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Zabur/cnia depresyjne a \\) brane zacho\\ ania ant} LdrowOIne
u m!o(Vic/y szkól ponadgimna/jalnych
POZiom wiedzy medyczneJ_ która
świadomości

problematyki

społeczeństwa,

prozdrowotnej

wyznaczników postaw i
zagrozeń

~owmna

Jest

zachowań wpływających

chorooami

znajdować

przewtekł{mi

Jednym

znaJlstotnieJszych
Znajomość

na zdrOWie populaCji

oraz czynników ryzy\(.a

ich wyst,,!plemu Jest atrybutem istotnie ...ipływaJącym na
profilaktycznych a takle w znakomity sposob

odZWIerciedlenie w

sprzyjających

skutecznoŚĆ

ułatwia wytłumaczenie

paCJentowi.

zadne leki ani procedury wysokospecjalistyczne nawet te najnowsze i
nie

są

w stania

zastąpIĆ

~zl8lnosCl

mdywidualnllJ

programów
że

najdrożs:l:e

:l:a sWOje ldrOWIe. Taki

poglCld nie Jest oparty Jedynie na WIZJI pOjedynczych badaczy_ ale powstał dlięki
szeroko prowadzonym badaniom epidemiobglclnym 2
koncepcją

opracowaną

p61 zdrOWla

rozwmiętych

genetycznym. warunkami

przedwczesne

zgony

WIeloczynnikowość

jest

zWiązana

obecności

komcydencji oraz wzajemnych

l

stylem

związanych

życia

z dZiedziczeniem

oraz opieką medyczn,,!. przy

odpowiedzialnych za POJaWIanie s.ę chorób i

patogenezy

poszukiwanie nie tylko

czynników

środOWlSkowymi_

czym około 53% czynników

XX WIElku Zgodnie

przez 1.1 Lalonde a. poziom zdrOWIa W krajach

wpływu

Jest rezultatem

połOWy

chorób

z

nleprawidrowym
spraWIa

ponadto,

sposobem
że

życia

Istotne

poszczególnych czynników ryzy\(.a ale

także

jest
ich

ZWiązków

PrewenCja pierwotna, mimo wysokiej elekty.vności jest nteelektowna ( korzyści
WIdoczne mog,,!
wymagaj,,!cym

być

dużo

dopiero po WIelu latach ) a zmiana stylu tyCIa jest zadaniem
Większego

zaangażowania

nlZ na

przykład

prZyjmowanie

tabletek Przekonania zdrowotne ksztaltowane pod wpływem różnorodnych bodźców
środowiskowych.

(edukaCVlnych.
dZIeCiństwa

kułturO'>\ych.

spoIeClllych. politycznych) Jut od

i modyfikowane w ciagu calego tycia niekomeczme muszą przekładać

na konkre1ne zachowanra zdrowotne - tros~a o zdrOWie
dwuwymiarowy
wartości

de~larowaneJ

mlet bowiem charakter

(uznawanej) oraz w wymiarze

realizowanej. Poszerzaniu wladomoSCI w zakresie tematyki zdrOWia i Jego

uwarunkowań
pocz~tku

w aspekCie wartoscl

może

a

tycia

także

czynników ryzyka I

człowieka

muSi

więc

umacmanie odpowlednrch wzorców

moiJiwości

ich ograniczania od samego

t:>warzyszyć

zachowań.

praktyczne

kształtowanie

które w codZiennym tyciu

I

będą

odZWlerclE!"dl<lĆ poSl<ld<lną WIedzę teoretyczną

Przedsl<llVlOna

mi do oceny rozprawa doktorska wychodZI naprzeciw
ważny

zdefinIOWanym powyzeJ zapotrzebowanio-n i podejmuje

I ak1\ialny lemat

oceny stanu zdrOWIa subpopulaqi Wleku rozwoJowego. najbardziej Istotnego etapu
rOZWOJU demograficznego
metodologii

uważam

zr"lakomlty pozIOm
polszczyźnie

społeczeństwa

Zarówno wybór podmiotu badania Jak I

za bardzo trafny I orygmalfly
edycji

rozprawy

przejawiającej

Tym zaletom towarzyszy
się

w fl iemal

doskonalej

oraz w znakomicie estetycznej 'ormle prezentowania zarówno metod

badania jak I jego wyników
Praca napisana jest na 260 stronach komputeropiSU wraz z tabejami
ryclflaml.

streszczemaml.

załacznikaml. Układ

wykazem zastosowanych skrótów

pracy lawoera rozdzl3'y

noezbędne

do OpISania

piśmiennictwa

i

rOZWIązywanego

prOblemu badawczego i wyników badań. We wstępie Autorka w sposób zwarty i
uporz'ldkowany,
.j.

przedstawiła

dotychczaso.vy stan wiedzy na temat

Istoty zaburzeń natury psychicznej, określanych mianem depreSJI. kt6re
stają

się

dorostych,

coraz powszechniejsze zarówno w subpopulaqach
Jak

i w subpopulaCjach

ludzi w Wieku

ludzi

rozwoJowym

Rozpoznanie ZInlan patologicznych w tym obszarze zdrowia jest trudne.
dostępne

badaniu objawy często występuJ'I w formie flIeJednoznacznej.

mało zróżnicowanej
flIewlaśclWlE!

pozostają

nIerozpoznane lub tez Si!

Iflterpretowane

.. Wieloczynnikowych
czynników

nlerzadkc

uwarunkowań

zarówno

choroby_ na

genetycznych,

którą składa s~

biologicznych,

spektrum

hormonalnych,

psychologicznych czy socjo-Kulturowych I środowiskowych

2

• Bogactwa objaw6w przejawiających Się w formie
Zaburzenia nastroju - różny stopień obni±enia nastoju. odczuwanie
przygnętllenla

smutku,

nestab,lności

emOCjonalnej

chaosu

uczuciowego
PO<twy2:szonego poziomu lęku - obawa przed przysZło.CI,!
Zaburzenia sfery poznawczej,

c Zaburzenia

aktywnoścI,

Zaburzenoa zachowania które obejmują
a noepodejmowanie codzlenn(Ch OOowlazków (chodzenia do
podejmowania

Obowiązków

łamiące

b zachowania
zachowań

społeczne

normy i zakazy

środ~6w odurzaJących_

chaotyczna I przypadkowa
C

szkolnych, domowych I społecznych)
- podejmowanoe

antyZdrowOlnyd'l (naduzywame alkoholu,

nar1w!ylo;6w i onnych

zachowania

szkoły

aktywność

autodestrukqjne,

za2:ywanoe

palenl9 papierosów.

seksualna)

myśli

i tendenCje

samobójcze

samookaieczenla
Dolegliwości

somatycznych

polegajacych

na

sl\up,eniu

się

na

funkcjonowaniu ciała, zgłaszaniu r6:!:norodnych obJaw6w me mających
potwierdzenia w badaniu lekarskim
(najczęściej

samopoczuciu

.. Epidemiologicznej oceny
krajach i

środOWiskach.

spadku

sprawności

i

złym

bóle głowy. bóle brzucha neuralgie)

częSIOSCI

z niskim

występowania

lub wysokim

depresji w

wsparc~m

różnych

spolecrnym

I

niskim lub wysokim statusem socjoekonomlcznym
Na

stronie 45 AutorKa

przeanal'zować

zalei.noŚci

olIreślila

CEL PRACY

PostanoWIła

rozpoznać

pomledzy za,urzemami depreSyjnymi mlodzle:!:y a

wybranymi zachowaniami antyzdrowotnymi na

przykładZie

wybranej grupy ucznl6w

szkól ponadgimnazjalnych
Autorka

wyznaczyła

5 celów szczeg6lowyc1, które precyzyjnie

wyznaczają

obszar

I

zakres badań
1 Ocena rozpowszechn>ema objawów depresji wSr&! badanej grupy mlodZIfJ2:y
Z podZiałem na

płeć,

rodzaj

szkoły

i miejsce zamieszkania

3

2 Ocena odczuwanego przez młodzież poziomu stresu w domu i w szkole z
podziałem

płeć,

na

rodzaj

szkoły

i mIeJsce zamieszkania

3 Ocena deklarowanych przez mIodZlez relaCji z rodZIna z
rodzaj

4

szkoły I

podziałem na pleć

miejsce zamieszkania

Badanie rozpowszechnienia deklarowanych epizodów agresji z podZiałem na
pleć, rodzaj szkoły

i miejsce zamles.z~anla

5 Ocena rozpowszechnienia zatywania wybranych substanCji psychoaktywnych
z

podZiałem

Badaniami

objęto

na

pleć,

rodzaj

szkoły

i miejsce zamieszkania

1327 uczniów [653 dzieWCUlt (49.2%) i 674

chłopców

(508%) w

Wieku od 16 do 20 roku tyc,a J z 17 szkol ponadg,mnazjalnych (licea technika i
szkoły

zawodowe) wylosowanych na terenie wOjewództwa
anki~towy

przeprowadzono jednorazowy wywiad
roku 2012
ucznioWIe
duże

Ze

względu

zamieszkUjący
powyżej

miasta

małe masła

tysięcy

75

dobrOWQlny i anonimowy. Autorl<:a

w których

w okresie od marca do czerwca w

na moE!J5Ce zameszkanla Autorl<:a
wsie fY'J),

~Iąsklego,

do 75

tysięcy

badania

trzy grupy'

mleszkariców (MM) i

w badamu

UdZiał

m,eszkariców (DM)
przeprowadziła

wyrótniła

osobiŚCie

i

był

uzyskała

akceptaCję badama przez KomiSję Bioetyczn'l $Iąskiego Uniwersytetu Medycznego
w KatOWicach (KNWI022IKB1121112),

Tabele I II orilZ ryc:my 1 12
do wymhOw badama I

pokazulące Slryktu'ę

zostały

SOOLZąQlQn<!

k,rv!ęnów naleŻą

badanych wg r6znyctJ
na

DOdSlaw.ę

lreto

lUZ

5Węsllonanus.zy

aU!or§~ICI'"

Badani

wypełniali

*-

dokument

składaj<!cy Się

zlrzech

modułów.

Kwestionariusza autorskiego W te)

cześc; ujęto
płe<:,

demografICZne respondenta taKoE! Jak WIek.

podstawowe dar'le

rodzaj

szkoły

miejsce

zamieszkania a pytania dotyczyły takich czynntków. Jak
Poziom odczuwanego stresu w domu i szkole (w skali od 1 do 5)
II

Deklarowane relacje z rodzicami (w skali od , do 5)

lit

Obecność

częstość występowania

deklarowanych epIZodów

agresji
IV

Palenie papierosów i zażywante tytOntU w innych formach
(d/ugosc trwania paJerta papierosów
wypalanych papierosów,
częstość

palenia

wpływ

częstość

palenta i liczba

samopOCZUCIa psychicznego na

~aplerosów

czynniki

wpływające

na

4

rozpoczęcie

palenia

narażenie

na dym papierosowy w domu
częstość

i poza dome'Tl. ponadto rozpowszechnienie oraz
korzystania z fajki wodnej i tytoniu wInnel IOlTmel

Zazywanle narkotyil6w (częstość zaiywarHa rodzaj nari<otyku,

V,

przyczyn a

rozpoczęcia

zazywanle nari<otyków
często~

VI.

zazywania narkotyków, da lsze aktualne
samopoczucia psychic znego na

wpływ

nari<otyłl6w:

zazywanla

Zatywame dopalaczy (korzystanie I częstość zazywama)

.. Inwentarza Depresji Beck'a (BOI)
ło

Teslu Rozpoznawania

Zaburzeń

Związanych

ze

Spożywaniem

Alkoholu (AUDIT) Sposób przedstawi enia zastosowanych metod badań oraz analizy pozyskanych
danych (Mazam za precyzyjny Za
także

dOJrzał~ samodzielnoŚCIą

dobór plśmloonictwa I sposób Jego wykorzystania

Autori<i przemaWla
WlększoSć

z 178

cytowanych pozycji Jest datowana w ubiegłych 10 latach a ich autorzy pochodz q z
ośrodków

renomowanych
bardzo starannie
WyniKI

przejrzyście

badań

i

Wy~,az

Autorka

sporządzony

AutorKa zaprezentowam wraz z ich krytycznym

potwierdzają

wykorzystUjąc

dOjrzałość

wszystkie

naukową

umieszczenie tabeli rycin w tekŚCie rozprawy,
śledlenie I

piśmiennictwa

jest

bezblędme.

umleJętme

przedyskutowaniem,
piśmiennictwa ,

naukowych,

co

pOZYCJi

Doktorantki,

I

szerokim

zebranego
Pochwalam

znakomiCIe ułatwia czytelnikowi

analizowame Jej treścI.

stwie rdziła,

iz w badanej

zbiorowości

.. Zaburzenia depresyjne

dotyczyły

DZiewczęta stanowiły w.ększy

Jak

ucz mowie liceów

oraz

22.84 ~ badanej grupy

młodliezy

odsetek osób z objawami depresji, podobnie
młod Zież

zamieszkuJqca

małe

miasta

Deklarowany przez młodziet poziom stresu w warunkach szkolnych byl
większy

nit

w warunkach domowych Zarówna w domu jak i szkole

pOZiom stresu byl większy

u osób z objawami depreSji mt bez objawów

depreSji Wraz z naSileniem depresji

wzrastał

pOZiom odClUwar.ego stresu

w domu I w szkole i naj silnieJszy stres dotyczy! mlodz,ezy z objawami
clętkieJ

depresJO

5

.. \rVykazano, te zarówno w warunkach domowych jak

szkolnych najSIlniejSzy

stres odczuwali. dZiewczęta z objawami Ciężkiej depresji (83) i uczniowie
szkól technicznych z objawami aęzkl9J depresji (83)
naJWYŻszy

miejsce zamieszkania,

BIOrąc pod uwage

poziom stresu w domu prezentowali

mieszkaricy terenów wiejskich I malyc~ miast.

4. Bez ~ględu na pleć rodZili szkoły i miejsce .zamieszkan.a badana młod.zI9Z
bardzie) pozytywnie

oceniła

depresji obserwowano u osób. u
relaCje z ojcem

i

matką

swoJe relaqe z

matką

ktćrych

Ciężki!!!

n,z z Ojcem Objal\')'

wyra żnie zaznaczone

były

"slabe

młodzlez

Mimo nasllema objawów depresji

ulrzymywala z matka pozytywne stosJnkowo stale relacJI.!
.. Do występowama
młodzieży

epizodów agresJI

162,92%) Deklarowane

przyznała

e~izody

Się

WIększość

badanej

stanowiły wię k szy

agresji

odsetek

odpoWiedzi u osób z objawami depresj. (812.3) mt u osób bez objawów
depresl'

+W

badanej grupie mlodz,ezy 33,84% nastolatków

papierosów
ucznIOWie

płCI,

Nleza;etnie od

naJczęśclI.!J

papl9fOsów Jak

roozaJu

rozrywki" .Stres· Jako czynnik

,stres'

do

stanowll ntemal 1/3 wszystkich odPOWiedzi,

..

Wśród

nastolatków

rozpoczęcia

.zablcte wolnego

skłama)ący

do palenia

I miejsca zamieszkania

wskazywali na takIE! prxtczyny

.clekawo~ć·

chłopcy wskazywały tę

szkoły

przyznało Się

rozpoczęcia

dziewczęta

palenia

czasulszukante

palenia papierosów
Istotnie

częśCIej niż

odpoWll.!di

palących

Większy

papierosy,

odsetek

dotyczył

osób z

objawami depresji Średnia długość okresu palenia papierosów była Większa
W grupie osób z objawami depreSJi. lecz nl9 wykazano Istotnosc statystycznej
częstość

dla te, nnienneJ
była

Is/o/me

palenia papierosów; liczba wypalanych papierosów

najWiększa

zawodol\l}'ch z objawami

wSród
clęzklej

uczęszczające}

mIodzlety
def)resjr,

chat isto/noSt

do

szkół

statystyczną

wykazano jedyme w przypadkU liczby wypalanych paple.-,

• Zwraca

uwagę

narażenie

fakt jz ponad

czterdZieśCi

procent

młodych

osób

deklarowało

na dym papierosowy w warunkach domowych (46,80%) a pOllad o/.

wszystkich osób
r6wreśnlków

była

narazona na substanCje smoliste poza domem

wśród

(84.70%) NaJWIększy odsetek nastolatków naratanych na dym

tytOniowy w domu Istotnie

odnosił Się

do populaCji

dZiewcząt

z objawami

6

umiarkowane) depresji

mieszkańców

oraz

małych

miast

z objawami

umiarkowanej depresji,
.. W badanej grupIe młodziezy 35,04% prObowało narkoty\lów z czego 33,33%
zadekjarowało.
dZ iewcząt

ze za.l:ywa Je nadal Zarówno w populacJI chłopców Jak I

obserwowano,

~e

adolescencl. którzy kiedykolwiek próbowali

narkotyków i którzy potwierdZili. ze radal je
nalezeli do osób Z objawami depresi.

zazywa,ą

Niezależnie

Większym

w

od pici, rodzajU

slopniu
szkoły

i

miejsca zamieszkania odse tek osób, u których gorszy nastrój powodowa!
WIększa chęć

!

za.l:yCla narkotyków, to

były

osoby z objawami depresji

Za.l:ywan'e dopalaczy potwlerdzoło 4.37'ł' młodZIeŻY, Bez względu na pleć i
rodzaj

szkoły

I miejsce zamieszkania m/ocIzlez

dopa laczy lO

większości były

w

deklarująca

osoby z objawami depresji

zażywante
f\a)w<ększy

odsetek odnos~ się do nastolatków z objawami CIężkiej depreSjI WYJatek
stanOWIli

mlesz~ańcy małych

zażywających

mlasl.

wśród

których

odsetek osób

dopalacze dotyczy! osób bez objawów depreSji

.. W badanej grupie

młodZieży

2540% naduzywalo alkoholu (A 1-

sposób ryzykowny, Al - szkodliwy dla zdrOWia
alkoholu)

w-ększy

Większy

odsetek osób

bądź było

naduzywaJ"Icycł1

alkohol w

uzaleznlonycł1

A3-

alkohol

p~o

stanowiły

od

osoby z

objawami depresji. Wraz Z nasl'e n i~m objawów depreSji wzrastał stopieli
szkodliwości spożywania

IStotn,e w

najW1ę~szym

(93) zarówno w grupie

alkoholu przez

stopniu

chłopców

badaną młodzie%.

dotyczyło

jak

osób z objawami

dziewcząl.

Wnioski jakimi Autorka kończy dysertaCję maja
uzyskanych

wynrkacł1

przeprowadzonych

ce\6w rozprawy dolc.torskiej, WskaZUje to

badań

I uzaletnleme (A3)
ciężkiej

depreSji

a takie u młodziety ze wsi
pełne

udokumenlowan le w

i dowodzą OSlagnięcia założonych

zarĆWTlO

na wysoki merytorycznie poziom

rozprawy. jak i na kompetencje Autorki
Recenzent

chCiałby podz!6l1ć s<ę

z Autorka

następującymi

sposlrzezeniaml

"" Nie odnloslem korzystnego wrazema Z koolecznosCl
dwadZieścia

przebrnIęcia

przez

kilka stron SpiSU tabel I ryCin, przed dotarCiem do treścI

zasadniczych rozprawy
... Tabele I. II oraz ryciny 1 12 pokazuJ<lce

stf\Jkturę

badanych wg

różnych

krytellów naleta juz do wyM.ów badania I zostały sporządzone
podstaWIe

treści

na

_ kwestionariuszy autorskich'

7

.. Na CJ:ym polegała walidacja kwest;onariusza autorskiego?
•

Inwentarz

Depresji

Beck a (BOI)

brak POZYCJI w

wykazie

plsmiennictwle
Powyzsze UWagi nie umnleJszaj<! w zaoen sposób wysokie, oceny całoŚCI
dokonań

doktorantki i pozwalaJi! mi na sformułowan~ pOOltszej OPinii

OPINIA KONCOWA
Recenzowana przeze mnie rozprawa doktorska dotyczy niezwykle Istotnych
problemów ZWlazanych z

mothwościi!

oddz,aływań

modyfikaCji

dla

wy1Iorzystanla uzyskanych wyników

popraw.ema

uwarunkowań

prozdrowotnych badanej subpopulacjl

Zalożenia

uzasadnlOl1e, aktualne I raqonaln.e

sformułowane

i opracowanie statystyczne si! bez

badań

stanu

badań

do

sWladomoścl

i cele pracy uwatam za w

pełni

Matenal badawczy. metody

zastrzeteń.

Badania przeprowadzono

precyzyjnie i starannie a sposOb ICh opracowania i zaprezentowania krytyczn.e
przedyskutowanych wyników dowodZI kompetencji merytorycznych AutorlII. Wnioski
kończące rozprawę

sI! zgodne z załotonyml celami

badań

i uzyskanymi wynikami

Stwierdzam, lot dysertaqa Lekarza Pani Marty BembnowskJej spelma wszelkie
warunki

określone

w art.13 Ustawy z dnia 1': marca 2003 r o s:opniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
p6żn

zm.)

'Ił

zakresie sztuki /Oz U. nr 55.poz 595 z

Poziom merytoryczny. preCY"Ja przeprowadzonych

prezentaCJa uzyskanych wyników
naukowego i

dałą

mi przyjemny

dokumen'.ują

obowiązek

bacań

i

dOjrzała

rozWlazanle przez Autorkę problemu

przed/ozenla Wysokiej RadZie

WydZiału

Lekarskiego Z Oddlia/em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu $ll!sk.ego Umwersytetu
Medycznego w Katowicach Wniosków'
• o dopuszczenie Lekarza Pani Marty Bembnowskl8J do dalszych etapów
przewodu doktorskiego
• o wyr6tnleme rozprawy

Łódź

OS

().4

2016

8

