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    Ocena rozprawy doktorskiej 

     mgr Magdy Orzechowskiej 

pt. „ Analiza porównawcza zapadalności na wybrane zakażenia 

    przenoszone drogą płciową w Polsce w latach 2010 – 2015”. 

 

 W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na choroby 

przenoszone drogą płciową , określane wcześniej jako choroby weneryczne, 

nazwane tak od rzymskiej bogini piękna i miłości Wenery ( Wenus ). 

 Mianem choroby wenerycznej określano wszystkie schorzenia występu-

jące w zakresie narządów płciowych mające charakter zakaźny, ale nie zawsze 

muszą być przenoszone przez kontakt seksualny. Początkowo dotyczyły kiły i 

rzeżączki. Od połowy XX wieku włączono inne choroby, tj. nierzeżączkowe 

zapalenie cewki moczowej, rzęsistkowicę, chlamydiozę, opryszczkę narządów 

płciowych, kłykciny kończyste, a także wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.   

W 1974 roku Światowa Organizacja Zdrowia zastąpiła nazwę „choroby 

weneryczne” terminem choroby przenoszone drogą płciową ( STD ). Zakażenie 

ludzkim wirusem upośledzenia odporności ( HIV ) zostało wykryte w Polsce 

dopiero w 1985 roku, a rok później stwierdzono pierwszy przypadek AIDS. 

 Przedstawiona mi do recenzji praca liczy 171 stron maszynopisu. Zawiera   

242 pozycje piśmiennicze, 49 tabel , 41 rycin i cechuje się starannością 

edytorską.  Ma typowy dla rozprawy doktorskiej układ. Zawiera stronę 

tytułową, spis treści, ma klasyczną konstrukcję, jest napisana w sposób 

przejrzysty, poprawnym językiem. Wstęp obejmuje 52 strony i składa się z rysu 



historycznego, rozwoju zakażeń przenoszonych drogą płciową i czterech 

podrozdziałów opisujących: 

- etiologię, obraz kliniczny  i diagnostykę zakażeń przenoszonych drogą płciową       

wywołanych przez bakterie ( kiła, rzeżączka, chlamydioza ) 

-zakażenia  wywołane przez wirusy ( kłykciny kończyste, opryszczka narządów 

płciowych,  zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności ( HIV )  

- zakażenia  wywołane przez pierwotniaki i grzyby drożdżopodobne. 

- profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową. 

 Celem pracy doktorskiej było dokonanie analizy porównawczej 

zapadalności na zakażenia przenoszone drogą płciową w latach 2010-2015 w 

Polsce, z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju na województwa. 

Za cele szczegółowe Doktorantka obrała porównanie danych 

epidemiologicznych dotyczących wybranych zakażeń przenoszonych drogą 

płciową w poszczególnych latach, z uwzględnieniem cech społeczno – 

demograficznych oraz struktury zachorowań. Następnie porównała w badanych 

latach liczbę zachorowań i współczynnik  zapadalności. W dalszej części 

rozprawy podjęła się  wytyczenia działań profilaktycznych zmierzających do 

zabezpieczenia się przed potencjalnymi zakażeniami, oraz sformułowanie 

postulatów do działań skierowanych na walkę z epide,mią chorób 

przenoszonych drogą płciową. 

 Praca ma charakter badań retrospektywnych. Doktorantka dokonała 

szczegółowej analizy porównawczej współczynników zapadalności na zakażenia 

przenoszone drogą płciową z lat  2010 – 2015 w 16 województwach Polski z 

uwzględnieniem wieku i płci. Analizie poddała informacje o zachorowaniach    

na: kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej i narządu 

rodnego, kłykciny kończyste, opryszczkę narządów płciowych, zakażenie 

wirusem niedoboru odporności i  zespole nabytego niedoboru odporności. 

 Zebrane dane mgr Magda Orzechowska opracowała stosując następujące 

metody statystyczne: 

-  model regresji logistycznej, 

- uogólniony model liniowy rozkładu Poissona, 

-  korelację rang Spearmana, 



- regresję Join point oraz wartości statystyki opisowej. 

  Dane o zachorowaniach opracowała za pomocą programu:  Microsoft 

Excel 2020. Obliczenia statystyczne wykonała przy użyciu oprogramowania IBM  

SPSS Statistics wer. 13.0 oraz  Join point Regression Program version 4.6.0.0. 

 Wyniki przeprowadzonych analiz Autorka przedstawiła w formie 

kolorowych  kartogramów oraz wykresów  współczynników zachorowalności na 

poszczególne choroby w przekroju województw. 

 Dyskusja została przeprowadzona na bardzo dobrym poziomie 

merytorycznym. W tej części pracy Doktorantka komentuje wyniki,  porównuje 

oraz interpretuje przy pomocy bogatego, główne anglojęzycznego 

piśmiennictwa, co  świadczy o aktualności i nowoczesnym podejściu do 

badanego zagadnienia. 

 Pracę kończy 5 wniosków, w części wynikających logicznie z wyników 

przeprowadzonych badań, stanowiących częściowo odpowiedź na podjęte w 

celu pracy problemy. We wnioskach zostały zawarte  propozycje działań 

profilaktycznych zmierzających do uchronienia się przed potencjalnymi 

zakażeniami przenoszonymi drogą płciową  

 Autorka wykazała się  dobrą umiejętnością   korzystania z bogatej literatury 

przedmiotu,  cytując właściwe pozycje piśmiennictwa zarówno we wstępie jak 

 i w dyskusji. 

 Doktorantka nie ustrzegła się drobnych błędów drukarskich. Na stronie 

12 winno być: rowek zażołędny, na str.40 zamiast” w cewce moczowej stercza” 

należy napisać – w cewce moczowej i sterczu, na str. 50 zamiast zdrowa – 

zdrowia,  dalej na dole strony zamiast „opieka na partnerami” winno być – 

opieka nad partnerami, str.67 „ zagregowane „ ?, str. 140- uwzględnienie winno 

być – uwzględnieniem. Uważam, że wskazany byłby oddzielny spis skrótów 

nazw użytych w dysertacji. 

 Powyższe usterki jednak nie umniejszają wartości pracy jako rozprawy 

doktorskiej. 

 Podsumowując, przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr Magdy 

Orzechowskiej po jej dokładnym przeczytaniu i wnikliwej ocenie stwierdzam, że 

praca spełnia  wymagania stawiane rozprawom na stopień naukowy doktora w 

dziedzinie nauk o zdrowiu. 



 Uwzględniając w/w dane mam zaszczyt i przyjemność zwrócić się do 

Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku o dopuszczenie mgr Magdy Orzechowskiej do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


