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1. Dane osobowe 

 

Imię i nazwisko:  dr n. med. Bartłomiej Drop 

Adres służbowy:  Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego 

Nauczania 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

ul. K. Jaczewskiego 4 (Collegium Anatomicum) 

20-090 Lublin 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

2005 r. -  ukończenie studiów wyższych - tytuł: licencjat  

kierunek studiów: zarządzanie przedsiębiorstwem 

specjalność: zarządzanie i marketing 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 

Temat pracy licencjackiej: 

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w branży diagnostyczno-medycznej i ich 

wpływ na ograniczenie bezrobocia w regionie lubelskim”. 

Promotor: prof. dr. hab. Ewa Bojar 

 

2007 r. -  ukończenie studiów wyższych - tytuł: magister  

kierunek studiów: zarządzanie i marketing 

specjalność: przedsiębiorczość i marketing 

Politechnika Lubelska 

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki  

Temat pracy magisterskiej: 

„Offshoring jako forma bezpośrednich inwestycji zagranicznych, cechy 

charakterystyczne i korzyści”. 

Promotor: prof. dr. hab. Ewa Bojar  

 

2010 r. - ukończenie managerskich studiów podyplomowych 

kierunek: Zdrowie Publiczne – zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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2011 r. -  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,  

dyscyplina: medycyna, dziedzina: biologia medyczna  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym  

Temat rozprawy doktorskiej:  

„Rola i znaczenie Radiologicznych Systemów Informacyjnych RIS oraz 

Archiwizacyjnych PACS w pracy Zakładów Radiologii w Lublinie” 

Promotor: prof. zw. dr hab. n. med., dr h.c. multi. Piotr Książek  

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Elżebieta Czekajska-Chehab,  

                     prof. dr hab. Marek Opielak 

 

2016 r. - ukończenie studiów podyplomowych 

kierunek: Analiza danych 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

Okres 

Zatrudnienia 

 

Miejsce zatrudnienia i stanowisko 

 

01/10/2017 – 

obecnie 

p.o. Kierownika Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z 

Pracownią Zdalnego Nauczania 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Stanowisko: adiunkt - nauczyciel akademicki 

 

01/07/2017 – 

30/09/2017 

Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej  

z Pracownią Zdalnego Nauczania 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Stanowisko: adiunkt - nauczyciel akademicki 

 

01/04/2010 – 

30/06/2017 

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Stanowisko: asystent/adiunkt - nauczyciel akademicki 
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01/02/2016 –  

30/06/2016 

01/02/2017 –  

30/06/2017 

01/02/2018 – 

30/06/2018 

 

 

Instytut Nauk Medycznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Stanowisko: pracownik dydaktyczny – zlecenie 

 

 

01/10/2015 – 

17/02/2019 

Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej 

Stanowisko: starszy wykładowca – nauczyciel akademicki 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

 

4.1. Tytuł osiągniecia naukowego 

 

„Zastosowanie, rola i znaczenie wybranych metod analizy danych medycznych w 

badaniach z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu”. 

 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

 

1. Coinfection with Epstein-Barr virus (EBV), human papilloma virus (HPV) and polyoma 

BK virus (BKPyV) in laryngeal, oropharyngeal and oral cavity cancer. [AUT.] 

BARTŁOMIEJ DROP, MAŁGORZATA STRYCHARZ-DUDZIAK*, EWA 

KLISZCZEWSKA, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ. Int. J. Mol. Sci. [online] 

2017 vol. 18 nr 12 [art. nr] 2752, s. 1-13, bibliogr. poz. 66, [przeglądany 22 grudnia 

2017]. Dostępny w: http://www.mdpi.com/1422-0067/18/12/2752. DOI: 

10.3390/ijms18122752  

IF: 3.678; Pkt. MNiSW: 30; Artykuł w czasopiśmie zagranicznym (j. angielski) 

 praca oryginalna 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy szacuję na 80%. Obejmował on wszystkie etapy realizacji 

badania i przygotowania tekstu publikacji w tym w szczególności: opracowanie koncepcji badań; 

opracowanie założeń i metodologii badań; przegląd i analizę literatury przedmiotu; przeprowadzenie 

badań zasadniczych; analizę materiału badawczego; statystyczne opracowanie wyników; interpretację 

uzyskanych wyników badań; wstępne przygotowanie tekstu opracowania, analizę krytyczną roboczej 

wersji artykułu; opracowanie ostatecznej wersji publikacji; nadzór nad przygotowaniem publikacji; 

ostateczne zatwierdzenie publikacji; opracowanie techniczne publikacji zgodnie z regulaminem 

wydawnictwa. 

 

2. Serum EBV antibodies and LMP-1 in Polish patients with oropharyngeal and laryngeal 

cancer. [AUT.] SYLWIA FOŁTYN, MAŁGORZATA STRYCHARZ-DUDZIAK*, 

BARTŁOMIEJ DROP, ANASTAZJA BOGUSZEWSKA, MAŁGORZATA POLZ-

DACEWICZ. Infect. Agents Cancer [online] 2017 vol. 12 nr 1 [art. nr] 31, s. 1-6, 

bibliogr. poz. 40, [przeglądany 7 czerwca 2017]. Dostępny w: 

https://infectagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13027-017-0141-x. 

DOI: 10.1186/s13027-017-0141-x 

IF: 2,123; Pkt. MNiSW:  15; Artykuł w czasopiśmie zagranicznym ( j. angielski) 

praca oryginalna 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,84971/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,84971/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,84971/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,84971/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,84971/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,84971/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,84971/
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Mój wkład w powstanie tej pracy szacuję na 40%. Obejmował on: opracowanie koncepcji 

badań; opracowanie założeń i metodologii badań; analizie materiału badawczego; statystyczne 

opracowanie wyników; wstępną interpretację uzyskanych wyników badań; ostateczną interpretację 

uzyskanych wyników badań; wstępne przygotowanie tekstu opracowania. 

 

3. Transforming growth factor-β, interleukin-10, and serological markers in EBV-

associated gastric carcinoma. [AUT.] DARIUSZ PACHNIA, BARTŁOMIEJ DROP, 

ANNA DWORZAŃSKA, EWA KLISZCZEWSKA*, MAŁGORZATA POLZ-

DACEWICZ. Anticancer Res. 2017 vol. 37 nr 9 s. 4853-4858, bibliogr. poz. 43. DOI: 

10.21873/anticanres.11893 

IF: 1,865; Pkt. MNiSW:  20; Artykuł w czasopiśmie zagranicznym ( j. angielski) 

praca oryginalna 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy szacuję na 60%. Obejmował on: opracowanie koncepcji 

badań; opracowani założeń i metodologii badań, analizę materiału badawczego; statystyczne 

opracowanie wyników; wstępną interpretację uzyskanych wyników badań; ostateczną interpretację 

uzyskanych wyników badań; wstępne przygotowanie tekstu opracowania.   

 

4. Satisfaction with life and adaptive reactions in people treated for chronic obstructive 

pulmonary disease. [AUT.] BARTŁOMIEJ DROP, MARIOLA JANISZEWSKA, 

AGNIESZKA BARAŃSKA, KRZYSZTOF KANECKI, ANETA NITSCH-OSUCH, 

MAGDALENA BOGDAN. Adv. Exp. Med. Biol. [online] 2018 s. 1-7, bibliogr, 

Neuroscience and Respiration [przeglądany 23 sierpnia 2018]. Dostępny w: 

https://doi.org/10.1007/5584_2018_242. DOI: 10.1007/5584_2018_242  

IF: 1,760; Pkt. MNiSW:  25; Artykuł w czasopiśmie zagranicznym (j. angielski) 

praca oryginalna 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy szacuję na 75%. Obejmował on etapy realizacji badania  

i przygotowania tekstu publikacji w tym w szczególności: opracowanie koncepcji badań; opracowanie 

założeń i metodologii badań; przegląd i analizę literatury przedmiotu; analizę materiału badawczego; 

statystyczne opracowanie wyników; interpretację uzyskanych wyników badań; wstępne 

przygotowanie tekstu opracowania; analizę krytyczną roboczej wersji artykułu; opracowanie 

ostatecznej wersji publikacji; nadzór nad przygotowaniem publikacji; ostateczne zatwierdzenie 

publikacji; opracowanie techniczne publikacji zgodnie z regulaminem wydawnictwa; pozyskanie 

wsparcie finansowego. 

 

 

 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85473/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85473/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85473/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85473/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85473/
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDALENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDALENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDALENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDALENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDALENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDALENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
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5. Injuries treated in hospital among urban and rural inhabitants of eastern Poland. [AUT.] 

MAREK KOS*, BARTŁOMIEJ DROP, AGNIESZKA DZIEWA, MARIAN 

JĘDRYCH. Ann. Agric. Environ. Med. 2017 vol. 24 nr 3 s. 507-512, bibliogr. poz. 29. 

DOI: 10.5604/12321966.1232552 

IF: 1,116; Pkt. MNiSW:  20; Artykuł w czasopiśmie polskim (j. angielski) 

praca oryginalna 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy szacuję na 50%. Obejmował on: opracowanie koncepcji badań, 

analizę materiału badawczego; statystyczne opracowanie wyników; wstępną interpretację uzyskanych 

wyników badań; ostateczną interpretację uzyskanych wyników badań; wstępne przygotowanie tekstu 

opracowania. 

 

Sumaryczny IF 5 publikacji tworzących osiągnięcie naukowe:  10,542 IF, 110,00 

PK (MNiSzW). 

Do niniejszego autoreferatu przedstawiono w Załączniku nr 6 oświadczenia 

współautorów 5 publikacji tworzących osiągnięcie naukowe o zakresie ich zaangażowania w 

powstanie niniejszych publikacji.   

 

Tabela 1. Cykl publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

Lp. Tytuł publikacji IF 
Punkty 

MNiSW 

Udział 

% 

1. 

Coinfection with Epstein-Barr virus (EBV), human papilloma virus (HPV) 

and polyoma BK virus (BKPyV) in laryngeal, oropharyngeal and oral cavity 

cancer. [AUT.] BARTŁOMIEJ DROP, MAŁGORZATA STRYCHARZ-

DUDZIAK*, EWA KLISZCZEWSKA, MAŁGORZATA POLZ-

DACEWICZ. Int. J. Mol. Sci. [online] 2017 vol. 18 nr 12 [art. nr] 2752, s. 

1-13, bibliogr. poz. 66, [przeglądany 22 grudnia 2017]. Dostępny w: 

http://www.mdpi.com/1422-0067/18/12/2752. DOI: 

10.3390/ijms18122752  

3.678 30 80% 

2. 

Serum EBV antibodies and LMP-1 in Polish patients with oropharyngeal 

and laryngeal cancer. [AUT.] SYLWIA FOŁTYN, MAŁGORZATA 

STRYCHARZ-DUDZIAK*, BARTŁOMIEJ DROP, ANASTAZJA 

BOGUSZEWSKA, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ. Infect. Agents 

Cancer [online] 2017 vol. 12 nr 1 [art. nr] 31, s. 1-6, bibliogr. poz. 40, 

[przeglądany 7 czerwca 2017]. Dostępny w: 

https://infectagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13027-

017-0141-x. DOI: 10.1186/s13027-017-0141-x 

2,123 15 40% 

3. 

Transforming growth factor-β, interleukin-10, and serological markers in 

EBV-associated gastric carcinoma. [AUT.] DARIUSZ PACHNIA, 

BARTŁOMIEJ DROP, ANNA DWORZAŃSKA, EWA 

KLISZCZEWSKA*, MAŁGORZATA POLZ-DACEWICZ. Anticancer 

Res. 2017 vol. 37 nr 9 s. 4853-4858, bibliogr. poz. 43. DOI: 

10.21873/anticanres.11893 

1,865 20 60% 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86264/
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Lp. Tytuł publikacji IF 
Punkty 

MNiSW 

Udział 

% 

4. 

Satisfaction with life and adaptive reactions in people treated for chronic 

obstructive pulmonary disease. [AUT.] BARTŁOMIEJ DROP, 

MARIOLA JANISZEWSKA, AGNIESZKA BARAŃSKA, KRZYSZTOF 

KANECKI, ANETA NITSCH-OSUCH, MAGDAKENA BOGDAN. Adv. 

Exp. Med. Biol. [online] 2018 s. 1-7, bibliogr, Neuroscience and 

Respiration [przeglądany 23 sierpnia 2018]. Dostępny w: 

https://doi.org/10.1007/5584_2018_242. DOI: 10.1007/5584_2018_242  

1,760 25 75% 

5. 

Injuries treated in hospital among urban and rural inhabitants of eastern 

Poland. [AUT.] MAREK KOS*, BARTŁOMIEJ DROP, AGNIESZKA 

DZIEWA, MARIAN JĘDRYCH. Ann. Agric. Environ. Med. 2017 vol. 24 

nr 3 s. 507-512, bibliogr. poz. 29. DOI: 10.5604/12321966.1232552 

1,116 20 50% 

Suma 10,542 110  

 

 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1. Wprowadzenie i cel   

 

 Dane to kategoria, której znaczenie nie jest w dzisiejszych czasach jednoznacznie 

używane, a wielu ludzi, w tym badaczy ma problem z odróżnieniem ich od pojęcia informacji. 

Informacja jest zjawiskiem jednorazowym, nie jest seryjna i stała, aby mogła być 

przechowywana musi być zachowana w postaci zapisu. Aby informacje stały się danymi należy 

je odpowiednio przeanalizować i zamienić ich zawartość w zapis matematyczny. To umożliwi 

jej wielokrotne wykorzystanie, udostępnianie, dokonywanie transferu w czasie i przestrzeni. 

Dane są fizyczną reprezentacją elementarnej porcji informacji, w postaci której są one 

zapisywane i przechowywane – Jest to sposób na definicję danej/danych. Bardzo istotna jest 

więc rola danych i wszystkich wspomnianych wcześniej funkcji ich przetwarzania takich jak: 

pomiar, rejestracja, przesyłanie, gromadzenie, przechowywanie, wyszukiwanie, prezentacja, 

emisja i dystrybucja [11]. 

Na szczególną uwagę zasługują dane medyczne, które każdego dnia są generowane w 

milionowych ilościach we wszystkich placówkach medycznych i ochrony zdrowia na całym 

świecie. Dzięki nim sektor zdrowia dysponuje pełnym obrazem informacji, z których tworzy 

się dane dotyczące badanych pacjentów, a lekarze i badacze mogą je gromadzić, analizować, 

przetwarzać, opracowywać, wysuwać na ich podstawie naukowe, merytoryczne wnioski. Są to 

nie tylko dane numeryczne i alfanumeryczne w postaci wyników badań ankietowych, badań 

Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDAKENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDAKENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDAKENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDAKENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDAKENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDAKENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
Satisfaction%20with%20life%20and%20adaptive%20reactions%20in%20people%20treated%20for%20chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease.%20%5bAUT.%5d%20BARTŁOMIEJ%20DROP,%20MARIOLA%20JANISZEWSKA,%20AGNIESZKA%20BARAŃSKA,%20KRZYSZTOF%20KANECKI,%20ANETA%20NITSCH-OSUCH,%20MAGDAKENA%20BOGDAN.%20Adv.%20Exp.%20Med.%20Biol.%20%5bonline%5d%202018%20s.%201-7,%20bibliogr,%20Neuroscience%20and%20Respiration%20%5bprzeglądany%2023%20sierpnia%202018%5d.%20Dostępny%20w:%20https:/doi.org/10.1007/5584_2018_242.%20DOI:%2010.1007/5584_2018_242
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85149/
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laboratoryjnych, statystyk, opisów zdjęć diagnostyki obrazowej, wydruków z EKG i USG, ale 

również są to dane obrazowe i cyfrowe pochodzące z urządzeń diagnostycznych takich jak 

rentgen, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy czy angiograf. Pacjenci nie zawsze są 

diagnozowani i leczeni w  jednej instytucji, tak więc dane o ich stanie zdrowia są rozproszone 

w różnych miejscach. Dlatego właśnie, zastosowanie odpowiedniej ich analizy ma tak ogromne 

znaczenie w procesie poznawczym i naukowym we wspomnianych wyżej dziedzinach. 

Współcześnie poprawnie przeprowadzona analiza danych medycznych, ma niejednokrotnie 

istotne, a często kluczowe znaczenie w całym procesie diagnostycznym, leczniczym lub 

rehabilitacyjnym oraz profilaktycznym [5]. 

Według E. Krok daną medyczną można rozumieć jako wynik dowolnej obserwacji 

pacjenta, jest nią każda zapisana dana ilościowa (wysokość temperatury ciała, wzrost, waga), 

obrazowa (wynik badania tomografii komputerowej), sygnałem (wynik EKG) oraz dana 

opisowa (pochodząca z wywiadu z pacjentem). Dana medyczna może też przyjmować postać 

jakościową – taką, której nie da się jednoznacznie scharakteryzować liczbowo, może to być 

płeć, grupa krwi, kolor skóry, włosów oraz fakt czy pacjent przeżył czy zmarł lub czy jest 

zakażony np. wirusem EBV. 

Ze względu na postać można wyróżnić następujące typy danych medycznych:  

- dane opisowe – to dane, które zbierane są głównie podczas wywiadów z pacjentami. 

Dotyczą  one opisu schorzenia, sytuacji rodzinnej i socjalnej oraz wszelkich innych odpowiedzi 

na pytania zadawane przez lekarza, które mogą mieć związek z aktualną dolegliwością 

zgłaszaną przez pacjenta. Niektóre dane opisowe rejestrowane są w formie skróconych haseł, 

zrozumiałych jedynie w środowisku medycznym. Stanowią więc swego rodzaju umowną 

notację, będącą formą podsumowania różnorakich warunków, które charakteryzują pacjentów.  

- dane liczbowe – wszelkie parametry ilościowe, uzyskane podczas różnego rodzaju 

badań medycznych, jak np. badań laboratoryjnych (poziom hemoglobiny, liczba erytrocytów, 

OB), fizykalnych (waga, wzrost, temperatura, puls), a także podczas wywiadu z pacjentem 

(liczba omdleń, liczba wypróżnień, liczba napadów epilepsji w danym okresie).  

- sygnały – dane w formie ciągłych sygnałów, wykorzystywane przede wszystkim do 

mierzenia funkcji życiowych pacjenta, takich jak np.: puls, czynności oddechowe, rytm serca, 

czynności układu nerwowego. Sygnały można rejestrować za pomocą takich przyrządów jak 

wspomniane powyżej: EKG, USG, itp. Przedstawiane mogą być w postaci analitycznej – za 

pomoc wzoru matematycznego, który definiuje funkcje opisującą zmiany wartości sygnału lub 

w postaci graficznej – za pomoc wykresu lub grafu.  
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- obrazy i zdjęcia – to przede wszystkim dane uzyskiwane z urządzeń, np. podczas 

diagnostyki radiologicznej, ale również ręczne szkice sporządzane przez lekarza, służące 

zobrazowaniu zaobserwowanych zmian, ich lokalizacji i rozmiaru. Zdjęcia i rysunki takie mogą 

być podstawą analizy porównawczej przy następnych badaniach lub stanowić cenną informację 

w przypadku wizyty u innego lekarza [10]. 

 W niniejszym cyklu publikacji autor skupił się na analizie medycznych danych 

ilościowych i jakościowych wykorzystując do tego celu odpowiednie narzędzia i metody 

statystyczne. W dalszej części opisującej pozostały dorobek naukowy autor zaprezentuje także, 

kwestie innych danych medycznych – obrazów i zdjęć pochodzących z akwizycyjnych 

urządzeń diagnostycznych, ponieważ także i one są ważnym elementem jego zainteresowań 

badawczych i poznawczych. 

 Współczesna medycyna, opierająca się na dowodach i faktach, wykorzystująca 

zaawansowane technologie, nie może dziś funkcjonować bez wykorzystania odpowiednio 

opracowanego procesu badawczego, a także stosownie dobranych do niego metod i obliczeń 

statystycznych. Biostatystyka i statystyka medyczna od wielu lat są postrzegane jako oddzielne,  

osobne gałęzie statystyki, których zastosowanie wykorzystuje się m. in: w: zdrowiu 

publicznym, i epidemiologii, analizie badań klinicznych, genetyce, biologii, medycynie i wielu 

innych. Ze względu na dynamiczne tempo oraz postęp badań w naukach medycznych i o 

zdrowiu zakres wykorzystania analizy danych medycznych nieustannie się zwiększa. Powoduje 

to, że w ich ramach wykształcają się nowe poddziedziny oraz metody statystyczne specyficzne 

i charakterystyczne tylko dla nich.  

Dane medyczne od innych odróżnia duży stopień heterogeniczności - zmienności, 

zarówno międzyosobniczej, jak i wewnątrzosobniczej. W przypadku analizy danych 

medycznych bardzo częstym zagadnieniem staje się uzyskanie odpowiednio licznej próby do 

badania. W medycynie mamy do czynienia z chorobami rzadkimi, ultra rzadkimi, kosztownymi 

procedurami badawczymi, badacze napotykają często na zagadnienia etyczne związane np. z  

leczeniem inwazyjnym i z tego względu standardowe techniki statystyczne nie mogą być 

stosowane. Wspomniane czynniki wpłynęły na wyodrębnienie się osobnej gałęzi wiedzy 

zwanej biostatystyką [14]. Podstawowym jej celem jest jednak wsparcie i wyposażenie nauk 

biologicznych, medycznych i nauk o zdrowiu w narzędzia statystyczne, służące analizie 

zebranych danych i opracowaniu na jej podstawie właściwych konkluzji. 

Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i 

prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska masowe i prawidłowości 

w nich zachodzących. Na każde zjawisko działają tzw. przyczyny główne i przyczyny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_kliniczny
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przypadkowe (losowe). Pierwsze z nich wpływają na badane zjawiska w sposób trwały i 

ukierunkowany, natomiast na drugi rodzaj ma charakter różnokierunkowy i nietrwały. To 

właśnie one odpowiadają za powstające prawidłowości, w których mogą pojawiać się 

zakłócenia i artefakty [28]. Statystyka nie zajmuje się więc badaniem przypadków 

jednostkowych, pojedynczych danych lecz możliwie dużą ich liczbą. Ilość gromadzonych 

informacji musi być pogrupowana i przedstawiona w taki sposób, by móc wyciągnąć wnioski, 

które mogą mieć istotne znaczenie dla badanego zjawiska. Nie jest możliwe, żeby w statystyce 

uzyskać pożądany, dobry efekt na podstawie jednej czy nawet kilku informacji. W momencie 

wystąpienia niewystarczającej liczebności próby, z punktu widzenia statystycznego nie 

gwarantuje to, że określona prawidłowość występuje, co zazwyczaj wiąże się z możliwością 

popełnienia błędów i wyciągnięcia nie merytorycznych wniosków [21, 1]. 

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie wiedzy na temat jak istotne są rola, 

znaczenie i zastosowanie analizy danych medycznych oraz podstawowych i zaawansowanych 

metod statystycznych w badaniach w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu. Autor w swoich 

rozważaniach chciał także zwrócić szczególną uwagę na fakt, jak kluczowe w tym procesie jest 

planowanie badań z wykorzystaniem uzyskanych wyników empirycznych, które powinno być 

integralnym elementem całego procesu eksperymentalnego.  

W tym celu analiza danych medycznych została przedstawiona w szerszym znaczeniu 

procesu eksperymentalnego, w którym wykorzystuje się dane empiryczne. Szczególny nacisk 

autor położył także na zaprezentowanie klasycznych faz analizy danych jako ciągu wzajemnie 

powiązanych logicznych operacji, które prowadzą od surowych danych do końcowych 

wyników, stanowiących podstawę do wyciągania merytorycznych wniosków ściśle 

związanych z celem badań [30]. 

W związku ze wzrostem procesów zachodzących we współczesnym świecie, ilości 

informacji i danych, w tym także w dziedzinie nauk medycznych obserwuje się wzrost 

znaczenia obiektywnej, rzetelnej informacji przy pomocy której badacze mogą w sposób 

sprawny i skuteczny stawiać prawidłowe diagnozy, monitorować zachodzące w procesie 

poznawczym zmiany i zaznaczać niesprzyjające zjawiska. Dlatego też, obecnie zaczynamy w 

sposób bardziej przychylny traktować statystykę i dostrzegać, że jest ona istotna i potrzebna, a 

za jej pomocą możemy wyodrębnić prawdziwe informacje spośród chaosu, jaki generują 

czynniki przypadkowe. 

Ponadto, żadne wysoko punktowane, szanujące się czasopismo medyczne i z zakresu 

nauk o zdrowiu, nie przyjmie do publikacji artykułu, który nie będzie miał odpowiednio 

opracowanych matematycznie i statystycznie wyników badań [20]. 
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Statystyka egzystuje dlatego, że wszystkie otaczające nas obiekty i zachodzące 

zjawiska, choć na pozór są podobne, różnią się od siebie detalami.  Trudno jest sobie wyobrazić 

świat, w którym wszyscy ludzie maja włosy koloru blond, są tego samego wzrostu, nie maja 

płci i sami reprodukują się w wieku 30 lat, ubierają się tylko na biało, mają dokładnie ten sam 

rozmiar obuwia, mieszkają w takich samych domach, poruszają się takimi samymi 

samochodami, chorują na te same choroby i jedzą te same potrawy, a umierają w  wieku 75 lat. 

Wszystkich w takim świecie można byłoby opisać za pomocą identycznych stałych cech. Takie 

jednostki nie różniłyby się niczym od siebie, więc nie zauważalne byłoby zjawisko zmienności, 

na którym opierają się wszystkie badania eksperymentalne. W takim wystandaryzowanym 

świecie statystyka byłaby zbędna. Jeśli nic się nie różni, to wszystko, co chcemy wiedzieć o 

mieszkańcach takiego świata może być pozyskane na podstawie obserwacji tylko jednego 

osobnika [6]. Opisana powyżej sytuacja nie jest możliwa ponieważ w przyrodzie nie istnieją 

dwa osobniki tego samego gatunku, które byłyby w pełni identyczne. Na szczęście nie jest to 

realne, a w rzeczywistości, która jest bardzo zróżnicowana, statystyka jest więc kluczowa do 

opisania. świata pełnego różnorodności, co jest najbardziej zauważalne właśnie w biologii i 

medycynie. Panuje wręcz przekonanie, że prawdopodobieństwo istnienia dwóch obiektów 

makroskopowych (ożywionych lub nieożywionych) o strukturze identycznej na poziomie 

molekularnym jest praktycznie równe zeru. Istnienie różnic jest jedną z podstaw procesu 

ewolucyjnego, dzięki temu w przyrodzie występuje wspomniana wcześniej zmienność. 

Zaobserwowane w świecie różnice wynikają także z użycia różnorodnych technik 

pomiarowych, których efektem są właśnie uzyskane wyniki [13].  Dlatego właśnie współczesna 

nauka nie może funkcjonować bez zaawansowanych możliwości, jakie ona nam daje a badacz 

powinien dysponować odpowiednią wiedzą z dziedziny nowoczesnej biostatystyki. 

Każde postępowanie dotyczące planowania eksperymentu naukowego musi być 

poprzedzone określonymi działaniami. Schemat procesu badawczego nie może być losowy i 

dowolny. W momencie przystępowania do doświadczenia badacz musi precyzyjnie 

zaplanować poszczególne jego etapy. Błędne jest w pierwszej kolejności zbieranie danych, a 

później porządkowanie i segregacja ich w celu wykrycia występujących różnic. Automatyzm 

planowania badania powinien być wpisany w pracę eksperymentatora ponieważ tylko w ten 

sposób może on reprezentować wiarygodną, uczciwą i niezmanipulowaną, nie zakłóconą 

artefaktami działalność naukową [24]. Źle zaplanowane badania mogą dać nieprawidłowe, 

błędne rezultaty. Prawidłowa interpretacja i rozumienie publikowanych w czasopismach 

naukowych wyników badań oraz odnoszenie się do nich w praktyce nie jest w pełni możliwe 

bez znajomości podstaw metodologii i prawidłowego rozumienia koncepcji statystycznych 
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[17]. W przedstawionym cyklu publikacji wszystkie prace badawcze sporządzone były według 

poprawnego, ściśle zaplanowanego schematu postępowania.  

Według C. Watały algorytm właściwie zaplanowanego badania (eksperymentu) 

powinien być zbudowany w następujący sposób: 

1. Określ problem badawczy. 

2. Sprecyzuj jak brzmi hipoteza badawcza. 

3. Wybierz właściwy test statystyczny. 

4. Właściwy wybór/dobór próby badanej. 

5. Zbierz dane. 

6. Zastosuj właściwy test statystyczny. 

7. Zdecyduj o wyniku doświadczenia [24]. 

 

Określenie problemu badawczego 

Pierwszym i najważniejszym etapem procesu doświadczalnego jest poprawne 

określenie problemu i hipotez badawczych. Musimy sprecyzować: co nas interesuje, czego 

jeszcze nie wiadomo? co chcielibyśmy udowodnić? Jeśli chcemy zrozumieć, przeanalizować 

jakieś zjawisko (problem), to niemożliwe jest uzyskanie nowej wiedzy bez sprecyzowania tego, 

co konkretnie chcemy zbadać. Problemu badawczego nie precyzujemy na podstawie tego, co 

możemy zmierzyć mając do dyspozycji określone środki i narzędzia oraz technikę, lecz na 

podstawie tego, co nas ciekawi. W dzisiejszych czasach, w których jesteśmy bombardowani z 

każdej strony ogromną ilością informacji, bardzo pożądana cechą badacza jest umiejętność i 

zdolność do przefiltrowania i oceny jakości docierających do nas wiadomości. To właśnie 

nauka i potrzeba wykorzystania statystyki może ułatwić wykształcenie umiejętności poprawnej 

interpretacji otrzymanych danych. Wiadomym jest, że badanie naukowe powinno odpowiadać 

na kluczowe, nurtujące nas pytania i dostarczać dokładnych odpowiedzi [24]. 

Cały proces badawczy zaczyna się od zdefiniowania problemu, który rozwiązany może 

być pomocą dla lekarza, badacza lub szeroko propagowany może uświadomić zagrożenia i 

nauczyć stosowania prewencji wśród pacjentów, w tym także tych potencjalnych. 

Zdefiniowanie i dokładne określenie problemu badawczego jest bazą sukcesu realizacji analizy 

danych medycznych. Zdefiniowanie omawianego zagadnienia rozumiane jest jako postawienie 

pytania, na które odpowiedzi oczekuje eksperymentator [16]. 
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Sprecyzowanie hipotezy badawczej 

Analizując zasady formułowania hipotez badawczych, bardzo ważne jest aby rozróżnić 

dwie kwestie. Z jednej strony, mówi się o hipotezie badawczej, która jest stwierdzeniem 

precyzującym istnienie jakiejś zależności, różnicy, mechanizmu funkcjonowania, 

prawdopodobieństwa zachodzenia jakiegoś procesu czyli tzw. hipotetyczny scenariusz procesu 

badawczego. Z drugiej strony możemy rozpatrywać hipotezę w ujęciu stricte statystycznym, 

która zakłada równość lub nierówność matematyczna. Odpowiada na pytania co chcemy 

sprawdzić, co chcemy udowodnić [24]. 

Wybór właściwego testu statystycznego 

Nie zawsze badacze rozpoczynający pracę naukową, a nawet lekarze uczestniczący 

w konferencjach naukowych i dyskusjach dotyczących nowych procedur mają świadomość 

istotności i konieczności stosowania właściwych metod statystycznych w badaniach 

medycznych. Należy podkreślić, że opracowywanie wyników badań naukowych, opartych 

na analizach statystycznych jest dzisiaj standardem postępowania w publikacjach naukowych 

[17].  

Pierwszym pytaniem jakie powinien sobie postawić badacz w momencie wyboru 

odpowiedniego testu statystycznego to: czy model badawczy pasuje do modelu opracowania 

statystycznego wyników? Mogłoby się wydawać, że nie jest istotne w jaki sposób będziemy 

analizować dane, jeszcze zanim je zbierzemy, jednakże musimy się wcześniej zastanowić na 

jakich zmiennych będziemy finalnie pracować. W literaturze przedmiotu podaje się, że około 

60% opublikowanych prac naukowych w zakresie nauk biologicznych posiada błędy natury 

statystycznej.  

Najczęściej popełniane błędy w medycznej literaturze naukowej obejmują: 

- niewłaściwe planowanie doświadczenia i lub sformułowanie hipotezy, 

- stosowanie błędu standardowego zamiast odchylenia standardowego lub odwrotnie 

jako miary rozproszenia, 

- testowania hipotez statystycznych i doboru testów parametrycznych oraz 

nieparametrycznych , 

- błędy wynikające z niespełnienia warunków normalności rozkładu i/lub jednorodności 

wariancji, 

- niepoprawnego oszacowania  lub nieoszacowania właściwej wielkości próby badanej,  

- stosowania testów sparowanych i niesparowanych, 

- stosowania wielokrotnych testów t jako rozwinięcia metod jako metod analizy 

wariancji, 
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- stosowanie testu chi2 i dokładnego testu Fishera [4]. 

Wybór odpowiedniej metody statystycznej jest niezwykle trudny i wymaga ogromnej 

wiedzy oraz doświadczenia i dobrej znajomości teorii podstaw analizy statystycznej. 

Właściwy wybór/dobór próby badanej 

Przed przystąpieniem do zbierania danych, badacz musi oszacować jaka powinna być 

wielkość próby na podstawie, której będzie można w późniejszym etapie opracować poprawne 

analizy statystyczne. Określenie wystarczającej, odpowiedniej wielkości próby powinno być  

przeprowadzone w odniesieniu do głównego celu badania i danego testu. Często popełniany 

błąd w badaniach to zbyt mała liczność próby. Wynika to z braku jednej uniwersalnej 

odpowiedzi na pytanie, ile należy zbadać przypadków, aby wnioski z badania były wiarygodne. 

Bardzo istotne jest, aby liczność próby nie była zbyt mała, a gdy mamy zamiar porównywać 

grupy powinna wynosić co najmniej 50 badanych. Grupy mniejsze niż 30 jednostek powodują, 

że wnioskowanie może okazać się niewiarygodne, choć w niektórych przypadkach grupy 50-

cio elementowe są zbyt małe [17].  

Również A. Stanisz zwraca uwagę na dobór próby do badania. Twierdzi on, że możemy 

poddać badaniu całą populację i wtedy mówimy o badaniu pełnym, z kolei w przeciwnym 

przypadku mamy do czynienia tylko z badaniem częściowym. Dlatego też, na początku 

planowanie badania decydujemy jaka będzie jego forma jeśli chodzi o liczebność badaną. 

Wyżej wymieniony autor twierdzi, że grupa poniżej 30 osób to grupa mała, a ta powyżej 30 

badanych należy już do kategorii dużych. Nie zawsze możliwe jest zbadanie całej populacji, 

całej zbiorowości dlatego, że takie badania są długotrwałe i kosztowne. Zazwyczaj decydujemy 

się na badania częściowe, a to wymaga starannego dobrania grupy do badania. Ważne jest, żeby 

próba była reprezentatywna [20]. Często podawana jest argumentacja, że wyłącznie grupa 

powyżej 30 przypadków jest reprezentatywna, jednakże w przypadku chorób rzadkich 

występujących w medycynie może okazać się, ze tylko 10 pacjentów pozwoli na uzyskanie 

grupy reprezentatywnej. 

Zbieranie danych 

Każde badanie statystyczne zaczyna się od odpowiedniego zbierania danych. W 

badaniach z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu ta czynność polega bardzo często na 

oznaczaniu wybranych parametrów w odpowiedniej grupie pacjentów i w grupie kontrolnej, 

ale także uwzględnienie czy dana jednostka chorobowa wpływa na zmiany tych parametrów. 

Wybór pacjentów (ochotników) do badania powinien być losowy. W dobie informatyzacji 

sposób zbierania i przechowywania danych uległ uproszczeniu. Dzięki wykorzystaniu 

komputerów osobistych i odpowiedniemu oprogramowaniu, dane można w łatwy sposób 
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archiwizować i przesyłać. Bardzo często dane gromadzimy przy wykorzystaniu arkusza 

kalkulacyjnego Microsoft Excel, który następnie importujemy do odpowiedniego 

oprogramowania statystycznego. Podsumowując, etap ten obejmuje zazwyczaj takie czynności 

jak: utworzenie elektronicznej wersji zbioru danych, scalenie danych pochodzących z różnych 

źródeł, sprawdzenie i ujednolicenie sposobu kodowania braków danych oraz sposobu zapisu 

wartości zmiennych jakościowych oraz sprawdzenie danych pod kątem wartości nietypowych 

– odstających [13,16,24,30]. 

Zastosowanie właściwego testu statystycznego 

Jest to etap, który niewątpliwie zazwyczaj sprawia badaczom najwięcej trudności, gdyż 

z jednej strony wymaga on dobrej merytorycznej znajomości badanych zjawisk i 

zgromadzonych danych empirycznych, a z drugiej strony sporego doświadczenia w zakresie 

różnych metod statystycznej analizy danych. Oprócz tego zdefiniowanie analizy wymagać 

może nieco dokładniejszej wiedzy na temat parametrów analizy. Oczywiście, nieodzowne są 

także dostęp i znajomość obsługi odpowiednich narzędzi informatycznych. Poprawne 

zdefiniowanie i przeprowadzenie analizy nie oznacza jednak, że proces jest zakończony [30]. 

Podjęcie decyzji o wyniku doświadczenia 

Statystyczna analiza wyników obserwacji to ostatni i bardzo ważny etap w badaniach 

metodami statystycznymi. Analiza wyników badania statystycznego oraz sformułowanie ocen 

i wniosków otwierają etap wprowadzania ich do praktyki w naukach medycznych i naukach o 

zdrowiu [20]. 

Na tym etapie badacz weryfikuje poszczególne, poprawnie postawione hipotezy 

statystyczne. Ostatni etap polega więc, na przygotowaniu wyników analizy do ich 

merytorycznej interpretacji pod kątem postawionych pytań i hipotez badawczych. Wymaga to 

przede wszystkim zestawienia najważniejszych wyników analizy w postaci raportu, ale też  

praktycznej pomocy badaczowi w przeprowadzeniu interpretacji wyników analiz 

statystycznych [30]. 

 

4.3.2. Metodologia przeprowadzonych badań 

 

W przedstawionym do oceny cyklu monotematycznych prac dotyczących zastosowania 

poprawnej analizy danych medycznych autor autoreferatu zastosował następujące kategorie i 

techniki statystyczne:   

 statystyka opisowa (średnia, minimum i maximum) 

 testy parametryczne (test t-Studenta) 
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 modele logistyczne (regresja logistyczna, iloraz szans OR) 

 testy nieparametryczne (test U Manna-Whitneya, test chi2 Pearsona, test Kruskala 

Wallisa, test Kołmogorowa-Smirnowa, test p Fishera, współczynnik korelacji rang 

Rho Spearmana). 

W zaprezentowanych w ramach cyklu pracach autor autoreferatu wybrał, najbardziej 

adekwatne metody statystyczne oraz techniki opracowania wyników badań, ich prezentacji, 

interpretacji i sformułowania na tej podstawie wniosków.  

 

4.3.3. Przedstawienie i omówienie znaczenia uzyskanych wyników 

badań wraz z ewentualną możliwością ich wykorzystania 

 

Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się gromadzeniem, opracowaniem, 

prezentacją oraz analizą danych wraz z sumarycznym ich opisaniem za pomocą specjalnych 

narzędzi statystycznych. Przy jej wykorzystaniu badacz opracowuje dane o zbiorowości lub 

próbie bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa oraz uporządkowuje dane w 

czytelny i zrozumiały sposób. Za jej pomocą pozyskane dane przedstawia się w postaci 

ułatwiającej ich ocenę i analizę oraz identyfikuje się prawidłowości zachodzące między nimi. 

Głównym celem analiz statystycznych jest określenie prawidłowości rządzących danym 

zjawiskiem oraz odzwierciedlenie różnorodności w populacji. Metody statystyki opisowej, ze 

względu na swój uniwersalny charakter, stosowane są w wielu dziedzinach naukowych  w tym 

naukach medycznych i naukach o zdrowiu, ale znajdują też zastosowanie w innych dziedzinach 

oraz w sferze biznesu (zarządzanie, rachunkowość, marketing). Można wyróżnić trzy główne 

funkcje statystyki opisowej: 

- informacyjna – daje obiektywny i pełny obraz badanego zjawiska, 

- analityczna – umożliwia zdefiniowanie czynników, które wypływają na badane zjawisko, 

- prognostyczna – umożliwia przewidywanie kierunku rozwoju badanego zjawiska [18]. 

Każda praca badawcza powinna rozpoczynać się statystyką opisową zebranych danych. 

Wykonując ten krok jako pierwszy eksperymentator jest w stanie poznać podstawowe 

charakterystyki pomierzonych w badaniu zmiennych. Analiza opisowa, która została 

prawidłowo przeprowadzona dostarcza badaczowi czysto poznawczej wartości, ale także 

pozwala po dokładnym zapoznaniu się z nimi wykryć niezauważone do tej pory błędy. Mogą 

one dotyczyć nieprawidłowo opracowanych danych podczas procedury czyszczenia danych, 

ale mogą to być nawet błędy czysto merytoryczne wynikające ze źle zaplanowanego badania 

[13]. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Dane
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W tym rodzaju statystyki badacz wylicza wyróżniki populacji bezpośrednio ze zbioru 

danych, jakim dysponuje. Zaliczyć do niej możemy: 

- miary położenia (m.in. tendencji centralnej): np. średnia, dominanta (moda), kwantyle.  

- miary dyspersji (rozproszenia, zróżnicowania): np. wariancja, odchylenie 

standardowe, odchylenie przeciętne.  

- miary asymetrii (skośności): np. klasyczny/pozycyjny współczynnik asymetrii.  

Odpowiednia prezentacja statystyk opisowych jest konieczna w poprawnie 

opracowanym raporcie z badań. Żadne badanie ilościowe nie może funkcjonować bez 

przedstawienia w nim statystyk opisowych dla analizowanych zmiennych i grup badanych 

osób. Do metod opisu statystycznego danych zaliczyć także należy techniki służące do 

prezentowania danych.  W tej kategorii wyróżnić można: 

- metodę opisu tabelarycznego – w tej metodzie do zaprezentowania danych 

wykorzystuje się tabele, w których najczęściej prezentuje się także wyliczone statystyki 

opisowe (średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe.) 

- metodę graficznej prezentacji danych – to różnego rodzaju wykresy. W opracowaniach 

badań najczęściej spotkać możemy:  histogram, wykres pudełkowy, wielobok 

liczebności, krzywa liczebności, wykresy kołowy, wykres słupkowy, kartogram. 

 

W pracy nr 1 zatytułowanej: Coinfection with Epstein-Barr virus (EBV), human 

papilloma virus (HPV) and polyoma BK virus (BKPyV) in laryngeal, oropharyngeal and oral 

cavity cancer do badania włączono 146 pacjentów ze zdiagnozowanym i histopatologicznie 

potwierdzonym występowaniem raka płaskonabłonkowego (SCC) krtani, gardła i jamy ustnej, 

którzy byli zakażeni także, co najmniej jednym wirusem HPV, EBV lub BKV. Pacjenci byli 

hospitalizowani w na Oddziale Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – 

województwo mazowieckie, Polska. Pacjenci nie otrzymali wcześniej radioterapii, ani 

chemioterapii. Próbki pobierano w czasie operacji, ale TNM (klasyfikacja służąca do określania 

stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu) obliczono w diagnostyce podstawowej. 

Klasyfikację TNM przeprowadzono zgodnie z kryteriami (UICC). Klasyfikacja histologiczna 

została przeprowadzona zgodnie z kryteriami (WHO) Światowej Organizacji Zdrowia, które 

dzielą się na trzy typy nowotworów: zróżnicowanego (G1), umiarkowanie zróżnicowany (G2) 

i słabo zróżnicowanego (G3). 

Celem tego eksperymentu było zbadanie częstości jednoczesnego występowania 

zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), wirusem Epsteina-Barr (EBV) i wirusem 

polyoma BK (BKPyV) u polskich pacjentów, u których zdiagnozowano raka 
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płaskonabłonkowego (SCC) krtani, gardła i jamy ustnej. W pracy badano korelacje pomiędzy 

zakażeniem wirusowym, SCC, parametrami demograficznymi, dowodami przerzutów oraz 

klasyfikacji histologicznej. Ekstrakcja DNA odbywała się przy wykorzystaniu świeżej, 

mrożonej tkanki nowotworu. 

Pierwszym elementem analizy danych medycznych w przypadku publikacji  nr 1 było 

wykorzystanie do wyjściowego scharakteryzowania cech pacjentów statystyki opisowej. W 

tym celu posłużono się tabelami wielodzielczymi lub tabelami zbiorczymi z wyliczeniem 

procentów oraz zastosowano test chi2  Pearsona i dokładny test Fishera dla małych grup, aby 

zgromadzić dane będące liczebnościami. Ze względu na małą liczebność w podgrupach, test 

chi2 Pearsona został zastąpiony w niektórych przypadkach tak, jak wspomniano powyżej, 

testem dokładnym Fishera. W wielu przypadkach połączono podgrupy, aby uzyskać tabelę 

2x2. Interpretację uzyskanych wyników testu odnoszono do połączonych grup. Istotność różnic 

i zależności stwierdzono przy p<0,05. Dane opracowano przy użyciu programu Statistica firmy 

StatSoft oraz pakietu Office - Microsoft Word i Microsoft Excel. 

Tabele wielodzielcze to zestawienie dwóch lub więcej tabel liczności ułożonych w ten 

sposób, że każda komórka tabeli reprezentuje w jednoznaczny sposób kombinację konkretnych 

wartości tabelaryzowanych zmiennych. Dzięki temu tabele wielodzielcze umożliwiają analizę 

liczności odpowiadających kategoriom wyznaczanym przez więcej niż jedną zmienną. Poprzez 

analizę tych liczności można zidentyfikować relacje, jakie zachodzą między tabelaryzowanymi 

zmiennymi [27]. 

W przypadku, gdy badamy zmiany liczebności oraz zmiany ich wzajemnych proporcji 

stosujemy tak zwane wielodzielcze (wielopolowe) tabele liczebności, które służą do badania 

zależności między zmiennymi. Aby można było je wykorzystać w analizie statystycznej, 

zmienne muszą mieć rozkład dyskretny – a często nawet dychotomiczny. Tabelaryzować 

można tylko wspomniane zmienne dyskretne (nominalne) lub zmienne o ograniczonej liczbie 

sensownych wartości. Jeżeli chcemy w tabeli umieścić dane ciągłe, to najpierw należy je 

przekodować  na umowne rozłączne kategorie (np.: wysoki, niski, średni) [24]. 

W przypadku badania nr 1 stabelaryzowane zostały jedynie zmienne jakościowe, a w 

tabelach ujęto następujące zmienne: płeć (kobieta/mężczyzna), wiek (3 przedziały wiekowe 

<50, 50-69,>=70), miejsce zamieszkania (miasto/wieś), palenie tytoniu (tak /nie), nadżywanie 

alkoholu (tak/nie), klasyfikacja histologiczna zróżnicowania nowotworów – typ histologiczny 

(G1, G2, G3), rozmiar guza (T1,T2, T3), udział węzłów chłonnych (N1, N2, N3, N4), odległe 

przerzuty (M0, M1) oraz lokalizacja nowotworu (jama ustna i gardło, krtań, jama ustna). 
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Na podstawie opracowanych w tabeli (Epidemiologiczne i kliniczne cechy pacjentów) 

wyników można zatem stwierdzić, że problemy występowały najczęściej wśród mężczyzn, 

którzy stanowili 87,7% badanej populacji,  palących (70,6%) oraz nadużywających alkoholu 

(59,6%). Umiarkowanie zróżnicowany typ histologiczny (G2) występował w 64,4% 

przypadków. W większości poddanych badaniu pacjentów diagnozowano z guzy o wielkości 

T2 (36,3%), gdzie najczęściej występującym udziałem węzłów chłonnych było stadium N1 

(45,8%). Nie zaobserwowano odległych przerzutów (M0 u 100% pacjentów).  

Występowanie pojedynczej infekcji stwierdzono u 43,8% pacjentów, a występowanie 

wielokrotnego zakażenia u 56,2% badanych (tabela: Częstość występowania wirusa HPV, EBV 

oraz BKV). Spośród 146 zakażonych, współzakażenie dwoma wirusami HPV/EBV 

stwierdzono u 34,1% pacjentów, HPV/BKV w 22,0% przypadków,  EBV/BKV 23,2% 

badanych. Natomiast współzakażenie trzema wirusami wykryto u 17 osób, co stanowiło 20,7% 

wszystkich badanych. Względne częstotliwości pojedynczego zakażenia HPV, EBV i BKV w 

krtani, gardle i jamie ustnej były istotnie statystycznie (p = 0,0102). Pojedyncze zakażenie HPV 

najczęściej występowało w przypadku raka jamy ustnej (44,5%), podczas gdy infekcja EBV 

najczęściej występowała w raku gardła (57,1%). (tabela: Częstość występowania pojedynczej 

i wielokrotnej infekcji w zależności od lokalizacji nowotworu). Nie zaobserwowano 

wielokrotnego zakażenia w innych lokalizacjach raka. 

W tabeli: Epidemiologiczne i kliniczne cechy pacjentów współzakażonych wykazano, 

że częstość współzakażeń nie zależy od płci i wieku pacjentów. Względna częstość koinfekcji 

HPV i EBV u mężczyzn i kobiet, nie różni się znacząco od względnej częstości występowania 

w poszczególnych grupach płci i wieku w badanej populacji. Równoczesne zakażenie wykryto 

głównie u pacjentów mieszkających na obszarach miejskich. Nie stwierdzono różnic w 

częstości występowania koinfekcji badanych wirusów w poszczególnych lokalizacjach. W 

przypadku koinfekcji dominował histologiczny stadium G3 (p<10-4). Istotnie częściej w 

koinfekcji występowało stadium N1 i N2, a T1 i T2 są częstsze w koinfekcji z trzema typami 

wirusów. 

Test chi2 Pearsona, który został wykorzystany w badaniu nr 1 polega na porównaniu 

częstości zaobserwowanych z częstościami oczekiwanymi przy założeniu hipotezy zerowej (o 

braku związku między tymi dwiema zmiennymi). Został on opracowany przez Karla Pearsona 

w 1900 roku i jest metodą, dzięki której można się upewnić, czy dane zawarte w tabeli 

wielodzielczej dostarczają wystarczającego dowodu na związek tych dwóch zmiennych [19]. 

Test ten jest używany do oceny zależności między liczebnościami w rzędach i 

kolumnach tabeli. Statystyka tego testu jest bazą dla wielu standardowo i rutynowo używanych 
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testów istotności dla zmiennych jakościowych lub takich, które da się zamienić na kategorie o 

rozkładzie dyskretnym. Służy on także, do badania czy rozkład przypadków pomiędzy 

kategoriami jednej zmiennej jest niezależny od ich rozkładu pomiędzy kategoriami drugiej 

zmiennej. Jak już autor wcześniej wspomniał, dla tego testu tworzy się tabele wielodzielcze z 

wyliczeniem procentów i statystyki funkcji testowej [24]. 

Niezwykle istotnym założeniem, które trzeba wziąć pod uwagę przy stosowaniu testu 

chi2 jest uwzględnienie liczebności teoretycznej (oczekiwanej). Musi być ona większa od 10, a 

w przypadku dużej liczebności podgrup większa od 5. W przypadku niespełnionych założeń 

rolą badacza jest połączenie niektórych wierszy lub kolumn, aby osiągnąć wymagane, 

odpowiednie liczebności. 

 Jeśli liczebności są niewielkie to przybliżenie testu chi2 do testu normalności nie jest 

wiarygodne. Obliczana wartość statystyki nie jest wtedy dobrym wymiernikiem zależności 

między zmiennymi. W związku z tym w sytuacjach, gdy całkowita liczebność jest mniejsza niż 

20 lub zawiera się w przedziale między 20, a 40, i najmniejsza liczebność jest mniejsza niż 5 

zamiast wspomnianego testu stosujemy dokładny test Fishera. Test ten jest dostępny tylko w 

tabelach 2x2 i nie ma odpowiednika w tabelach wielopolowych. Opiera się ona na obliczeniu, 

jakie są prawdopodobieństwa wystąpienia liczebności obserwowanych oraz 

prawdopodobieństwa wszystkich bardziej skrajnych liczebności od tych, które występują w 

tabeli przy zachowaniu tych samych liczebności sumarycznych dla wierszy i kolumn [24]. 

 Kolejnym etapem analizy statystycznej w przypadku pracy nr 1 było zastosowanie 

analizy regresji logistycznej do oceny wpływu jednoczesnego zakażenia HPV, EBV, BKV na 

ryzyko wystąpienia G i zmiennych TN. Obliczony został także iloraz szans (OR – odds ratio)  

- iloraz szansy wystąpienia określonego stanu w grupie eksponowanej na dany czynnik lub 

interwencję i szansy wystąpienia tego stanu w grupie nieeksponowanej. Wielkość ta wskazuje 

ile razy szansa zdarzenia jest większa w jednej grupie, niż w drugiej. Iloraz szans został 

zaprezentowany w tabeli: Iloraz szans zmiennych predykcyjnych. Przedział ufności został 

ustalony na 95%. Istotność statystyczna została zdefiniowana jako p < 0.05. 

Analiza regresji logistycznej wykazała korelację pomiędzy stopniem złośliwości 

histologicznej parametrów T i N oraz rodzajem współzakażenia. Nowotwory słabo 

zróżnicowane (G3), występowały ponad cztery razy części w przypadku koinfekcji HPV/EBV 

(OR=4,14; p=0,0160), pięć razy częściej w przypadku koinfekcji EBV/BKV (OR=5; 

p=0,0080), i 10 razy częściej u pacjentów zakażonych trzema wirusami HPV/EBV/BKV 

(OR=10,5; p=0,0010) w porównaniu z pojedyncza infekcją wirusem EBV. Kolejną istotną 

zależność stwierdzono między histologiczną klasyfikacją i rodzajem wirusa analizując 
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pojedyncze zakażenia BKV i równoczesne zakażenie wirusem HPV/EBV/BKV. Nowotwory 

słabo zróżnicowane (G3) występują cztery razy częściej u pacjentów zakażonych 

HPV/EBV/BKV (OR=4,5; p=0,0427) w porównaniu z pojedynczym zakażeniem wirusem 

BKV. 

Zaobserwowano także istotną korelację pomiędzy wymiarami guza (T) oraz udziałem 

węzłów chłonnych (N) u pacjentów współzakażonych w porównaniu do pacjentów z 

pojedynczym zakażeniem. Stadia T3-T4 były częstsze w koinfekcji wszystkich trzech wirusów 

niż  pojedynczym zakażeniu wirusem BKV (OR=3,5; p=0,0457). Z drugiej strony, stadia N3-

N4 wykrywano częściej w koinfekcji wszystkich wirusów, niż w przypadku pojedynczego 

zakażenia wirusem HPV (OR=11,5; p=0,0067), pojedynczego zakażenia wirusem EBV 

(OR=8,8; p=0,0160), a następnie pojedynczego zakażenia wirusem BKV (OR=14,4; 

p=0,0204). 

W przypadku pracy nr 1 zaprezentowanej do autoreferatu wnioski są następujące:  

U polskich pacjentów, u których zdiagnozowano raka płaskonabłonkowego (SCC) 

krtani, gardła i jamy ustnej, wykryto co najmniej jednego wirusa w 56,2% przypadków. W tej 

grupie jednoczesne zakażenia HPV/EBV zidentyfikowane zostało u 34,1% przypadków, 

EBV/BKV u 23,2%, HPV/BKV u 22,0% i HPV/EBV/BKV u 20,7% badanych. Występowanie 

nowotworów słabo zróżnicowanych (G3) była częstsza w koinfekcji wszystkich trzech 

wirusów niż w zakażeniu pojedynczym wirusem EBV lub BKV. Stadia T3-T4 oraz N3-N4 były 

częściej zauważane w koinfekcji niż w pojedynczym zakażeniu wirusowym. Konieczne są 

dalsze badania epidemiologiczne w odniesieniu do relacji pomiędzy zakażeniem, a płcią, 

paleniem tytoniu, spożywaniem alkoholu, przewlekłym zapaleniem w rozwoju raka jamy 

ustnej, jak i w badaniach nad mechanizmami koinfekcji i/lub superinfekcji oraz ich roli w 

powstawaniu raka płaskonabłonkowego. Wiedza o tych wirusach może dostarczyć cennych 

informacji w przyszłej terapii oraz może pomóc w opracowaniu nowoczesnych metod 

diagnostycznych. 

 

W kolejnej pracy – nr 2 pt.: Serum EBV antibodies and LMP-1 in Polish patients with 

oropharyngeal and laryngeal cancer do badnia włączono 110 pacjentów z rozpoznaniem raka 

gardła lub krtani, którzy byli hospitalizowani na Oddziale Otolaryngologii Szpitala 

Specjalistycznego w Radomiu – województwo mazowieckie, Polska. Uzyskane wyniki 

porównano z grupą kontrolną, która liczyła 40 osób hospitalizowanych na tym samym Oddziale 

z powodu chorób innych niż nowotwór. Nie było statystycznie istotnych różnic między 
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pacjentami włączonymi do badania i grupą kontrolną (wiek, płeć, palenie tytoniu i nadużywania 

alkoholu). 

Celem niniejszego badania było wykrycie przeciwciał EBV DNA i EBV u pacjentów 

ze zdiagnozowanym rakiem i w grupie kontrolnej. Ekstrakcja DNA odbywała się przy 

wykorzystaniu świeżej, mrożonej tkanki nowotworu.  

Pierwszym elementem analizy danych medycznych w przypadku publikacji  nr 2 było 

wykorzystanie statystyki opisowej do wyjściowego scharakteryzowania cech pacjentów. W 

tym celu posłużono się  tabelami wielodzielczymi lub tabelami zbiorczymi z wyliczeniem 

procentów oraz zastosowano test chi2  Pearsona, aby zgromadzić dane będące liczebnościami. 

Dane opracowano przy użyciu programu Statistica firmy StatSoft oraz pakietu Office - 

Microsoft Word i Microsoft Excel. 

W badaniu nr 2 statystyki opisowe stabelaryzowane zostały w dwóch tabelach jedynie 

w przypadku zmiennych jakościowych dla grupy badanej i grupy kontrolnej. W tabeli: 

Epidemiologiczna charakterystyka pacjentów i grupy kontrolnej ujęto następujące zmienne: 

płeć (kobieta/mężczyzna), wiek (3 przedziały wiekowe <49, 50-59,>60), miejsce zamieszkania 

(miasto/wieś), palenie tytoniu (tak/nie), nadużywanie alkoholu (tak/nie) oraz DNA EBV 

(pozytywny/negatywny). Z kolei w tabeli: Epidemiologiczne i kliniczne cechy pacjentów w 

stosunku do EBV DNA opracowano następujące zmienne: płeć (kobieta/mężczyzna), wiek (3 

przedziały wiekowe <49, 50-59,>60), miejsce zamieszkania (miasto/wieś), palenie tytoniu 

(tak/nie), nadużywanie alkoholu (tak/nie), klasyfikacja histologiczna zróżnicowania 

nowotworów – typ histologiczny (G1, G2, G3), rozmiar guza (T1, T2, T3), udział węzłów 

chłonnych (N0, N1, N2, N3), odległe przerzuty (M0, M1), lokalizacja nowotworu (gardło, 

krtań) oraz typ EBV (dziki szczep/del-LMP1). 

Statystyki opisowe, tak jak w poprzednich badaniach wirusologicznych zostały 

wykorzystane do opracowania wyjściowej charakterystyki pacjentów. Do porównania 

poziomów przeciwciał wykorzystano testy: test U-Manna-Whitney’a i test Kruskala-Wallisa. 

Natomiast test chi2 został zastosowany do zbadania związku pomiędzy podtypami EBNA2 i 

LMP1. 

Test chi2 został scharakteryzowany w poprzednich badaniach, dlatego autor przystąpił 

do omówienia zastosowania pozostałych testów wykorzystanych w tym badaniu czyli: test U-

Manna-Whitneya i test Kruskala-Wallisa.  

Testy nieparametryczne zostały opracowane jako alternatywna metoda analizy danych 

numerycznych. Od metod parametrycznych różnią się tym, że nie wymagają założeń 

dotyczących typu rozkładu danych i nie wymagają normalności rozkładów. Wykorzystuje się 
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je najczęściej w sytuacji, gdy badacz dysponuje niewielkimi zbiorami danych, w których 

rozkłady wyraźnie odbiegają od normalności, a transformacja danych nie przynosi pożądanych 

efektów. Testy nieparametryczne opracowane zostały jako szybsza i łatwiejsza metoda 

weryfikacji istotnych różnic pod kątem ich zastosowania w przypadku, gdy badacz nie zna 

parametrów rozkładu badanej zmiennej. Zakłada się, że są one równie efektywne, w momencie, 

kiedy nie można zastosować testów parametrycznych. Wykorzystuje się je w badaniach gdy 

liczebność badanych grup nie przekracza 50 przypadków. Natomiast, gdy liczebność n>100 – 

liczebność próby wzrasta nie maja one racji bytu, ponieważ średnie prób podlegają rozkładowi 

normalnemu. Pod względem rachunkowym metody te oparte są na analizie rang [24]. 

Test U-Manna-Whitneya zakłada, że porównywane zmienne są na skali porządkowej, 

a obliczenia dokonywane są w oparciu o sumę rang, a nie o średnie. Test ten jest 

najmocniejszym testem nieparametrycznym, dlatego został wybrany do tego typu badania. 

Może on wykazać nawet większą moc przy odrzucaniu hipotezy zerowej niż parametryczny 

test t. Dla prób, których liczebność jest większa od 20, rozkład statystyki U zbliża się do 

rozkładu normalnego [24]. 

Stosowanie tego testu autor uzasadnia tym, że nie wymaga on tak jak opisano powyżej 

żadnych założeń co do rozkładu badanych zmiennych i jest zbliżony w efektywności 

stosowania do testu t-Studenta dla zmiennych niezależnych (niepowiązanych) [14, 24]. 

Test Kruskala-Wallisa bada hipotezę, że próby zostały pobrane z populacji o tym 

samym rozkładzie lub z populacji posiadających tę samą medianę. Zakłada on, że badana 

zmienna ma charakter ciągły oraz, ze została zmierzona co najmniej na skali porządkowej. 

Stosowanie tego testu autor uzasadnia tym, że test ten nie wymaga spełnienia założeń co do 

rozkładu normalnego badanych zmiennych i jest zbliżony w efektywności do 

jednoczynnikowej ANOVA dla zmiennych niezależnych (niepowiązanych) [14, 24]. 

Wyniki badania nr 2 przedstawiają się w następujący sposób: 

EBV DNA wykryto u 52,70% pacjentów z rakiem krtani i gardła i u 25,0% w grupie 

kontrolnej (p<0,001). Wirus został wykryty u wszystkich pacjentów z pierwszym rodzajem 

EBV DNA.  

Występowanie wirusa EBV w grupie pacjentów było istotnie wyższe u mężczyzn niż u 

kobiet (odpowiednio p<0.05). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy 

zakażeniem wirusem EBV i innymi cechami demograficznymi takimi jak: palenie tytoniu i 

spożywanie alkoholu. Większość pacjentów (82,8%) zakażanych było dzikim szczepem wirusa 

EBV. Wszyscy pacjenci z obu grup (badanej i kontrolnej) mieli ujemne przeciwciała EBVCA 

IgM. Przeciwciała EBVCA IgG wykryto u 94,5% pacjentów, EBNA u 96,4% badanych. 
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Statystycznie istotną różnicę stwierdzono w częstości występowania przeciwciał EA IgG u 

pacjentów i w grupie kontrolnej (94,5% vs. 22,5%). Wysoki poziom EA stwierdzono w 70% 

przypadków ze zdiagnozowanym rakiem oraz u 0% w przypadku grupy kontrolnej (p<0.05). 

Poziom przeciwciał IgG EBVCA i IgG EBNA był wyższy u pacjentów w porównaniu z grupą 

kontrolną - jednak różnica ta nie była istotna statystycznie.  

Poziom przeciwciał EBNA u pacjentów w stadium rozwoju raka (T3-T4), był 

znamiennie wyższy niż u pacjentów w stadium T1 i T2 (p<0,05), podczas gdy poziom 

przeciwciał EBVCA był najwyższy u pacjentów w stadium N1. Poziom przeciwciał EBVCA 

zmniejszał się  w przypadku bardziej zaawansowanego stadium węzłowego (p<0,05).  

W przypadku pacjentów zakażonych dzikim szczepem wirusa EBV poziom anty-

EBVCA był znacznie wyższy niż w przypadku zakażeni wirusem EBV z usunięciem ( p < 

0.05). Nie stwierdzono związku pomiędzy z typem EBV z usunięciem (p<0.05). Nie 

stwierdzono związku pomiędzy typem EBV na podstawie sekwencji w genie LMP1, 

klasyfikacji histologicznej zróżnicowania nowotworów oraz stadium TN. 

W badaniu nr 2 nie wykazało żadnych znaczących różnic pomiędzy obecnością i 

poziomem przeciwciał EBV oraz pomiędzy demograficznymi cechami pacjentów, lokalizacją 

nowotworów i histologiczną klasyfikacją zmian złośliwych. Jednakże, u pacjentów w 

zaawansowanym stadium rozwoju raka (T3-T4) zaobserwowano znamiennie wyższy poziom 

przeciwciał EBNA niż u pacjentów w stadium T1 i T2, przy czym poziom przeciwciał EBVCA 

był najwyższy u pacjentów w stadium N1. Im bardziej zaawansowane stadium węzłowe, tym 

bardziej poziom tych przeciwciał obniżał się. Poziom przeciwciał EA wśród przebadanych 

pacjentów był wyższy niż w grupie kontrolnej. Wyniki eksperymentatorów są podobne do 

wyników innych badaczy. 

Wyniki badania nr 2 pokazują, że EBV DNA oraz wysoki poziom przeciwciał, 

szczególnie EA są najczęstsze, a zakażenie dzikim szczepem EBV dominuje w polskich 

pacjentów zarówno w gardle i krtani. Jednakże dalsze badania są konieczne do wyjaśnienia roli 

wirusa EBV w rozwoju raka z powodu zmian genetycznych. 

 

W pracy nr 3 pt.: Transforming growth factor-β, interleukin-10, and serological 

markers in EBV-associated gastric carcinoma do badania włączono 50 pacjentów ze 

zdiagnozowanym rakiem żołądka (GC) oraz 50 hospitalizowanych zdrowych osób, bez 

stwierdzonego występowania GC, którzy stanowili grypę kontrolna. Pacjenci hospitalizowani 

byli na oddziale chirurgii w Prywatnym Szpitalu w Nałęczowie oraz w AMG Centrum 

medycznym Sp. z o.o. Szpital w Rykach. Na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzono, 
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że wszyscy pacjenci mieli ujemny wynik Helicobacter pylori. Do wykrywania EBV DNA 

badano zamrożone fragmenty tkanki nowotworu stosując zagnieżdżoną reakcję PCR. Do 

wykrywania obecności przeciwciał anty-EBVCA IgG anty-EBNA IgG anty-EA IgG, TGF-β i 

IL-10 w surowicy krwi wszystkich badanych zastosowano test ELISA. 

Celem pracy nr 3 było zbadanie związku pomiędzy wirusem Epsteina-Barr (EBV) oraz 

rakiem żołądka (GC). Dalszym celem badania było określenie poziomu przeciwciał przeciw 

antygenom EBV: anty-EBVCA IgG, anty-EBNA IgG anty-EA IgG żeby ustalić ewentualną 

reaktywację wirusa. W badaniu ocenieniono również poziomy IL-10 i TGF-β w surowicy u 

pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem żołądka, w porównaniu z grupą kontrolną. W pracy 

badano również częstość wystepowania onkoprotein (białka) LMP-1 i del-LMP-1, które biorą 

udział w transformacji nowotworowej zainfekowanych EBV limfocytów B.  

W badaniu nr 3 do opisania pacjentów charakterystyką wyjściową wykorzystano 

statystyki opisowe, które umieszczono, tak jak w poprzednich badaniach (nr 1 i nr 2) w 

tabelach wielodzielczych i tabelach zbiorczych. W pracy do porównania poziomów przeciwciał 

i cytokin zostały zastosowane również, tak jak uprzednio test U Manna-Whitneya i test 

Kruskala-Wallisa. W celu zbadania związku pomiędzy LMP1 a paramertrami klinicznymi i 

demograficznymi zastosowano test chi2  Pearsona dla pacjentów z wykrytym rakiem żołądka i 

grupy kontrolnej. Statystyczną istotność określono na poziomie p<0,05. Dane opracowano przy 

użyciu programu Statistica firmy StatSoft oraz pakietu Office - Microsoft Word i Microsoft 

Excel. 

W omawianym badaniu dla potrzeb statystyki opisowej stabelaryzowane zostały 

jedynie zmienne jakościowe, a w tabelach ujęto następujące kategorie: płeć 

(kobieta/mężczyzna), wiek (2 przedziały wiekowe <40-59, >60), miejsce zamieszkania 

(miasto/wieś), palenie tytoniu (tak /nie), nadużywanie alkoholu (tak/nie), klasyfikacja 

histologiczna zróżnicowania nowotworów – typ histologiczny (G1, G2, G3), rozmiar guza (T1, 

T2, T3, T4), udział węzłów chłonnych (N0, N1, N2, N3), odległe przerzuty (M0, M1), 

lokalizacja nowotworu (odźwiernik, ciało, wpust), typ wirusa EBV (dziki szczep/del-LMP-1) 

oraz przeciwciała pozytywne (EBVCA IgG/EBNA IgG/ EA IgG). W badaniu dominowali 

mężczyźni w wieku powyżej 60 lat oraz mieszkańcy wsi. Rak żołądka zlokalizowany był 

najczęściej w rejonie odźwiernika (58,0%), następnie w obszarze korpusu (24,0%), a także w 

okolicy brzusznej serca (18,0%). Anty-EBVCA IgG wykryto u 88,0% pacjentów ze 

zdiagnozowanym rakiem żołądka i u 86,0% pacjentów z grupy kontrolnej, podczas gdy anty-

EBNA IgG, odpowiednio u 90,0% i 84,0%. Przeciwciała przeciw wczesnemu antygenowi (EA) 

występowały częściej u pacjentów chorych (72,0%) niż w grupie kontrolnej (8.0%) (p<0,001). 
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W tabeli II w badaniu nr 3 przedstawiono poziom przeciwciał anty-EBVCA, anty-

EBNA, TGF-β, i IL-10 w surowicy u pacjentów chorych i z grupy kontrolnej. Zgromadzone 

dane opracowano za pomocą testu U Manna-Whitneya i testu Kruskala-Wallisa, wyliczając 

średnie i odchyleni standardowe oraz wartość p. Stężenie badanych przeciwciał i cytokin TGF-

β i IL-10 było wyższe (24,4 ng/ml i 7,2 pg/ml) u pacjentów z zakażonych wirusem EBV i 

stwierdzonym rakiem żołądka GC (EBVaGC) niż w grupie kontrolnej (10,1 ng/ml; 3,5 pg/ml) 

(p<0,001).  

W kolejnej tabeli zaprezentowano korelację między stężeniem TGF-β, IL-10, EBNA, 

EBVCA, anty-EA i LMP-1. Do analizy wykorzystano test chi2  Pearsona, a na jego podstawie 

wykryto relacje między stężeniem TGF-β, IL-10 i poziomem badanych przeciwciał (p < 0,001). 

między stężeniem TGF-β, IL-10 i poziom badanych przeciwciał (p<0,001). Pacjenci zakażeni 

dzikim szczepem LMP-1 mieli większe stężenie TGF-β (24,8 ng /ml vs. 18,1ng/ml w del LMP-

1, p<0,01). 

Na podstawie analizy badania nr 3 zaobserwowano, że immunosupresyjne cytokiny, 

takie jak interleukina-10 (IL-10), transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β), odgrywają 

ważną rolę w procesach nowotworowych. 

Znacznie wyższy poziom EA w surowicy pacjentów wskazuje na reaktywację wirusa 

EBV. Poziom TGF-β był istotnie wyższy w chromatografii gazowej w porównaniu z grupą 

kontrolną, w szczególności u pacjentów EA-dodatnich, ze wskazaniem jego możliwej roli w 

rozwoju raka żołądka. Jednakże dalsze badania są niezbędne poznania i zrozumienia 

kompleksowego mechanizmu transformacji jakiemu ulegają nowotworowe komórki nabłonka 

żołądka. 

 

W publikacji nr 4 zatytułowanej: Satisfaction with life and adaptive reactions in 

people treated for Chronic obstructive pulmonary disease zbadano związek pomiędzy 

satysfakcją z życia a reakcjami przystosowawczymi  osób leczących się z powodu przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc (POChP), przy jednoczesnym dążeniu do ustalenia roli samooceny 

zdrowia, czasu chorowania i radzenia sobie z konsekwencjami choroby.  

W tym celu sformułowano hipotezę główną, która zakładała istnienie związku między 

satysfakcją z życia a zachowaniami przystosowawczymi.  

Przyjęto także hipotezy szczegółowe, które brzmiały następująco: 

H1. Reakcje kategoryzowane jako wczesne (niepokój, zaprzeczanie, szok) i pośrednie 

(depresja, uzewnętrzniona wrogość, uwewnętrzniony gniew) wiążą się negatywnie z 

satysfakcją ż życia badanych. 
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H2. Pożądane reakcje przystosowawcze (pogodzenie się, uznanie, przystosowanie) 

wiążą się dodatnio z satysfakcją życia badanych. 

H3. Samoocena zdrowia badanych, czas chorowania oraz radzenie sobie z 

konsekwencjami choroby  wskazują na  związek między satysfakcją ż życia i reakcjami 

przystosowawczymi. 

Badaniem objęto 109 osób leczących się z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby 

płuc. W ramach statystyki opisowej wyliczono wartości liczbowe i procentowe dla grupy 

badanej, opracowano strukturę płci, wieku, scharakteryzowano miejsce zamieszkania oraz stan 

cywilny, a także warunki socjalno-bytowe. Opisane zostały zmienne ilościowe i jakościowe, a 

wyniki kształtowały się w następujący sposób: 32,1% badanych stanowili mężczyźni, a 67,9% 

kobiety, wiek badanych mieścił się w przedziale od 45 do 89 lat. Wartość średnich dla wieku i 

odchylenie standardowe, które wynosiło kolejno:  M=63 ± 9; SD=8,97. 63,3% badanych to 

mieszkańcy miasta, a 36,7% to mieszkańcy wsi. Ponad połowa (51,4%) respondentów to osoby 

będące w związku (małżeńskim lub partnerskim). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby 

rozwiedzione lub w separacji, (8,3%) oraz stanu wolnego (5,5%), natomiast co trzecia osoba 

(34,9%) to wdowa lub wdowiec.  Większość badanych (67,9%) bardzo dobrze i dobrze  ocenia 

swoje warunki socjalno-bytowe, natomiast  pozostałe 32,2%  źle i bardzo źle. 

W ramach statystyki opisowej posłużono się tabelami wielodzielczymi lub tabelami 

zbiorczymi z wyliczeniem procentów, średnich i odchylenia standardowego. 

Do pomiaru zmiennych zastosowano Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych 

(KRP) H. Livneha i R. F. Antonaka (polska adaptacja J. Kirenko, S. Byra);  SWLS - Skala 

Satysfakcji z Życia E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin (polska adaptacja Z. 

Juczyński). Subiektywną ocenę stanu zdrowia badanych, czas chorowania oraz występowanie 

wtórnych komplikacji zdrowotnych ustalono za pomocą kwestionariusza ankiety własnej. 

Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych pozwala na określenie nasilenia reakcji 

ujawnianych przez osoby w wyniku nabycia ograniczeń wynikających z choroby przewlekłej. 

Zawiera 8 podskal, które wyrażają rodzaje przejawianych reakcji: niepokój, szok, zaprzeczanie, 

uwewnętrzniony gniew, depresję, uzewnętrzniona wrogość, pogodzenie się i przystosowanie. 

 Skala Satysfakcji z życia (SWLS) składa się z pięciu stwierdzeń, a osoby poddane 

badaniu stwierdzają na podstawie siedmiostopniowej skali w jakim stopniu każde z tych 

stwierdzeń odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wszystkie stwierdzenia mierzą czynniki 

satysfakcji z życia. Ogólny  wskaźnik poczucia zadowolenia z życia jest wynikiem pomiaru.  

Do  analizy  statystycznej zastosowano: Współczynnik korelacji rho Spearmana, test 

U Manna-Whitneya, test chi2 Pearsona, test t Studenta, oraz test Kruskala-Wallisa. Materiał 
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empiryczny był zbierany i opracowany za pomocą programu IBM SPSS wersja 20. Różnice 

statystyczne dla wartości p<0.05 były oznaczane * , a dla wartości p<0.01 były oznaczane **. 

Dodatkowo opisano, w których grupach występowały istotne statystycznie różnice pomiędzy 

grupami. Dane opracowano także przy użyciu pakietu Office - Microsoft Word i Microsoft 

Excel dla stworzenia tabel i wykresów. 

W pracy zastosowano test t Studenta, który służy do porównywania dwóch prób. 

Zakłada on, że obie próby zostały wylosowane z populacji o rozkładzie normalnym i o równych 

wariancjach. Stosujemy go, gdy dysponujemy wynikami dla poszczególnych grup i chcemy 

porównać je ze sobą. Wykorzystywany jest także wtedy, gdy chcemy zaobserwować, czy 

wyniki w jednej grupie są większe bądź mniejsze niż w drugiej grupie. Istotą testu t- studenta 

jest odpowiedź na pytanie czy średnie wartości interesującej nas zmiennej w dwóch grupach 

(populacjach) różnią się od siebie w sposób istotny statystycznie, czy też nie [24]. 

W pracy założono, że uwzględnione w badaniach zmienne sytuują się w podejściu 

badanych do własnej kondycji zdrowotnej, jednocześnie odnoszą się do różnych wymiarów 

funkcjonowania. Ustalono, że ponad połowa badanych ocenia swoje zdrowie źle (50.5%)  

i bardzo źle (2.8%), natomiast 45.9% dobrze, a tylko 0.9% respondentów bardzo dobrze. Nie 

jest to wynik zaskakujący zważywszy na fakt, iż badano osoby przewlekle chorujące. Niestety 

POChP jest chorobą której, towarzyszą inne schorzenia, zwiększające istotnie liczbę leków 

przyjmowanych przez pacjenta, pogarszając satysfakcję życia oraz osłabiając reakcje 

przystosowawcze chorujących. Wśród chorób współistniejących z POChP  u badanych 

najczęściej występowały choroby serca i układu sercowo-naczyniowego, w tym udary mózgu 

i nadciśnienie (38.5%), refluksowa choroba przełyku (36.8%), zatorowość płucna (33.9%), 

cukrzyca i/lub zespół metaboliczny (33,9%), rak płuca (22%), ale też  występowały u badanych 

lęki i depresja (9.2%). Wartości te zostały przedstawione w tabeli zbiorczej. 

Ważnym problemem u chorych jest występowanie wielu objawów pozapłucnych, wśród 

których najczęściej badani wskazywali na występowanie zespołu wyczerpania i wyniszczenia 

(44%), zmniejszenie odporności ogólnoustrojowej i miejscowej (31.2%), osłabienie siły 

mięśniowej (20.2%) oraz utratę masy ciała (20.2%). Wartości te zostały przedstawione w tabeli 

zbiorczej.  

Satysfakcja z życia jest uznawana za kategorię użyteczną w badaniach empirycznych w 

medycynie. Uzyskane rezultaty w zakresie satysfakcji z życia osób chorujących na POChP  

wykazały, że większość badanych przejawia niską i bardzo niską satysfakcję z życia (22% 

badanych bardzo niską; 63.3% - niską). Jedynie 14.7% wykazuje  przeciętną satysfakcję z 
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życia, a nikt spośród respondentów nie przejawia wysokiej lub bardzo wysokiej satysfakcji z 

życia. Wartości te w przypadku pracy nr 4 zostały zaprezentowane na wykresie kolumnowym. 

Dla scharakteryzowania Skali SWLS oraz Skali RIDI podstawowe statystyki opisowe 

umieszczono w tabeli, w której uwzględniono następujące pozycje: skala satysfakcji z życia, 

szok, niepokój, zaprzeczenie, depresja, uwewnętrzniony gniew, uwewnętrzniona wrogość, 

akceptacja i przystosowanie. Dla każdej z wymienionych kategorii podano liczność, która w 

każdym przypadku wynosiła tyle, ile przypadków włączono do badania, wyliczono wartość 

minimalna oraz maksymalną, średnią oraz odchylenie standardowe. Wartości te zostały 

przedstawione w tabeli zbiorczej. 

W dalszej części pracy nr 4 przeanalizowane zostały związki korelacyjne pomiędzy 

satysfakcją z życia a reakcjami przystosowawczymi badanych. W tym celu do analizy danych 

wykorzystany został współczynnik korelacji rho Spearmana. 

Zamiast używać nieprecyzyjnych sformułowań ”mało” i „więcej” w statystyce 

ważniejsze jest, żeby oceniać zjawiska, używając liczb. W ten sposób została wymyślona 

matematyczna technika korelacji jako narzędzie służące do dokładnego określania stopnia, w 

jakim stopniu dwie zmienne są ze sobą powiązane. Podstawowym problemem statystyki w 

takich badaniach jest stwierdzenie, czy między zmiennymi zachodzi jakiś związek, jakaś 

zależność i czy związek jest bardziej czy mniej ścisły. Analiza korelacji pozwala więc zmierzyć 

stopień związku między dwoma zmiennymi x i y [14, 20]. 

Współczynnik korelacji rho Spearmana należy do metod korelacji nieparametrycznej i 

służy do badania zależności między danymi zmiennymi, które można wyrazić co najmniej w 

skali porządkowej, czyli poszczególne przypadki mogą zostać uszeregowane w dwa 

uporządkowane ciągi. Współczynnik ten posiada sens statystyczny zwyczajnego 

współczynnika korelacji Pearsona z tą różnicą, że oblicza się go na podstawie rang, a nie 

konkretnych mierzonych wartości [24, 29].  

Współczynnik korelacji rho Spearmana wykazał w pracy nr 4 wyraźne ujemną 

korelacje pomiędzy satysfakcją z życia a reakcjami przystosowawczymi.  Im silniejszy  szok, 

niepokój, depresja czy przejawy wrogości skierowane na zewnątrz,  tym mniejsza satysfakcja 

z życia. Również, im bardziej badani akceptują konsekwencje wynikające z choroby, tym  

mniejsza jest ich satysfakcja z życia.  

Satysfakcja z życia i reakcje przystosowawcze a czas chorowania byłe analizowane za 

pomocą testu Kruskala-Wallisa, który był opisany wcześniej w autoreferacie. Wykazał on, że 

czas leczenia się z powodu POChP nie różnicuje istotnie respondentów pod względem 

satysfakcji z życia oraz pod względem reakcji przystosowawczych. Jednak na podstawie 
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wartości średnich możemy przypuszczać, że satysfakcja z życia  jest nieco wyższa u osób, które 

chorują powyżej pięciu lat (M=14.32) w odróżnieniu do badanych, u których czas chorowania 

wynosi od roku do pięciu lat (M=14.05), jak i do roku (M=13.67). Analizując wyniki reakcji 

przystosowawczych badanych z uwzględnieniem czasu chorowania nie zaobserwowano różnic 

istotnych statystycznie. Niemniej osoby, które chorują krócej (do roku) cechują się większym 

szokiem, stanami niepokoju i zaprzeczania a nawet depresji w odróżnieniu do badanych 

chorujących powyżej pięciu lat. Ci zaś którzy mieli czas poznać konsekwencje choroby, 

częściej wykazują się akceptacją i przystosowaniem do zaistniałej sytuacji. 

Satysfakcja z życia i reakcje przystosowawcze a poczucie radzenia sobie z 

komplikacjami wynikającymi z choroby zostały przeanalizowane za pomocą opisanego 

wcześniej testu U Manna-Whitneya. Wykazał on, że poczucie radzenia sobie z komplikacjami 

wynikającymi z chorowania różnicuje istotnie respondentów pod względem satysfakcji z życia 

(p=0.032). Istotnie większe ma miejsce w przypadku osób które deklarują, że radzą sobie z 

komplikacjami wynikającymi z choroby (M=16.11), niż w przypadku osób deklarujących, że 

nie potrafią sobie poradzić (M=13.77). W grupie badanych deklarujących, że radzą sobie z 

konsekwencjami choroby przeważają reakcje poznawczej i emocjonalnej akceptacji 

doświadczanych ograniczeń (p=0.001) oraz behawioralnego przystosowania do codziennego 

z nimi funkcjonowania (M=3.13). Niemniej można zauważyć, iż w niektórych sytuacjach 

osoby te mają skłonność do nasilonego ujawniania gniewu skierowanego do otoczenia 

(M=3.51) czy złości na siebie (M=2.95). Natomiast badani, którzy deklarują iż nie radzą sobie 

z konsekwencjami choroby  stosunkowo często   reagują niepokojem (p= 0.001),  szokiem 

(p=0.037), a nawet stanami depresyjnymi (p=0.033). Warto zaznaczyć, iż brak zaradności w 

radzeniu sobie z komplikacjami wynikającymi z choroby ma wpływ na obniżenie poziomu 

satysfakcji. 

Zgodnie z dotychczasowymi badaniami prezentowanymi w literaturze zakładano, że 

reakcje typowo przystosowawcze w postaci akceptacji ograniczeń związanych z chorobą  są w 

pozytywnym związku z zachowaniami sprzyjającymi kondycji fizycznej i psychicznej, jakości 

czy satysfakcji z życia badanych. Natomiast reakcje nieadaptacyjne będą prezentowały 

negatywny związek. Zaprezentowane badania częściowo potwierdziły tezę, jednakże wskazały 

również na inne  zależności pokazujące odmienne spojrzenie na opisany problem. 

Przeprowadzone analizy dostarczają nowych informacji w odniesieniu do zagadnienia w 

niewielkim stopniu eksplorowanego w badaniach. Zagadnienia związane z POChP poruszane 

są na gruncie nauki, jednak kontekst reakcji przystosowawczych i ich związek z satysfakcją 

życia badanych wskazuje na nowatorskie podejście do tematu. Przyjmuje on charakter 
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istotnych przesłanek do dokonywania wstępnych założeń uzasadniających słuszność kolejnych 

badań w zaproponowanym  kierunku na większej populacji i dodatkowym doborem zmiennych.   

 

W publikacji nr 5 pt.: Injuries treated in hospital among urban and rural inhabitants 

of eastern Poland badanie prowadzono w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kraśniku w 2011roku. Badaniem objęto pacjentów hospitalizowanych w 

Oddziale Chirurgii Urazowej z Pododdziałem Ortopedycznym, którzy ulegli urazom. 

Analizowano urazy w dni powszednie i świąteczne wraz z podziałem na pory dnia: rano (6.00-

14.00), popołudnie (14.00-22.00) i noc (22.00 – 8,00). 

Pacjenci zamieszkiwali 10 gmin Powiatu Kraśnickiego, z czego 8 z nich były to gminy 

wiejskie, jedna gmina miejska i jedna miejsko – wiejska, łącznie 2 miasta i 206  miejscowości 

wiejskich. Gminy wiejskie to: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Trzydnik Duży, 

Szastarka, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek. Gminę miejską stanowiło miasto Kraśnik. 

Analizowana gmina miejsko-wiejska to miasto i gmina Annopol. W tym przypadku 

rozdzielono mieszkańców na zamieszkałych w mieście Annopol i w terenach wiejskich tej 

gminy. 

 W opracowaniu statystycznym wyniki badań (po wyliczeniu odsetka) zestawiono                    

w tabelach oraz zilustrowano na rycinach (wykresach). W analizie statystycznej wykorzystano 

weryfikacje hipotez statystycznych na podstawie testów nieparametrycznych: testu U Manna-

Whitneya i test chi2 Pearsona, testu dokładności Fishera (które były opisane w innej części 

autoreferatu). Istotność zależności pomiędzy badanymi cechami stwierdzano na poziomie p< 

0,05. 

 Łącznie przeanalizowano dokumentację medyczną dotyczącą 795 pacjentów. Na 

potrzeby statystyki opisowej wyliczono odsetki w poszczególnych grupach. W badaniu udział 

wzięło 326 kobiet (41%) i 469 mężczyzn (59%). Były to osoby w wieku od 10 lat do 99 lat, 

średnia wieku wynosiła 54 lata. Największy odsetek stanowili chorzy w wieku 50 – 59 lat 

(19%). Pacjenci po urazach hospitalizowani w SP ZOZ w Kraśniku, to osoby mieszkające na 

terenie gminy miejskiej - 27,3% (217 chorych) i gmin wiejskich -  72,7% (578 chorych). Na 

wykresie kołowym w pracy nr 5 przedstawiono strukturę wieku badanych. 

W przeanalizowanym okresie urazom uległo 795 osób, w tym 326 kobiet (41%) i 469 

mężczyzn (59%). Stwierdzono statystycznie istotną różnicę w liczbie urazów u mężczyzn przy 

zastosowaniu testu (u=5,072; p<0,001). 

Lokalizacja urazów w badanej populacji w zależności od płci została przedstawiona w 

tabeli zbiorczej, a do jej analizy zastosowano test chi2 Pearsona. W tabeli uwzględniono 
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kategorię uraz - (występowanie w danej części ciała) oraz płeć. Najczęściej diagnozowanymi 

urazami były urazy głowy (18,87%), łokcia i przedramienia (16,86%) oraz kolana i podudzia 

(16,60%). Wśród kobiet dominowały urazy biodra i uda (23,31%) oraz łokcia i przedramienia 

(22,70%), zaś u mężczyzn – głowy (21,75%) oraz kolana i podudzia (18,98%). Znaczną różnicę 

u kobiet (23,31%) i mężczyzn (7,46%) zarejestrowano w urazach biodra i uda. 

Urazy biodra i uda charakterystyczne były dla osób starszych, średnia wieku wynosiła 

75,86 lat, zaś urazy nadgarstka i ręki u osób najmłodszych, średnia 38,88 lat. Pozostałe urazy 

wraz z przypisaną średnią wieku pacjentów nimi dotkniętych przedstawiono na wykresie 

kolumnowym. Stwierdzono istotne różnice między średnim wiekiem pacjentów a  urazami 

(p<0,01). 

 W gminie miejskiej do najczęstszych urazów zaliczono urazy głowy (20,28%), łokcia i 

przedramienia oraz kolana i podudzia (po 15,67%), brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa 

lędźwiowego i miednicy (14,75%), biodra i uda (14,29%) oraz barku i ramienia (12,44%). 

Najrzadziej diagnozowano urazy szyi i klatki piersiowej - 1,38%. 

W gminach wiejskich najliczniejsze urazy to: głowy - 18,34%, łokcia i przedramienia - 

17,30%, kolana i podudzia - 16,96% oraz biodra i uda - 13,84%. Uzyskane wyniki były istotne 

statystycznie (p=0,021385). 

Następnie przeanalizowano pory, w których występowały poszczególne urazy. 

Najczęstszymi urazami w dni powszednie i świąteczne były odpowiednio: urazy głowy 

(19,34%; 17,37%), kolana i podudzia (17,69%; 13,16%), łokcia i przedramienia (16,86%; 

16,84%), biodra i uda (13,22%; 16,32%). Nie były to różnice istotne statystycznie 

(p=0,421809). 

 W porze nocnej najliczniejsze urazy dotyczyły głowy - 34,43% i kolana i podudzia - 

18,03%. W porze rannej dochodziło do urazów łokcia i przedramienia (21,18%) oraz kolana i 

podudzia (17,73%), natomiast w południe do najczęstszych urazów zaliczono urazy głowy  - 

19,82% i biodra i uda - 15,24%. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy porą dnia a rodzajem 

urazu (p=0,006765). 

 Kolejnym elementem analizy danych było zbadanie długości hospitalizacji badanych. 

Najdłuższy okres hospitalizacji (8 – 82 osobodni) dotyczył urazów biodra i uda - 64,86%. W 

przedziale czasowym 4 – 7 osobodni były to urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa 

lędźwiowego i miednicy - 41,67%, 2 – 3 osobodni urazy szyi 58,82% oraz 0 – 1 osobodni – 

urazy łokcia i przedramienia - 58,96%. Były to różnice istotne statystycznie (p=0,00000). 

Liczba osobodni hospitalizacji z powodu urazu mieściła się w zakresie od 1 do 82. 

Najliczniejsza grupę stanowili pacjenci leczeni od 0 do 1 osobodni - 25,91% (206 osób)  i od 2 
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do 3 osobodni – 25,66% (204 osoby). Rozkład osobodni hospitalizacji u kobiet i mężczyzn był 

zbliżony. Czas pobytu mężczyzn wynosił 0 – 1 i 2 – 3 osobodni (po 25,80%), natomiast pobyt 

kobiet na oddziale trwał najczęściej 0 – 1 osobodni (26,07%). Nie stwierdzono istotnej 

zależności pomiędzy liczbą osobodni a płcią (p=0,988480). 

Czas hospitalizacji mieszkańców wsi mieścił się w głównie w przedziale 0 – 1 osobodni  

(26,64%), zaś pacjentów mieszkających w mieście 4 – 7 osobodni (25,81%). Rozkład liczby 

osobodni hospitalizacji w gminie miejskiej i wiejskiej był zbliżony. Nie stwierdzono istotnej 

zależności pomiędzy liczbą osobodni pobytu w szpitalu a rodzajem gminy (p= 0,798734). 

 Najdłuższy czas hospitalizacji, od 8 do 82 osobodni, osiągnięto w odniesieniu do 

pacjentów w wieku powyżej 90 lat. Dotyczyło to 50,00% pacjentów  w przedziale wiekowym 

90 – 99 lat. Pozostałe zależności między czasem hospitalizacji a grupami wiekowymi 

pacjentów przedstawiono w tabeli zbiorowej. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy liczbą 

osobodni pobytu w szpitalu a wiekiem (p=0,000000). 

Najwyższą średnią liczbę osobodni  odnotowano dla  osób z urazami biodra i uda, dla 

pozostałych rodzajów urazów czas hospitalizacji przedstawiono na ryc.3. Stwierdzono istotne 

różnice między liczbą osobodni a urazami doznanymi w wymienionych umiejscowieniach (p 

=0,0000). Średni czas pobytu w szpitalu kobiet był dłuższy - 5,91 osobodni niż mężczyzn – 

5,47 osobodni (p=0,7204). 

Średni czas hospitalizacji mieszkańców wsi był krótszy niż osób mieszkających w 

mieście (5,83 osobodnia) i wyniósł 5,59 osobodnia (p=0,2250, nie istnieją różnice istotne 

statystycznie). 

Osoby, które doznały urazu w dzień powszedni były hospitalizowane krócej (5,48 osobodni) 

niż te, u których do urazu doszło w święto (6,22 osobodni) – brak statystycznie istotnych różnic 

(p=0,1660). 

Średni czas pobytu w szpitalu po urazach powstałych nocą był najdłuższy i wynosił 6,75 

osobodnia, natomiast po urazach doznanych w porze rannej – najkrótszy (4,89 osobodnia). Były 

to różnice istotne (p=0,0003). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że do urazów najczęściej 

dochodziło rano w 51,07% przypadków, nieco mniej urazów miało miejsce w godzinach 

południowych (41,26%), natomiast 7,67% pacjentów  doznało urazu w nocy. Zarówno u kobiet 

(49,39%), jak i u mężczyzn (52,24%) najczęściej do urazów dochodziło w porze rannej. 

Przewagę odnotowano w częstości powstawania urazów w porze południowej u kobiet 

(46,63%) w stosunku do urazów u mężczyzn (37,53%), w przeciwieństwie do urazów mających 



  Załącznik nr 2  

Dr n. med. Bartłomiej Drop  Autoreferat w języku polskim 

36 

 

miejsce w nocy (10,23% mężczyźni, 3,99% kobiety). Stwierdzono istotną zależność pomiędzy 

występowaniem urazów w wymienionych porach dnia a płcią (p=0,000937). 

Urazy, do których doszło w porze rannej w głównej mierze dotyczyły osób ze średnią 

wieku 55,26 lat. Wiek osób z urazami powstałymi w nocy to 41,87 lat, zaś urazy powstałe w 

ciągu dnia zaobserwowano u pacjentów ze średnią wieku 54,74. Były to różnice istotne 

statystycznie (p=0,00003).  

W większym odsetku dochodziło do urazów wśród mieszkańców gminy wiejskiej 

(72,70%) niż miejskiej (27,30%). Na wsi częściej urazów doznawali mężczyźni – 75,69%, w 

mieście kobiety – 31,60%. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy rodzajem gminy a płcią 

(p=0,023280)  

 Do urazów dochodziło częściej w dni powszednie (76,10%) niż świąteczne (23,90%), 

zarówno u mężczyzn - 75,69%, jak i kobiet – 76,69%. Rozkład urazów w badanych dniach u 

mężczyzn i kobiet był zbliżony. Nie stwierdzono zatem istotnej zależności pomiędzy dniem 

powstania urazu a płcią (p= 0,7464). 

Nie stwierdzono również istotnej zależności pomiędzy dniem wystąpienia urazu a 

gminą (p=0,337438). Znacznie częściej dochodziło do urazów w dni powszednie – 76,10% 

(605 osób), zarówno u mieszkańców wsi – 76,99% , jak i miasta – 73,73%. 

Podobnie nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy porą dnia, kiedy doszło do urazu 

a gminą (p=0,7464). Najczęściej urazy miały miejsce w porze rannej – 51,07%%. Rozkład 

urazów w porze rannej w gminie miejskiej i wiejskich był zbliżony (odpowiednio: 50,69% i 

51,21%). Najmniejszy odsetek urazów dla obydwu rodzajów gmin odnotowano w porze nocnej 

- 7,67%. W gminie wiejskiej, nieznacznie częściej w porównaniu z gminą miejską, dochodziło 

do urazów rano i nocą. 

Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoliły na sformułowanie następujących 

wniosków: 

1. Przeprowadzona analiza dokumentacji medycznej pozwala stwierdzić, że urazy częściej 

występowały wśród mężczyzn.  

2. Najczęściej urazy dotyczyły biodra i uda u kobiet, zaś u mężczyzn – głowy. 

3. Zarówno w gminie miejskiej, jak i wiejskich dominowały te same rodzaje urazów. 

4. Najczęściej urazy zdarzały się w populacji pacjentów mieszkających na wsi  

(3/4 wszystkich urazów). 

5. Do urazów dochodziło najczęściej w dni powszednie (3/4 urazów), w porze rannej  

(1/2 przypadków). 

6. Czas hospitalizacji z powodu urazu był zależny od rodzaju urazu i wieku pacjenta.  
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4.3.4. Podsumowanie 

 

Zaprezentowany w ramach osiągniecia naukowego cykl prac pt.: „Zastosowanie, rola i 

znaczenie wybranych metod analizy danych medycznych w badaniach z obszaru nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu” został opracowany pod względem poprawnego wykonania pracy 

badawczej oraz doboru, a także zastosowania odpowiednich metod i technik statystycznych do 

analizy danych zebranych przez badacza. Pierwsza część autoreferatu dotycząca opisu etapów 

eksperymentu badawczego, może posłużyć innym naukowcom jako schemat postepowania w 

odpowiednim i poprawnym przygotowaniu badania naukowego. Z kolei druga część może 

pomóc badaczom w doborze odpowiednich testów i metod statystycznych do opracowania 

poprawnych analiz danych medycznych zgromadzonych przez nich. Zastosowanie 

omówionych w autoreferacie metod statystycznych w realizowanych badaniach pozwala 

również na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez badaczy wyników, a one same mogą 

być wykorzystane do tworzenia nowoczesnych programów prewencyjnych dla grup osób o 

pewnych rodzajach zagrożeń. Współczesna medycyna, opierająca się na dowodach i faktach, 

wykorzystująca zaawansowane technologie, nie może dziś funkcjonować bez wykorzystania 

odpowiednio opracowanego procesu badawczego, a także stosownie dobranych do niego metod 

i obliczeń statystycznych. Zrozumienie istoty prawidłowego stosowania metod statystycznych 

w naukach medycznych jest coraz bardziej popularne, a żadne wysoko punktowane 

międzynarodowe czasopismo medyczne i z zakresu nauk o zdrowiu, nie będzie zainteresowane 

publikacją artykułu, który nie będzie miał odpowiednio opracowanych statystycznie wyników 

badań.  

Analizując wspomniany cykl prac pod względem zaprezentowanej tematyki (prace nr 

1, nr 2 i nr 3), uzyskane wyniki oraz wysunięte na ich podstawie wnioski mogą być 

wykorzystane przez innych badaczy do dalszych rozważań na temat analizowanych w pracach 

udziału wirusów w mechanizmie chorób. Wiedza o nich może dostarczyć cennych informacji 

w przyszłej terapii oraz może pomóc w opracowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, a 

także może posłużyć do wyjaśnienia ich roli w rozwoju raka np. z powodu zachodzących zmian 

genetycznych. Wyniki prac mogą także przyczynić się zrozumienia kompleksowego 

mechanizmu transformacji jakiemu ulegają komórki nowotworowe podczas zakażenia 

wirusowego. 

Zagadnienia związane z POChP (praca nr 4) poruszane są często na gruncie naukowym, 

jednak kontekst reakcji przystosowawczych i ich związek z satysfakcją z życia badanych 

wskazuje na nowatorskie podejście do tematu. W związku z tym, przyjmuje on charakter 
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istotnych przesłanek do dokonywania wstępnych założeń uzasadniających słuszność kolejnych 

badań w zaproponowanym  kierunku na większej populacji i dodatkowym doborem zmiennych, 

a także wykorzystywanie metod statystycznych w ocenie jakości życia w innych chorobach 

przewlekłych. 

W przypadku pracy nr 5 jej wyniki mogą posłużyć badaczom w dalszych rozważaniach 

na temat urazów i ich poszczególnych rodzajów występujących u mieszkańców mniejszych 

miejscowości, gmin i powiatów. Mogą one być bazą do dalszych badań. 

 Ponadto wyniki wszystkich zaprezentowanych prac mogą zostać przedstawione 

szerszemu gronu odbiorców na konferencjach i zjazdach naukowych w kraju i na świecie.  

 Wpłyną one także na odpowiednie zorganizowanie w szpitalu jednostek, które są 

odpowiedzialne za ratowanie życia i zdrowia chorych z urazami. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

5.1. Analiza bibliometryczna 

 

Podsumowanie działalności naukowo-badawczej przedstawia analiza bibliometryczna 

opracowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

28.01.2019r., która została zamieszczona w Załączniku nr 4 do niniejszego autoreferatu.  

 

Analiza bibliometryczna publikacji  w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego   

  I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe   

 A. w czasopismach z Impact Factor: 11; IF=23,456; PK (MNiSzW) = 240, 

 B. w czasopismach bez  Impact Factor  29; PK (MNiSzW) = 177 

II. Opisy przypadków: 1 

 A. w czasopismach z Impact Factor: 1; IF=1,196; PK (MNiSzW) = 15 

 B. w czasopismach bez Impact Factor  - brak rekordów       

III. Prace poglądowe    

 A. w czasopismach z Impact Factor  - bark rekordów 

 B. w czasopismach bez Impact Factor: 19; PK (MNiSzW) = 135 

Łączna punktacja (dla pkt. I – III):       

IF = 24,652                

KBN/MNiSW = 567 
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IV. Rozdziały w podręcznikach:    

 A. międzynarodowych: 1      

 B. krajowych: 17   

 C. Autorstwo monografii lub podręcznika: 2  

C1.w języku angielskim: 0       

C2. w języku polskim lub innym niż angielski: 2 

 

V. Prace popularno-naukowe i inne , liczba prac:  3 

 

VI. Redaktor naczelny czasopisma o zasięgu:   

 A. międzynarodowym: 0          

 B. krajowym: 0 

VII. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego 

lub serii wydawniczej:        

A. w języku angielskim; 0              

B. w języku polskim lub innym niż angielski: 3     

 

Informacje dodatkowe:  

    

VIII. Liczba streszczeń:     

 A. ze zjazdów międzynarodowych: 18       

 B. ze zjazdów krajowych: 12 

       

IX. Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism: 0  

X. Liczba listów do redakcji czasopism:  0 

XI. Liczba publikacji z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych: 0    

 

Liczba cytowań wg. bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań): 18  

Liczba cytowań według bazy Scopus (bez autocytowań): 18 

h-index według bazy Web of ScienceTM Core Collection: 3 

h-index według bazy Scopus: 3 

  

Analizę bibliometryczną wykonano zgodnie z komunikatem CK w sprawie analizy 

bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora z dnia 22.01.2018 r 
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Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 

opublikowania. 

2016 2017 2018 2019 

3,488 IF 14,054 IF 4,072 IF 3,038 IF 

24,652 IF 

 

 

5.2. Charakterystyka pozostałego dorobku naukowego 

 

Moje zainteresowania badawcze nie były skupione jedynie na zagadnieniu 

przedstawionym jako główne osiągnięcie naukowe. Poza powyższym cyklem 5 prac będących 

podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o 

zdrowiu, tematyka prowadzonych przeze mnie prac naukowo - badawczych mieści się w innych 

obszarach nauki i można ją podzielić na następujące zagadnienia: 

1. Zdrowie publiczne, a w jego ramach: 

- Informatyzacja w ochronie zdrowia, 

- Zarządzanie i organizacja ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w 

ochronie zdrowia, 

- Psychiatria środowiskowa. 

 

W poniższej charakterystyce nie zostały uwzględnione wszystkie opublikowane prace. 

Szczegółowa lista publikacji, które nie wchodzą w skład osiągnięcia naukowego została 

dołączona do autoreferatu jako załącznik nr 4. 

 

5.2.1. Zdrowie Publiczne 

 

Od lat Zdrowie Publiczne jako nauka i dziedzina wiedzy jest jednym z kluczowych 

przedmiotów nauczania we wszystkich ważniejszych ośrodkach uniwersyteckich, nie tylko 

medycznych w Polsce i Europie, ale także na świecie. Jej dynamiczny rozwój trwa 

nieprzerwanie od ponad 25 lat, a wachlarz tematyki i jego zakres są niezwykle obszerne. Można 

więc bez wahania stwierdzić, że jest to nauka multidyscyplinarna [3]. W jej ramach można 

m.in. wyróżnić zagadnienia związane ze zdrowiem, epidemiologią i statystyką, zarządzaniem 

w ochronie zdrowia, chorobami cywilizacyjnymi, promocją i edukacją zdrowotną, 

zagrożeniami oraz wiele innych. Analizując tą dziedzinę pierwszym elementem, który należy 
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zdefiniować, aby móc rozpocząć swoje naukowe badania i rozważania jest właśnie zdrowie, 

które do pewnego momentu funkcjonowało w nauce w znaczeniu jednostkowym a nie 

populacyjnym – publicznym. W przeszłości było także charakteryzowane w bardzo prosty 

sposób jako brak choroby lub stan odmienny od choroby.  

Najbardziej rozpowszechnioną definicją zdrowia jest ta, sformułowana w 1946 roku 

przez Światową Organizację Zdrowia, choć w literaturze podaje się ponad 300 prób określenia 

tego terminu. Brzmi ona: „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także 

stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)” 

[26]. Wynika z niej, że na dobre zdrowie składają się trzy czynniki, mentalny, fizyczny oraz 

społeczny, gdzie żaden z nich nie może funkcjonować bez innego wymienionego, żeby spełniać 

kryterium pełnego zdrowia. Jest ono niewątpliwie uważane za największą wartość dla każdego 

człowieka. 

Jak zostało wspomniane powyżej, zdrowie to bezapelacyjnie jedno z priorytetowych 

dóbr cenionych przez ludzi, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, wieku, płci, rasy, 

wyznania, wykonywanego zawodu czy statusu finansowego. W dzisiejszych czasach „zdrowie” 

jest uznawane za wskaźnik, przesłanka stanowiąca o pomyślnym, życiu pełnym sukcesów i 

szczęścia. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest nam ono dane na całe życie, a jego stan może 

ewoluować w zależności od różnych czynników zewnętrznych (wpływ otoczenia) i 

wewnętrznych (działania własne). To dzięki zdrowiu jesteśmy w stanie poprawnie 

funkcjonować, uczyć się, rozwijać, pracować, zdobywać nowe doświadczenia, awansować, 

dbać o przyszłość naszą i bliskich [25]. 

Zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań dotyczących niemal wszystkich 

aspektów zdrowia społeczeństwa. Kluczowym słowem jest w tym przypadku zdrowie, a nie 

medycyna. Słowo publiczne podkreśla więc, że działania w jego ramach mają zapewnić i 

umocnić zdrowie ludzi. Opierają się one na zorganizowanym wysiłku społeczeństwa, a nie 

indywidualnych staraniach i zabiegach [23].  

Początkowy zakres działań zdrowia publicznego był stosunkowo niewielki. Odnosił się 

tylko i wyłącznie do problemów natury higienicznej i chorób zakaźnych. Z biegiem czasu jego 

znaczenie zaczynało nabierać wartości i współcześnie obejmuje ono praktycznie wszystkie 

aspekty zdrowotności różnych zbiorowości. W literaturze istnieje wiele definicji, ale jedną z 

najbardziej zwięzłych, ujmujących w pełni istotę zagadnienia jest sformułowana przez Donlada 

Achesona w raporcie o stanie zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii: „Jest to nauka i sztuka 

zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez organizacje 

zbiorowych wysiłków społeczeństwa” [3].  
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W ramach zainteresowań badawczych autora związanych właśnie z tą dziedziną, zostały 

poruszone liczne zagadnienia m. in.: styl życia, jakość życia i samoocena, choroby 

cywilizacyjne – otyłość, problemy zdrowotne związane z funkcjonowaniem jelita cienkiego, 

zagrożenia – wykluczenie społeczne i wypadki, uzależnienia, komunikacja w sektorze ochrony 

zdrowia, relacje pacjent – personel medyczny, potrzeby zdrowotne społeczeństwa polskiego, 

edukacja zdrowotna, jakość opieki medycznej, satysfakcja z opieki medycznej. Prace przy 

udziale współautorów opracowane zostały w formie publikacji (oryginalnych i przeglądowych) 

w czasopismach krajowych, rozdziałów w monografii oraz doniesień na konferencjach, 

zjazdach naukowych w kraju i za granicą (Ukraina). Prace były wykonane w ramach 

multidyscyplinarnych zespołów badawczych działających na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie i innych (Warszawski Uniwersytet Medyczny). 

Ponieważ był to jeden z głównych nurtów mojego zainteresowania badawczego, dlatego 

do obszaru omawianego dorobku naukowego można zaliczyć większość przygotowanych i 

opublikowanych prac. Ich dokładny wykaz znajduje się w załączniku nr 3 dołączonym do 

niniejszego autoreferatu. 

W ramach działalności naukowej związanej z tematyką zdrowia publicznego byłem 

członkiem zespołu realizującego projekt:  

1. „Zachowania zdrowotne dorosłej populacji województwa lubelskiego” w zakresie 

działalności statutowej w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego, a także 

realizowałem przy współpracy z ISAP w Lublinie oraz NIZP i PZH projekty: 

2. “Cross-border E-Centre for Cultural Cooperation Lublin-Lutsk”, implemented 

under the Umbrella Project “Borderland Culture as a Bridge to the Integration of 

Local Communities in the Bug Euroregion”, co-funded by the European Union 

under the Cross-border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-

2013, Priority 3 Networking and people-to-people cooperation, Measure 3.2. Local 

communities’ initiatives. Micro-project “Cross-border E-Centre for Cultural 

Cooperation Lublin-Lutsk” pursued by the Institute of Public Administration Affairs 

in Lublin in partnership with the City Council of Lutsk, w ramach którego powstała 

publikacja:  

 

Healthy lifestyle as a future problem of the Polish and Ukrainian border areas. 

[AUT.] BARTŁOMIEJ DROP, KATARZYNA DROP. W: Cross-border Polish-Ukrainian 

cultural cooperation in the Bug Euroregion. Ed. Janusz Niczyporuk Lutsk 2014, Instytut Spraw 

Administracji Publicznej, s. 27-43, bibliogr. poz. 25, 978-83-915201-3-0. (MNiSW=10) 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,79427/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,79427/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,79427/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,79427/
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3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” - „Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w 

świetle stosowanych procedur medycznych” Swiss Contribution przy współpracy 

NIZP i PZH.  

 

Do obszaru omawianego dorobku naukowego można zaliczyć wymienione poniżej 

prace: 

Lifestyle of the elderly living in rural and urban areas measured by the 

FANTASTIC Life Inventory. [AUT.] ALINA DELUGA, BOGUMIŁA KOSICKA, BEATA 

DOBROWOLSKA*, AGNIESZKA CHRZAN-RODAK, KRZYSZTOF JUREK, IRENA 

WROŃSKA, ANNA KSYKIEWICZ-DOROTA, MARIAN JĘDRYCH, BARTŁOMIEJ 

DROP. Ann. Agric. Environ. Med. 2018 vol. 25 nr 3 s. 562-567, bibliogr. poz. 37. DOI: 

10.26444/aaem/86459 (IF=1,116; MNiSW=20) 

 

International strategies in the face of aging population. [AUT.] BARTŁOMIEJ 

DROP, MARIAN JĘDRYCH, AGNIESZKA BARAŃSKA*, EWELINA FIRLEJ, MARIOLA 

JANISZEWSKA. Pol. J. Public Health 2016 t. 126 nr 2 s. 55-58, bibliogr. poz. 27. DOI: 

10.1515/pjph-2016-0011 (MNiSW=8) 

 

Physician-patient communication in healthcare facilities.(Komunikacja lekarz-

pacjent w placówkach służby zdrowia.). [AUT.] KATARZYNA DROP*, BARTŁOMIEJ 

DROP. Zesz. Nauk. KUL 2016 vol. 59 nr 3 s. 109-123, bibliogr. poz. 24, streszcz. (MNiSW=10) 

 

Patient-doctor communication in healthcare facilities - pt 2. [AUT.] KATARZYNA 

DROP, BARTŁOMIEJ DROP, MICHAŁ SKOLIMOWSKI. Zesz. Nauk. KUL 2017 vol. 60 nr 

2 s. 425-444, bibliogr. streszcz.  (MNiSW=10) 

 

Assessment of lifestyle of American football players training in Poland. [AUT.] 

DOMINIK OLEJNICZAK*, JUSTYNA LECIEJEWSKA, URSZULA RELIGIONI, 

WOJCIECH BORATYŃSKI, AGNIESZKA BARAŃSKA, BARTŁOMIEJ DROP. J. Educ. 

Health Sport 2018 vol. 8 nr 8 s. 163-170, bibliogr. DOI: 10.5281/zenodo.1304266 (MNiSW=7) 

 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86897/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86897/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86897/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86897/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86897/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86897/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,83616/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,83616/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,83616/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,83616/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86281/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86281/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86281/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86282/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86282/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86282/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87535/
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Zjawisko występowania stalkingu wśród młodzieży. [AUT.] MARIOLA 

JANISZEWSKA, PATRYCJA OZDOBA, JAGODA KONARSKA, BARTŁOMIEJ DROP, 

AGNIESZKA BARAŃSKA, DOMINIKA TYPEK. W: W drodze do brzegu życia: praca 

zbiorowa. T. 16. Pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, 

Wojciecha Kułaka Białystok 2018, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 672-687, 

bibliogr, [CD-ROM], 978-83-946571-9-2. (MNiSW=5) 

 

Health education as an important tool in the healthcare system. [AUT.] DARIA 

PRZYBYLSKA, ANDRZEJ BORZĘCKI*, BARTŁOMIEJ DROP, PIOTR PRZYBYLSKI, 

KATARZYNA DROP. Pol. J. Public Health 2014 t. 124 nr 3 s. 145-147, bibliogr. DOI: 

10.2478/pjph-2014-0032 (MNiSW=4) 

 

Redakcja monografii: 

Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia. T. 1 [online]. [RED.] PAWEŁ 

KICIŃSKI, BARTŁOMIEJ DROP. Lublin 2016, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ss. 298, 

[przeglądany 7 września 2016]. Dostępny w:http://bc.wydawnictwo-

tygiel.pl/public/assets/97/Post%C4%99p%20medyczny%20w%20leczeniu%20i%20ochronie

%20zdrowia.%20tom%20I%20SC.pdf, 978-83-65598-17-2. (MNiSW=4) 

 

Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia. T. 2 [online]. [RED.] 

BARTŁOMIEJ DROP, PAWEŁ KICIŃSKI. Lublin 2016, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 

ss. 279, [przeglądany 9 września 2016]. Dostępny w: http://bc.wydawnictwo-

tygiel.pl/public/assets/112/Post%C4%99p%20medycyny%20w%20leczeniu%20i%20ochroni

e%20zdrowia%20tom%202%20-%20S%20C.pdf, 978-83-65598-18-9. (MNiSW=4) 

 

5.2.2. Informatyzacja w ochronie zdrowia  

 

Moje zainteresowania związane z tematyką informatyzacji w sektorze usług 

medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem systemów radiologicznych) zaczęły się jeszcze 

przed podjęciem pracy naukowej na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie. W latach 2008-2010 pracowałem jako regionalny dyrektor sprzedaży w firmie 

zajmującej się produkcją oprogramowania dla zakładów diagnostyki obrazowej, a w 

szczególności systemów do zarządzania dokumentacją medyczną (alfanumeryczną i obrazową) 

pacjentów – radiologiczny system informacyjny RIS oraz archiwizacyjny PACS, system 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87502/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87502/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87502/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87502/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87502/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87502/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,78110/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,78110/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,78110/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,78110/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83574/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83574/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83574/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83574/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,83574/
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dystrybucji WEB oraz teleradiologia. Na bazie doświadczeń zdobytych w ramach 

zajmowanego stanowiska powstała w roku 2011 moja rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola 

i znaczenie Radiologicznych Systemów Informacyjnych RIS i Archiwizacyjnych PACS w 

pracy zakładów radiologii w Lublinie.”  

Informatyzacja, a w szczególności diagnostyka obrazowa i radiologia to jedne z 

najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Proces leczenia pacjenta musi być 

dopracowany przez lekarza w najdrobniejszych szczegółach, dlatego właśnie tempo zmian 

technologicznych i technicznych w tych obszarach jest tak istotne w odzyskiwaniu pełni 

zdrowia przez pacjenta. Postawienie trafnej diagnozy opiera się właśnie m.in.: na 

wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu radiologicznego, a jego dokładność i precyzja 

pozwalają lekarzowi na bardziej trafne, szybsze i skuteczne wdrażanie u chorego procesu 

terapeutycznego. Szybkie tempo rozwoju technologicznego zmusza nas więc do coraz bardziej 

rewolucyjnego postępowania w każdej dziedzinie życia. W związku z tym na całym świecie 

codziennie przeprowadzane są liczne badania naukowe, powstają nowe zaawansowane 

urządzenia oraz systemy lub modyfikowane i ulepszane są te już istniejące. Wszystko to 

odbywa się w konkretnym celu – żeby ludziom, pacjentom umożliwić lepsze życie oraz 

zwiększyć dostęp do ochrony zdrowia wykorzystującej najnowocześniejsze zdobycze techniki. 

Z drugiej strony nowoczesne technologie pomagają również lekarzom w odkrywaniu 

dotychczas nie rozpoznanych przypadków medycznych oraz opracowaniu ich nowoczesnego 

leczenia. Dlatego właśnie tylko nieliczne szpitale, przychodnie, pracownie RTG wykorzystują 

w swojej pracy klasyczne, analogiczne zdjęcia rentgenowskie, które powstają w wyniku 

obróbki chemicznej, nie zastępując ich radiografią cyfrową pośrednią lub bezpośrednią.  W 

bieżących czasach bardzo popularne, a nawet niezbędne i pożądane stały się dodatkowo 

specjalistyczne systemy informatyczne, służące do obsługi poszczególnych pracowni, wśród 

nich wymienić można właśnie systemy do obsługi zakładów diagnostyki obrazowej. Dzięki 

implementacji tego typu rozwiązań możliwa stała się także integracja pomiędzy urządzeniami 

i aplikacjami działającymi w placówce medycznej, gdzie systemy informatyczne 

wykorzystywane są obecnie do świadczenia nowoczesnych form usług medycznych. Obecnie 

komputer wraz zainstalowanym oprogramowaniem jest więc w pracy lekarza elementem, bez 

którego nie może sformułować dokładnej diagnozy. W dzisiejszych czasach radiologia jest 

bezapelacyjnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, a technologie 

informacyjne oraz systemy informatyczne to podstawowe narzędzia w pracy lekarzy różnych 

specjalności. 
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Celem zaprezentowanych w tym zakresie prac była próba wyjaśnienia i omówienia 

korzyści, problemów, wpływu na efektywności zarządzania, wynikających z wprowadzenia 

cyfrowej obróbki zdjęć RTG oraz implementacji nowych systemów informatycznych do 

szpitala, a zwłaszcza do pracowni diagnostycznych, a także pokazania zalet wdrożenia 

systemów w funkcjonowaniu i pracy zakładów radiologii. W związku z tym, w  pracach 

omówiono podstawowe pojęcia związane z tak potrzebną w dzisiejszych czasach 

informatyzacją szpitali oraz wyjaśniono i opisano podstawy funkcjonowania systemów 

informatycznych – ich poszczególnych modułów i radiologicznego w obrębie całej jednostki 

ochrony zdrowia. 

Do obszaru omawianego dorobku naukowego można zaliczyć wymienione poniżej 

prace: 

Wzrost poziomu efektywności zarządzania w pracowniach diagnostyki obrazowej 

przy wykorzystaniu radiologicznego systemu informatycznego (RIS) i systemu 

archiwizacyjnego (PACS).(The increase in management efficiency in laboratories of 

diagnostic imaging using Radiological Information System (RIS) and Picture Archiving 

and Communication System (PACS).). [AUT.] BARTŁOMIEJ DROP. Rocz. Kol. Anal. 

Ekon. 2014 nr 35 s. 77-89, bibliogr. sum. (MNiSW=6) 

 

Wdrożenie radiologicznego systemu informatycznego RIS i archiwizacyjnego 

PACS w pracowniach diagnostyki obrazowej i korzyści z nim związane.(Implementation 

of Radiological Information System (RIS) and Picture Archiving and Communication 

System (PACS) in Diagnostic Imaging Laboratories and the benefits associated with it.). 

[AUT.] BARTŁOMIEJ DROP. Rocz. Kol. Anal. Ekon. 2014 nr 35 s. 61-76, bibliogr. sum. 

(MNiSW=6) 

 

Medyczne systemy elektronicznej wymiany danych w szpitalu.(Medical electronic 

data interchange (EDI) systems in hospitals.). [AUT.] BARTŁOMIEJ DROP, MARZENA 

FURTAK-NICZYPORUK. Rocz. Kol. Anal. Ekon. 2013 nr 29 s. 569-582, bibliogr. sum. 

(MNiSW=6) 

 

 

 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,79437/
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The assessment of functionality of the Diagnosis-Related Group (DGR) system by 

its users.(Ocena funkcjonalności systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) przez 

użytkowników.). [AUT.] RAFAŁ WŁACH*, PIOTR KSIĄŻEK, BARTŁOMIEJ DROP, 

JOANNA TKACZUK-WŁACH. Zdr. Publ. 2013 t. 123 nr 1 s. 3-6, bibliogr. streszcz. 

(MNiSW=4) 

 

Digital hospitals. How to navigate them?(Cyfrowy szpital. Jak się w nim 

odnaleźć?). [AUT.] PIOTR KSIĄŻEK, BARTŁOMIEJ DROP, MARZENA FURTAK, EWA 

WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA. Zdr. Publ. 2011 t. 121 nr 1 s. 71-75, bibliogr. streszcz. 

(MNiSW=6) 

 

Prace przedstawione poniżej, dotyczące tematyki cyfryzacji i informatyzacji w ochronie 

zdrowia, uzyskały pozytywne recenzje, zostały przyjęte do druku i są po korekcie językowej. 

Zostaną wydrukowane w Rocznikach Kolegium Analiz  Ekonomicznych SGH jeszcze w 2019 

roku. 

Digitalizacja pracowni radiologicznej - wybrane korzyści wynikające z posiadania 

w szpitalu systemu RIS i PACS. [AUT.] BARTŁOMIEJ DROP, KATARZYNA DROP, 

KATARZYNA PIASECKA, MARIAN JĘDRYCH (MNiSW=6) 

 

Dlaczego radiografia cyfrowa? Wybrane wady niecyfrowych systemów 

radiologicznych. [AUT.] BARTŁOMIEJ DROP, KATARZYNA DROP, AGNIESZKA 

BARAŃSKA, MARIOLA JANISZEWSKA (MNiSW=6) 

 

 

5.2.3. Zarządzanie i organizacja ze szczególnym uwzględnieniem 

zarządzania w ochronie zdrowia 

 

 Kolejnym ważnym zagadnieniem w dorobku naukowo-badawczym autora niniejszego 

autoreferatu jest zarządzanie. Jestem absolwentem kierunku: zarządzanie i marketing na 

Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki, w związku z tym moje 

zainteresowania tą tematyką sięgają jeszcze czasów studiów, kiedy aktywnie działałem w Kole 

Naukowym „Młodych Managerów”, które było utworzone i prowadzone przez prof. dr hab. 

Ewę Bojar, kierownika Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką. W trakcie studiów 

licencjackich i magisterskich moje zainteresowania w ramach tej dziedziny skupiały się na 

zagadnieniu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych oraz Offshoringu. Po ukończeniu 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,71586/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,71586/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,71586/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,71586/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,62914/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,62914/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,62914/
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studiów i rozpoczęciu pracy na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zainteresowałem się 

ekonomią zdrowia, a także organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia oraz systemem 

ochrony zdrowia w Polsce.  

Zarządzanie podobnie jak statystyka jest pewnego rodzaju wędrówką przez chaos, na 

bazie którego zarządzający muszą zbudować rzeczywistość, w której będą funkcjonować, przy 

optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków. Wśród nich można wymienić: pomysły, 

ludzi i relację między nimi zachodzące, środki materiale i finansowe. Głównym celem, każdego 

przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju i branży działania będzie przetrwanie i rozwój, nie 

tylko jako całości, ale także jego poszczególnych elementów - działów, pionów czy komórek 

organizacyjnych. Istota zarządzania to współtworzenie całości - wszystkie elementy działające 

w ramach jednego organizmu (organizacji) przyczyniają się do jej powodzenia [9]. 

Zarządzanie w ochronie zdrowia to bardzo obszerna dziedzina, a jej bazowym 

elementem jest system zdrowotny funkcjonujący w danym kraju. Tematyka funkcjonowania i 

rozwoju służby zdrowia w Polsce jest wielopłaszczyznowa i wielowymiarowa. Obejmuje swym 

zasięgiem zagadnienia prawne, ekonomiczne, organizacyjne, medyczne i społeczne, które były 

poruszane przez autora autoreferatu w jego pracach.  

W rozważaniach teoretycznych system opieki zdrowotnej jest definiowany w różny 

sposób. Często używa się zamiennie określenia: 

- system ochrony zdrowia, 

- system opieki medycznej, 

- system opieki zdrowotnej, 

- sektor zdrowia [22]. 

Najbardziej rozpowszechniona definicja podaje, że system zdrowotny (system opieki 

zdrowotnej) traktowany jest jako spójna całość, której liczne i powiązane między sobą części, 

wspólnie oddziałując, wpływają na stan zdrowia populacji [3]. Jak wynika z przytoczonej 

definicji wpisuje się ona w pełni w zakres zarządzania i działania zorganizowanego.  

Obecny system ochrony zdrowia w Polsce ukształtował się dopiero w latach 90-tych 

kiedy w postkomunistycznej Polsce nastąpiła decentralizacja władzy i administracji publicznej, 

a dopiero od początku 1999 roku jest oparty na powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych, 

w ramach których gromadzone są składki przeznaczone na finansowanie świadczeń 

medycznych.  W jego skład wchodzą następujące podmioty: 

- Świadczeniodawcy, 

- Świadczeniobiorcy, 

- Płatnicy, 
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- Ministerstwo Zdrowia 

- Ministerstwo Finansów, 

- Producenci i dostawcy, 

- Organizacje reprezentujące świadczeniodawców i producentów, 

- Organizacje oraz różne instytucje reprezentujące interesy pacjentów [7]. 

System ten ewoluuje do dziś (stale jest na etapie przeobrażeń) i jest tematem rozważań 

wielu teoretyków i praktyków. Dlatego właśnie jest tak bardzo interesującym zagadnieniem dla 

autora referatu.  

Celem prac opublikowanych w ramach tematyki zarządzania w ochronie zdrowia było 

zbadanie oraz analiza jakości, efektywności, problemów i możliwości ich poprawy w 

funkcjonującym w Polsce systemie opieki medycznej na różnych jego płaszczyznach 

(świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy oraz płatnika). 

Niewyobrażalnie szybkie zmiany jakie zachodzą w technologiach medycznych i w 

społeczeństwach, których średnia wieku rokrocznie wzrasta wymuszają podniesienie nakładów 

na leczenie oraz ciągłych zmian w systemie ochrony zdrowia. Rządy i managerowie stale 

poszukują rozwiązań wykorzystując różnego rodzaju modele finansowania poszczególnych 

zakresów świadczeń [7]. Porter i Olmsted Teisberg piszą, że: „Jedyną droga do prawdziwej 

reformy ochrony zdrowia jest zreformowanie natury konkurencji w tym sektorze.” [15].  

W ramach działalności statutowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie autor jest 

kierownikiem zadania badawczego:  

1. ”Strategiczne zarządzanie jakością w oparciu o analizę satysfakcji pacjentów 

placówek medycznych w Polsce”, które wpisuje się w nurt jego zainteresowań. 

Do obszaru omawianego dorobku naukowego można zaliczyć m. in. wymienione 

poniżej prace: 

 

Efficiency as a parameter for assessing the Polish healthcare system. [AUT.] 

MAGDALENA BOGDAN, AGNIESZKA BARAŃSKA, BARTŁOMIEJ DROP, EWELINA 

FIRLEJ, KRZYSZTOF BARTCZAK, MARIOLA JANISZEWSKA. J. Educ. Health Sport 

2018 vol. 8 nr 4 s. 141-146, bibliogr. DOI: 10.5281/zenodo.1214160 (MNiSW=7) 

 

Community system of social support. [AUT.] KRZYSZTOF WŁOCH, JANUSZ 

JAROSZYŃSKI, EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, ANNA JUREK, BARTŁOMIEJ DROP, 

MARZENA FURTAK-NICZYPORUK. Pol. J. Public Health 2017 t. 127 nr 1 s. 37-40, 

bibliogr. DOI: 10.1515/pjph-2017-0008 (MNiSW=8) 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86940/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86940/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86940/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,86940/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85589/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85589/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85589/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85589/
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Efektywność systemu ochrony zdrowia w Polsce.(Effectiveness of the health care 

system in Poland.). [AUT.] MAGDALENA BOGDAN, BARTŁOMIEJ DROP, 

AGNIESZKA BARAŃSKA, EWELINA FIRLEJ, KRZYSZTOF BARTCZAK, MARIOLA 

JANISZEWSKA. J. Educ. Health Sport 2017 vol. 7 nr 2 s. 667-673, bibliogr. sum. DOI: 

10.5281/zenodo.1004682 (MNiSW=7) 

 

Oczekiwania pacjentów wobec podstawowej opieki zdrowotnej. [AUT.] MARIOLA 

JANISZEWSKA, AGNIESZKA BARAŃSKA, EWELINA NADZIEJA, KAROLINA 

GRZESZCZAK, MICHAŁ WOŚ, BARTŁOMIEJ DROP. W: Holistyczny wymiar 

współczesnej medycyny. T. 3. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia R. Łukaszuk, Jolanta 

Lewko, Wojciech Kułak Białystok 2017, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 471-485, 

bibliogr. poz. 21, [CD-ROM], 978-83-944852-5-2. (MNiSW=5) 

 

Efektywność organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

(Effectiveness of the organization of the National Medical Rescue System.). [AUT.] 

MARZENA FURTAK-NICZYPORUK, BARTŁOMIEJ DROP. Stud. Ekon. Zesz. Nauk. UE 

Katowice 2013 nr 168 s. 53-67, bibliogr. poz. 39, sum. (MNiSW=7) 

 

The quality of medical services in primary healthcare centres in selected 

communes of the Lubelskie Voivodeship, as assessed by patients - preliminary reports. 

[AUT.] DARIA PRZYBYLSKA*, PIOTR PRZYBYLSKI, BARTŁOMIEJ DROP, 

KRZYSZTOF CZARNOCKI, WOJCIECH PRZYBYLSKI, KATARZYNA DROP, 

MAGDALENA QUINTON. Pol. J. Public Health 2015 t. 125 nr 4 s. 181-184, bibliogr. poz. 

26. DOI: 10.1515/pjph-2015-0050 (MNiSW=8) 

 

A comparison of the levels of satisfaction with the medical services provided by 

primary healthcare centers in selected communes in Lubelskie Voivodeship. [AUT.] 

DARIA PRZYBYLSKA*, PIOTR PRZYBYLSKI, BARTŁOMIEJ DROP, KRZYSZTOF 

CZARNOCKI, WOJCIECH PRZYBYLSKI, KATARZYNA DROP, MAGDALENA 

QUINTON. Pol. J. Public Health 2016 t. 126 nr 1 s. 8-12, bibliogr. poz. 25. DOI: 10.1515/pjph-

2016-0002 (MNiSW=8) 

 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85807/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85807/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85807/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85807/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85807/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85280/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85280/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85280/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85280/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85280/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85280/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,74471/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,74471/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,74471/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,74471/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82106/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82106/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82106/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82106/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82106/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82106/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82782/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82782/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82782/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82782/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82782/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82782/
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Identyfikacja dobrych praktyk zarządzania handlem na rynku farmaceutycznym 

na przykładzie przedsiębiorstwa farmaceutycznego.(Identification of good management 

practices in the pharmaceutical trade market on the example of the pharmaceutical 

company.). [AUT.] AGNIESZKA BARAŃSKA, BARTŁOMIEJ DROP, ANNA JUREK, 

MAGDALENA MIŃKO, MAREK DERYŁO. Farm. Pol. 2014 t. 70 nr 8 s. 419-423, bibliogr. 

sum. (MNiSW=3) 

 

Civil-law contracts as the solution to the poor accessibility to specialists?(Umowy 

cywilno-prawne rozwiązaniem problemu niskiej dostępności do specjalistów?). [AUT.] 

MAREK KOS, PIOTR KSIĄŻEK, BARTŁOMIEJ DROP, KATARZYNA DROP. Zdr. Publ. 

2012 t. 122 nr 2 s. 111-113, bibliogr. streszcz. (MNiSW=4) 

 

Investments in health care with the use of EU funds.(Inwestycje w ochronie 

zdrowia z wykorzystaniem funduszy unijnych.). [AUT.] MARZENA FURTAK-

NICZYPORUK, PIOTR KSIĄŻEK, BARTŁOMIEJ DROP, EWA WARCHOŁ-

SŁAWIŃSKA, ADAM FAŁKOWSKI, PIOTR OKOŃSKI. Zdr. Publ. 2012 t. 122 nr 4 s. 370-

376, bibliogr. streszcz. (MNiSW=4) 

 

Restructuring of District Hospital in Kraśnik. P. 1 - Neurology.(Restrukturyzacja 

Szpitala Powiatowego w Kraśniku. Cz. 1 - Neurologia.). [AUT.] MAREK KOS, PIOTR 

KSIĄŻEK, BARTŁOMIEJ DROP, IWONA REJ-KOS. Zdr. Publ. 2012 t. 122 nr 4 s. 377-382, 

bibliogr. streszcz. (MNiSW=4) 

 

The contribution of EU funds in investments of the Independent Public Health 

Care Unit in Kraśnik.(Fundusze unijne w inwestycjach SPZOZ w Kraśniku.). [AUT.] 

MAREK KOS, PIOTR KSIĄŻEK, BARTŁOMIEJ DROP. Zdr. Publ. 2012 t. 122 nr 3 s. 306-

309, bibliogr. streszcz. (MNiSW=4) 

 

Satysfakcja z opieki medycznej w oddziałach zachowawczych SPZOZ w Kraśniku 

w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów.(Assessment of patient satisfaction in 

conservative wards at the Independent Public Health Care Unit in Krasnik.). [AUT.] 

MAREK KOS*, AGNIESZKA DZIEWA, BARTŁOMIEJ DROP, EWA KAWIAK-JAWOR, 

MICHAŁ KOS. Med. Og. Nauki Zdr. 2016 t. 22 nr 2 s. 151-157, bibliogr. sum. DOI: 

10.5604/20834543.1208222 (MNiSW=6) 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,77019/
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http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,77019/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68821/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68821/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68821/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68821/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69793/
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http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69904/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69904/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69904/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,70919/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,70919/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,70919/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,70919/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85150/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85150/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85150/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85150/
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Development of the health care market - forecasts for the future.(Rozwój rynku 

ochrony zdrowia - prognozy przyszłości.). [AUT.] MARZENA FURTAK, PIOTR 

KSIĄŻEK, EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, BARTŁOMIEJ DROP, KRZYSZTOF 

WŁOCH, EWA KULBAKA. Zdr. Publ. 2011 t. 121 nr 1 s. 76-80, bibliogr. streszcz. 

(MNiSW=6) 

 

Consolidation of healthcare centres (ZOZ) in the Lublin area.(Konsolidacja 

zakładów opieki zdrowotnej na terenie Lublina.). [AUT.] PIOTR KSIĄŻEK, PIOTR 

OKOŃSKI, MACIEJ KAMIŃSKI, EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, MARZENA FURTAK, 

KRZYSZTOF WŁOCH, BARTŁOMIEJ DROP. Zdr. Publ. 2011 t. 121 nr 3 s. 223-227, 

bibliogr. streszcz. (MNiSW=4) 

 

Opieka paliatywna a rosnące potrzeby zdrowotne seniorów w Polsce.(Palliative 

care and the growing health needs of older people in Poland.). [AUT.] BARTŁOMIEJ 

DROP, AGNIESZKA BARAŃSKA, EWELINA FIRLEJ, MARIOLA JANISZEWSKA, 

MARIAN JĘDRYCH. J. Educ. Health Sport 2017 vol. 7 nr 7 s. 959-968, bibliogr. poz. 24, 

sum. DOI: 10.5281/zenodo.971308 (MNiSW=7) 

 

Redakcja monografii: 

 Prawo w ochronie zdrowia : doświadczenia i perspektywy rozwoju. [RED.] 

MARCIN SZEWCZAK, BARTŁOMIEJ DROP, RYSZARD ŚMIECH. Lublin 2013, 

Wydawnictwo KUL, ss. 259, 978-83-7702-681-6. (MNiSW=4) 

 

Rozdział w monografii: 

Innowacyjne formy wspierania zadań administracji publicznej z zakresu rozwoju 

sektora ochrony zdrowia. [AUT.] MARCIN SZEWCZAK, BARTŁOMIEJ DROP. W: Prawo 

w ochronie zdrowia : doświadczenia i perspektywy rozwoju. Red. Marcin Szewczak, 

Bartłomiej Drop, Ryszard Śmiech Lublin 2013, Wydawnictwo KUL, s. 123-131, bibliogr. poz. 

22, 978-83-7702-681-6. (MNiSW=4) 
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http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,74504/
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5.2.4. Psychiatria środowiskowa 

 

Ostatnim obszarem zainteresowań autora przedstawionego autoreferatu jest psychiatria 

środowiskowa. Od kilku lat współpracuje i jestem zatrudniony na stanowisku inspektora w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychicznie i Nerwowo 

Chorych w Celejowie, gdzie zajmuje się działalnością organizacyjno-naukową.  

Zaburzenia psychiczne stanowią najczęstsze przyczyny niepełnosprawności, które 

obserwuje się w populacji Polski, ale także światowej. W grupie najczęściej występujących 

niepełnosprawności wyróżnia się 5 zaburzeń psychicznych (depresja, uzależnienia, choroba 

afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne). W związku z 

narastającą liczbą zaburzeń psychicznych, a w tym afektywnych, które odpowiadają w 

największym stopniu za ilość samobójstw w Polsce, tak ważne jest żeby zapewnić 

kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami ze wszystkimi występującymi zaburzeniami 

psychicznymi [2]. Obecność chorób psychicznych u co raz to młodszych osób jest także 

niezwykle ważnym problemem zdrowia publicznego, ponieważ szacuje się, że tylko 25% 

chorych doświadcza jakiejkolwiek pomocy ze strony systemu. W związku z tym działający w 

Polsce system mający charakter instytucjonalny wymaga podjęcia radykalnych kroków i zmian 

na lepsze.  

W 2010 roku został w Polsce przyjęty przez parlament Narodowy Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego (NPOZP), w którym przedstawiono podstawowe informacje o 

aktualnym stanie systemu zdrowia psychicznego, wykazano jego zasoby, braki i bariery 

blokujące jego rozwój oraz wskazano najpilniejsze potrzeby. Omawiany system wymaga 

niewątpliwie zmian, unowocześnienia oraz zaznaczenia wagi zadań z zakresu zdrowia 

publicznego. Zaniechanie tych zmian będzie negatywnie wpływać na postrzeganie w 

społeczeństwie osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, będą oni nadal wyłączani 

i wykluczani oraz nierówno traktowani. Polski system ochrony zdrowia psychicznego jest 

najbardziej opóźniony właśnie w zakresie opieki środowiskowej, gdyż nie jest ona łatwo i 

powszechnie dostępna [12]. Badania epidemiologiczne pokazują, że od ¼ do 1/3 osób w 

populacji ma w danym roku jakieś zaburzenia psychiczne. Wskaźniki dotyczące krajów 

europejskich wskazują nawet na jeszcze wyższy odsetek – ponad 38,2%, co odpowiada liczbie 

ponad 164,8 milionów osób [8]. 

W ramach działalności naukowej związanej z tematyką zdrowia psychicznego byłem 

członkiem zespołu realizującego projekt:  
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„Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej 

wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich” umowa Nr /IS-2/40/NCBR/2015, 

dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ,,Innowacje 

Społeczne”. 

Efektem jego realizacji było powstanie dwóch monografii: 

Koncepcja środowiskowej opieki psychiatrycznej w aspekcie zdrowia publicznego. 

[AUT.] ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ, BARTŁOMIEJ DROP, MARZENA FURTAK-

NICZYPORUK, ARTUR KOCHAŃSKI, MONIKA MICHALAK. Lublin 2015, Lubelskie 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ss. 146, 978-83-943012-3-1. (MNiSW=20) 

 

Strategia wdrażania woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki 

psychiatrycznej. [AUT.] JANUSZ NICZYPORUK, ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ, 

ZBIGNIEW R. KMIECIK, MONIKA MICHALAK, MARZENA FURTAK-NICZYPORUK, 

EWA CZECH, BARTŁOMIEJ DROP, MARTA GRZESZCZUK, ARTUR KOCHAŃSKI, 

MARCIN SZEWCZAK. Lublin 2016, Instytut Spraw Administracji Publicznej, ss. 360, 978-

83-943012-4-8. (MNiSW=20) 

 

W opublikowanych pracach z zakresu psychiatrii środowiskowej autor zajmował się 

następującą tematyką: czynniki stresogenne, depresja, schizofrenia, stygmatyzacja osób 

chorych psychicznie – wykluczenie społeczne, stres zawodowy, strach i lęki, funkcjonowanie 

polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego, uzależnienia oraz wiele innych aspektów 

obejmującymi ta dziedzinę medycyny i nauk o zdrowiu. Celem prac z tego zakresu było 

zbadanie i przeanalizowanie przedstawianych wyżej problemów i ich wpływu na 

funkcjonowanie w środowisku pracy, społeczeństwie, środowisku rodzinnym oraz analiza 

sposobów radzenia sobie z nimi. 

Do obszaru omawianego dorobku naukowego, w którym byłem także autorem obliczeń 

statystycznych można zaliczyć m. in. wymienione poniżej prace: 

 

Case study: 

Trudności drugorzędowej profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet leczonych z 

powodu schizofrenii paranoidalnej - opis przypadku. (The difficulties of secondary 

prophylaxis of cervical cancer in women suffering from paranoid schizophrenia - a case 

study.). [AUT.] ANETA TYLEC*, HALINA DUBAS-ŚLEMP, ANNA WÓJCICKA, 

BARTŁOMIEJ DROP, KATARZYNA KUCHARSKA. Psychiatr. Pol. 2018 vol 52 nr 2 s. 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82211/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82211/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82211/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82211/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82527/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82527/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82527/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82527/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82527/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,82527/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87318/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87318/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87318/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87318/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87318/
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251-259, bibliogr. poz. 46, sum, [Tekst równol. w jęz. ang.]. DOI: 10.12740/PP/69142 

(IF=1,196; MNiSW=8) 

 

 Oraz: 

The role of long term care centers in the Polish system of mental health care.(Rola 

zakładu opiekuńczo-leczniczego w polskim systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.). 

[AUT.] KRZYSZTOF SIEJKO, ANETA TYLEC*, HALINA DUBAS-ŚLEMP, PIOTR 

KSIĄŻEK, BARTŁOMIEJ DROP, ARTUR KOCHAŃSKI, KATARZYNA KUCHARSKA. 

Curr. Probl. Psychiatry 2018 vol. 19 nr 1 s. 30-40, bibliogr. poz. 23, [Tekst równol. w jęz. pol.]. 

(MNiSW=7) 

 

Czynniki stresogenne zawodowo pracujących nauczycieli.(Stressogenic factors of 

professionally working teachers.). [AUT.] MARIOLA JANISZEWSKA, EWELINA 

FIRLEJ, BARTŁOMIEJ DROP, AGNIESZKA BARAŃSKA, ANNA ŚLUSARSKA, 

MAGDALENA BOGDAN. J. Educ. Health Sport 2018 vol. 8 nr 4 s. 34-46, bibliogr. sum. DOI: 

10.5281/zenodo.1213649 (MNiSW=7) 

 

Depresja - ciemna strona postępu cywilizacyjnego.(Depression - dark side of the 

progress of civilization.). [AUT.] JAGODA KONARSKA, MARIOLA JANISZEWSKA, 

AGNIESZKA BARAŃSKA, BARTŁOMIEJ DROP. W: Problemy współczesnej medycyny - 

przegląd naukowy [online]. Red. Mariola Janiszewska Lublin 2018, Wydawnictwo Naukowe 

TYGIEL, s. 198-205, bibliogr. poz. 35, sum, [przeglądany 24 października 2018]. Dostępny w: 

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/7FEBAED4-BF86-1996-DD67-7B8A9DFD470C, 

978-83-65932-48-8. (MNiSW=5) 

 

Stygmat choroby psychicznej - schizofrenia. [AUT.] PAULINA KUSTRA, 

MARIOLA JANISZEWSKA, JUSTYNA GÓRECZNA, MICHAŁ WOŚ, BARTŁOMIEJ 

DROP. W: W drodze do brzegu życia: praca zbiorowa. T. 16. Pod red. Elżbiety Krajewskiej-

Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka Białystok 2018, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, s. 515-526, bibliogr. poz. 32, [CD-ROM], 978-83-946571-9-2. 

(MNiSW=5) 

 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87318/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87345/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87345/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87345/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87345/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,87345/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85805/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85805/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85805/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85805/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85805/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,88677/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,88677/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,88677/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,88677/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,88677/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,88677/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,88677/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87503/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87503/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87503/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87503/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87503/
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Wykluczenie społeczne jako zagrożenie osób starszych w Polsce. [AUT.] PAULINA 

KUSTRA, EWA ZABŁOCKA, MARIOLA JANISZEWSKA, AGNIESZKA BARAŃSKA, 

BARTŁOMIEJ DROP, MAREK JANISZEWSKI. W: W drodze do brzegu życia: praca 

zbiorowa. T. 16. Pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, 

Wojciecha Kułaka Białystok 2018, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 527-537, 

bibliogr. poz. 30, [CD-ROM], 978-83-946571-9-2. (MNiSW=5) 

 

Psychiatric health care center and nursing home - differences and similarities. 

[AUT.] KRZYSZTOF SIEJKO, BARTŁOMIEJ DROP, MAREK KOS*, HALINA DUBAS-

ŚLEMP, PIOTR KSIĄŻEK, ANETA TYLEC. Pol. J. Public Health 2017 t. 127 nr 1 s. 41-43, 

bibliogr. DOI: 10.1515/pjph-2017-0009 (MNiSW=8) 

   

Uzależnienie od nikotyny wśród studentów uczelni lubelskich.(Nicotine addiction 

among Lublin college students.). [AUT.] BEATA KROPORNICKA*, BOŻENA 

BACZEWSKA, PAULINA DOMAŃSKA, ELŻBIETA NOWICKA, BARTŁOMIEJ DROP, 

JADWIGA DANILUK. Rozpr. Społ. 2015 t. 9 nr 3 s. 87-92, bibliogr. sum. (MNiSW=8) 

 

 Influence of our times on depression.(Wpływ naszych czasów na depresję.). [AUT.] 

KRZYSZTOF WŁOCH, PIOTR KSIĄŻEK, EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, 

BARTŁOMIEJ DROP, ADAM FAŁKOWSKI. W: Wellness and society. Sci. ed. Monika 

Szpringer, Roman Starz Lublin 2014, NeuroCentrum, s. 223-229, bibliogr. streszcz, Health and 

wellness 4/2014 [przeglądany 13 października 2014]. Dostępny w: 

http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/Wellness-and-society1.pdf, 978-83-

61495-43-7. (MNiSW=5) 

 

Drug addiction: relationship to the Ecological Health Model and social 

interactions.(Uzależnienie od narkotyków: relacje między ekologicznym modelem a 

społecznymi uwarunkowaniami.). [AUT.] KRZYSZTOF WŁOCH, PIOTR KSIĄŻEK, EWA 

WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, BARTŁOMIEJ DROP, ADAM FAŁKOWSKI. W: Wellness and 

society. Sci. ed. Monika Szpringer, Roman Starz Lublin 2014, NeuroCentrum, s. 231-237, 

bibliogr. streszcz, Health and wellness 4/2014 [przeglądany 13 października 2014]. Dostępny 

w: http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/Wellness-and-society1.pdf, 978-83-

61495-43-7. (MNiSW=5) 

  

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87500/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87500/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87500/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87500/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87500/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,87500/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,85536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82329/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82329/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82329/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,82329/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77536/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,77535/
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Some problems of addiction. (Wybrane problemy uzależnień.). [AUT.] 

KRZYSZTOF WŁOCH, PIOTR KSIĄŻEK, EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, 

BARTŁOMIEJ DROP. W: Wellness and society. Sci. ed. Teresa B. Kulik Lublin 2013, 

NeuroCentrum, s. 187-195, bibliogr. streszcz, Health and Wellness 4/2013, 978-83-61495-94-

9. (MNiSW=5) 

 

Mental disorders in children and adolescents population. (Zaburzenia psychiczne 

populacji wieku rozwojowego.). [AUT.] PIOTR KSIĄŻEK, MACIEJ KAMIŃSKI, PIOTR 

DREHER, PIOTR OKOŃSKI, BARTŁOMIEJ DROP, MAGDALENA KOT. Zdr. Publ. 2012 

t. 122 nr 1 s. 3-6, bibliogr. streszcz. (MNiSW=4) 

 

Inability to work in chosen mental illnesses.(Niezdolność do pracy w wybranych 

chorobach psychicznych.). [AUT.] EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, PIOTR KSIĄŻEK, 

MARZENA FURTAK, KRZYSZTOF WŁOCH, BARTŁOMIEJ DROP, KATARZYNA 

DROP. Zdr. Publ. 2011 t. 121 nr 1 s. 81-85, bibliogr. streszcz. (MNiSW=6) 

 

  Wiedza o chorobie i postawy wobec osób chorujących na schizofrenię. [AUT.] 

AGNIESZKA BARAŃSKA, MARIOLA JANISZEWSKA, MARIAN JĘDRYCH, 

BARTŁOMIEJ DROP, EWELINA FIRLEJ, JUSTYNA TACIKOWSKA. W: W drodze do 

brzegu życia : praca zbiorowa. T. 15. Pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. 

Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka Białystok 2017, Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku, s. 871-891, bibliogr, [CD-ROM], 978-83-944852-4-5. (MNiSW=5) 

 

6. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska oraz organizacyjna 

 

6.1. Działalność dydaktyczno-organizacyjna 

 

Działalność dydaktyczną rozpocząłem w 2010 r., kiedy zostałam zatrudniony na 

stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie. Od tego momentu zaangażowany byłem w prowadzenie zajęć na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia dla studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych, a także na 

studiach podyplomowych. W latach 2010-2019 prowadziłem zajęcia w ramach następujących 

przedmiotów: Technologie informacyjne w pielęgniarstwie – Pielęgniarstwo II stopnia, 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,71524/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,71524/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,71524/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,71524/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,71524/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68359/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68359/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68359/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,68359/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,62922/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,62922/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,62922/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,62922/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85286/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85286/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85286/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85286/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85286/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,85286/
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Technologie informacyjne w położnictwie – Położnictwo II stopnia, Technologie informacyjne 

– Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia – I stopnia, Technologie 

informacyjne – informatyka w radiologii, Sieci PACS i DICOM, Telemedycyna – 

Elektroradiologia I stopnia, Marketing usług medycznych – Fizjoterapia II stopnia, Organizacja 

i zarządzanie, Zdrowie Publiczne – Zdrowie Publiczne I stopnia,  Międzynarodowa 

terminologia w zdrowiu publicznym – Zdrowie Publiczne II stopnia. W języku angielskim 

prowadziłem następujące przedmioty: Public Health, Hospital economy and healthcare 

management oraz kurs Health and Safety (BHP) dla nowoprzyjętych studentów – program 

amerykański, azjatycki, arabski, europejski. 

W 2015 roku zostałem zatrudniony na stanowisku wykładowcy w  Państwowej Szkole 

Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, gdzie prowadziłem następujące 

przedmioty: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Organizacja i zarządzanie, 

Marketing usług zdrowotnych, Kultura organizacyjne jednostek ochrony zdrowia, Zarządzanie 

kapitałem ludzkim w jednostkach ochrony zdrowia, Organizacja i zarządzanie w ochronie 

zdrowia, Organizacja i zarządzanie systemami ochrony zdrowia publicznego dla kierunków 

Zdrowie Publiczne I i II stopnia, Fizjoterapia I stopni oraz Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. 

W latach 2016-2018 byłem zatrudniony na umowę zlecenie w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Chełmie, gdzie prowadziłem zajęcia z przedmiotu Zdrowie Publiczne dla 

kierunku Pielęgniarstwo I stopnia. 

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadziłem także zajęcia dla studentów 

studiów podyplomowych – przedmioty:  Marketing usług medycznych oraz Jakość w ochronie 

zdrowia - niestacjonarne studia podyplomowe „Promocja profilaktyka zdrowotna, 

epidemiologia i higiena” 

Ponadto byłem promotorem 28 prac licencjackich i 31 magisterskich, a także 

recenzentem 41 prac licencjackich i 34 magisterskich. Sprawowałem i sprawuję nadal opiekę 

nad  4 doktorantami jako promotor pomocniczy. W roku 2019 będę promotorem kolejnych 5 

prac magisterskich. 

Od 2017 roku jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie 

Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego nauczania w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie. Uczestnikami Koła Naukowego są studenci Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. 

Ponadto dr n. med. Bartłomiej Drop pełni lub sprawował funkcję: 

1. Koordynatora przedmiotów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie: Kierunek Pielęgniarstwo, studia I stopnia, przedmiot: Badania w 
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pielęgniarstwie/elementy statystyki i technologii informacyjnych, oraz Kierunek 

Pielęgniarstwo, studia II stopnia; przedmiot: Elementy statystyki, Technologie 

informacyjne w pielęgniarstwie w roku 2018 

2. Koordynatora przedmiotu Public Helath, Hospital Economy na II Wydziale Lekarskim 

z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów 

anglojęzycznych z programów: azjatyckiego, amerykańskiego, arabskiego, 

europejskiego  w latach 2011-2015 

3. Koordynatora przedmiotu Międzynarodowa terminologia w Zdrowiu Publicznym na II 

Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie dla studentów kierunku Zdrowie Publiczne IIo w latach 2012-2014 

4. Koordynatora modułu Podstawy metodologii i prowadzenia badań naukowych B na 

kierunku Lekarskim  od roku akademickiego 2017/2018 oraz koordynatora kształcenia 

teoretycznego w przedmiocie /module na Wydziale nauk o Zdrowiu.   

5. Członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rekrutację na studia – 

kierunek: Lekarski, Elektroradiologia, Biomedycyna, na kadencję 2011-2017. 

6. Organizatora „Dni otwartych drzwi” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w latach 

2012-2015 

7. Członka komisji przeprowadzającej Lekarski Egzamin Końcowy w Lublinie w latach 

2012-2016, powołany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie na polecenie CEM w 

Łodzi.  

 

6.2. Działalność organizacyjno-naukowa 

 

W ramach działalności organizacyjno-naukowej na szczególną uwagę zasługuje czynny 

udział w konferencjach o zasięgu krajowym i zagranicznym, a także udział w komitetach 

organizacyjnych i naukowy konferencji krajowych i zagranicznych.  

Jestem obecnie członkiem 3 towarzystw naukowych:  

1. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Lublinie, aktywne 

uczestnictwo w Sekcji współpracy z zagranicą, 2013- obecnie; 

2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Biologicznych, 2013-obecnie; 

3. PAN Oddział w Lublinie, Komisja Nauk Medycznych, 2017-obecnie. 

Byłem także recenzentem publikacji naukowych w czasopismach: Polish Journal of 

Public Health, Przegląd Menopauzalny oraz wydawnictwie TYGIEL oraz członkiem Zespołów 
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Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w zakresie Zdrowia Publicznego i nauk medycznych. 

Odbyłem również 2 staże zagraniczne na Ukrainie – Wołyński Uniwersytet Narodowy 

Ukrainy im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Użhorodzki Uniwersytet Narodowy. 

 

6.3. Działalność popularyzatorska 

 

W ramach tego typu działalności można wyróżnić: opracowanie interdyscyplinarnego 

programu studiów, międzyuczelnianego, autorskiego kierunku: „Administrowanie ochroną 

zdrowia”,  w ramach porozumienia KUL im. Jana Pawła II w Lubienie oraz Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz opracowanie planu i programu nauczania studiów 

podyplomowych „Medical Executive Master of Business Administration - MEMBA" na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Opracowałem także szkolenie: „Autoprezentacja i 

sztuka wystąpień publicznych” dla Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 

 

Szczegółowe informacje o dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim znajdują się z 

załączniku nr 4 „Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki” i 

załączniku nr 5 „Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 

międzynarodowej habilitanta”. 
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1. ABC Ankietera Statystyki Publicznej, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011 

2. Czernikiewicz A.: Choroby psychiczne – podejście podmiotowe (w:) Koncepcja 

środowiskowej opieki psychiatrycznej w aspekcie zdrowia publicznego. Lubelskie 

Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego, Lublin 2015 

3. Czupryna A., Paździoch S., Ryś A., Włodarczyk W. C. (red.:) Zdrowie publiczne 

wybrane zagadnienia. Tom I, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „VESALIUS”, 

Kraków 2000 

4. De Muth J.E.: Basic Statistics ana Pharmaceutical Stastical Applications. Marcel 

Dekker, INC, New York – Basel, 1999 
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5. Drop B.: Rola i znaczenie Radiologicznych Systemów Informacyjnych RIS i 

Archiwizacyjnych PACS w pracy zakładów radiologii w Lublinie, praca doktorska, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  Lublin 2011 

6. Howitt D., Cramer D.: Introduction to Statistics in Psychology – third edition, Pearson 

Prentice Hall, England 2005 

7. Kautsch M. (red.:) Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania., Oficyna a 
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8. Kessler R.C., Demler O., Frank R.G., Olfson M., Pincus H.A., Walters E.E., Wang P., 

Wells K.B., Zaslavsky A.M.: Prevalence and treatment of mental disorders, 1990 to 

2003. New England Journal of Medicine, 352(24), 2515-23, 2005 

9. Koźmiński A. K., Piotrowski P. (red.:) Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2006 

10. Krok E.: Pozyskiwanie i gromadzenie danych medycznych – analiza jakości, Studies & 

Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, s. 288-298, 2011 

11. Kuraś M.: System informacyjny – system informatyczny. Co poza nazwą różni te dwa 

obiekty? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr770, s. 259-

275, 2009 

12. Lipowicz I.: Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre 

praktyki. Raport RPO, Warszawa 2014 

13. Moczko J. A., Bręborowicz G. H.: Nie sama biostatystyką…, Ośrodek Wydawnictw 

Naukowych, Poznań 2010. 

14. Petrie A., Sabin C.: Statystyka medyczna w zarysie. Wyd.  PZWL, Warszawa 2006 

15. Porter M. E., Olmsted Teisberg E.: Redefining Health care: Creating Value-Based 

Competition on Results, Harvard Business School Press, Boston 2006 

16. Roterman-Konieczna I.: Statystyka na receptę. Wprowadzenie do statystyki medycznej. 

Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, Wydawnictwo uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków, 2010 

17. Smoleń A.: Biostatystyka w badaniach medycznych i praktyce klinicznej, Polskie 

Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2016; 126 (Special Issue 1) 

18. Sobczyk M.: Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 

19. Stanisz A. (red.:) Biostatystyka.  Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. 

20. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach 

z medycyny, Tom 1 Statystyki podstawowe. Wyd. StatSoft.pl, Kraków 2006 
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