzenie funkcjonalne, co prowadzi do obniżenia jakości życia i powoduje straty w wydajno-
ści pracy populacji. Polski system ubezpieczeń zdrowotnych gromadzi dane o absencji związanej ze zwolnienieniami lekarskimi oraz krótkoterminową, długoterminową lub 
trwałą niezdolnością do pracy. Stosując podejście analityczne określane jako metoda kapitału ludzkiego, oceniliśmy całkowite koszty pośrednie generowane przez te cho-
roby. W 2012 roku były one równe 281 mln zł (mierzone z uwzględnieniem produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca), 676 mln zł (przy użyciu wartości dodanej 
na pracownika) lub 207 mln zł (przy wykorzystaniu dochodów brutto na pracownika). Seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów było odpowiedzialne za 55% cał-
kowitych kosztów; łuszczycowe zapalenie stawów i enteropatyczne zapalenie stawów były natomiast odpowiedzialne za 7% całkowitych kosztów pośrednich. Struktura 
kosztów pośrednich była inna dla każdej z chorób, ale w każdym przypadku krótkotrwała niepełnosprawność była odpowiedzialna za relatywnie niewielką część kosztów 
całkowitych związanych z obniżeniem produktywności.

Słowa kluczowe: zapalne choroby stawów, jakość życia, niezdolność do pracy, koszty pośrednie, absencja chorobowa.

aBStract
inflammatory joint diseases such as ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, enteropathic arthritis, seropositive rheumatoid arthritis cause severe pain, joint obstruction 
and functional impairment which leads to decrease in quality of life and causes productivity losses. Polish health insurance system gathers data about absenteeism related 
to sick leave, short-term, long-term and permanent work disability. using human capital approach we evaluated the total indirect costs caused by those diseases in 2012 to 
be equal 281 million Pln using gross domestic product per capita, 676 million Pln using gross value added per employee or 207 million Pln using gross income per employ-
ee methodology. Seropositive rheumatoid arthritis was responsible for 55% of total costs; psoriatic arthritis and enteropathic arthritis were responsible for 7% of total co-
sts combined. cost structure was different for each of the diseases but in each simple case short-term disability was responsible for a minor part of the total cost.

Keywords: inflammatory joint diseases, quality of life, work disability, indirect costs, absenteeism.

Wprowadzenie
Choroby autoimmunologiczne są chorobami przewlekłymi 
o częściowo tylko poznanej etiologii. Ogólny schemat po-
wstawania takich schorzeń zakłada wystąpienie czynnika 
środowiskowego uaktywniającego określoną predyspozy-
cję genetyczną, co wyzwala agresję organizmu względem 
własnych tkanek. 

W ramach niniejszego opracowania uwzględniono 
cztery podstawowe i najczęściej występujące autoimmu-
nologiczne choroby stawów, w tym te, które towarzyszą 
innym chorobom autoimmunologicznym, takim jak łusz-
czyca czy nieswoiste zapalenia jelit. Wybrane choroby sta-
wów stanowią potencjalnie istotne źródło kosztów utraco-
nej produktywności, co powoduje, że ich ocena jest ważna 
nie tylko dla chorych i ich rodzin, ale także dla całego spo-

łeczeństwa. W przypadku łuszczycy oraz nieswoistych za-
paleń jelit można spodziewać się, iż wystąpienie artropatii 
powoduje dalsze obniżanie jakości życia oraz zwiększoną 
utratę produktywności (większą niż w przypadku wystę-
powania samej łuszczycy czy choroby jelit).

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK; 
ang. ankylosing spondylitis – AS), zwane inaczej chorobą 
Bechterewa jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą 
zapalną, która atakuje stawy, głównie krzyżowo-biodro-
we. Choroba powoduje zapalny ból pleców, któremu to-
warzyszą uszkodzenia kręgosłupa, upośledzenie ruchowe 
oraz utrata jakości życia, co z kolei powoduje utratę pro-
duktywności jednostki dotkniętej chorobą. Rozpowszech-
nienie choroby waha się od 0,1% do 1,4%. Choroba naj-
częściej rozpoznawana jest w wieku około 26 lat, znacznie 
częściej u mężczyzn niż u kobiet [1]. 
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Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS; ang. psoriatic 
arthritis – PsA) jest serologicznie ujemną przewlekłą cho-
robą zapalną stawów dotykającą do 30% pacjentów cier-
piących na łuszczycę (na którą cierpi około 2% populacji). 
W wyniku łuszczycowego zapalenia stawów dochodzi do 
degeneracji stawów, bólu oraz upośledzenia ruchowego, 
co prowadzi do utraty produktywności [3–7]. Łuszczycowe 
zapalenie stawów może być rozpoznawane razem z łusz-
czycą w wieku dwudziestu kilku lat lub znacznie później 
w zależności od objawów.

Zapalenie stawów towarzyszące chorobom zapalnym 
jelit (enteroarthritis; ang. enteropathic arthritis – EA) doty-
czy do 25% pacjentów w chorobą Leśniowskiego-Cohna 
lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i prowadzi, 
podobnie jak łuszczycowe zapalenie stawów, do degene-
racji stawów, bólu oraz upośledzenia ruchowego.

Seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów 
(RZS; seropositive rheumatoid arthritis – RA) jest przewle-
kłą autoimmunologiczną chorobą atakującą różne stawy 
u około 0,5–1% populacji.

Inne reumatoidalne zapalenia stawów (other rheu-
matoid arthritis) to grupa chorób obejmująca serone-
gatywne zapalenie stawów (seronegative rheumatoid 
arthritis), chorobę Stilla u osoby dorosłej (adult-onset 
Still disease), reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej 
(rheumatoid bursitis), guzek reumatoidalny (rheumatoid 
nodule), zapalenie wielu stawów (inflammatory poly-
arthropathy), inne określone reumatoidalne zapalenie 
stawów (other specified rheumatoid arthritis) oraz nie-
określone reumatoidalne zapalenie stawów (rheumatoid 
arthritis, unspecified). 

Aspekty społeczne chorób autoimmunologicznych są 
szczególnie istotne w przypadku chorób stawów, które 
obniżają jakość życia chorych, wpływają negatywnie na 
komfort pacjentów oraz na efektywność wykonywania 
przez nich pracy. Omawiane schorzenia istotnie obniżają 
produktywność na poziomie całego społeczeństwa, wpły-
wają bowiem nie tylko na samych pacjentów, lecz również 
na ich bezpośrednie otoczenie (np. rodzinę). Osoby cier-
piące na choroby stawów często wymagają, poza opieką 
w szpitalu, również opieki nieformalnej zapewnianej przez 
członków rodzin bądź znajomych, co może powodować 
dodatkową utratę produktywności przez osoby bliskie. 

Mierzenie kosztów związanych z utraconą produktyw-
nością wynikającą z niezdolności do pracy jest aspektem 
ważnym tak dla pacjenta, jak i dla całego społeczeństwa. 
Istnieje możliwość określenia kosztów choroby w sposób 
kompleksowy i całościowy – czyli ujęcia zarówno kosztów 
leczenia, ale również kosztów pośrednich, związanych 
z obniżoną produktywnością chorych lub ich rodzin. 

Utracona w wyniku choroby produktywność jest zja-
wiskiem coraz częściej badanym w przypadku wielu cho-
rób; ocena kosztów pośrednich wpasowuje się idealnie 
w prospołeczną politykę Unii Europejskiej i powinna stać 
się standardem w przypadku wykonywania analiz ekono-
micznych terapii wielu chorób, w tym autoimmunologicz-
nych chorób stawów, w przypadku których to zjawisko jest 
szczególnie istotne i często obserwowane.

Materiał i metody
Materiał
Prezentowana przez Główny Urząd Statystyczny średnia 
długość życia dla kobiet i mężczyzn łącznie w Polsce wy-
niosła 76,72 roku w 2012 roku [13]. Dla każdego z rozpatry-
wanych schorzeń założono przeżycia takie jak w populacji 
generalnej, co jest podyktowane faktem, iż autoimmuno-
logiczne choroby stawów nie zmniejszają znacząco całko-
witego przeżycia (lub bardziej ściśle nie zmniejszają go po-
niżej progowego wieku przejścia ze stanu produkcyjnego 
do stanu poprodukcyjnego) oraz tym, że brakuje dokład-
nych danych, które odpowiadałyby poziomowi rzetelności 
danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Uwzględnienie przeżycia pacjentów na poziomie po-
pulacji generalnej powoduje, że w ramach niniejszej analizy 
nie uwzględniono śmiertelności pacjentów jako dodatko-
wego zjawiska generującego koszty pośrednie w związku 
z wcześniejszym opuszczeniem rynku pracy przez pacjen-
tów w wieku produkcyjnym. Dodatkowo na potrzeby ni-
niejszego opracowania założono, że renty bezterminowe 
dostają pacjenci w średnim wieku dla danego schorzenia, 
co podyktowane jest brakiem informacji na temat struktury 
wieku pacjentów otrzymujących rentę bezterminową. 

Dane na temat absentyzmu w pracy można usyste-
matyzować w postaci trzech różnych rodzajów świad-
czeń: zwolnienia lekarskie, krótkoterminowa niezdolność 
do pracy związana z rehabilitacją oraz długoterminowa 
niezdolność do pracy związana z otrzymywaniem renty. 
Dane dotyczące uwzględnionych typów absencji choro-
bowej z podziałem na poszczególne jednostki chorobowe 
są gromadzone w Kompleksowym Systemie Informatycz-
nym ZUS od 2011 roku. Przy założeniu, że każdy pacjent 
dostał zwolnienie lekarskie z powodu określonej jednostki 
chorobowej, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku 
chorób stawów, można określić całkowitą liczbę pacjen-
tów cierpiących na rozpatrywane schorzenia w 2012 roku 
(Rycina 1).

Metodyka pomiaru kosztów
Ocena kosztów dla potrzeb analiz ekonomicznych w zakre-
sie ochrony zdrowia umożliwia zastosowanie w zależności 
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od potrzeb różnych perspektyw, najczęściej wykorzystu-
je się perspektywę pacjenta oraz płatnika publicznego 
(Narodowy Fundusz Zdrowia). Najszersza z możliwych 
perspektyw oceny kosztów jest perspektywa społeczna, 
w ramach której koszty można podzielić na trzy kategorie: 
koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz koszty nie-
mierzalne. Koszty bezpośrednie są to koszty wszystkich 
dóbr, usług i innych zasobów zużytych w trakcie realiza-
cji danej technologii. Składają się na nie koszty medyczne 
związane z lekami i sprzętem medycznym oraz koszty 
niemedyczne związane z dietą, transportem i opieką nie-
formalną [9]. Większość analiz ekonomicznych skupia się 
tylko na tej kategorii kosztów. Koszty pośrednie to koszty 
utraconej produktywności pacjenta oraz innych członków 
gospodarstwa domowego w wyniku choroby. Utracona 
produktywność związana jest z występowaniem dwóch 
zjawisk [10–11]: absenteizmu (absentyzm; ang. absente-
eism), występującego w sytuacji, gdy osoba chora opusz-
cza dni pracy, co jest związane ze zwolnieniami lekarskimi, 
okresem pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, 
wcześniejszym, permanentnym opuszczeniem rynku pra-
cy lub przedwczesnym zgonem, oraz prezenteizmu (pre-
zentyzm; ang. presenteeism), występującego, gdy osoba 
chora jest obecna w miejscu pracy, jednak jej schorzenie 
nie pozawala jej na wykonanie czynności zawodowych 
w pełnej wydajności (wydajności, z jaką pracowała, będąc 
zdrową). Ocena absentyzmu jest znaczenie łatwiejsza od 
oceny zjawiska prezentyzmu.

Dane na temat okresów, podczas których osoba, u któ-
rej występuje dana jednostka chorobowa, nie pracuje, uzy-

skuje się na drodze badań kwestionariuszowych; można je 
również uzyskać po analizie systemu ewidencji orzeczeń le-
karskich. W Kompleksowym Systemie Informatycznym Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) gromadzone są 
dane na temat zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdol-
ności do pracy z tytułu choroby własnej wydanych na druku 
ZUS ZLA zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekar-
skich (ang. sick leave – days off work). Dodatkowo w celu 
oszacowania krótkoterminowej (ang. work disability) oraz 
długoterminowej (ang. permanent work disability; chronic 
work disability) niezdolności do pracy w KSI ZUS gromadzo-
ne są dane na temat pierwszorazowych i ponownych orze-
czeń lekarzy orzeczników ZUS ustalających uprawnienia do 
świadczenia rehabilitacyjnego według przewidywanego 
okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych oraz 
pierwszorazowych i ponownych orzeczeń lekarzy orzeczni-
ków ZUS wydanych dla celów rentowych (ang. permanent 
work disability pension; chronic work disability pension) 
ustalające stopień niezdolności do pracy według przewidy-
wanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobo-
wych (jednakże same wartości rent nie stanową kosztów 
pośrednich). Gromadzone w ten sposób dane mogą po-
służyć do oceny kosztów pośrednich z wykorzystaniem 
metody opartej na rozpowszechnieniu (ang. prevalence-
based cost of illness), która ocenia koszty związane z daną 
jednostką chorobową w ciągu roku, w przeciwieństwie do 
metody opartej na zapadalności (ang. incidence-based cost 
of illness), która pozwala na ocenę kosztów związanych 
z daną jednostką chorobową w ciągu całego życia chorego, 
u którego ta jednostka wystąpiła. 

 

Rysunek 7. Liczba pacjentów cierpiących na każde z rozpatrywanych schorzeń [14]. 
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Rycina 1. Liczba pacjentów cierpiących na każde z rozpatrywanych schorzeń [14]
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W przeciwieństwie do absencji chorobowej dane na 
temat obniżonej jakości i efektywności pracy osób, u któ-
rych wystąpiła dana jednostka chorobowa (prezenteizm) 
nie są gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i można je uzyskać jedynie na drodze badań kwestionariu-
szowych. Wykorzystuje się w tym celu specjalnie przygo-
towane ankiety, których konstrukcja powinna uwzględniać 
rodzaj pracy wykonywanej przez osobę z daną jednostką 
chorobową. Inną bowiem utratę wydajności pracy dana 
jednostka chorobowa będzie powodować u osób zatrud-
nionych w sektorze usług (np. makler giełdowy), a inną 
w przypadku osób zatrudnionych w sektorze przemysłu 
(np. operator koparki). 

Niezależnie od tego, czy koszty pośrednie dotyczyć 
będą tylko absentyzmu czy też absentyzmu i prezentyzmu 
razem, szacowane mogą być przy użyciu jednej z dwóch 
metod: kapitału ludzkiego (ang. human capital approach 
– HCA) lub kosztów frykcyjnych (ang. friction cost appro-
ach – FCA). 

Metoda kapitału ludzkiego zakłada, że osoba, u której 
wystąpiła dana jednostka chorobowa, traci część kapita-
łu, jakim dysponowała przed chorobą; estymacja kosztów 
pośrednich przy użyciu tego podejścia zakłada, że koszty 
pośrednie są ponoszone tak długo, jak osoba chora po-
siada zmniejszoną wartość kapitału, np. przez cały okres 
pobierania renty. Ze względu na swoją prostotę oraz brak 
szczególnych założeń jest to najczęściej wykorzystywana 
metoda estymacji kosztów utraconej produktywności. 
Można nią szacować koszty zarówno wynikające z absen-
cji chorobowej, jak i obniżonej jakości pracy osób, u których 
wystąpiła dana jednostka chorobowa. Szacowanie kosz-
tów prezentyzmu zakłada, że liczbę dni obniżonej produk-
tywności można z wykorzystaniem stopnia obniżenia pro-
duktywności przeliczyć na teoretyczną liczbę dni absencji 
chorobowej. Wielu badaczy uważa, że koszty szacowane 
metodą kapitału ludzkiego są zawyżone, co wynika z faktu, 
iż metoda kapitału ludzkiego szacuje potencjalne (a przez 
to maksymalne) koszty utraconej produktywności.

Metoda kosztów frykcyjnych w porównaniu do me-
tody kapitału ludzkiego zakłada, że utrata produktyw-
ności w wyniku zjawisk absentyzmu i prezentyzmu nie 
jest permanentna, lecz występuje jedynie do momentu, 

gdy nowy pracownik przejmie obowiązki chorego. Okres, 
w którym absencja chorobowa generuje koszty pośrednie, 
nazywany jest okresem frykcyjnym i jego oszacowanie jest 
podstawowym problemem związanym z wykorzystaniem 
opisywanej metody do estymacji kosztów pośrednich. Po 
okresie frykcyjnym zakłada się, iż choroba nie generuje 
dalszych kosztów pośrednich. Koszty estymowane tą me-
todą są znacznie niższe niż koszty estymowane metodą 
kapitału ludzkiego; w ramach tej metody szacuje się nie 
potencjalne, lecz realne utraty produktywności. 

Dwie główne metody estymacji kosztów utraconej 
produktywności, metoda kapitału ludzkiego i metoda 
kosztów frykcyjnych, opierają się na wykorzystaniu makro-
ekonomicznej miary kapitału ludzkiego. Najczęściej w tym 
celu wykorzystywany jest produkt krajowy brutto (PKB; 
ang. gross domestic product – GDP) określany jako miara 
wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwór-
cze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie 
od tego, kto jest ich właścicielem. W estymacji kosztów 
pośrednich stosuje się produkt krajowy brutto per capita, 
czyli na jednego mieszkańca danego kraju. Drugim, czę-
sto spotykanym wskaźnikiem jest wartość dodana brutto 
(WDB; ang. gross value added – GVA) definiowana jako 
przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji, czyli 
wartość dóbr pomniejszona o zużycie pośrednie poniesio-
ne w związku z ich wytworzeniem [12]. Inaczej niż w przy-
padku produktu krajowego brutto, wartość dodaną brutto 
przedstawia się na jednego pracującego, a nie na jednego 
mieszkańca. Innymi spotykanymi miernikami są wynagro-
dzenia brutto (ang. gross income) na jednego pracującego 
oraz płaca minimalna (minimum wage), reprezentująca 
podejście konserwatywne.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono populację 
pacjentów, którzy przynajmniej raz otrzymali zwolnienie 
lekarskie z powodu swojej choroby, przez co zostali zareje-
strowani w systemie informatycznym ZUS; pacjenci, którzy 
nie korzystali z powodu ocenianych chorób ze świadczeń 
ZUS, nie są ujęci w ramach opracowania.

Zwolnienia lekarskie są podstawową, najczęściej sto-
sowaną formą absencji chorobowej, która mimo krótkiego 
okresu trwania jest zjawiskiem znaczącym z perspektywy 
badania kosztów pośrednich (Tabela 1).

Jednostka chorobowa Liczba dni  
absencji chorobowej

Liczba  
zaświadczeń lekarskich

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 104 925 6927
artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 67 631 4323
seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów 356 257 20 955
inne reumatoidalne zapalenia stawów 204 073 14 294

Tabela 1. Zwolnienia lekarskie [14]
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W 2012 roku wydano zwolnień lekarskich na łączny 
czas 732 886 dni, co daje 2008 lat, z czego prawie połowa 
została wygenerowana w przypadku pacjentów z seropo-
zytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Średnia 
długość absencji wyniosła 31 dni, przy czym wahała się od 
29 dni dla innych reumatoidalnych zapaleń stawów do 40 
dni dla seropozytywnego reumatoidalnego zapalenia sta-
wów (Tabela 2).

Do celów rehabilitacyjnych wydano łącznie 503 pierw-
szorazowe zaświadczenia o całkowitej niezdolności do 
pracy na łączną długość 2 352 miesięcy (196 lat), z czego 

prawie połowa została wygenerowana przez seropozy-
tywne reumatoidalne zapalenie stawów. Średnia długość 
rehabilitacji wahała się od 4,63 miesiąca dla seropozytyw-
nego reumatoidalnego zapalenia stawów do 4,81 miesiąca 
w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgo-
słupa (Tabela 3). 

Do celów rehabilitacyjnych wydano łącznie 536 po-
nownych zaświadczeń o całkowitej niezdolności do pracy 
na łączną długość 2 185 miesięcy (182 lata), z czego prawie 
połowa została wygenerowana przez seropozytywne reu-
matoidalne zapalenie stawów. Średnia długość rehabilita-

Tabela 2. Absencja krótkoterminowa – orzeczenia pierwszorazowe [14]

Jednostka 
chorobowa Razem do 3 miesięcy 4–6 7–9 10–12

Średni  
ważony czas 
zwolnienia

zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa 72 9 59 2 2 4,81

artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit 54 8 44 0 2 4,70

seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 242 36 197 6 3 4,63

inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 135 28 96 4 7 4,67

Tabela 3. Absencja krótkoterminowa – orzeczenia ponowne [14]

Jednostka chorobowa Razem do 3 miesięcy 4–6 7–9 10–12
Średni 

ważony czas 
zwolnienia

zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa 71 19 47 5 0 4,27

artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit 80 29 46 5 0 3,92

seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 241 62 168 11 0 4,24

inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 144 52 89 3 0 3,80

Tabela 4. Absencja długoterminowa – orzeczenia pierwszorazowe [14]

Okres
Zesztywniające 

zapalenie stawów 
kręgosłupa

Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom 

jelit

Seropozytywne 
reumatoidalne zapalenie 

stawów

Inne reumatoidalne 
zapalenia stawów

razem 7 3 39 8
do 3 miesięcy 0 0 0 0
4–6 0 1 2 1
7–9 0 0 0 0
10–12 1 2 12 3
13–24 4 0 17 3
25–36 2 0 5 1
37 miesięcy i więcej 0 0 2 0
bezterminowo 0 0 1 0
średni ważony czas 
zwolnienia terminowego 20,86 9,00 18,26 15,50
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cji wahała się od 3,8 miesiąca dla innych reumatoidalnych 
zapaleń stawów do 4,24 miesiąca dla seropozytywnego 
reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Do celów rehabilitacyjnych łącznie wydano 1 039 orze-
czeń o całkowitej niezdolności do pracy wydawane na 
łączną długość 378 lat. Średnia długość rehabilitacji wy-
niosła 4,38 miesiąca (Tabela 4).

Do celów rentowych łącznie wydano 56 pierwszo-
razowych orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, 
z czego ponad połowa dotyczyła seropozytywnego reu-
matoidalnego zapalenia stawów. Wśród wszystkich orze-
czeń tylko jedno zostało wydane bezterminowo. Średnia 
długość orzeczeń terminowych wahała się od 9 miesięcy 
dla artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit 
do 21 miesięcy dla zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa, przy założeniu, że ostatni przedział czasowy 
miał taka samą szerokość jak poprzedni, tj. 11 miesięcy 
(Tabela 5).

Do celów rentowych łącznie wydano 779 ponownych 
orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy z czego pra-
wie połowa dotyczyła sero-dodatniego reumatoidalnego 
zapalenia stawów. Średnia długość orzeczeń terminowych 
wahała się od 27 miesięcy dla innych reumatoidalnych za-
paleń stawów do 30 miesięcy dla zesztywniającego zapa-
lenia stawów kręgosłupa, przy założeniu, że ostatni prze-
dział czasowy miał taka samą szerokość jak poprzedni, tj. 
11 miesięcy (Zakład Ubezpieczeń Społecznych prezentuje 
dane w przedziałach, przy czym ostatni przedział jest 

przedziałem otwartym; w celu określenia średniej długości 
orzeczenia założono, że ostatni przedział ma taką samą 
szerokość jak poprzedni). Wśród wszystkich orzeczeń 87 
(10%) zostało wydanych bezterminowo, z czego najwięcej 
dotyczyło seropozytywnego reumatoidalnego zapalenia 
stawów.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego [13] wiadomo, że produkt krajowy brutto wyniósł 
w Polsce w 2012 roku 1 595 225 mln PLN, wartość doda-
na brutto wyniosła 1 412 909 mln PLN, a wynagrodzenia  
432 059 mln PLN. Uwzględniając liczbę mieszkańców 
Polski równą 38 533 800 oraz liczbę pracujących równą 
14 172 000 można obliczyć mierniki makroekonomiczne, 
które ostaną wykorzystane do szacowania kosztów utra-
conej produktywności (Tabela 6). 

Analiza wartości wskaźników, które zostaną wyko-
rzystane do szacowania kosztów pośrednich, pokazuje, 
że największe koszty zostaną uzyskane przy wykorzy-
staniu wartości dodanej brutto na jednego pracującego. 
Wynika to z faktu, iż wartość dodana jest główną częścią 
składową produktu krajowego, a odnosi się ona do liczby 
pracujących, których jest znacznie mniej niż wszystkich 
mieszkańców kraju, łączenie z osobami w wieku przed-
produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Do obliczenia kosztów utraconej produktywności zo-
stanie wykorzystane podejście kapitału ludzkiego, przy 
czym zostaną użyte wszystkie wymienione wyżej mierniki 
makroekonomiczne.

Tabela 5. Absencja długoterminowa – orzeczenia ponowne [14]

Okres
Zesztywniające 

zapalenie stawów 
kręgosłupa

Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom 

jelit

Seropozytywne 
reumatoidalne zapalenie 

stawów

Inne reumatoidalne 
zapalenia stawów

razem 142 68 499 156
do 3 miesięcy 0 0 1 0
4–6 0 0 8 2
7–9 0 1 5 1
10–12 9 11 38 11
13–24 29 13 123 44
25–36 47 23 133 52
37 miesięcy i więcej 39 17 141 31
bezterminowo 18 3 50 15
średni ważony czas 
zwolnienia terminowego 30,05 27,59 28,56 27,35

Tabela 6. Wartości mierników makroekonomicznych w 2012 roku – ujęcie roczne [13]

Miernik Wartość (w PLN)
WBD na pracującego 99 697
wynagrodzenie na pracującego 30 487
PKB per capita 41 398



Koszty utraconej produktywności pacjentów z zapalnymi schorzeniami stawów w Polsce

333
Wyniki
Zwolnienia lekarskie
Koszty wynikające ze zwolnień lekarskich związane z roz-
ważanymi chorobami wyniosły ponad 83 mln PLN liczone 
według produktu krajowego brutto per capita, ponad 200 
mln liczone według wartości dodanej brutto na jednego 
pracującego oraz ponad 61 mln liczone według wynagro-
dzenia na jednego pracującego. Seropozytywne reuma-
toidalne zapalenie stawów odpowiada za prawie połowę 
tych kosztów, dla kontrastu koszty wynikające ze zwolnień 
lekarskich spowodowane artropatiami towarzyszącymi 
łuszczycy i chorobom jelit stanowią tylko 9%. Wartości te 
są niezależne od uwzględnionego miernika makroekono-
micznego (Tabela 7). 

Łączna liczba pacjentów cierpiąca na rozważane cho-
roby zarejestrowana w systemie informatycznym ZUS 
wyniosła w roku 2012 ponad 21 tysięcy, z czego prawie 
połowa cierpiała na seropozytywne reumatoidalne zapa-
lenie stawów, a około 9% – na artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit. W sumie dla wszystkich pacjen-
tów wydano ponad 46 tysięcy zwolnień lekarskich, co daje 
średnio 2,18 zwolnienia rocznie na pacjenta. Największe 
koszty generuje pacjent z seropozytywnym reumatoidal-
nym zapaleniem stawów; wynoszą one rocznie 4,6 tysiąca 
PLN, gdy zastosuje się metodykę uwzględniającą produkt 
krajowy brutto per capita, 11,1 tysięcy PLN, gdy zastosuje 

się metodykę uwzględniającą wartość dodaną brutto na 
jednego pracującego oraz 3,4 tysiąca PLN, gdy zastosuje 
się metodykę uwzględniającą wynagrodzenia na jednego 
pracującego. Najmniejsze koszty generowane są przez 
pacjentów z innymi reumatoidalnymi zapaleniami sta-
wów i wynoszą one 3,3 tysiąca PLN 7,9 tysiąca PLN oraz 
2,4 tysiąca, gdy do estymacji wykorzysta się odpowiednio: 
produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brut-
to na jednego pracującego lub wynagrodzenia na jednego 
pracującego (Tabela 8). 

Do podobnych wniosków w zakresie struktury kosztów 
dochodzimy, uwzględniając liczbę zwolnień lekarskich za-
miast liczby pacjentów. Największe koszty generuje zwol-
nienie dla pacjenta cierpiącego na seropozytywne reuma-
toidalne zapalenie stawów i wynoszą one 1,9 tysiąca PLN, 
4,6 tysiąca PLN oraz 1,4 tysiąca PLN, gdy do szacowania 
wielkości kosztów pośrednich wykorzysta się odpowied-
nio produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną 
brutto na jednego pracującego oraz wynagrodzenie na 
jednego pracującego, natomiast najmniejsze koszty gene-
ruje zwolnienie dla pacjenta cierpiącego na inne reumato-
idalne zapalenia stawów i wynoszą one 1,6 tysiąca PLN, 
3,9 tysiąca PLN oraz 1,2 tysiąca PLN, gdy do szacowania 
wielkości kosztów pośrednich wykorzysta się odpowiednio 
produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brutto 
na jednego pracującego oraz wynagrodzenie na jednego 
pracującego (Tabela 9).

Tabela 7. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – zwolnienia lekarskie

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 11 900 507 28 659 536 8 763 912

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 7 670 652 18 472 939 5 648 913

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 40 406 376 97 309 130 29 756 542

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 23 145 792 55 741 125 17 045 298

Tabela 8. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na pacjenta – zwolnienia lekarskie

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 3 400 8 188 2 504

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 4 037 9 723 2 973

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 4 592 11 058 3 381

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 3 260 7 851 2 401
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Krótkoterminowa niezdolność do pracy
Koszty utraconej produktywności związane z absencją 
krótkoterminową wyniosły w 2012 roku łącznie prawie 
16 mln PLN, gdy do szacowania wykorzystano produkt 
krajowy brutto per capita, prawie 38 mln PLN, gdy do 
szacowania wykorzystano wartość dodaną brutto na jed-
nego pracującego oraz prawie 12 mln PLN, gdy zastosuje 
się metodykę uwzględniającą wynagrodzenie na jednego 
pracującego. Świadczenia dla pacjentów z seropozytyw-
nym reumatoidalnym zapaleniem stawów generują prawie 
połowę tej kwoty, natomiast koszty związane z wystąpie-
niem artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit 
mają najmniejszy udział równy prawie 13% (Tabela 10). 

Uwzględniając liczbę zwolnień lekarskich przy szaco-
waniu kosztu utraconej produktywności z powodu absen-
cji krótkoterminowej, można obliczyć koszt na jednego pa-
cjenta, który został zarejestrowany w KSI ZUS. Przy takich 
założeniach największy roczny koszt na pacjenta związany 
jest z artropatiami towarzyszącymi łuszczycy oraz choro-

bom jelit i wynosi on tysiąc PLN, gdy zastosuje się metody-
kę uwzględniającą produkt krajowy brutto per capita, 2,5 
tysiąca PLN, gdy zastosuje się metodykę uwzględniającą 
wartość dodaną brutto na jednego pracującego oraz 0,8 
tysiąca PLN, licząc według wynagrodzenia na jednego pra-
cującego. Najmniejsze koszty na pacjenta, które wyniosły 
0,6 tysiąca PLN, 1,4 tysiąca PLN oraz 0,4 tysiąca PLN odpo-
wiednio przy wykorzystaniu PKB, WDB oraz wynagrodzeń, 
generowały natomiast schorzenia zakwalifikowane do 
grupy: inne reumatoidalne zapalenia stawów (Tabela 11).

Do odmiennych wniosków dochodzimy uwzględnia-
jąc, liczbę orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy 
zamiast liczby pacjentów. W tym przypadku największy 
koszt na orzeczenie generowany jest przez zesztywniające 
zapalenie stawów kręgosłupa i wynosi on 15,7 tysiąca PLN, 
37,8 tysiąca PLN oraz 11,5 tysiąca PLN, gdy zastosuje się 
odpowiednio metodykę uwzględniającą produkt krajowy 
brutto per capita, wartość dodaną brutto na jednego pra-
cującego lub uwzględniającą wynagrodzenie na jednego 

Tabela 9. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na zwolnienie lekarskie

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 1 718 4 137 1 265

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1 774 4 273 1 307

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 1 928 4 644 1 420

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 1 619 3 900 1 192

Tabela 10. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – absencja krótkoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 2 242 392 5 400 266 1 651 369

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1 957 780 4 714 848 1 441 772

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 7 386 093 17 787 646 5 439 354

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 4 063 904 9 786 944 2 992 788

Tabela 11. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na jednego pacjenta – absencja krótkoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 641 1 543 472

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1 030 2 481 759

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 839 2 021 618

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 572 1 378 422
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pracującego. Natomiast najmniejszy koszt związany jest 
z grupą schorzeń określanych jako inne reumatoidalne za-
palenia stawów i wynosi on 14,6 tysiąca PLN, 35 tysięcy 
PLN lub 10,7 tysiąca PLN, gdy do estymacji wykorzysta się 
odpowiednio: produkt krajowy brutto per capita, wartość 
dodaną brutto na jednego pracującego lub wynagrodzenie 
na jednego pracującego. Zaobserwowane wartości wyka-
zują znacznie mniejszą rozpiętość dla poszczególnych ana-
lizowanych schorzeń, niż w przypadku metodologii zakła-
dającej wzięcie pod uwagę liczby pacjentów (Tabela 12).

Długoterminowa niezdolność to pracy – renty na czas 
określony
Absencja długoterminowa związana z orzeczeniami o cał-
kowitej niezdolności do pracy wydawanymi na potrzeby 
rentowe na czas określony generuje koszty na poziomie 
ponad 80 mln PLN, gdy jako miernik makroekonomiczny 

wykorzysta się produkt krajowy brutto per capita, ponad 
192 mln lub 59 mln PLN, gdy jako miernik makroekono-
miczny wykorzysta się odpowiednio wartość dodaną 
brutto na jednego pracującego lub wynagrodzenie na jed-
nego pracującego. Podobnie jak w przypadku zwolnień le-
karskich oraz absencji krótkoterminowej, największa część 
tego kosztu, prawie 60%, związana jest z seropozytyw-
nym reumatoidalnym zapaleniem stawów, natomiast ar-
tropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit stanowią 
najmniejszą część kosztów całkowitych równą prawie 8% 
(Tabela 13).

Zakładając, podobnie jak w przypadku absencji krót-
koterminowej, że każdy chory w Polsce dostał przynaj-
mniej jedno zwolnienie lekarskie z powodu swojej choro-
by, można uwzględnić te wartości przy szacowaniu kosztu 
utraconej produktywności z powodu absencji długotermi-
nowej na jednego pacjenta. Ze względu na niewielką liczbę 

Tabela 12. Koszty utraconej produktywności – wartości na orzeczenie – absencja krótkoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 15 681 37 764 11 548 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 14 610 35 185 10 759 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 15 292 36 827 11 262 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 14 566 35 079 10 27 

Tabela 13. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – absencja długoterminowa – orzeczenia terminowe

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 13 359 480 32 173 124 9 838 346 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 6 280 422 15 124 899 4 625 102 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 46 634 847 112 308 918 34 343 386 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 13 732 062 33 070 399 10 112 727 

Tabela 14. Koszty utraconej produktywności – wartości na pacjenta – absencja długoterminowa – orzeczenia terminowe

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 3 817 9 192 2 811 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 3 305 7 960 2 434 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 5 299 12 762 3 903 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 1 934 4 658 1 424 
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orzeczeń w porównaniu do liczby pacjentów należy wyka-
zywać się dalece idącą ostrożnością w przypadku interpre-
tacji i wykorzystania tych wartości. Przy tak poczynionych 
założeniach można stwierdzić, iż największy koszt generu-
je pacjent z seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem 
stawów; koszt wynosi 5,3 tysiąca PLN, 12,8 tysiąca PLN lub 
3,9 tysiąca PLN, gdy szacowanie odbywa się z wykorzysta-
niem odpowiednio: produktu krajowego brutto per capita, 
wartości dodanej brutto na jednego pracującego lub wy-
nagrodzeń na jednego pracującego. Najmniejszy koszt ge-
neruje pacjent cierpiący na inne reumatoidalne zapalenia 
stawów; koszt ten to 1,9 tysiąca PLN, 4,7 tysiąca PLN lub 
1,4 tysiąca PLN, gdy szacowanie odbywa się z wykorzysta-
niem odpowiednio produktu krajowego brutto per capita, 
wartości dodanej brutto na jednego pracującego lub wy-
nagrodzeń na jednego pracującego (Tabela 14). 

Uwzględniając liczbę orzeczeń zamiast liczby pa-
cjentów, można stwierdzić, że największy koszt gene-
ruje orzeczenie wystawione dla pacjenta cierpiącego dla 
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; koszt ten 
wynosi 102 tysiące PLN, gdy szacowanie odbywa się z wy-
korzystaniem produktu krajowego brutto per capita, 246 
tysięcy PLN lub 75 tysięcy PLN, gdy zastosuje się metodykę 
uwzględniającą wartość dodaną brutto lub wynagrodze-
nie na jednego pracującego. Najmniejszy koszt wynosi 92 
tysiące PLN, gdy zastosuje się metodykę uwzględniającą 
produkt krajowy brutto per capita, 222 tysiące PLN, gdy 

szacowanie odbywa się z wykorzystaniem wartości do-
danej brutto na jednego pracującego oraz 68 tysięcy PLN, 
gdy szacowanie odbywa się z wykorzystaniem wynagro-
dzeń na jednego pracującego i jest obserwowany wśród 
pacjentów cierpiących na inne reumatoidalne zapalenia 
stawów. Wartości te są zbliżone dla tych obserwowanych 
u pacjentów dotkniętych artropatiami towarzyszącymi 
łuszczycy oraz chorobom jelit (Tabela 15).

Długoterminowa niezdolność to pracy – renty 
bezterminowe
Absencja długoterminowa związana z orzeczeniami o cał-
kowitej niezdolności do pracy wydawanymi na potrzeby 
rentowe na czas nieokreślony (renty bezterminowe) ge-
neruje koszty na poziomie prawie 102 mln PLN, gdy jako 
miernik makroekonomiczny wykorzysta się produkt krajo-
wy brutto per capita, ponad 245 mln PLN, gdy wykorzysta 
się wartość dodaną brutto na jednego pracującego oraz 
ponad 75 mln PLN, gdy wykorzysta się wynagrodzenie na 
jednego pracującego. Największa część tego kosztu (po-
nad 58%) związana jest z seropozytywnym reumatoidal-
nym zapaleniem stawów, natomiast najmniejsza (ponad 
3%) – z artropatiami towarzyszącymi łuszczycy i choro-
bom stawów (Tabela 16).

Zakładając, podobnie jak w przypadku absencji krót-
koterminowej, że każdy chory w Polsce dostał przynaj-
mniej jedno zwolnienie lekarskie z powodu swojej choro-

Tabela 15. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na orzeczenie – absencja długoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 101 981 245 596 75 102 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 92 359 PLN 222 425 68 016 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 95 759 PLN 230 614 70 520 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 92 161 PLN 221 949 67 71 

Tabela 16. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – absencja długoterminowa – orzeczenia bezterminowe.

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 21 088 141 50 785 764 15 529 978 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 3 514 690 8 464 294 2 588 330 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 59 749 733 143 892 997 44 001 606 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 17 573 451 42 321 470 12 941 649 
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by, można uwzględnić te wartości przy szacowaniu kosztu 
utraconej produktywności z powodu absencji długoter-
minowej na jednego pacjenta. Ze względu na niewielką 
liczbę orzeczeń w porównaniu do liczby pacjentów należy 
wykazywać się dalece idącą ostrożnością w przypadku 
interpretacji i wykorzystania tych wartości. Przy tak po-
czynionych założeniach można stwierdzić, iż największy 
koszt generuje pacjent z seropozytywnym reumatoidal-
nym zapaleniem stawów; koszt ten wynosi 6,8 tysiąca 
PLN, gdy jako miernik makroekonomiczny wykorzysta się 
produkt krajowy brutto per capita, 16,3 tysiąca PLN, lub 
5 tysięcy PLN gdy jako miernik makroekonomiczny wyko-
rzysta się odpowiednio wartość dodaną brutto na jednego 
pracującego lub wynagrodzenie na jednego pracującego. 
Najmniejszy koszt generuje z kolei przeciętny pacjent cier-
piący na artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom 
jelit (Tabela 17). 

Uwzględniając liczbę orzeczeń zamiast liczby pacjen-
tów, przy założeniu, że każdy pacjent zaczyna otrzymywać 
rentę w wieku średnim, koszty utraconej produktywności 
dla każdej choroby wyniosą 1,1 mln PLN, 2,8 mln PLN, 0,9 
mln PLN, gdy wykorzysta się metodologię opartą odpo-
wiednio na produkcie krajowym brutto per capita, war-
tości dodaniej brutto na pracującego oraz wynagrodzeniu 
pracującego (Tabela 18). 

Podsumowanie
Całkowity koszt wszystkich rozważanych autoimmunolo-
gicznych schorzeń stawów wyniósł ponad 280 mln PLN, 
ponad 676 mln PLN oraz prawie 207 mln PLN, gdy jako 
miernik makroekonomiczny wykorzysta się odpowiednio: 
produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brut-

to na jednego pracującego lub wynagrodzenie na jednego 
pracującego. Największą część z nich stanowiły koszty 
związane z seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem 
stawów, natomiast najmniejsza część związana była z ar-
tropatiami towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit, co 
jest bezpośrednią konsekwencją znacznie mniejszej liczby 
pacjentów z tymi schorzeniami oraz różnic w strukturze 
kosztów poszczególnych schorzeń (Rycina 2).

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa generuje 
łączne koszty utraconej produktywności równe prawie 49 
mln PLN, ponad 117 mln PLN oraz prawie 36 mln PLN, gdy 
zastosuje się metodykę uwzględniającą odpowiednio: pro-
dukt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brutto na 
jednego pracującego lub wynagrodzenie na jednego pra-
cującego, przy czym największa grupa kosztów związana 
jest z rentami bezterminowymi, natomiast najmniejsza – 
z absencją krótkoterminową (Rycina 3).

Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 
w 2012 roku wygenerowały łącznie ponad 19 mln PLN, 
prawie 47 mln PLN lub ponad 14 mln PLN gdy zastosuje 
się metodykę uwzględniającą odpowiednio: produkt kra-
jowy brutto per capita, wartość dodaną brutto na jednego 
pracującego lub wynagrodzenia na jednego pracującego; 
z czego największa grupa kosztów związana jest ze zwol-
nieniami lekarskimi, natomiast najmniejsza z absencją 
krótkoterminową (Rycina 4).

Koszty pośrednie dla seropozytywnego reumatoidal-
nego zapalenia stawów związane z produktywnością 
utraconą w związku z czterema rozpatrywanymi aspekta-
mi dotyczącymi absencji chorobowej wyniosły ponad 154 
mln PLN, gdy do estymacji kosztu wykorzysta się produkt 
krajowy brutto per capita, ponad 371 mln PLN, gdy wyko-

Tabela 17. Koszty utraconej produktywności – wartości na pacjenta – absencja długoterminowa – orzeczenia bezterminowe

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 6 025 14 510 4 437 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1 850 4 455 1 362 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 6 790 16 351 5 000 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 2 475 5 961 1 823 

Tabela 18. Koszty utraconej produktywności dla każdej choroby – wartości na orzeczenie – absencja długoterminowa – orzeczenia bezter-
minowe

PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)
1 171 563 2 821 431 862 777 
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rzysta się wartość dodaną brutto na jednego pracującego 
oraz prawie 114 mln PLN, gdy wykorzysta się wynagro-
dzenie na jednego pracującego. Największym składnikiem 
tego kosztu są te wygenerowane przez absencję długoter-
minową związaną z rentami na czas nieokreślony, nato-
miast najmniejszą składową były koszty związane z ab-
sencją krótkoterminową (Rycina 5).

Inne reumatoidalne zapalenia stawów wygenerowały 
koszty pośrednie równe prawie 59 mln PLN, gdy zastosuje 
się metodykę uwzględniającą produkt krajowy brutto per 
capita, prawie 141 mln PLN lub ponad 43 mln PLN, gdy 

zastosuje się metodykę uwzględniającą wartość doda-
ną brutto na jednego pracującego lub wynagrodzenie na 
jednego pracującego. Największa składowa tych kosztów 
została wygenerowana przez zwolnienia lekarskie, podob-
nie jak w przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy 
i chorobom jelit, natomiast najmniejszy udział w ramach 
tych kosztów został wygenerowany przez absencję krót-
koterminową, podobnie jak w przypadku pozostałych roz-
ważnych jednostek chorobowych (Rycina 6).

Po uwzględnieniu liczby pacjentów zarejestrowanych 
w KSI ZUS z daną jednostką chorobową można stwierdzić, 

 

Rysunek 2. Udziały poszczególnych schorzeń wśród całkowitych kosztów rozpatrywanych 

chorób. 

 

 

 

Zesztywniające 
zapalenie stawów 

kręgosłupa
17%

Artropatie 
towarzyszące 

łuszczycy i 
chorobom jelit

8%

Sero-dodatnie 
reumatoidalne 

zapalenie stawów
55%

Inne reumatoidalne 
zapalenia stawów

21%

Rycina 2. Udziały poszczególnych schorzeń wśród całkowitych kosztów rozpatrywanych chorób

Rycina 3. Struktura kosztów utraconej produktywności – zesztywniające zapalenie stanów kręgosłupa  

Rysunek 3. Struktura kosztów utraconej produktywności – zesztywniające zapalenie 

stanów kręgosłupa. 

 

 

 

Zwolnienia lekarskie
24%

Absencja 
krótkoterminowa

5%Absencja 
długoterminowa -
renty terminowe

28%

Absencja 
długoterminowa -

renty bezterminowe
43%



Koszty utraconej produktywności pacjentów z zapalnymi schorzeniami stawów w Polsce

339

że największy koszt utraconej produktywności (wygene-
rowany przez wszystkie rozpatrywane zjawiska nieobec-
ności w pracy) związany jest z seropozytywnym reuma-
toidalnym zapaleniem stawów, natomiast najmniejszy 
– z innymi reumatoidalnymi zapaleniami stawów. 

 
Dyskusja i wnioski
Na podstawie przeprowadzonego badania wykazano, 
iż największe koszty pośrednie (biorąc pod uwagę kon-
sekwencje finansowe dla ZUS) zostały wygenerowane 
w przypadku pacjentów cierpiących na seropozytywne 

reumatoidalne zapalenie stawów, natomiast najmniejsze 
– przez chorych cierpiących z powodu artropatii towarzy-
szących łuszczycy i chorobom jelit; jest to związane przede 
wszystkim z liczebnością omawianych populacji pacjen-
tów. Z kolei w przypadku szacowania kosztów w przelicze-
niu na jednego pacjenta stwierdzono, że największy koszt 
związany jest z seropozytywnym reumatoidalnym zapale-
niem stawów, a najmniejszy – z innymi reumatoidalnymi 
zapaleniami stawów. Jest to spowodowane faktem, że 
w przypadku seropozytywnego reumatoidalnego zapale-
nia stawów głównym składnikiem kosztów pośrednich są 

Rycina 4. Struktura kosztów utraconej produktywności – artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit

Rycina 5. Struktura kosztów utraconej produktywności – seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów
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Rysunek 5. Struktura kosztów utraconej produktywności – sero-dodatnie reumatoidalne 
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koszty związane z długoterminową absencją pod postacią 
rent bezterminowych, co oznacza, że w pracy pacjenci z tej 
właśnie grupy relatywnie najczęściej są uznawani przez 
orzeczników ZUS za osoby niezdolne do wykonywania 
pracy już do końca życia zawodowego. Z kolei w przypad-
ku innych reumatoidalnych zapaleń stawów największy 
odsetek stanowiły koszty wygenerowane przez zwolnie-
nia lekarskie – czyli najkrótszą, ale i najczęściej stosowaną 
formę absencji chorobowej. 

Struktura kosztów jest zróżnicowana przy porówna-
niu poszczególnych chorób, jednakże jednym elementem 
wspólnym jest fakt, iż absencja krótkoterminowa wygene-
rowała koszty, które w przypadku wszystkich rozważanych 
chorób stanowiły najmniejszą część kosztów całkowitych.

W opracowaniu uwzględniono chorych z daną jed-
nostką chorobową, którzy zostali zarejestrowani w Kom-
pleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych – czyli otrzymali przynajmniej jedno 

z rozpatrywanych świadczeń. Podejście to jest uzasad-
nione faktem, iż koszty pośrednie generują pacjenci pra-
cujący dotknięci przez jakąś formę absencji chorobowej. 
Jednocześnie pacjenci niezarejestrowani w ZUS nie gene-
rowali kosztów pośrednich związanych z rozpatrywanymi 
formami absencji chorobowej (możliwe jest, że generowali 
koszty związane z prezentyzmem).

Problem badawczy analizowany w ramach niniejszego 
opracowana ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego 
w warunkach polskich, co związane jest zarówno z aspek-
tami społecznymi, jak i konsekwencjami finansowymi 
omawianych schorzeń. W podobnym wymiarze traktuje 
się artropatie zapalne na świecie, o czym świadczą wyniki 
przeglądu literatury światowej, dotyczącej tego tematu. 
W celu odnalezienia podobnych opracowań, tj. publikacji 
zawierających dane na temat kosztów pośrednich w roz-
ważanych chorobach przeprowadzono przegląd bazy 
MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Dla 

 

Rysunek 6. Struktura kosztów utraconej produktywności – inne reumatoidalne zapalenia 
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Tabela 19. Koszty utraconej produktywności – wartości na pacjenta – wszystkie choroby

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 13 883 33 434 10 224

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 10 223 24 619 7 528 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 17 520 42 193 12 902 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 8 242 19 848 6 069 
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każdej z rozważanych chorób zdefiniowano osobną stra-
tegię wyszukiwania. Populację określono z wykorzysta-
niem MeSH terms (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). 
Uwzględniono wszystkie interwencje oraz komparatory 
wykorzystane w rozważanych opracowaniach. Typ ba-
dania określono z wykorzystaniem kwerendy (“indirect 
costs” OR “cost of illness” OR “cost-of-illness” OR “produc-
tivity costs” OR “human capital” OR “friction cost”) w celu 
zidentyfikowania wszystkich doniesień na temat kosztów 
pośrednich. Rozważono opracowania najbardziej aktual-
ne, opublikowane po roku 2012, w tym celu wykorzystano 
dodatkowe ograniczenie (2012:2015 [dp]). Uwzględnio-
no jedynie opracowania dostępne w języku polskim oraz 
angielskim, jednakże nie zastosowano żadnych kwerend 
ograniczających. 

W przypadku zesztywniającego zapalenia stawów krę-
gosłupa zidentyfikowano 6 publikacji, z czego jedna doty-
czy przeprowadzonego przeglądu systematycznego.

Rafia i wsp. 2012 [16] przedstawili koszty pośrednie 
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa na pod-
stawie próby 612 pacjentów z Anglii. Estymacja kosztów 
została dokonana metodą kapitału ludzkiego. Uwzględ-
nione składowe kosztów to zwolnienia lekarskie, wcze-
śniejsze przejście na emeryturę oraz bezrobocie wywo-
łane przez chorobę. Dodatkowo uwzględnione zostało 
obniżenie jakości pracy, czyli tzw. prezentyzm, osoby do-
tkniętej zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. 
Całkowite 3-miesięczne raportowane koszty pośrednie 
wyniosły 2 341,92 GBP w cenach z roku 2008. Koszty były 
szacowane z wykorzystaniem rocznego przychodu rapor-
towanego przez samych pacjentów z analizowanej próby, 
a w przypadku gdy takie dane nie zostały udostępnione 
została użyta wartość średnia dla populacji generalnej. 
Husain 2012 [19] przedstawił koszty utraconej produktyw-
ności na podstawie próby 419 pacjentów w Zjednoczo-
nym Królestwie cierpiących na zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa. Abstrakt konferencyjny nie zawierał 
dokładnych informacji o składowych generujących utratę 
produktywności, wiadomo jednak, że dotyczyły one ab-
sentyzmu oraz prezentyzmu łącznie. Koszty szacowane 
były metodą kapitału ludzkiego i wyniosły 2012 GBP rocz-
nie na pacjenta. 

Odnaleziono 2 opracowania dotyczące Republiki Cze-
skiej. Petříková i wsp. [18] zaprezentowali koszty utraconej 
produktywności wśród pacjentów z zesztywniającym za-
paleniem stawów kręgosłupa zebranych w dwóch bada-
niach BEDA I oraz BEDA II z lat 2005 oraz 2008. Koszty 
zostały wygenerowane przez zwolnienia lekarskie, wcze-
śniejsze przejście na emeryturę oraz redukcję czasu pracy. 
Koszty pośrednie wyniosły 2970 EUR w badaniu BEDA I 

oraz 3218 EUR w badaniu BEDA II. Koszty zostały oszaco-
wane z wykorzystaniem metody kosztów frykcyjnych oraz 
średniego przychodu w Republice Czeskiej w 2008 roku. 
Kruntoradova i wsp. [20] przedstawiają koszty utraconej 
produktywności szacowanej metodą kosztów frykcyjnych 
wynoszące 1809 EUR rocznie na pacjenta cierpiącego na 
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Koszty zo-
stały wygenerowane podobnie jak w przypadku Husain 
[19] przez absentyzm oraz prezentyzm w grupie analizo-
wanych pacjentów. 

Kvamme i wsp. [17] przedstawili koszty pośrednie na 
podstawie próby chorych na zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa 49 pacjentów leczonych lekami syn-
tetycznymi oraz 137 pacjentów leczonych lekami biolo-
gicznymi. Dane dotyczą Norwegii i zostały przedstawione 
w euro w cenach za 2008 rok. Całkowite 2-letnie koszty 
na pacjenta wyniosły 55 788 EUR w przypadku leków 
syntetycznych oraz 66 907 EUR w przypadku leków biolo-
gicznych mierzone metodą kapitału ludzkiego oraz 15 372 
EUR w przypadku pacjentów leczonych lekami syntetycz-
nymi i 16 371 EUR w przypadku pacjentów leczonych leka-
mi biologicznymi mierzone metodą kosztów frykcyjnych. 
Koszty utraconej produktywności zostały wygenerowane 
przez takie zjawiska jak zwolnienia lekarskie, wcześniejsze 
przejście na emeryturę, redukcję czasu pracy oraz całko-
witą niezdolność do pracy. Do szacowania kosztów wyko-
rzystano metodologię opartą o roczny przychód na osobę 
równy 50 245 EUR w cenach z 2008 roku. Kvamme i wsp. 
przedstawili również koszty utraconej produktywności 
związane z łuszczycowym zapaleniem stawów oraz sero-
pozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Odnaleziono tylko jeden przegląd systematyczny doty-
czący kosztów pośrednich zesztywniającego zapalenia sta-
wów kręgosłupa [21]. Przegląd został przeprowadzony na 
podstawie zasobów bazy danych MEDLINE i uwzględniał 
koszty bezpośrednie, pośrednie oraz jakość życia pacjen-
tów. Uwzględniono prace napisane w języku angielskim 
i opublikowane pomiędzy rokiem 2007 a 2012. Odnale-
ziono 15 publikacji uwzględniających dane z całego świata 
[16]. Autorzy nie przeprowadzili metaanalizy danych. 

Odnośnie łuszczycowego zapalenia stawów, podob-
nie jak w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa, przeprowadzony został przegląd medycznych 
baz danych w celu odnalezienia innych źródeł danych na 
temat kosztów pośrednich w krajach europejskich; brano 
pod uwagę prace opublikowane w języku angielskim po 
roku 2012. Odnaleziono dwa takie doniesienia naukowe, 
w tym jedno wspomniane już wcześniej przy okazji oma-
wiania prac na temat zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa [17] oraz jeden przegląd systematyczny [22].
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Kvamme i wsp. [17] oszacowali koszty utraconej pro-
duktywności na podstawie 374-osobowej próby pacjentów 
cierpiących na łuszczycowe zapalenie stawów. Dwuletnie 
koszty pośrednie oszacowane metodą kapitału ludzkiego 
wyniosły 58 215 EUR wśród pacjentów leczonych lekami 
syntetycznymi i 74 009 EUR wśród pacjentów leczonych 
lekami biologicznymi oraz oszacowane metodą kosztów 
frykcyjnych wyniosły 14 209 EUR wśród pacjentów leczo-
nych lekami syntetycznymi i 17 948 EUR, wśród pacjentów 
leczonych lekami biologicznymi. Dane dotyczą Norwegii 
i zostały przedstawione w euro w cenach za 2008 rok. 
Koszty utraconej produktywności zostały wygenerowane 
przez takie zjawiska jak zwolnienia lekarskie, wcześniejsze 
przejście na emeryturę, redukcję czasu pracy oraz całkowi-
tą niezdolność do pracy. Jako charakterystykę makroeko-
nomiczną uwzględniono roczny przychód na osobę równy 
50 245 EUR w cenach z 2008 roku. 

Cortesi i wsp. [22] przeprowadzili przegląd systema-
tyczny bazy MEDLINE w celu odnalezienia doniesień na 
temat kosztów związanych z leczeniem łuszczycowego 
zapalenia stawów. Zidentyfikowane zostało 19 donie-
sień naukowych opublikowanych pomiędzy rokiem 
2009 a rokiem 2012. Autorzy nie przeprowadzili meta-
analizy.

Największa liczba zidentyfikowanych badań doty-
czyła kosztów pośrednich reumatoidalnego zapalenia 
stawów. Do przeglądu zastosowano identyczne kryteria 
jak w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów krę-
gosłupa oraz łuszczycowego zapalenia stawów – praca 
dotycząca kosztów pośrednich dla krajów europejskich 
napisana w języku angielskim, opublikowana po roku 
2012. Zidentyfikowano 7 opracowań, w tym wspomniane 
wcześniej opracowanie Kvamme i wsp. [17].

Kvamme i wsp. [17] oszacowali koszty utraconej pro-
duktywności na podstawie 1152-osobowej próby pacjen-
tów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów. 
Dwuletnie koszty pośrednie oszacowane metodą kapitału 
ludzkiego wyniosły 57 564 EUR wśród pacjentów leczo-
nych lekami syntetycznymi i 82 754 EUR wśród pacjentów 
leczonych lekami biologicznymi oraz oszacowane metodą 
kosztów frykcyjnych wyniosły 13 881 EUR wśród pacjen-
tów leczonych lekami syntetycznymi i 18 807 EUR wśród 
pacjentów leczonych lekami biologicznymi. Dane dotyczą 
Norwegii i zostały przedstawione w euro w cenach za 
2008 rok. Koszty utraconej produktywności zostały wy-
generowane przez takie zjawiska jak zwolnienia lekarskie, 
wcześniejsze przejście na emeryturę, redukcję czasu pracy 
oraz całkowitą niezdolność do pracy. Jako charakterysty-
kę makroekonomiczną uwzględniono roczny przychód na 
osobę równy 50 245 EUR w cenach z 2008 roku. 

Braakman-Jansen i wsp. [23] przeprowadzili ocenę 
kosztów pośrednich na podstawie 62-osobowej próby 
pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Danii. 
Tygodniowe koszty utraconej produktywności wahały się 
od 116 EUR do 120 EUR dla absentyzmu oraz od 79 EUR do 
318 EUR dla prezentyzmu w zależności od kwestionariusza 
wybranego do zbierania danych. Do szacowania kosztów 
wykorzystano metodę kapitału ludzkiego oraz koszt jed-
nej godziny pracy równy 37,69 EUR w cenach z roku 2008. 
Hallert i wsp. [25] przedstawiają koszty pośrednie równe 
10 284 EUR w pierwszym roku oraz 13 874 EUR w roku 
szóstym leczenia. Koszty pośrednie zostały wygenerowa-
ne tylko przez zwolnienia lekarskie. Autorzy dołączyli do 
kosztów pośrednich wartość zasiłku otrzymywanego przez 
niepracujące osoby, co nie jest zasadne z punktu widzenia 
szacowania kosztów utraconej produktywności. Do szaco-
wania wysokości kosztów wykorzystano metodę kapitału 
ludzkiego i przedstawiono w cenach z 2012 roku. Dane zo-
stały zebrane na próbie 239 pacjentów cierpiących na reu-
matoidalne zapalenie stawów w Szwecji. Z kolei w opraco-
waniu Kalkan i wsp. [27] przedstawiono całkowite koszty 
reumatoidalnego zapalenia stawów w Szwecji równe 454 
mln EUR w roku 1990 oraz 600 mln EUR w roku 2010 
w cenach z roku 2010. Udział kosztów pośrednich zmalał 
w tym czasie z 75% w roku 1990 do 58% w roku 2010. 
Koszty pośrednie zostały wygenerowane przez zwolnienia 
lekarskie oraz niezdolność do pracy i oszacowane metodą 
kapitału ludzkiego. 

Huscher i wsp. [26] przedstawili wzrost kosztów po-
średnich reumatoidalnego zapalenia stawów w Niemczach 
w latach od 2002 do 2011. Całkowite koszty zmieniły się od 
15 523 EUR w roku 2002 do 17 960 EUR w roku 2011 liczone 
metodą kapitału ludzkiego oraz od 8 302 w roku 2002 do 
11 283 w roku 2011 liczone metodą kosztów frykcyjnych. 
Koszty zostały wygenerowane przez całkowitą niezdol-
ność do pracy oraz zwolnienia lekarskie. Do szacowania 
kosztów wykorzystano dzienny przychód brutto równy od 
95 EUR do 99 EUR. 

Miranda i wsp. [28] raportują koszty pośrednie reu-
matoidalnego zapalenia stawów w Portugalii. Szacowane 
metodą kapitału ludzkiego na podstawie płacy minimalnej 
wyniosły 452 EUR rocznie na pacjenta, co stanowi 13% cał-
kowitych kosztów leczenia. Koszty zostały przedstawione 
w cenach z roku 2010. Dane pochodzą z 353-osobowej 
próby. Na koszty pośrednie składają się koszty zwolnień 
lekarskich oraz niezdolności do pracy.

Cardarelli [24] przedstawił koszty bezpośrednie oraz 
koszty pośrednie związane z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów. Na podstawie wcześniejszych badań określono, 
że koszty pośrednie wahają się od 1 500 USD do 22 000 
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USD rocznie na pacjenta w zależności od kosztów składo-
wych oraz metody ich szacowania.

W ramach przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfi-
kowano opracowań pozwalających na określenie kosztów 
pośrednich w jednostce chorobowej określanej jako inne 
reumatoidalne zapalenia stawów. Nie zidentyfikowano 
również opracowań dotyczących kosztów pośrednich 
związanych z artropatiami towarzyszącymi chorobom jelit. 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na to, iż zjawi-
sko absencji chorobowej jest w miarę równomiernie rozpo-
wszechnione w różnych krajach Unii Europejskiej. Dalsze, 
dokładniejsze porównania nie są niestety możliwe z po-
wodu braku jednolitej metodologii oraz ścisłych definicji, 
które wykorzystuje się w estymacji kosztów pośrednich.

Porównanie kosztów pośrednich pomiędzy różnymi 
opracowaniami może być bardzie trudne, a w przypadku 
gdy opracowania dotyczą różnych krajów, może być wręcz 
niemożliwe. Powodów takiej sytuacji jest kilka, koszty po-
średnie mogą być szacowane przy wykorzystaniu dwóch 
różnych podejść: podejścia kapitału ludzkiego (jak w tym 
opracowaniu) oraz podejścia kosztów frykcyjnych. Koszty 
estymowane przy użyciu tych dwóch metod nie mogą być 
do siebie porównywane. Dodatkowej trudności nastręcza 
możliwość wykorzystania różnych mierników makroeko-
nomicznych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano trzy 
podstawowe, tj. produkt krajowy brutto, wartość dodaną 
brutto oraz wynagrodzenia. W odnalezionych publika-
cjach spotyka się też inne metody, jak wykorzystanie płacy 
minimalnej oraz płacy średniej. Jak pokazano w niniejszym 
opracowaniu, koszty szacowane przy użyciu różnych mier-
ników mogą mieć bardzo różne wartości, od 207 mln PLN 
dla wynagrodzeń do 676 mln PLN dla WDB w przypadku 
całkowitych kosztów schorzeń rozpatrywanych w niniej-
szym opracowaniu. Wartość dodana brutto jest głównym 
składnikiem produktu krajowego brutto, przy czym najczę-
ściej przedstawia się ją jako wartość na jednego pracujące-
go z pominięciem osób biernych zawodowo, których jest 
znacznie mniej niż wszystkich osób w danym kraju. Fakt, iż 
wielkość wartości dodanej związana jest z produkcją, a ta 
z liczbą osób aktywnych zawodowo, potwierdza popraw-
ność tego założenia. Również wynagrodzenia przedstawia 
się w przeliczeniu na jednego pracującego, co spowodowa-
ne jest podejściem takim samym jak w przypadku wartości 
dodanej brutto. W związku z tym koszty pośrednie esty-
mowane z użyciem wartości dodanej brutto będą większe 
od koszów estymowanych z użyciem produktu krajowego 
brutto, gdyż ten ostatni przedstawiany jest per capita, czyli 
na jedną osobę w kraju, z uwzględnieniem osób biernych 
zawodowo. Co więcej, w zależności od stopnia rozwoju 
danego kraju mierniki makroekonomiczne charakteryzują-

ce jego gospodarkę mogą się znacznie różnić. Powszechnie 
wiadomo, że produkt krajowy brutto per capita jest miarą 
rozwoju danego kraju, przy czym jest wyższy dla krajów 
rozwiniętych, a co za tym idzie – koszty utraconej produk-
tywności w krajach wysoko rozwiniętych będą znacznie 
wyższe niż w krajach słabiej rozwiniętych, mimo podob-
nej skali zjawiska absencji chorobowej. Zgodnie z danymi 
banku światowego PKB per capita w 2012 roku w Polsce 
wyniosło 12 721 USD, natomiast w Danii wyniosło 56 364,2 
USD oraz na Ukrainie 3 873,5 USD [15]. Dodatkowy pro-
blem, który pojawia się przy próbie porównania kosztów 
raportowanych przez różnych badaczy, jest związany 
z różnymi zjawiskami generującymi te koszty (zwolnienia 
lekarskie, wcześniejsza emerytura, renta itp.). Większość 
opracowań uwzględnia zwolnienia lekarskie oraz okres 
pobierania renty, dodatkowo można uwzględnić chwilowe 
okresy bezrobocia, które wynikają np. ze zmiany pracy na 
mniej obciążającą fizycznie, co może być szczególnie ob-
serwowane w przypadku chorób stawów, jednak zagad-
nienie zmiany wykonywanego zawodu oraz ewentualnego 
przekwalifikowania zawodowego osoby chorej jest zjawi-
skiem bardzo rzadko badanym. Uwzględnienie wcześniej-
szego opuszczenia rynku pracy może być związane z róż-
nymi zjawiskami, jak śmierć lub wcześniejsze przejście na 
emeryturę. Często spotykany jest problem włączania do 
kosztów pośrednich wartości samych rent czy zasiłków, 
co jest oczywistym błędem, nie są one bowiem kosztami 
w sensie makroekonomicznym, a płatnościami transfero-
wymi mającymi na celu redystrybucję. 

Biorąc pod uwagę wyniki niniejszego opracowania oraz 
przeprowadzonego przeglądu systematycznego, można 
stwierdzić, że zjawisko kosztów pośrednich pozwala na 
poznanie prawdziwych kosztów choroby, co jest niezmier-
nie ważne dla pacjentów oraz dla zdrowia publicznego, 
szczególnie że koszty te są znaczne, sięgają nawet kilkuset 
milionów złotych.
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