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Ilccc zjIt roZpra§J, dolitorsliiej lekżuza l(rz),sztolr Jnnko§§kiego

CZ_"-nDil(i r}z],l(a chofób ukladu krążcnia nl podsta\ric analiZ},dnnyclr Z

progrnlnu profilal(ty|(i choIÓb ukłlrdu kfążenia leaIizo,$,anego n pola.lniach

pod!tr§o\Yej opicki żClIo1lotnej nll terenie \Yojćwództ\Ył lubcl§kiego w Iit:rch 2008-2018

\\ pro\raaizcnie

(]horob} ulilddu ]irążenia slanowią obeai]ia, obok chorirb noŃot*oro\\'ych,

ni!wa7nicjSZe 7ngrozenie Zclrowia i życia mieszkańcó$, krajów rozwirriętych, I'oZnanie

lr]stolii 1]i]trll,aLneJ c]]olób uk,Ladu 1rrążenitr, rł, tym pżede wszyst]<in zidcntyiko\\anie i

ol(reśicnic roii czynnilróv,l lyzylo st\łorzy]o podsta\\,y opfacowania ploglalnóW

p1,o{iLlkLl,czn,vch. ukicr-Llnko§,łl]tch na wczesne wyl(rycic i nlodyfikację czynników

sp]ż]!a].lc)clr lożwojo\ri miaŻdż_!. c!, Zmniejszcllic rllDieralnoŚci z |owodu chorób uklaclu

l(rilenia ]esl następs1\!ea] poprilwy ploliLakt\l(i. skrltecZniejsZe8o leczenia clrorób

plzc\.\,lek]ych o podloZLL naczyniolvyl1]j a telde'popla\ł,} skutccznoŚci po\tępou,lni,i !\

stiinrch li!glożei]ir ż},ci3, W Polsce 7e środkó\v Nalodowego Fundrrszrt Zclrorvia

linansor|lrn_,-, icst l)rograllr plolilaktyki chorób ukladu klążenia (cHUK), Jest on rcalizor,veny

\\ g}ó\ynęj liiclzę pIZeZ poc]stawową opiek9 Zdrowotną, .1 jej 7asadiiczy]n celen .]ost

obniżenie Zacholou,alności i umieralnośoi z prirvorlrr chorób rLkładrr krążenia wśród osób

ob liyl1l Lylll |l,ogrinlen1,

U\l xgi og(ilne



Pźedstawiona mi do lccenzji praca obejnuje łącznie 125 stlon, Struktu,a pmcv Jest

popmŃt1a, a L (ład jej tlcści jest przcil,zysty, Placa Za\Ą,iera spis trcŚci, \ł,yLraz stosowanloh

skrótów, tabei irycill. streszczenia. co Llłatwia zapoznanie się z treścią pracy,

wstęp

we \.vstępie Doktorant zalvar] istotne informacjc z\yiąża|c Z tel]lflt],kł pracy,

sieno.ń,iące uzasarlnienic do poctięcia badań. Plzec]starvił cpidenriologię chorób u]<ladu

kfażenia w Polsce, Zr.vróci] Ll\n,agę na fakt. źe Llmicraloość Z powodu chorób ukłar]u krażenia

w Polsce jcst wyższa 111ż, !v średn]A w krajach Unii Europcjskiej, Ponadto lrnrieralllość w

wojelvództrvie lubelskiln ] esl wyżsża niż śrcclnia dla calego kraju (odpou,iednio 304,6i l00i)00

i 287.2i l00000 llldności),

Rłirvnicź wsl<aźniki DALY (slime 1icZLry LLtraconych lat ż),cia i liczby 1at przeżl,Ę,clr r|

niesprarvności/100 000 ]udności) w odnicsleniu do choroby nicdoknviemcj serca iu,lanl

móżgrt \ł,ypadają W Polsce niekolzystnic na tle śfedniej l<rajórv Unii Europciskicj, We

§,stępie Doktorent Zawarł ró§,nież chalakterystyl(ę podsta\Vowej opieki Zdr()wotlle_] !v Po]scc

]ako optymalnego środolviska do realizacji plogramóW profilaktyki zdror\'otrrej, Zrvrtici}

u\ł,agę na to, że zdecyclowana większość mieszkańcirw Polski znajduje się na Listaci]

aktywnych lekalzy podstaworł,e; opjcki zdrowot[ej. a ponadto W ciągu lokrr do lćkaźa

lodzinnego zgłasza się 75,80% po|ulac]i paojentów. królzy ażyli dcklaac]ę ,ł,yboru do

dancgo lekarza, Ciąglość opieki pozwala na systematyczną kont1,olę czyllników ryzyka

chorób cyT,vilizacyjn,vch olaz ocenę skuleczności podc]molvan)/ch inteN,encji, W dalsz"vch

częściach rvstępu Dokto.ż1llt opisl!c pol.:I<i prograrl proljlal(t},l(i cholób uk]3dLl klążellra

(CFIUK) oraz posZcZcgó]ne czynnil<i ryzyka, koncentru.iąc się n1 modyfiko\!aln,vclr

czynnilQch ryzyka, które są idcntyfikowahe w ]amach ploglamu profilaktyki, oddz]ehv

p odrozclział j est poświęcony globalnej ocen ic ryz;ka sertouo-naczyninuego, ze szczegól yfi

al(centen na system SCORE (adaptowanyn Clla populacji irolsldej Pol-SCoRE). któly jest



wykolzystywany w polskim ]]t,oglamie plofilaktyki, Uważanr, ze Wst9l].ięst dobrże napisany,

Slanou,i baldzo dobrc *,prorvadzetie do prolvadzonJ-ch badań, Dokto]ill]t rvyL<azal się dużą

SplNwDością \\,kolzysti]niu Z różnych Źlódeł rvieclzy neclycznej jun]icjętnością syntctycznego

i klalor!ncgo Lriruowłnia inlolmacji oIaZ dotaroia do ważl!ch publikacji,

Cclc i tezy prrcy

Ccle glólr,nc placy obejnlo\vel,v ocenę częStości wvstepowania rv popLLlacji badanej

czynnilrórY q,zykii chorób rrk]a.lll klążenla,

C'elc clodtt]rorve obe.]nrorvaly określcnie zależności nliędzy cZęStością \)sLęf,o$.rni,]

n]oal!fikowalnych czynrrikórv ryzyka a paralnetra]ni dcmograflcznymi oraz okrcślenie

prcdyktorólv \\,},sokiego ibar(lzo rvysokicgo ryzylta sercowo-naczylliowcgo wed]ug ScORl,,

oce.9 lorico\{,Ych ZaLcceIj rlla paclenta wydiuych przcz lekarza podstawo\ł,ęj opiekj

zdl orvtllć ,

Cele pracy i lripolezy błdawcze Został.Y.]asno slormri]olvanę,

Dlobnl uwaga dotyczy hipotczy ,ł gdzic Doktoldnt stawia hipotęzę, że wick jest

islotn!lll |re.]ykltorcm uzys]iania przez pac.jęnti \\ylli](u > 5o/o, Jest to Zbędnc Zalożenie gcl,Yż

rvieli starTowi zlllicrrną ujrnou,arrą rv skali SCoR!,Więcjcst ocz},[,iste, że 7większa ryZ"vko,

N,ll1terilł imetod],

IJlldlrlric mialo chalaklel letrospekty\ł,ny \4irteriał 
_do 

Lladanil stanorviły clene

poż.vskll]e z \arodorvcgo l'unrjL]szu Zdlow]a dolycz4ae lea]izacji I)rogrrnlu ])ro1llaktyki

Chorób Ukłldu Krążenii:i n0 telenie \\,oiewódZt\\,a lllbelskiego § lalach 2008-201t,

]]o określellia istoh]ych prędy]itorów \vyslępowania czynnikórv ryZyka uż,vto regresji

logistyczncj lvicle,*'yltiarorvci z ob]iczeni<lLl l 0L!ZLl sż ]]ls r q)Uu rllzcdZlillo\ uf1lości,

wvniki b.rdail



Wyniki plżedstalriono \\,posteoi tekstu, tabel irycin,,Ąna]izą o|,jęto łącziie 36,1lj5

r,r,izyt plofilaktycznych, LJrvażaln, że aby móc ocenić replezcntalywrrość zcbranych darlyclr

lvarto by bylo podac j]e osób \ł, Woj e\\,ódżtwie lubelskin spelnia}o krytclia pr7),sLąlrjcnia do

proglanu ploll]aktycznego rv latach 2008-20lE, Pona(lto nie jcstjasne, czy Ze \vzględu na

clługi 10-1etni o]<res ba<]ania niel<tórzy pac,jcnci nrogli brać udzjirł r,r,badanirr 2 l(lotnic i ilc

bylo takjch osób,

Najczęstszynr czynnikicrl ryzylra b1,1 b|al< akty\ł,ności fl7ycZnej, kt(ir}, sńvier,Lżonc u

66,6ot baclanych. hypelcholesterolctllia roZu]njena jako 1\,),sLą]]ienie stęźeni,l cho],stcro]Lt

ca]ltolvitcgoł190 mg/cll 1ub cholesterolu-LDL>] l5 tt,]gl'dl) występowala u 64,,!?,i,,

nieprawił1lowy obwód talii u 56.8|o, rradmierna fia§a ciała u 56. ](%,

Najrviększą grupe pod wzglęclem gioba|negń 1zlla sellorło n]cz)n o\\,ego §,ed]ug

sCoRE stanowił_v osoby z nisl<im ryzyltienr <ll% (62,6%), a naslępnie Z I_t-Zykienl

umialkowanyn ] 5% (3 l,E(|;),

1stotn}'mi pred}'ktorami rluźego ryzyka selco\\,o l1llcZ,vnioweso 
'_5% 

rr mężc7}Z1 b},]

llsl<i poziom wykształcenia. cloclattti lvyrł'iacl roclzinny rł, l<ierunku rvczcsnego § \ \t\,Iro\ dn]i1

ittcyderrlLi scrcorło nacz_vniowego u ojca, niska akqlłność 1iz;,czrrii.

U kobiet istotnymi predyl(torami \Ąl,§okiego ł/zy]ta selco\,vo naczlniotreto se

SCORE były brak akt},wności fizycznej i \\,ysoka wartość BMl,

Zdec,vdo\\,ana większość pacicnti)v u€zestnicząlych rv badarriu była kwalii'ikorl,ala

c1o uclzia]rL \ł, l]Ioglanie zgodnie z interrvałenr czyli kolejne badanie za 5 lł1 (55,1%). dLrż,l

_qrupa Została sl(ierowana na edrrkację W podsta\\,owej opiece Zdlowotnc] i](w,llr]]ko\"1nł do

kolejnych badań Za 5 ]at, Niecałc 109'o żoSt.llo objęte opicką lekafza podstaworvej opicki poza

progralnen] inieoale 1oń uczestDi](ó$, otr7"-fuało s]delowanił do spccjalisly.

Wydaje się, że analiza zaleceli koilcowyclr ipodjętvch intenvenoji, sl3nu$],] \\dżnY

aspekt tcgo badania, Pr4,jęta mctodologia oparta na rctaospektywnej anilizie danych Z



Narodowego |-undrrszrr Zdlowia nie pozwala jednaLr na ocenę sl<utcozności podejmowaiycj]

interWe cji,

D\skusin

Dl,slrusia napisana jesl spra§nie, 
^utol 

odnosi lvyniki l,łlsnc c1o clanyclr

litcr,atLu,olr.ycll, Autor podaje też nlożliwe plzyczyny zaobserrvolvarrycll zaieżności,

Analiziljąc rvylliki dot!,c7|]cc al(t,vwności fizvcznej DoktoranL \rskażuic na

oglaniczenia inI(icty [.ykorzystywdnej w Karcie Badarria t)roiilaktycznego. gdzje dkt}\ność

fiz).znii .]cst okrcślona jako cwiczcnia fizyczne, Rozumienje tcgo pojęcia zarówno p.zez

ĄnliiclclJ jak i osobę baclaną może być różnc, B),ć może to zaw.żylo na bardzo wysokim

od§elLitl osób ralkowicje nieakty\vll.vch lizl,cznie. rrrynoszllcym 6ó,691,. Jest lo znncząco

lvyzsz_v oilselek lliż opisyrvonv rł,bldaniacb WOBASZ (31.9%) j WOBASZ I] (]3,4j'o),

i]oktoriLn1 ibnrrllhrjc l1e podstr\\,je badai1 slllsZn},posllllat przelomułowania pytań Z

ZliIeslL l](1yWności fizycznej rv Karcie Bidmia ]'ro1llel(b,cznego CLlUK, nby .jc

zobielillzować. bez wydłuźania plocesLl zbjel,ania rvyrviadrl,

\\" części Dyslrus]i poświęc,onej tvzlrkrL sercorvr:-naczyniowemu brakLLje oli trochę

klyt_vczncgo spojlzenia (lotyczącego inle.pretacji scoliE, Pominro stwierdzania \\, tym

L]adaniU błrilzo cZęslego \\,ystępowania pojcdynczych czynnikór,r,ryzylra. SCoRE rv zakL,esie

5-10!,,1, ziclcntyliktlwano t),lko u,l.ó% baclanycll, Nie\\,ątpliwie.iednym Z czynnikó§ by]

rvzglęt]nje rn]oc]y \,/jel( badrn},ch (pri*,ie 50r; badanyclr siano\,yily osoby w §iekLr 35 i40

l3r), W nicl(lór!.h k|lrjlch podejnluje się próby stosow0nia inn}ch ska]. l(1ó.e pokaZują

l)z},](o selco§o-llilozyniowe §, clhrższej pcrspcktyrvie. Isinięjc pcwni lrtLdność przy

pllckaz\§,a ju paclentrlnr infolmacji, żc m1,1l1.1rcznc czlnu].i r)z)lG. c ( nrale ryzyko

glc,blllrc rverLlrLg algorytmu SCORE.



stwielclzenie w tej cżęści Dys](usji. że nie st\\,ieldzono baldzo dużego,),Z}]ia wed]ug

sCoRE WśIóC1 rnężcz,yzi ś4a lż i kobiet <50rż jest ZbęClnc ponicważ zgodnic z Ryciną 1

ilal$ynalne lyZy]<o w grupie kobjet ś5Orż wynosi 7% a nrężcZyzn śrl0rż 8%,

W Dyskusji chętnie tez {idzialbym odniesienie do zaleccń kolicorr,1,,ch dla

uozestnikólv badania plofllal(tycznego, któlc mogą decydolvać o ccio\łości i. skllLecżności

calego progtanlu plo]ilaktycznego. Nicktóre rrlniki są trocllc zaskaL<ttjące L lrlnllo,11,r

komelltarzA, Nie jest jasne cz1, wynil<rtją one z ogfanlczeń beclania (nie rvsZ)s1](ic

pocleimowencclziałaniabylyodpowiecll]jozazn.dcz^l1ęrr'anl<jecle).cz,'.'teżśrr'iaclczito

pewnej inclcji i]oclstawowcj opiekj Zclro\ł,otnej inie podejlrrorvaniLL dzialati tan grlzic rł,l,dajl1

się one koniecznc, Przy)<Jaclorvo w tabeli ]9 podano. żc 33.9% osób Z ciś[icllietn tętilicZyrn

ż1,10/90 mnllg zostało zakwa]jtjko\ł,anyclr do badania zA 5lat. W tabeli 40 podano, że

l3,6% osób z nadcjśnieniem III stopnia Zostało żaploszone za 5 lat, Po(iobl],j sllrL.r, c

clotyczy}a 36,79lo osóh Z glikeniaal26 ]rrg,ldl (tabcla 41), Zgodnie z al(tualn)lnj standald,rrri

osoby talde §,yrnagaja \\,cześniejsZci ko.troli, dodalko\ł,ych badań (np, po\łtóI7l]n e rlzrr,lrzcń

glikemii Lub skie.o\1,enie na doustną kży\łą tolerancji gLukozy, ponorvnyclr ponliarót,

ciśnienia),

\\ niosLi

Na podstawie pżeplorvaclzonl"clr badań Doktolant §f6In]ułowal 6 wnioskó!v, \\inioski

te \ł,ylrikają Z przeprowadzonych badań i odporł,ladają na szczegóło\\,c ceLe pfacy, U\łeżim,

że ,,vc rł.niosl<u 4 należy pominąć \\,iek jako p.edyl(tof wyżslego ryZy](a wedlug S(]oRlj,

gdyż wiekjest e]cfielltefi skłAdowyn1 tego algorytmLl,

piśrniennictło



Piśnliennictwo Zostało wybmnę starannic, cyto\\,anr są najistotniejszc place dotyczące

opisywlnego zagadnienia,

podsunlolranie

Przedstalvione sugestie i rLwagi nie rrrnniejsżają wa ościmerytoIycznej pracy,

1)odkreślcnia rvl rrlłga \ł_vLról temalu, plaktyczny aspekt prowadzonych biidań, s])rJ$ niś

nepisane wslęp i dysktLsii1, posłrLgiwanje Się doblże doblanym piślniennictwem, śu I.IclolnUsc

ograniczeń zu,iązanycl) Z Zasloso*,ana melodologią, Stwieldzanr, żc przedstawiona ni do

rcccnzjip|aca spelnil wynlogi stawiane Io7I]rawom doktolski ] i dletęgo Zwracan się do

Recl;, ds, stopni Narrltowych rv dyscyplinie nauki ficdyczlle uniwersytchl Medyczncgo w

LLLbLinic z r.vnioskien o dopuszczeiia ]ekarza l(fzysztola Jankow§kiego do dalszych otapów

prZewodtl doktolskięgo,

I'lołesor dl hab, Sławomir ChLilbicZ

Z.t](lad ]Vledycyny llodzinne j

Uniwclsylel ]!,]cdyczny W BiaIymstokrL

C§w",u^\


