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Inwazje paso¿ytnicze u ¿o³nierzy armii europejskich
stacjonuj¹cych w klimacie tropikalnym lub
subtropikalnym w II po³owie XX wieku
Parasitic intestinal invasions among European soldiers stationed in locations
with tropical or subtropical climate in the second half of 20th century
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Rozpowszechnienie schorzeñ paso¿ytniczych wród ludnoci tubylczej stanowi zagro¿enie dla ¿o³nierzy w oddzia³ach wojskowych, sk³adaj¹cych siê
z Europejczyków stacjonuj¹cych w obszarach o klimacie tropikalnym lub
subtropikalnym w wyniku konfliktu zbrojnego. Dowiadczenia wojenne
z XIX w. i pierwszej po³owy XX w. wykaza³y, ¿e w warunkach polowych s¹
mo¿liwe epidemie chorób paso¿ytniczych, które potrafi³y powodowaæ niezdolnoæ do walki nieraz ca³ych oddzia³ów wojskowych.
Chorobami paso¿ytniczymi, które przebiega³y epidemicznie w oddzia³ach wojskowych by³a najczêciej: pe³zakowica  ameboza  inwazja Entamoeba histolytica, a w mniejszym stopniu lamblioza  inwazja Giardia lamblia, tasiemczyca  inwazja Taenia sp. oraz glistnica  inwazja Ascaris lumbricoides.
W drugiej po³owie XX w. w armiach europejskich nie notowano epidemii
jelitowych chorób paso¿ytniczych, poniewa¿ sposoby zapobiegania zara¿eniom tego typu zosta³y wprowadzone do rutynowych dzia³añ wojskowej
s³u¿by zdrowia wszystkich pañstw. Nie udawa³o siê jednak zapobiec endemicznym zachorowaniom wród ¿o³nierzy.
Wród ¿o³nierzy Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doranych Si³
Zbrojnych na Bliskim Wschodzie, którzy wrócili do kraju w 1978 r. wykryto
22,6% zara¿onych pierwotniakami i 3,4% nicieniami, w tym 1,1% Entamoeba histolytica, 6,1% Giardia lamblia i 1,3% Ascaris lumbricoides.
Pacjenci z chorobami paso¿ytniczymi leczeni w szpitalu UNIFIL w Libanie
w latach 1993-2000 stanowili 3,78% wszystkich hospitalizowanych osób. Najczêstszymi chorobami by³y trichurioza, ancylostomoza, giardioza i askarioza.
Wród ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w
latach 2003-2005 choroby zakane, paso¿ytnicze nie stanowi³y zagro¿enia
epidemicznego.
Wnioski: Mimo du¿ego postêpu w ostatnich kilkudziesiêciu latach w praktycznym stosowaniu profilaktyki przeciwpaso¿ytniczej pobyt oddzia³ów wojskowych sk³adaj¹cych siê z Europejczyków w krajach o klimacie tropikalnym lub subtropikalnym, wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem zachorowañ na schorzenia paso¿ytnicze. Planuj¹c wys³anie polskich oddzia³ów wojskowych do
Iraku i Afganistanu nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoæ zachorowania ¿o³nierzy na powy¿sze schorzenia.

The widespread of parasitic invasions among native inhabitants is hazardous to European soldiers quartering in tropical or subtropical climate due
to armed conflicts. War experience from 19th, as well as first half of 20th
century, shows that in open field camping conditions, epidemics of parasitic invasions leading to a complete exclusion of units from the battle, are
possible.
The most common parasitic invasions spreading epidemically in military
units included: amoebiasis  Entamoeba histolytica invasion and, more
rarely, gardiasis  Giardia lamblia invasion, cestodiasis  Taenia sp. invasion and ascaridiasis  Ascaris lumbricoides invasion.
In the second half of 20th century, no epidemics of parasitic invasions
among European troops were registered, thanks to routine application of
anti-parasitic prevention by military health services in all countries. However, prevention of all endemic diseases among soldiers was not feasible.
Among soldiers of the Polish Extemporary Special Task Force Unit in Middle East who returned home in 1978, tests revealed that 22.6% were
infected with protozoa and 3.4% with nematodes including 1.1% with
Entamoeba histolytica, 6.1% with Giardia lamblia and 1.3% with Ascaris
lumbricoides.
Patients with parasitic diseases accounted for 3.78% of all patients hospitalized between 1993 and 2000 in the UNIFIL Hospital in Lebanon. The
most frequent infectious diseases treated during this period were trichuriasis, ancylostomiasis, giardiasis and ascariasis.
Among soldiers of the Polish Military Contingent in Afghanistan from
2003 to 2005, infectious parasitic diseases caused no epidemiological
treat.
Conclusions: Despite the significant progress observed during the last few
decades in practical application of anti-parasitic prevention, stationing of
military units consisting of Europeans in countries with tropical or subtropical climate is connected with serious risk of parasitic invasions. The
possibility of the above mentioned intestinal invasions should be taken
into consideration before planning to send Polish troops to Iraq and
Afghanistan.
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Wstêp
W minionych kilkudziesiêciu latach obserwuje siê
du¿y wzrost liczby osób choruj¹cych na schorzenia
paso¿ytnicze w Afryce, Azji i Ameryce Po³udniowej.
Wród parazytologów przewa¿a pogl¹d, ¿e
wzrost liczby osób zara¿onych nie jest spowodowany zwiêkszon¹ inwazj¹ paso¿ytów, lecz wzrostem liczby ludnoci i nie przestrzeganiem przez ni¹ podstawowych zasad higieny [1].
Rozpowszechnienie schorzeñ paso¿ytniczych
wród ludnoci tubylczej stanowi zagro¿enie dla
¿o³nierzy w oddzia³ach wojskowych sk³adaj¹cych siê
z Europejczyków stacjonuj¹cych w obszarach o klimacie tropikalnym lub subtropikalnym w wyniku
konfliktu zbrojnego. Objawy kliniczne przebiegaj¹ u
tych osób bardzo burzliwie i zdarzaj¹ siê przypadki
zgonów. Dowiadczenia wojenne z XIX w. i pierwszej
po³owy XX w. wykaza³y, ¿e w warunkach polowych
s¹ mo¿liwe epidemie chorób paso¿ytniczych, które
potrafi³y powodowaæ niezdolnoæ do walki nieraz
ca³ych oddzia³ów wojskowych [1]. Jelitowymi chorobami paso¿ytniczymi, które przebiega³y epidemiczne w oddzia³ach wojskowych by³a najczêciej: pe³zakowica  ameboza  inwazja Entamoeba histolytica,
a w mniejszym stopniu lamblioza  inwazja Gwardia
lamblia, tasiemczyca  inwazja Taenia sp. oraz glistnica  inwazja Ascaris lumbricoides [2].
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W Armii Amerykañskiej po II wojnie wiatowej ¿o³nierze powracaj¹cy do kraju z Filipin byli
w 50% zara¿eni ameboz¹. Budzi³o to obawê wród
lekarzy i higienistów, ¿e wytworz¹ siê na terenie USA
ogniska pe³zakowicy rodzimej [3]. Niektóre oddzia³y wojskowe przeniesiono z rejonu Pacyfiku do Europy i w³¹czono w sk³ad wojsk okupacyjnych w Niemczech; ¿o³nierze tych oddzia³ów byli w znacznym
stopniu zara¿eni paso¿ytami.
W 1949 r. zbadano jednostki wojsk amerykañskich stacjonuj¹ce w Niemczech (Berlin, Stuttgart)
i wykryto 8% inwazji Giardia lamblia [4]. Na terenie
Niemiec w Hamburgu badano pracowników niemieckich maj¹cych kontakt z amerykañskimi wojskami okupacyjnymi. U 26% osób wykryto pe³zakowicê,
a wród dzieci z dzielnicy znajduj¹cej siê obok stoczni 20% [5].
Du¿e trudnoci w praktycznym rozwi¹zywaniu
wojskowych problemów zabezpieczenia przeciwepidemicznego napotkano w trakcie amerykañskich
dzia³añ wojennych w Wietnamie w latach 19601975. Jednym z pierwszych zadañ s³u¿by medycznej
by³o znalezienie lokalnych róde³ bezpiecznej ¿ywnoci dla wojska. Pocz¹tkowo przewo¿ono miêso, produkty mleczarskie i wodê w formie lodu z USA. By³o
to jednak bardzo kosztowne, gdy¿ linia dostaw stanowi³a po³owê d³ugoci drogi dooko³a wiata. W 1962 r.
skierowano do Wietnamu IV Oddzia³ Medyczny,
Cel pracy
w sk³adzie którego znaleli siê lekarze epidemiolodzy,
Zapoznanie siê z dowiadczeniami s³u¿by zdro- higienici i lekarze weterynarii. Dopiero po 2 latach
wia armii pañstw europejskich w zapobieganiu i zwal- pracy osi¹gniêto skuteczn¹ ochronê zdrowia wojsk
czaniu chorób paso¿ytniczych wród ¿o³nierzy od- oraz opracowano kompletny wykaz miejscowych zadzia³ów stacjonuj¹cych w klimacie tropikalnym lub k³adów dopuszczonych do zaopatrywania wojska
subtropikalnym, w trakcie operacji militarnych lub w ¿ywnoæ. Zdarza³y siê jednak liczne zachorowania
na leptospirozê, brucelozê oraz wciekliznê, roznow czasie pe³nienia misji pokojowych ONZ.
Inspiracj¹ do opracowania jest obecny pobyt szon¹ przez bezpañskie psy. Tylko na pocz¹tku 1966 r.
¿o³nierzy polskich w Iraku i planowane zwiêkszenie a¿ 1506 ¿o³nierzy by³o podejrzanych o zara¿enie wirusem wcieklizny [6]. Z dowiadczeñ wietnamskich
liczebnoci polskiego wojska w Afganistanie.
wyci¹gniêto w³aciwe wnioski. W armii amerykañskiej
Metodyka
wzmocniono organizacyjnie korpus weterynaryjny,
Metodyka badañ polega³a na wybraniu doniesieñ który zorganizowa³ w latach szeædziesi¹tych nowoog³aszanych w czasopismach wojskowo-medycznych czesny system nadzoru nad jakoci¹ zdrowotn¹ ¿ywarmii Francji, USA, ZSRR, Polski oraz opracowanie noci dostarczanej dla ¿o³nierzy [6]. Stworzono dla
ch³odniczy o pojemnoci
zbiorczej publikacji przegl¹dowej. Analiz¹ objêto potrzeb wojska ³añcuch
3
oko³o 1,2 mln m , od Nowego Yorku do Utah. Nadokres po II wojnie wiatowej.
zór weterynaryjny obejmuje tak¿e zak³ady produkuPrzypadki zachorowañ i podejmowane czynnoœci
j¹ce ¿ywnoæ dla potrzeb Departamentu Obrony USA
zapobiegawcze
oraz kontrolê jej dostaw i warunków magazynowaW drugiej po³owie XX w. w armiach europejskich nia. Armia amerykañska licz¹ca 4 mln ludzi spo¿ywa
nie notowa³o siê epidemii jelitowych chorób paso- dziennie produkty pochodz¹ce z 22000 sztuk wiñ
¿ytniczych, poniewa¿ sposoby zapobiegania zara¿e- i 10000 sztuk byd³a. W ch³odniach magazynowane
niom tego typu zosta³y wprowadzone do rutynowych s¹ zapasy siêgaj¹ce 1,2 mld funtów miêsa [6].
dzia³añ wojskowej s³u¿by zdrowia wszystkich pañstw.
Dnia 2 sierpnia 1991 r. Irak dokona³ zbrojnej inNie uda³o siê jednak zapobiec endemicznym zacho- wazji na Kuwejt. Natychmiast zareagowa³y Stany
rowaniom wród ¿o³nierzy.
Zjednoczone wysy³aj¹c w rejon Zatoki Perskiej
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wojska w ramach operacji Pustynna Tarcza. Po piêciomiesiêcznych przygotowaniach 16.01.1992 r. rozpoczê³a siê operacja Pustynna Burza, która trwa³a
4 dni. Wojska amerykañskie liczy³y ³¹cznie 697000
¿o³nierzy. ¯o³nierze amerykañscy przebywali w gor¹cym, wystawionym na silne wiatry pustynnym rodowisku. Wojska by³y st³oczone w namiotach, barakach i prowizorycznych budynkach. Na wy¿ywienie
sk³ada³y siê posi³ki z gotowych opakowañ. Potrzeby
sanitarne za³atwiano w drewnianych latrynach
i wspólnych ³azienkach. Pustynne muchy by³y dos³ownie wszêdzie. Klimat pocz¹tkowo gor¹cy i suchy,
z nastaniem operacji Pustynna Burza zmieni³ siê
w zimny i wilgotny. Rozmiary chorób i obra¿eñ nie
zwi¹zanych z dzia³aniami wojennymi by³y nieznaczne, poniewa¿ profilaktycznie zastosowano re¿im
w kontaktach z ludnoci¹ miejscow¹ oraz pe³n¹ abstynencjê [7]. Zanotowano jednak szereg ognisk nietypowych zatruæ pokarmowych, których ród³em
by³y owoce, drób lub jaja. Z regu³y by³y to trwaj¹ce
1-2 dni biegunki, bez przypadków miertelnych [6].
Z zara¿eñ paso¿ytniczych najliczniejszym zachorowaniem by³a leiszmanioza  inwazja Leishmania. Leczono 19 przypadków skórnej i 12 przypadków trzewnej (kala-azar) leiszmaniozy [7].
W Armii Francuskiej w 1987 r. opublikowano
wiadomoæ o wybuchu epidemii Schistosoma mansoni u 113 ¿o³nierzy, którzy nadzorowali akcjê zbierania podatków od ludnoci zamieszka³ej nad rzek¹
Char i w Centralnej Afryce. Byli oni badani w 50 dni
po zara¿eniu po powrocie do Francji, a potem dwukrotnie leczeni prazykwantelem [8].
W Wojskach b. ZSRR zaanga¿owanych w Afganistanie w 40 Armii, w latach 1979-1999 straty sanitarne uwarunkowane by³y w 79-88% zachorowaniami na choroby zakane, a w 12-21% innymi zachorowaniami i ranami odniesionymi w walce i poza walk¹.
Struktura chorób zakanych przedstawia³a siê nastêpuj¹co: wirusowe zapalenie w¹troby szerz¹ce siê
drog¹ pokarmow¹  40-51%, dury i paradury 
10-27%, inne schorzenia jelitowe  14-20%, pe³zakowica (amebosis) 3,3-11%, malaria (plazmodiosis)
2,7-5%. Charakterystyczn¹ cech¹ zachorowañ na te
choroby by³ ciê¿ki przebieg, który by³ wynikiem trudnych warunków bytowych w gor¹cym klimacie pustynno-górskim. Wyst¹pi³y równie¿ trudnoci w zaopatrywaniu wojsk w wodê, wy¿ywienie by³o niepe³nowartociowe, charakteryzowa³o siê niedoborami
bia³ek i witamin. W zwi¹zku z powy¿szym, szybko
nastêpowa³ zespó³ wyczerpania walk¹. Przy niewystarczaj¹cym zaopatrzeniu ¿o³nierzy w wodê w suchym, gor¹cym klimacie, powszechnym zjawiskiem
by³ brak apetytu, co powodowa³o utratê masy cia³a.
Du¿a utrata wagi skorelowana by³a z ciê¿koci¹ przebiegu choroby zakanej [9,10].
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W oddzia³ach Tymczasowych Si³ Zbrojnych
ONZ (UNIFIL) na Bliskim i rodkowym Wschodzie kontynentu azjatyckiego  od kilkudziesiêciu lat
wystêpuje na tych terenach konflikt zbrojny. Po interwencjach organizacji miêdzynarodowych w ramach misji pokojowych stacjonuj¹ tam oddzia³y wojskowe pochodz¹ce w ró¿nych krajów, sk³adaj¹ce siê
z kilkunastu narodowoci maj¹cych niejednakowe
podejcie do spraw ¿ywienia, zakwaterowania, oraz
higieny osobistej. W sk³ad kontynentów wojskowych
wchodz¹ tak¿e Polacy. Wród ¿o³nierzy cudzoziemskich bardzo ³atwo mo¿e dojæ do wyst¹pienia ró¿nych schorzeñ paso¿ytniczych, g³ównie parazytoz
przewodu pokarmowego. Czynnikami sprzyjaj¹cymi
zachorowaniom s¹: wysoka temperatura i wilgotnoæ
powietrza oraz niski poziom sanitarno-higieniczny
zamieszka³ej tam ludnoci. W osiedlach wystêpuj¹
du¿e braki w urz¹dzeniach higieny komunalnej, brak
higieny wody, brak urz¹dzeñ do unieszkodliwiania
cieków bytowych, nawo¿enie pól uprawnych fekaliami, wykorzystywanie cieków do nawadniania rolin. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym zara¿eniom jest odmiennoæ kulturowa regionu i ludzi [11].
Wród ludnoci cywilnej krajów Bliskiego i rodkowego Wschodu zgony z powodu chorób paso¿ytniczych ocenia siê na oko³o 2,5 do 3 mln rocznie [11].
W Polskiej Wojskowej Jednostce Specjalnej
Doranych Si³ Zbrojnych na Bliskim Wschodzie ¿o³nierze pe³ni¹cy s³u¿bê, mimo bardzo rygorystycznego przestrzegania zaleceñ profilaktycznych,
nie ustrzegli siê od zachorowañ [12]. Wyniki badañ
972 ¿o³nierzy dziesi¹tej zmiany, którzy wrócili do kraju w listopadzie i grudniu 1978 r., wykaza³y 22,6%
zara¿eñ pierwotniakami i 3,4% nicieniami, w tym
1,1% Entamoeba histolytica, 6,1% Giardia lamblia
i 1,3% Ascaris lumbricoides [13].
W okresie 2 lat pracy (1974-1976) Polskiego
Szpitala Doranych Si³ Zbrojnych ONZ na Bliskim
Wschodzie, na 488 osób leczonych w Oddziale
Obserwacyjno-Zakanym by³o 8 chorych z lamblioz¹
i 5 z askarydoz¹ [14]. Chorzy z inwazj¹ Entamoeba
histolytica, leczeni w Klinice Obserwacyjno-Zakanej WAM w £odzi w latach 1975-1976 stanowili 5%
ogó³u ¿o³nierzy, którzy w drugim pó³roczu 1975 r.
przebywali w klimacie tropikalno-pustynnym w Egipcie [15]. Wród 272 chorych z I i XII zmiany D.S.Z.
ONZ rozpoznano 58 (21%) przypadków Entamoeba
histolytica [16].
Dane z Polskiego Kontyngentu Wojskowego Doranych Si³ Zbrojnych ONZ  UNDOF w Syrii w 1986 r.
wykaza³y, ¿e na zbadane ³¹cznie 2584 osoby kilku narodowoci uzyskano dodatnie próby ka³u potwierdzaj¹ce schorzenia paso¿ytnicze u 25% osób [17].
Wród pacjentów leczonych w Szpitalu
UNIFIL w Libanie. Pragn¹c oceniæ zapadalnoæ
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na choroby paso¿ytnicze wród personelu wojskowego i cywilnego poszczególnych kontynentów pe³ni¹cego s³u¿bê w UNIFIL w latach 1993-2000 przeprowadzono retrospektywn¹ analizê epidemiologiczn¹
dokumentacji chorobowej osób hospitalizowanych
w Szpitalu Tymczasowym Si³ Zbrojnych w Libanie.
W analizowanym okresie pod opiek¹ medyczn¹ szpitala znajdowa³o siê 38 431 osób ¿o³nierzy i cywilów
s³u¿¹cych pod flag¹ ONZ. W trakcie tych 8 lat leczono w szpitalu 2 054 pacjentów czternastu narodowoci ze schorzeniami ró¿nych narz¹dów i uk³adów
z tego 90 osób z chorobami paso¿ytniczymi. By³y to
przypadki inwazji paso¿ytniczych prostych (1 osoba
1 paso¿yt) jak i z³o¿onych (inwazja 2 lub wiêcej rodzajów paso¿ytów u 1 osoby); ³¹cznie wykryto 123
inwazje paso¿ytnicze [11]. Szczegó³owy wykaz
przedstawia tabela I.
Jak wynika z tabeli I najczêciej byli leczeni pacjenci narodowoci nepalskiej (45 osób) i fid¿yjskiej
(27 osób). Chorowa³y 3 osoby narodowoci polskiej
(1 przypadek giardiozy i 2 przypadki wierzbu). Rozk³ad procentowy poszczególnych inwazji paso¿ytniczych przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Trichurioza 
17,07%, Ancylostomoza  16,26%, Giardioza 
14,63%, Askarioza  8,94%, Strongyloidoza  8,13%,
Trichostrongyloza  8,13%, Nekatoroza  6,50%,
Ameboza  5,69%, Malaria  3,25% [11].
Obok wspomnianego ju¿ niskiego poziomu sanitarno-higienicznego rejonów stacjonowania Si³
Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie zagro¿enia
wyst¹pienia chorób zakanych, w tym paso¿ytniczych, powoduj¹ pewne czynniki znajduj¹ce siê wewn¹trz oddzia³ów wojskowych. Du¿ym problemem
jest utrzymanie dobrego stanu higienicznego bloków
Tabela I. Liczba przypadków chorób paso¿ytniczych  wg narodowoci [11]
Table I. Number of parasitic disease cases according to nationality [11]
Narodowoæ /
Nationality

Choroby paso¿ytnicze /
Parasitic diseases:
nie wyst¹pi³y /
did not occur

Szwedzka / Swedish
Libañska / Lebanese
Fiñska / Finnish
Fid¿yjska / Fijian
Irlandzka / Irish
Norweska / Norwegian
Francuska / French
W³oska / Italian
Ghañska / Ghanaian
Nepalska / Nepalese
Polska / Polish
Hinduska / Indian
Ukraiñska / Ukrainian
Inna / Other
Razem / Total

Razem /
Total

wyst¹pi³y /
occured

n

%

n

%

n

%

23
58
98
336
402
155
39
26
151
248
376
43
4
5

1,17
2,95
4,99
17,11
20,47
7,89
1,99
1,32
7,69
12,63
19,14
2,19
0,2
0,25

0
0
1
27
4
1
0
0
4
45
3
4
0
1

0
0
1,11
30
4,44
1,11
0
0
4,44
50
3,33
4,44
0
1,11

23
58
99
363
406
156
39
26
155
293
379
47
4
6

1,12
2,82
4,82
17,67
19,77
7,59
1,9
1,27
7,55
14,26
18,45
2,29
0,19
0,29

1964

100

90

100

2054

100
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¿ywnociowych i urz¹dzeñ sanitarnych. Pomieszczenia przeznaczone na kuchnie i sto³ówki s¹ czêsto
w z³ym stanie technicznym a sprzêt w bloku ¿ywnociowym nie zawsze jest nowy i sprawny. Prowadzona jest uporczywa walka z gryzoniami, insektami
(g³ównie karaluchy) oraz owadami. ¯o³nierze na
posterunkach masowo trzymaj¹ psy i koty mimo zakazów hodowli. Zwierzêta te kontaktuj¹ siê ze zwierzêtami domowymi ludnoci miejscowej i dzikimi
stanowi¹c zagro¿enie przeniesienia chorób odzwierzêcych [11]. Wród miêdzynarodowych oddzia³ów
wystêpuj¹cych pod flag¹ ONZ daj¹ siê zauwa¿yæ odmiennoci kulturowe i narodowe i bardzo zró¿nicowane podejcie do przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych, które s¹ takie same dla wszystkich
kontyngentów. Pojêcie higieny jest inaczej interpretowane i wykonywane przez ¿o³nierzy pochodz¹cych
z rejonu Azji i Oceanii ni¿ przez Europejczyków. Sposoby ich codziennego bytowania, zakwaterowania,
przechowywania ¿ywnoci i przygotowywania posi³ków, korzystania z urz¹dzeñ sanitarnych s¹ ró¿ne
od ogólnie przyjêtych norm europejskich. Stwarza
to zagro¿enie wyst¹pienia chorób zakanych w tym
paso¿ytniczych [11].
Wród ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Afganistanie w latach 2003-2005
licz¹cego 100 ¿o³nierzy, choroby zakane i paso¿ytnicze nie stanowi³y zagro¿enia epidemicznego dla
Polaków dziêki sprawnemu dzia³aniu s³u¿b higienicznych 249 General Hospital, mimo, ¿e 90% afgañskiego spo³eczeñstwa jest zainfekowane przynajmniej
jedn¹ robaczyc¹ [18]. Chorobowoæ wraz z bezobjawowym nosicielstwem na askariozê (glistnica) jest
szacowana na 60%. Wród innych robaczyc bardzo
czêstymi s¹ ancylostomoza, strongyloidoza, trichurioza, tasiemczyca i choroby wywo³ane przez pierwotniaki ameboza i giardioza [19]. Najwiêkszym problemem zdrowotnym wród populacji narodowoci polskiej by³y: choroby uk³adu oddechowego  24,5%, choroby skóry  21,83%, obra¿enia powsta³e na skutek
urazów  16,57% i choroby przewodu pokarmowego
 13,0% [18].
Wnioski
Mimo du¿ego postêpu w ostatnich kilkudziesiêciu latach w praktycznym stosowaniu profilaktyki
przeciwpaso¿ytniczej, pobyt oddzia³ów wojskowych
sk³adaj¹cych siê z Europejczyków w krajach o klimacie tropikalnym lub subtropikalnym wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem zachorowañ na schorzenia paso¿ytnicze. Planuj¹c wys³anie polskich oddzia³ów wojskowych do Iraku i Afganistanu nale¿y braæ pod uwagê
mo¿liwoæ zachorowania ¿o³nierzy na powy¿sze
schorzenia.
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