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Recenzja 

Rozprawy doktorskiej  na stopień dr n. o zdr. mgr Justyny Sarosiek nt.: „Stygmatyzacja  

i dyskryminacja osób żyjących z HIV/AIDS w kontekście jakości życia na przykładzie 

pacjentów Przychodni i Hospicjum Matki Bożej Miłosierdzia w Zambii” wykonanej 

pod kierunkiem dr hab. Cecylii Łukaszuk – zlecona Uchwałą Rady Wydziału Nauk  

o Zdrowiu UMB z dnia 12 września 2019r. 

Choroby zakaźne od wieków stanowiły jedną z głównych plag ludzkości, przed którymi nie 

potrafiono skutecznie się bronić. Takie choroby jak ospa, dżuma czy cholera dziesiątkowały ludność 

Europy. Dopiero przede wszystkim odkrycia  z przełomu XIX i XX wieku takich uczonych 

mikrobiologów jak m.in. Ludwik Pasteur, Emil Behring czy Robert Koch spowodowały znaczący 

postęp w zwalczaniu chorób zakaźnych polegający na poznaniu mechanizmów odpornościowych  

i wprowadzeniu szczepień ochronnych jako najbardziej skutecznej metody zapobiegającej 

zachorowaniu. Obecnie szczepionki, systematycznie doskonalone, są stosowane przeciw większości 

chorób zakaźnych, bakteryjnych i wirusowych i stanowią skuteczne działanie profilaktyczne 

chroniące przed zachorowaniem, bądź łagodzące skutki choroby - np. grypa. Ważnym warunkiem 

jest powszechny charakter szczepień, co gwarantuje jego skuteczność. Okazuje się jednak, że 

optymizm dotyczący zwalczania i likwidacji chorób zakaźnych okazał się przedwczesny. Jedynym 

sukcesem była eradykacja ospy prawdziwej. Inne choroby zakaźne w dalszym ciągu stanowią 

zagrożenie, niektóre w coraz większym stopniu. Pojawiły się nowe choroby o charakterze 
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epidemicznym bądź pandemicznym, głównie wirusowe, w tym również HIV/AIDS. Pierwsze sygnały 

świadczące o zagrożeniu to lata 80-te. W szybkim tempie AIDS stał się zagrożeniem globalnym. 

Obecnie wirus ten jest obecny we wszystkich państwach świata i choroba nim wywołana ma 

charakter pandemii. Liczbę zarażonych szacuje się na ponad 60 mln, a rocznie umiera  ok. 2 mln 

chorych. Mimo wysiłków całego świata medycznego nie udało do chwili obecnej wyprodukować 

szczepionki, a jedynym sposobem walki z tą chorobą u zdrowych to profilaktyka  

i promocja zdrowia, a u zakażonych leczenie blokujące namnażanie wirusa. Wprawdzie leczenie 

antyretrowirusowe umożliwia normalne życie, jednak nie może być przerwane i musi trwać do 

końca życia. 

W latach 80-tych każde zakażenie wirusem HIV to był wyrok śmierci i stąd strach  

w społeczeństwach przed tą chorobą. Efektem tego była i jest do tej pory stygmatyzacja  

i dyskryminacja osób żyjących z HIV/AIDS. Zjawisko to jest szczególnie groźne w krajach zacofanych, 

głównie w Afryce. Sytuację tą postanowiła zbadać Doktorantka w swojej pracy.      

 Zlecona mi do recenzji dysertacja posiada typowy układ dla tego typu prac. We wstępie, 

liczącym 35 stron, Autorka w sposób syntetyczny przedstawia aktualny stan wiedzy na temat 

historii wirusa HIV na świecie i w Afryce, sytuację  epidemiologiczną, etiologię i patomechanizm 

wirusa HIV oraz jego klasyfikację i obraz kliniczny AIDS, omawia diagnostykę i leczenie oraz 

profilaktykę, a także czynniki powodujące stygmatyzację i dyskryminację zarażonych wirusem HIV 

i chorych na AIDS w Polsce i na świecie. Doktorantka zwraca uwagę na powszechność tego 

zjawiska, co dokumentuje cytując bogatą literaturę tematu, szczególnie w ujęciu 

epidemiologicznym. Na poparcie przytacza aktualne dane epidemiologiczne dotyczące 

zachorowalności, w Polsce i na świecie. Podkreśla również niepokojącą dynamikę wzrostu 

zachorowań. Szacunek budzi ogrom pracy, jaki włożyła Doktorantka w opracowanie obszernego 

materiału bibliograficznego przedstawionego i wykorzystanego we wstępie pracy. Zdaniem 

recenzenta jest to gotowe opracowanie, które powinno zostać wydane drukiem w formie 

monografii. 

 Reasumując stwierdzam, że Wstęp rozprawy doktorskiej mgr Justyny Sarosiek stanowi 
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właściwie dobrane i przedstawione kompendium wiedzy na temat stygmatyzacji i dyskryminacji 

osób żyjących z HIV/AIDS i jest oparty o najnowsze piśmiennictwo. Stanowi jednocześnie dobre 

wprowadzenie do właściwego tematu rozprawy. 

 Kolejny rozdział „Założenia i cel pracy” składa się z 2 części. Doktorantka najpierw 

przedstawia założenia, które w znacznym stopniu dublują informacje zawarte we wstępie  

i zdaniem recenzenta mogłyby być pominięte z wyjątkiem akapitu: „Celem badań było dokonanie 

analizy cech społeczno-demograficznych osób seropozytywnych, zebranie informacji o jakości życia 

z wirusem, sytuacji społecznej, satysfakcji życiowej oraz poziomu dyskryminacji wśród 

społeczeństwa zambijskiego”, co należałoby potraktować  jako cel główny. Cele badawcze  

i przyjęte hipotezy zostały właściwie przedstawione i mają również charakter poznawczy  

i praktyczny. W celu uszczegółowienia badań Autorka precyzuje 5 właściwie określonych celów 

szczegółowych i 5 hipotez, z których większość uzupełnia i doprecyzowuje cel główny. 

 Rozdział „Metodyka badań” składa się z 4 podrozdziałów i zawiera informacje  

o zastosowanych narzędziach badawczych, organizacji badań, stosowanych metodach 

statystycznych, a także badanej populacji. Na badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy 

UMB. Zastosowane narzędzia badawcze to m.in. autorski kwestionariusz ankiety. Pytania mają 

charakter zamknięty, są sformułowane jasno i układają się w sposób logiczny uwzględniający 

główne czynniki ryzyka związanych z HIV/AIDS. Oprócz tego Doktorantka wykorzystała  

4 standaryzowane kwestionariusze ankietowe dotyczących bezpośrednio badanych zagadnień. 

Dobór narzędzi badawczych uważam za właściwy i zapewniający uzyskanie rzetelnych wyników 

badań, co gwarantuje także w pełni realizację założonych celów pracy. Również grupa badanych 

licząca 207 osób zarażonych wirusem HIV jest reprezentatywna, gwarantuje uzyskanie rzetelnych 

wyników i umożliwia przeprowadzenie  ich poprawnej analizy statystycznej. Analizę statystyczną 

danych oceniam jako w pełni profesjonalną.  

 Rozdział „Analiza wyników badań” jest najbardziej obszerną częścią rozprawy liczącą 33 

strony. Autorka w sposób bardzo przejrzysty przedstawia wyniki badań uzyskane w oparciu  

o zastosowane narzędzia badawcze. Wyniki te zawarte są w 46 tabelach i na 34 wykresach 
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opatrzonych obszernymi komentarzami, pogrupowanych w 4 podrozdziałach, co znacznie ułatwia 

lekturę pracy. Komentarze do wyników badań stanowią dobre wprowadzenie do kolejnego 

rozdziału, którym jest „Dyskusja”. W rozdziale tym na 13 stronach Doktorantka w sposób bardzo 

dojrzały, znamionujący dobrą znajomość tematu dysertacji opartą o szeroko cytowaną literaturę, 

dyskutuje uzyskane przez siebie wyniki badań i konfrontuje z doniesieniami innych autorów. 

Doktorantka dyskusję kończy stwierdzeniem, że społeczność Zambii wymaga pogłębionej wiedzy 

na temat HIV/AIDS z zastosowaniem odpowiednich programów edukacyjnych. Będzie to służyło 

obniżeniu poziomu dyskryminacji, a także może być wykorzystane do dalszych analiz 

epidemiologicznych.   

 We rozdziale „Wnioski”, kończących pracę, Autorka przedstawia aż 14 wniosków  

i 1 postulat będących w zasadzie odpowiedzią na sformułowane wcześniej cele szczegółowe.  

Wnioski są adekwatne do uzyskanych wyników i szczegółowo informują o ich wyników. Za istotny 

uważam postulat, w którym Autorka stwierdza: „…społeczeństwo zambijskie wymaga pogłębienia 

wiedzy na temat problemu HIV/AIDS. Należy wprowadzić programy i działania edukacyjne dotycząc 

bezpiecznego seksu, późnego podejmowania współżycia i ograniczenia liczby partnerów. 

Pogłębienie wiedzy będzie wpływało na zmianę postrzegania osób seropozytywnych.”  

 Piśmiennictwo liczące 103 pozycje literatury  krajowej i zagranicznej, jest dobrze dobrane 

do tematu pracy. Cytowane prace to najnowsze doniesienia obejmujące głównie z ostatnie 10 lat. 

Doktorantka zapoznała się szczegółowo z literaturą tematu, o czym świadczy przegląd literatury 

zaprezentowany we wstępie oraz dojrzała dyskusja wyników pracy, a także wnioski z niej 

wypływające. Krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim w sposób bardzo komunikatywny 

zapoznaje czytającego z istotnymi elementami pracy, co uważam za zaletę. Aneks zawiera: spis 

tabel, rycin i fotografii (przy dużej ich ilości bardzo ułatwia lekturę pracy), autorską ankietę 

wykorzystaną  w badaniach oraz pozostałe narzędzia badawcze. 

 Reasumując pragnę stwierdzić, że przedstawiona mi do recenzji  rozprawa doktorska  na 

stopień dr n. o zdr. mgr Justyny Sarosiek nt.: „Stygmatyzacja i dyskryminacja osób żyjących  

z HIV/AIDS w kontekście jakości życia na przykładzie pacjentów Przychodni i Hospicjum Matki Bożej 
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Miłosierdzia w Zambii”, w pełni spełnia wymogi stawiane dysertacjom na stopień dr nauk  

o zdr.  Rozprawa doktorska napisana jest  ładnym językiem oraz jest bez zarzutu pod względem 

edytorskim. Drobne uwagi, które wcześniej poczyniłem, mają charakter porządkujący i nie 

kwestionują wartości rozprawy. Stanowi ona, zdaniem recenzenta, dojrzałe opracowanie naukowe 

mające walory poznawcze mogące również znaleźć zastosowanie praktyczne w profilaktyce 

HIV/AIDS, szczególnie personelu medycznego pracującego w Afryce, w tym głównie pielęgniarek, 

położnych ale również lekarzy i innych grup zawodowych. Uważam, że uzyskane wyniki powinny 

być impulsem do dalszych badań epidemiologicznych obejmujących znacznie większą populację,  

w tym także inne kraje. Problem ten, z racji wysokiej zapadalności, stanowi nie tylko ważny problem 

medyczny ale również społeczny. Wyrażam uznanie dla Doktorantki oraz Promotora za podjęcie 

tego problemu jako tematu dysertacji doktorskiej, mieszczącej w  dziedzinie nauk  medycznych. 

 W związku z powyższym uzasadnieniem zwracam się do Wysokiej Rady Wydziału Nauk  

o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie mgr Justyny Sarosiek do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu. 

Białystok 3.10.2019 

                                                                                            

Prof. dr hab. Jan Karczewski 

 


