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W pracy przedstawiono wyniki w³asnych badañ dotycz¹cych zachorowañ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ w populacji polskich ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w Si³ach Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL)
i w Kambod¿y (UNTAC). Badania wykaza³y, ¿e choroby przenoszone
drog¹ p³ciow¹ nie stanowi³y problemu zdrowotnego wród personelu wojskowego misji pokojowej ONZ w Libanie. Natomiast w Azji Po³udniowo-Wschodniej, w Kambod¿y choroby weneryczne by³y jedn¹ z g³ównych przyczyn zachorowañ, stanowi¹c powa¿ne zagro¿enie epidemiologiczne w populacji polskich ¿o³nierzy. Badania wykaza³y, ¿e najczêstsz¹
chorob¹ przenoszon¹ drog¹ p³ciow¹, leczon¹ w wy¿ej wymienionym
okresie by³a rze¿¹czka.
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WSTÊP
Zachorowalnoæ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ jest determinowana przez
szereg czynników ryzyka, do których nale¿¹ przygodne kontakty seksualne, liczni partnerzy, niechêæ do stosowania rodków antykoncepcyjnych (prezerwatywy), niski poziom sanitarno-higieniczny, u¿ywanie niesterylnych igie³, strzykawek i innych narzêdzi, przetaczanie krwi osób zaka¿onych (1,2).
Bliski Wschód bêd¹cy rejonem stacjonowania Si³ Zbrojnych ONZ (w sk³ad których
wchodz¹ miêdzy innymi polscy ¿o³nierze) jest miejscem szczególnym, w aspekcie zagro¿enia chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹. W krajach arabsko-muzu³mañskich, obci¹¿onych szeregiem zakazów i norm obyczajowych, dostêp do rynku us³ug seksualnych
jest bardzo ograniczony. Efektem tego jest niski wskanik zachorowañ, który w przeci-
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wieñstwie do innych chorób charakterystycznych dla klimatu gor¹cego i strefy dzia³añ
wojennych, nie stanowi zagro¿enia epidemiologicznego (3).
Ca³kowicie odmiennie przedstawia siê sytuacja w regionie Azji Po³udniowo-Wschodniej. Swobodny dostêp do us³ug seksualnych, wiadczonych przez prostytutki, z których
znaczna czêæ jest nosicielkami ró¿nego rodzaju chorób wenerycznych sprawia, ¿e zachorowalnoæ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ jest szczególnie wysoka w tej czêci
wiata. Przyk³adem wysokiej zapadalnoci na choroby weneryczne by³a populacja ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego uczestnicz¹cych w misji pokojowej ONZ w Kambod¿y w latach 1992-93 (4).
Celem pracy jest ocena wystêpowania zachorowañ na choroby przenoszone drog¹
p³ciow¹ wród polskich ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w Si³ach Zbrojnych ONZ w Libanie
(UNIFIL) i w Kambod¿y (UNTAC), m. in. ich czêstoci oraz struktury zachorowañ. Praca
jest równie¿ prób¹ przedstawienia czynników ryzyka maj¹cych wp³yw na wystêpowanie
chorób wenerycznych w badanej populacji.
MATERIA£ I METODY
Do analizy epidemiologicznej chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ wystêpuj¹cych
w populacji ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie (UNIFIL) wykorzystano dane zawarte w historiach chorób, kartach informacyjnych leczenia szpitalnego oraz
kartach chorobowych leczenia ambulatoryjnego ze Szpitala UNIFIL. Analizowano dokumentacjê medyczn¹ z lat 1993-2000, pochodz¹c¹ od 414 ¿o³nierzy narodowoci polskiej,
leczonych na oddziale internistyczno-chirurgicznym (by³o to badanie ca³kowite) oraz 1088
polskich ¿o³nierzy, leczonych w izbie przyjêæ Szpitala UNIFIL. Ocenian¹ populacjê wyodrêbniono sporód 7500 osób personelu wojskowego narodowoci polskiej, pe³ni¹cego
s³u¿bê w UNIFIL w latach 1993-2000, który znajdowa³ siê pod opiek¹ medyczn¹ Szpitala
Si³ Zbrojnych ONZ w Libanie.
Do analizy epidemiologicznej chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ wystêpuj¹cych
w populacji ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kambod¿y (UNTAC) pos³u¿ono siê danymi zawartymi w kartach chorobowych leczenia ambulatoryjnego oraz ankietowej dokumentacji medycznej, sporz¹dzonej po zakoñczeniu s³u¿by i powrocie ¿o³nierzy do kraju. Analizowano dokumentacjê z okresu 03.1992-09.1993, pochodz¹c¹ od
789 pacjentów narodowoci polskiej. Ocenian¹ populacjê wyodrêbniono sporód 1270 polskich ¿o³nierzy, pe³ni¹cych s³u¿bê w Si³ach Zbrojnych ONZ w Kambod¿y w w/w okresie.
WYNIKI
W rejonie stacjonowania Si³ Zbrojnych ONZ w Libanie choroby przenoszone drog¹
p³ciow¹ nie stanowi³y zagro¿enia epidemiologicznego w analizowanym okresie (1993-2000).
Sporód 2149 pacjentów ró¿nych narodowoci, leczonych na oddziale internistyczno-chirurgicznym Szpitala UNIFIL, z powodu chorób wenerycznych hospitalizowane by³y zaledwie 24 osoby (1,17%). Wród 414 pacjentów narodowoci polskiej hospitalizowanych
w w/w okresie, z powodu chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ nie by³ leczony ¿aden polski ¿o³nierz. G³ówn¹ przyczyn¹ leczenia szpitalnego (N=24) by³a rze¿¹czka (48% zachorowañ), k³ykciny koñczyste (24%), ki³a (20%) (5).
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Wród 1088 ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego, leczonych ambulatoryjnie w izbie przyjêæ Szpitala UNIFIL w latach 1993-2000, stwierdzono zaledwie 1 przypadek choroby wenerycznej (rze¿¹czka) (6), co stanowi³o 0,1% wszystkich chorób i urazów
leczonych w w/w okresie (ryc. 1).
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ród³o: UNIFIL. Zbiory w³asne
Ryc. 1.
Fig. 1.

Choroby rozpoznane wród polskich ¿o³nierzy leczonych ambulatoryjnie w Szpitalu UNIFIL w Libanie w latach 1993-2000 (udzia³ procentowy)
Diseases diagnosed among Polish soldiers treated ambulatorily in UNIFIL Hospital in
Lebanon from 1993 to 2000 (percentage value)

Zupe³nie inaczej przedstawia³a siê sytuacja epidemiologiczna dotycz¹ca chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kambod¿y. Na podstawie dokumentacji medycznej 789 ¿o³nierzy narodowoci polskiej leczonych ambulatoryjnie w okresie 03.1992-09.1993, u 92 stwierdzono przypadki chorób wenerycznych (11,66%
badanych), które stanowi³y 6,5% wszystkich chorób i urazów, jakie wyst¹pi³y wród badanej populacji w w/w okresie (ryc. 2).
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e wród chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹
dominowa³a rze¿¹czka, która stanowi³a 93% wszystkich chorób wenerycznych leczonych
ambulatoryjnie w analizowanym okresie (7). Badan¹ populacjê polskich ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w Kambod¿y przeanalizowano pod wzglêdem posiadanego stopnia wojskowego. Na choroby weneryczne najczêciej zapadali szeregowcy (81,52%). Byli oni jedno-
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ród³o: UNTAC. Zbiory w³asne
Ryc. 2.
Choroby rozpoznane wród polskich ¿o³nierzy leczonych ambulatoryjnie w placówkach
s³u¿by zdrowia UNTAC w Kambod¿y w latach 1992-1993 (udzia³ procentowy)
Fig. 2.
Diseases diagnosed among Polish soldiers treated ambulatorily in UNTAC medical centers in Cambodia from 1992 to 1993 (percentage value)

czenie najliczniejszym korpusem osobowym (48,8%), jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e pod
wzglêdem liczby zachorowañ byli grup¹ zdecydowanie dominuj¹c¹ na tle pozosta³ych korpusów (podoficerowie, chor¹¿owie, oficerowie).
Wród 789 polskich ¿o³nierzy, od których zebrano wywiad epidemiologiczny, kontakty seksualne z ludnoci¹ miejscow¹ w czasie trwania misji wojskowej podawa³o 51,58%
badanych, z czego 37,39% stanowili szeregowcy (76,62% ca³ego korpusu osobowego szeregowców, co oznacza³o, ¿e na ka¿dych czterech ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej, trzech mia³o kontakty seksualne). Niezwykle wa¿nym jest fakt, ¿e wiele chorób wenerycznych zosta³o importowanych z tropiku do Polski. Podczas badañ ¿o³nierzy wykonanych po powrocie
z misji ONZ w Kambod¿y do kraju, stwierdzono nastêpuj¹ce czynne zaka¿enia chorobami
przenoszonymi drog¹ p³ciow¹: rze¿¹czka (55 przypadków), ki³a (8 przypadków), k³ykciny
koñczyste (17 przypadków), nosicielstwo HIV (9 przypadków), AIDS (1 przypadek), ziarnica weneryczna pachwin (1 przypadek) (4). Stwarza³o to istotne zagro¿enie epidemiologiczne, poniewa¿ podejmowane po powrocie do kraju kontakty seksualne powodowa³y
rozprzestrzenianie siê zaka¿eñ chorobami wenerycznymi w lokalnych spo³ecznociach.
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OMÓWIENIE
Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ stanowi¹ istotny problem epidemiologiczny na
wiecie. Jednak szczególnego znaczenia nabra³y zw³aszcza na pocz¹tku lat 80. XX wieku,
kiedy pojawi³o siê nowe zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludnoci, jakim by³a i jest do dnia
dzisiejszego pandemia AIDS. Pocz¹tkowo szerzy³a siê ona bardzo szybko na kontynencie
afrykañskim, m. in. z powodu zacofania tamtejszej s³u¿by zdrowia, braku rodków finansowych na profilaktykê choroby oraz wykrywanie chorych i nosicieli. Zaka¿eni wirusem
HIV w rejonie Afryki Równikowej i Po³udniowej na pocz¹tku lat 90. XX wieku stanowili
60% wszystkich zaka¿onych na wiecie. Wkrótce potem dosz³o do pandemii HIV/AIDS
w Azji Po³udniowo-Wschodniej, co stanowi³o szczególne zagro¿enie epidemiologiczne,
gdy¿ w Azji ¿yje 75% ludnoci wiata (8). W samej tylko Tajlandii sporód 800 tysiêcy
prostytutek, odsetek zaka¿onych wirusem HIV w domach publicznych szacowano od 23 a¿
do 80% (4). Pandemia choroby zbieg³a siê w czasie z organizacj¹ w Kambod¿y misji pokojowej ONZ, która przebiega³a w bardzo trudnych warunkach rodowiskowych, z³ym stanie
sanitarno-higienicznym i braku lokalnej podstawowej opieki medycznej. Migracje i ubóstwo ludnoci kraju dodatkowo sprzyja³y szerzeniu siê wielu chorób, w tym równie¿ chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹. Rynek us³ug seksualnych na Pó³wyspie Indochiñskim
sta³ siê powszechny i ogólnie dostêpny. W Kambod¿y, prócz domów publicznych o bardzo
niskich standardach sanitarnych, rozwija³a siê prostytucja uliczna, g³ównie w rejonie stacjonowania Si³ Zbrojnych ONZ. Dla wiêkszoci prostytutek by³ to sposób na utrzymanie
siebie i ca³ej rodziny. Istotn¹ rolê w ca³kowitej swobodzie seksualnej spe³nia³ brak zakazów, czy te¿ norm moralnych dyktowanych przez religiê. Buddyzm, w przeciwieñstwie do
islamu traktuje seks i prostytucjê w sposób niezwykle liberalny (9).
W krajach arabsko-muzu³mañskich us³ugi seksualne serwowane przez prostytutki praktycznie nie maj¹ racji bytu. Do sporadycznych zachorowañ na choroby weneryczne wród
¿o³nierzy misji pokojowej ONZ w Libanie dochodzi³o zazwyczaj podczas wyjazdów turystycznych do Izraela, gdzie mia³y miejsce przygodne kontakty z prostytutkami, g³ównie
w ramach prostytucji ulicznej. Jeli chodzi o sytuacjê epidemiologiczn¹ dotycz¹c¹ chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹ na Bliskim Wschodzie, zwraca uwagê brak oficjalnych
danych na temat wystêpowania AIDS. Nie jest to spowodowane brakiem przypadków tej
choroby w tym regionie wiata, ale wiadomym zatajaniem istniej¹cego schorzenia przed
rodzin¹, a przede wszystkim opini¹ publiczn¹, która w krajach arabsko-muzu³mañskich
skaza³aby chorego na izolacjê i potêpienie (3). Prowadzi to do tego, ¿e lekarze chc¹c ratowaæ chorego przed spo³ecznym niebytem, zatajaj¹ informacje o chorobie, przez co liczba
chorych na AIDS i nosicieli HIV jest trudna do ustalenia. Raport z 2000 r., przedstawiony
przez Departament Medycyny Zapobiegawczej przy Ministerstwie Zdrowia Libanu szacowa³ liczbê chorych na AIDS w tym kraju na 147 osób, a nosicieli HIV na 382 (10).
Inne choroby weneryczne w Libanie s¹ notowane oficjalnie i mo¿na je znaleæ w rz¹dowych statystykach, chocia¿ ich wiarygodnoæ jest spraw¹ mocno kontrowersyjn¹. Raport
z 2000 r. podawa³ 19 zachorowañ na ki³ê i 2 na rze¿¹czkê (11).
Zapadalnoæ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ wród personelu wojskowego
i ludnoci cywilnej na terenie dzia³añ wojennych jest kilkadziesi¹t razy wiêksza ni¿ w czasie pokoju. G³ówn¹ rolê w podejmowaniu kontaktów seksualnych przez ¿o³nierzy misji
organizacji miêdzynarodowych odgrywa prócz zaspokajania potrzeb równie¿ odreagowa-
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nie stresu. Czynnikiem stresogennym s¹ zarówno dzia³ania wojenne, roz³¹ka z rodzin¹, jak
i ciê¿kie warunki klimatyczne (12,13). Wszystko to powoduje sk³onnoci do nadu¿ywania
alkoholu i prowadzi do przygodnych kontaktów z prostytutkami. Wiêkszoæ ¿o³nierzy s³u¿by
zasadniczej pe³ni¹cych s³u¿bê w misji pokojowej ONZ w Kambod¿y podawa³o w wywiadzie kontakty p³ciowe, najczêciej z wiêksz¹ liczb¹ partnerek. Wielu z nich twierdzi³o, ¿e
trudne warunki rodowiskowe oraz wykonywanie ciê¿kich zadañ bojowych prowadzi³o do
zachowañ maj¹cych na celu odreagowanie i roz³adowanie napiêcia emocjonalnego. Kontakty seksualne negowa³a z kolei znaczna czêæ ¿o³nierzy zawodowych, dla której hamulcem by³a wiadomoæ niebezpieczeñstwa zaka¿enia wirusem HIV. W czasie misji pokojowej UNTAC do Kambod¿y przyje¿d¿a³o równie¿ wiele prostytutek z krajów ociennych,
m.in. z Tajlandii, gdzie na podstawie póniejszych badañ, wród kobiet trudni¹cych siê
nierz¹dem stwierdzono wysoki odsetek zaka¿eñ rze¿¹czkowych (od 8,5% do 42%). Du¿a
by³a tak¿e liczba kobiet chorych na ziarniniaka pachwinowego (granuloma inguinale)
i ziarnicê weneryczn¹ pachwin (lymphogranuloma venereum). Znacznym utrudnieniem
w leczeniu w/w chorób by³ brak mo¿liwoci wykonania specjalistycznych badañ diagnostycznych. Dlatego te¿ w wielu przypadkach lekarze kontyngentów misji UNTAC
i specjalici z UN Hospital w Phnom Penh odnotowywali nie zawsze potwierdzone rozpoznanie ulcus venerum chronica (4). Do innych chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹,
z którymi mia³a do czynienia s³u¿ba zdrowia kontyngentów Si³ Zbrojnych ONZ w Kambod¿y nale¿a³y k³ykciny koñczyste, opryszczka narz¹dów p³ciowych, ki³a oraz nierze¿¹czkowe zapalenie cewki moczowej, wywo³ane g³ównie prze pierwotniaka Chlamydia trachomatis.
Wród chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ (nie licz¹c AIDS), do najczêciej wystêpuj¹cych na wiecie nale¿¹ ki³a, rze¿¹czka, zaka¿enia chlamydialne i rzêsistkowica. Roczn¹
wiatow¹ liczbê zachorowañ na ki³ê ocenia siê na oko³o 12 milionów, na rze¿¹czkê oko³o
62 miliony, 89 milionów zaka¿eñ chlamydiami oraz oko³o 170 milionów przypadków rzêsistkowicy (14). Zapadalnoæ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ w skali globalnej
rozk³ada siê nierównomiernie. Najwiêksza zachorowalnoæ wystêpuje w Azji Po³udniowo-Wschodniej, Afryce Subsaharyjskiej, a tak¿e w Ameryce Po³udniowej i w rejonie Karaibów. Wiêkszoæ z w/w chorób wenerycznych wystêpuje w krajach rozwijaj¹cych siê,
gdzie rze¿¹czka i zaka¿enia chlamydialne s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ niep³odnoci kobiet. Obok
schorzeñ kosmopolitycznych, wystêpuj¹ równie¿ choroby weneryczne charakterystyczne
dla strefy klimatu gor¹cego. Do najczêstszych zaka¿eñ endemicznych nale¿y ziarnica weneryczna pachwin, ziarniniak weneryczny, wrzód miêkki oraz niespecyficzne zaka¿enia
cewki moczowej. Z kolei w wiêkszoci krajów rozwiniêtych w ostatnich latach obserwuje
siê wyrany spadek zachorowañ na ki³ê, rze¿¹czkê, przy utrzymuj¹cym siê wzrocie zachorowañ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ o etiologii wirusowej, g³ównie k³ykciny
koñczyste i opryszczkê narz¹dów p³ciowych (15,16).
WNIOSKI
1. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ na Bliskim Wschodzie, w Libanie nie stanowi³y zagro¿enia zdrowotnego w populacji ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
W latach 1993-2000 wród polskich ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w misji pokojowej UNIFIL stwierdzono zaledwie 1 przypadek choroby wenerycznej.
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2. Zachorowalnoæ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ w Azji Po³udniowo-Wschodniej, w populacji polskich ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w misji pokojowej ONZ w Kambod¿y by³a wysoka, bêd¹c istotnym zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia. Choroby weneryczne
stwierdzono u 11,66% badanych. Stanowi³y one 6,50% wszystkich chorób i urazów leczonych ambulatoryjnie wród ¿o³nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w latach 19921993.
3. Najwy¿sz¹ liczbê zachorowañ na choroby weneryczne obserwowano w UNTAC
wród ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej, wród których trzech na czterech zg³asza³o kontakty
seksualne z ludnoci¹ miejscow¹.
4. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e najczêciej leczon¹ chorob¹ przenoszon¹
drog¹ p³ciow¹ w populacji polskich ¿o³nierzy by³a rze¿¹czka.
5. W zwi¹zku z licznymi zachorowaniami na choroby weneryczne w Azji Po³udniowo-Wschodniej wród ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w Si³ach Zbrojnych ONZ, bardzo wa¿ne jest gruntowne szkolenie medyczne na temat istniej¹cych zagro¿eñ zdrowotnych kandydatów do s³u¿by wojskowej w tej czêci wiata. Istotnym zagadnieniem s¹ odpowiednie
dzia³ania profilaktyczne w czasie trwania s³u¿by wojskowej (prezerwatywy) oraz dok³adny wywiad i badania lekarskie osób powracaj¹cych po zakoñczeniu s³u¿by poza granicami
pañstwa.
K Korzeniewski, R Olszañski
THE INCIDENCE OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AMONG POLISH SOLDIERS
SERVING IN U.N. MILITARY FORCES IN THE MIDDLE EAST AND SOUTH-EAST ASIA
SUMMARY
The results of own studies concerning the incidence of sexually transmitted diseases in the
population of Polish soldiers serving in U.N. Military Forces in Lebanon (UNIFIL) and Cambodia
(UNTAC) are presented in the article. The epidemiological analysis was based on the medical documentation of the patients treated in UNIFIL Hospital from 1993 to 2000 and in UNTAC medical
centers from 1992 to 1993. The research showed that among the military personnel of U.N. peace
mission in Lebanon sexually transmitted diseases caused no epidemiological problem. On the other
hand, venereal diseases in Cambodia made up one of the main causes of morbidity in the population
of Polish soldiers. The main reason of treatment of sexually transmitted diseases in the analyzed
period was gonorrhea.
PIMIENNICTWO
1. Komiñska-Kubarska A. Dermatologia i wenerologia tropikalna. Warszawa: PZWL; 1994, 312359.
2. Kierznikowicz B, Stelmach W. Zagro¿enia zaka¿eniem HIV/AIDS ¿o³nierzy i marynarzy
w misjach pokojowych ONZ w klimacie gor¹cym. I International Symposium on AIDS and
rescue services, Bydgoszcz 1997.
3. Korzeniewski K. Analiza epidemiologiczna chorób i urazów wystêpuj¹cych u osób leczonych
w Szpitalu Tymczasowych Si³ Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie
w latach 1993-2000. Rozprawa doktorska, £ód 2002.

366

K Korzeniewski, R Olszañski

Nr 2

4. Kierznikowicz B. Problematyka zaka¿eñ przenoszonych drog¹ p³ciow¹ (w tym HIV) wród
¿o³nierzy misji pokojowych na przyk³adzie Kambod¿y. W: Kierznikowicz B, Knap J i wsp.:
S³u¿ba zdrowia Wojska Polskiego w Misjach Pokojowych. Warszawa: Wyd. Eurostar; 2001,
114-120.
5. Zabielski S, Korzeniewski K. Zachorowalnoæ na choroby weneryczne w populacji osób z rejonu leczniczego Szpitala Tymczasowych Si³ Zbrojnych ONZ w Libanie w latach 1993-2000,
Lekarz Wojskowy 2003;79(1):39-43.
6. Zabielski S, Korzeniewski K. Epidemiologia chorób skóry i chorób wenerycznych wystêpuj¹cych u osób narodowoci polskiej leczonych w Szpitalu Tymczasowych Si³ Zbrojnych ONZ
w Libanie w latach 1993-2000, Lekarz Wojskowy 2003;79(1):30-32.
7. Korzeniewski K, Kierznikowicz B, Olszañski R. Sexually transmitted diseases among Polish
soldiers serving in the U.N. peace missions in Lebanon and Cambodia, International Maritime
Health 2003;54(1-4):101-107.
8. Kierznikowicz B, Dêga K. Dobór kandydatów do operacji pokojowych ONZ i innych organizacji miêdzynarodowych w odmiennych warunkach klimatycznych w wietle wystêpuj¹cych zagro¿eñ. W: Kierznikowicz B, Knap J i wsp.: S³u¿ba zdrowia Wojska Polskiego w Misjach Pokojowych. Warszawa: Wyd. Eurostar; 2001;31-41.
9. Chomiczewski K, Gall W, Grzybowski J i wsp. Epidemiologia dzia³añ wojennych i katastrof.
Bielsko-Bia³a: Alfa-medica press; 2001;226-227.
10. Kalaajieh WK. Epidemiology of human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome in Lebanon from 1984 through 1998, Int J Infect Dis 2000;4(4):209-13.
11. The Ministry of Health. Lebanese Epidemiological Newsletter 2000;7.
12. Kierznikowicz B. Wybrane problemy s³u¿by zdrowia w zabezpieczeniu medycznym wojskowych kontyngentów ONZ w tropiku, Skalpel 1993;11.
13. Kocur J, Buczyñski A, Kierznikowicz B. Ochrona sanitarno-higieniczna i psychiczna ¿o³nierzy
misji pokojowych ONZ. Materia³y Konferencji nt.: S³u¿ba zdrowia Wojska Polskiego w Misjach Pokojowych ONZ, Sopot 1999.
14. Mroczkowski TF. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹. Warszawa: PZWL; 1998.
15. Spagna VA, Prior RB. Sexually transmitted diseases. New York: Marcel Dekker Inc.; 1995.
16. World Health Organization. An overview of selected curable sexually transmitted diseases. Geneva 1995.
Otrzymano: 24.01.2006 r.
Adres autorów:
pp³k dr n. med. Krzysztof Korzeniewski
doc. dr hab. n. med. Romuald Olszañski
Wojskowy Instytut Medyczny
Zak³ad Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Grudziñskiego 4, 81-103 Gdynia 3
tel. 0 608 322 676
e-mail: kktropmed@wp.pl

