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Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń psychicznych 
w populacji wiejskiej prowadzone w ramach akcji  
profilaktycznej

Screening for mental disorders in rural population during prophylactic campaign
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Wstęp. zaburzenia psychiczne (zPs) widnieją wśród najczęstszych przyczyn wizyt pacjentów w gabinetach 
lekarzy rodzinnych (lr). zaburzenia te współistnieją z chorobami somatycznymi, zaburzając ich przebieg oraz proces tera-
peutyczny. 
Cel pracy. wstępne rozpoznanie najczęstszych zPs oraz analiza ich współchorobowości.
Materiał i metody. badanie przeprowadzono wśród 174 osób (120 kobiet i 54 mężczyzn). Średni wiek badanych wyniósł 47,8 
± 14,7 lat) (zakres: 16–79 lat). w badaniu wykorzystano Kwestionariusz zdrowia Pacjenta (Primary Care Evaluation of Mental 
Disorders Patient Health Questionnaire (Prime-mD, PhQ) oceniający objawy pięciu grup zaburzeń psychicznych. 
Wyniki. wstępną diagnozę zPs postawiono u 48 badanych (27,6%), w tym u 6 – izolowany objaw w postaci myśli samo-
bójczych. najczęstsze były zaburzenia depresyjne (22 osoby; 45,8%). zaburzenia lękowe obserwowano u 7 osób (14,6%), 
nadużywanie alkoholu – u 5 osób (10,4%); u 8 osób (16,7%) występowały zaburzenia odżywiania. rozpoznanie wielokrotne 
postawiono u 14 osób (29,2%), wśród nich najczęściej zaburzenia depresyjne współistniały z lękowymi oraz nadużywaniem 
alkoholu. większość pacjentów z diagnozą zPs skarżyła się na liczne dolegliwości somatyczne. 85,4% z nich deklarowała 
zaburzenia snu. tylko 3 z 22 osób, u których rozpoznano depresję, przyjmowały leki. Średni czas, jaki minął od wizyty tych 
pacjentów u lekarza, wynosił 4,5 miesiąca, mediana 1 miesiąc. 
Wnioski. 1. w badanej grupie najczęstsze zPs stanowiły zaburzenia depresyjne, współistniejące z objawami lękowymi lub 
nadużywaniem alkoholu. 2. większość badanych, u których wykryto zPs, nie przyjmowała leków. 3. liczne dolegliwości 
somatyczne, a szczególnie nasilone zaburzenia snu, stanowią poważną przesłankę do diagnostyki w kierunku zPs. 4. test 
Prime-mD (PhQ)  jest skuteczną metodą wykrywania zPs, co stanowi zachętę do rutynowego stosowania tego testu przez lr. 
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, badania przesiewowe, Prime-mD, PhQ.

Background. mental disorders (mD) are one of the most frequent causes of patients’ visits to primary care physician. 
they coexist with somatic diseases having negative influence on their course and therapeutic process. 
Objectives. the study aimed at recognizing most frequently met mD along with the analysis of their comorbidity. 
Material and methods. the study group consisted of 174 participants (120 women and 54 men), aged 16 to 79, mean age 47.8 
(± 14.7). the authors used Prime Care Evaluation of Mental Disorders Patient Health Questionnaire (Prime-mD, PhQ) assess-
ing the symptoms of five mD. 
Results. the preliminary diagnosis of mD was made in 48 participants (27.6%), in 6 of them suicidal thoughts were a “single” 
symptom. most prevalent were depressive disorders (22 participants, 45.8%). anxiety disorders were diagnosed in 7 partici-
pants (14.6%), alcohol abuse in 5 (10.4%) and in 8 persons (16.7%) eating disorders. multiple diagnosis (more than one disor-
der) was made in 14 participants (29.2%) among them the most prevalent was depression coexisting with anxiety disorders and 
alcohol abuse. the majority of patients with preliminary mD diagnosis complained about numerous somatic symptoms, 85.4% 
of them declared sleep problems. only 3 out of 22 subjects, who were diagnosed as having depressive disorders, declared tak-
ing antidepressants. the mean time from the visit to the physician’s office was 4.5 months, median was 1 month. 
Conclusions. 1. in the present study group the most common were depressive disorders, sometimes coexisting with anxiety 
symptoms or alcohol abuse. 2. the majority of participants with preliminary diagnosis of mD were not taking any medicine. 
3. highly prevalent somatic symptoms and especially severe sleep disorders may constitute an important premise for diagnos-
ing mD. 4. Prime-mD (PhQ) is effective in detecting mD; it may encourage to routine use of it in family physicians’ practice. 
Key words: mental disorders, screening, Prime-mD, PhQ.

Streszczenie

Summary

Wstęp

wdrażany w naszym kraju narodowy Program ochrony 
zdrowia Psychicznego akcentuje doniosłość środowisko-
wego modelu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicz-

nymi (zPs), w którym znacząca rola przypada medycynie 
rodzinnej i lekarzowi rodzinnemu. badania wskazują, że 
zPs mogą dotyczyć 20–50% osób zgłaszających się do le-
karzy rodzinnych (lr) [1]. wśród chorych z przewlekłymi 
schorzeniami somatycznymi częstość zPs może sięgać 70% 
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[2]. najczęściej rozpoznawane są zaburzenia depresyjne 
i lękowe oraz uzależnienia [3]. Podkreśla się też problem 
współchorobowości zPs [4]. 

Cel pracy

badanie miało na celu ocenę częstości występowania 
zPs oraz ocenę ich współchorobowości. 

Materiał i metody

badanie przeprowadzono w czasie akcji badań profi-
laktycznych. objęto nim 174 osoby (120 kobiet) w wieku 
od 16 do 79 lat, średni wiek wynosił 47,8 ±14,7 lat. w ba-
daniu wykorzystano Kwestionariusz zdrowia Pacjenta (Pri-
mary Care Evaluation of Mental Disorders Patient Health 
Questionnaire  (Prime-mD, PhQ) [3], służący wstępnej 
ocenie 5 grup najczęstszych zPs: somatyzacji, zaburzeń 
depresyjnych i lękowych, nadużywania alkoholu oraz za-
burzeń odżywiania. ze względu na przesiewowy charakter 
badania oraz brak dokładnych danych dotyczących zdro-
wia somatycznego pacjentów pominięto diagnozowanie 
somatyzacji. 

Wyniki

wstępną diagnozę zPs postawiono u 48 pacjentów 
(27,6%), najczęstsze były zaburzenia depresyjne (22 osoby; 
12,6%). u 34 z nich (70,8%) zdiagnozowano jedno zabu-
rzenie: u 8 osób – zaburzenia depresyjne, u 9 – zaburze-
nia odżywiania, u 5 – nadużywanie alkoholu oraz u 6 osób  
– zaburzenia lękowe. u 6 występowały izolowane myśli 
samobójcze. u 14 pacjentów (29,2%) postawiono wstęp-
nie diagnozę wielokrotną: u 10 – depresji z zaburzeniami 
lękowymi, w tym 2 deklarowały także zaburzenia odżywia-
nia; u 4 – depresji z nadużywaniem alkoholu, w tym u 2 
dodatkowo występowały zaburzenia odżywiania. w grupie 
pacjentów z zPs u 33% występowały myśli samobójcze, 
85,4% (41 osób) – deklarowało zaburzenia snu.

rozpoznane wstępnie zaburzenia zakwalifikowano do 
kategorii diagnostycznych Prime-mD biorąc po uwagę ob-
jawy dominujące (ryc. 1).

  
Rycina 1. rodzaj i częstość rozpoznań wśród osób ze wstępną 
diagnozą zPs (n = 48)

  
wśród wstępnych rozpoznań dominowała diagnoza 

zaburzeń depresyjnych (45,8%), najrzadsze było naduży-
wanie alkoholu (10,4%). izolowane myśli samobójcze do-
tyczyły 12,5% badanych. 

wśród osób, u których wstępnie rozpoznano zaburzenia 
psychiczne (n = 48), obecne były liczne dolegliwości soma-
tyczne (tab. 1). 

Tabela 1. Częstość objawów somatycznych u osób ze wstęp-
nie rozpoznanymi ZPs (n = 48)

Rodzaj objawu Liczba badanych (%)

bóle głowy 44 (91,7)

ból krzyża 41 (85,4)

bóle kończyn 41 (85,4)

uczucie silnego lub szybkiego 
bicia serca

37 (77,1)

zawroty głowy 33 (68,8)

nudności, wzdęcia, niestrawność 33 (68,8)

zaparcia, biegunki 28 (58,3)

bóle w klatce piersiowej 27 (56,3)

bóle brzucha 25 (52,1)

uczucie braku tchu 22 (45,8)

bóle menstruacyjne 12 (25)

bóle w czasie stosunków płcio-
wych

11 (22,9)

omdlenia 4 (8,3)

w grupie pacjentów z zPs średni czas, jaki minął od 
wizyty u lekarza, wynosił 4 miesiące, mediana – 1 miesiąc. 
zażywanie leków przeciwdepresyjnych i/lub przeciwlęko-
wych deklarowało 16,7% spośród 48 pacjentów z zPs oraz 
13,6% spośród 22 pacjentów ze wstępną diagnozą depresji. 

Dyskusja

lekarz rodzinny jest najczęściej pierwszym specjali-
stą, u którego poszukuje pomocy pacjent z objawami zPs. 
zaburzenia te, szczególnie lękowe i depresyjne, pozosta-
ją niedodiagnozowane na poziomie podstawowej opie-
ki zdrowotnej [1, 5]. Stąd istotne wydaje się prowadzenie 
badań przesiewowych, które pozwalają na ich wykrycie. 
w niniejszym badaniu wstępne rozpoznanie zPs postawio-
no u 27,6% badanych, najczęściej zaburzeń depresyjnych 
i lękowych. wyniki te są zgodne z literaturą. z badań wyni-
ka bowiem, że w krajach europejskich częstość zPs wśród 
pacjentów lr waha się od 2 do 40%, z dominującymi zabu-
rzeniami depresyjnymi i lękowymi [1, 6, 7]. 

z zaburzeniami psychicznymi współistnieją często licz-
ne dolegliwości somatyczne, które mogą stanowić maskę 
tych zaburzeń, być przyczyną zPs, jak i ich skutkiem. w na-
szym badaniu większość osób ze wstępnie rozpoznanymi 
zPs zgłaszała liczne skargi somatyczne. warto podkreślić, 
że jedynie u części tych chorych postawiono rozpoznanie 
choroby somatycznej. badania wskazują, że zwiększona 
liczba dolegliwości oraz ich znaczne nasilenie, szczególnie 
przy nieobecności anomalii somatycznych, zwiększa praw-
dopodobieństwo występowania u pacjenta zPs [8].

w grupie osób, u których wstępnie rozpoznano zPs, 
czas, jaki minął od ostatniej wizyty u lekarza, wyniósł około 
4 miesiące, przy czym większość odbyła wizytę u lekarza 
nie dawniej niż przed miesiącem. tylko 3 osoby spośród 
22, u których wstępnie rozpoznano depresję, przyjmowały 
leki przeciwdepresyjne. wyniki te wskazują, że mimo po-
zostawania pod stałą opieką lekarza, pacjenci ci nie przyj-
mują leków; być może u tych chorych depresja pozostaje 
nierozpoznana. 
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