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Recenzja razpn*ly dolĆorskiej mgr inż' Anny Jurek

p.t. -ocena jakości relaqii misy lekarzem a padeffiem w lubelskich
pladwlach mhronY zdrowia".

wykonanej pod kierunkiem Prof" zw. dr hab. n. ffid., dr h. c. mult" Piotra Książka w

tętedze i Zakładzie Zdrowia Publicznego II Wydziału Lekarskiego z oddziałem

Ang lojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie'

W dzisiejszych czasach jakość jest istotna w kazdej dziedzinie zycia ludzkiego'

mimo, iz stanowi problem społeczno-gospodarczy' ochrona zdrowia w obecnych

aasach wykracza dalece poza ,,słuzenie pacjentowi" w filozofii powołania. Została

ona ujęta w ramy działalności gospodarczej opisanej procedurami, świadueniami,

kontrapami, dostępnością i jakością świadczeń, i coraz bardziej brak jej

podmiotowości pacjenta z holistycznym podejściem do jego potrueb zdrowotnych.

Dlatąo jakość usług W systemie zdrowia jest bardzo złozona i trudna do

zdefiniowania' Każdy ma inne potaeby wobec usług i oczekiwania wobec personelu

medyanego' Pacjent jako konsument usługi medycznej posbząa ją w sposob

subieĘwny i emocjonalny, dlatego tak ważna jest komunikada między nim a

permnelem medycznym. Jednymi z fundamentalnych obecnie problemów na linii

lekaz-pacjent-podmiot leczniczy Ę właściwe relade lekaz-pacjent opańe o

prawidłową komunikację, Kóra staje się jednym z podstawowych warunków sukcesu

zarówno w płaszczyźnie gospodarczej, jak i medycznej. Poddając analizie

umiejętność komunikacji można stwierdzić, iż jest ona niezmiemie Wazna ze v'rzględu

na prawidłową współpracę zespołu leaącego, ale przede wsrystkim ma ogromny

wpływ na pruebieg i efekĘ w procesie leęenia. Niezrozumienie zaleceń lekarskich

przez pacjenta paekreśla całry ten proces. Ponadto nakłada się na to jesaae

wyjątkowa specyfika medycyny jako ,.pzedsięwzięcia gospodarczego" - zavusze

istnieją rozbiezności pomiędzy oczekiwaniami pacjenta a mozliwościami medycyny'

co W szczególny sposób nadaje rangę umiejętności komunikacji, jako nazędziu

zrozumienia i akceptacji obu stron postępowania medycznego.



Dlatego potrzebne jest znalezienie odpowiedniego poziomu komunikaqyjnęo dla
rozmowy z pacjentem. Analizując relację padent-lekaz stwierdzić nalezy, ze powinna

się ona charaKeryzować z jednej strony profesjonalizmem, z drugiej zaś empatią.

]ednocześnie oprócz podejścia .,psycholqicznego" warto zwrfulć uwagę takźe na

lc^restie managerskie i zarządzanie, Kóre równiez odgn1wają istotną rolę w reladi
padent-lekarz, a Kóre między innymi także oparte ą o właściwą komunikację.

Z tego względu przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska ma duże
znaczenie - zarówno teoreĘane, jak i praĘczne - W aspkcie ocena jakości relacji

międąr lekarcem a pacjentem w placowkach ochrony zdrowia, a wypływające z niej

wnioski ą przydatne nie tylko dla lubuskich lelęrry, ale także dla wsrystkich
uczestników systemu ochrony zdrowia.

Celem pracy jest poznanie opinii padentów na temat oceny ijakości ich relacji z
lekavem, którzy korrystają z ofemwanych usług medycznych W lubelskich
placówkach ochrony zdrowia.

Praca doKorska liczy 100 stron i ma Ępowy układ - składa się z 5 rozdziałów,

wniosków, streszczenia, spisow: rycin, wykresów, tabel, bibliografii

oraz lauestionariusza ankiety użytego do badania.

We,,Wstępie" mgr inz. Anna Jurek w sposób syntetyczny nakeśliła filozofię pracy

opartej o spostzeżenia doĘczące spełniania oczekiwań i saĘsfakcji pacjentów z
otraymanej usługi medycznej w konteKcie między innymi komunikacji, Kóre stały się

bodźcem do podjęcia badań w zakesie oceny jakości relacji międey lekazem a

pacjentem.

Ciekawym elementem pracy jest Rozdział L Jakość w opiece zdrowotnej''' i

Rozdział 2 ,,Relacja między lekanem a pacjenteffi" , W których autorka rozprawy

w sposob lapidarny, ale merytoryQnY pzedstawia zarówno charaKerystykę jakości

w opiece medycznej oraz porusza zagadnienia związane z reladą międąy pacjentem a

lekazem i tym samym uzasadnia decyzję o podjętym trudzie badawczym

w konteKcie wagi omawianego, jakŹe specyficznego, problemu relacji lekaz-pacjent
opartej o komunikację oraz jej wpływ na jakość w ochronie zdrowia.

Następnie w Rozdziale 3 autorka przedstawiła:

- cel pracy, problemy i hipotezy badawcze
- grupę badawczą
- metody i naruędzia badawcze
- metody statystyczne zastosowane do weryfikacji hipotez.



Głównym obszarem badawczym pracy jest poznanie opinii pacjentów, którer
korzystają z usług medycznych w placowkach ochrony drowia województwa

lubelskiego. Autorka rozprawy dla realizacji głównego problemu badawczego
pzedstawiła cele pośrednie (problematyka badawcza), do których naIezą:

1. ocena umiejętności komunikaryjnych posiadanych pnez lekaza,
2. poznanie poglądóW, W jaki sposob traktowany jest przez lekarua pacjenĘ

3. badanie, uY pacjenci rozumieją informacje przekazywane przez lekarza

doĘczące choroby, sposoMw leczenia, efektów ubocznych terapii,

4. analiza stopnia zaufania do lekarza,

5. badanie ey na komunikację międry lekazem a padentem ma wpływ rodzaj
placówki (publiczna, prywatna).

Na podstawie powyŹsrych celów, zebranej literatury oraz przeprowadzonych

badań doktorantka opracowała następujące hi potezy badawcze :

1. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma WpłWV na zadowolenie z relaQi z
lekarzem.

2. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma wpływ na stosunek ze strony lekarza (ze

względu na status społeczny) uaględem pacjenta.

3. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma wpływ na sposób zapraszania padenta

do gabinetu.

4. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma wpływ na czas oczekiwania na wizytę.

5. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma wpływ na jakość czesu podczas wizfi.
6. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma wpływ na ilość przekazywanych

informacji o objawach i pzebiegu choroby.

7' Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma wpływ na udzielanie informacji o
powikłaniach wynikających z choroby.

B. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma Wpł}ryv na udzielanie informacji o

efektach ubocznych stosowanej terapii.

9. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma wpływ na organizowanie szkolen dla

leka rzy dotyczącyc h u m iejętności kom u ni kacyj nych .

10.Wiek pacjenta ma wpływ na zadowolenie z relacji z lekarzem.

ll.Wykształcenie padenta ma wfi1w na niemiły stosunek ze strony lekarza ze

względu na jąo status społeczny.
Zarówno cele jak i hipotery Ę poprawnie sformułowane i stanowią oś dalsrych

badań ianaliz.

Grupę badawczą stanowi 300 losowo wybranych osób obu płci, w różnym wieku,

Kóre korzystają z porad lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza speQalisty w
publicznych lub prywatnych placówkach ochrony zdrowia, Kórych poddano badaniu

ankietowemu. W Ęm miejscu uważam, iz powinno się staranniej dobrać grupę

badawczą gdyż nie oddaje ona w pełni struKury demograficznej społeczeństwa ani

struKu ry,,konsu mentów świadaeń zd rowotnych'''
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Ponadto uważam, Że należab dokładniej zdefiniować tnń'. prywatne pl*c*wki
ochrony zdrowia, poniewaz obecnie podmioĘ lecznicze czę$ią mimo, iż ą spiłkami,
to organami twoząrymi ą publiczne podmioty' jak jednostki samoaądu
terytorialnego' uczelnie iĘ., co często jmt mylące i niezrozumiałe dla respondentów.
Nalezało także pokusić się o zdefiniowanie rodzaju świadczeń np.: PoZ, Aos i farmę
płatnika NFZ, pakiety ubezpieczeniowy, CZy środki własne. Są to m7nniki
zakłócające, Kóre mogą mieć wpływ ma wyniki przedstawionej rozprawy. Niemniej
dla celów pracy jest ona wysdarczająca, a moje uwagi powinny być stanowić
inspirację do konĘnuowania tego ciekanrcgo problemu badawcząo przez. autorkę.

Dla celów pracy utworzono autorski kwestionariusz ankiety składająry się z 30
zamknięĘch pytań jednokrotnąro wyboru, który podzielono na trzy części. Część
pierwsza zawiera charakterysĘkę grupy badawczej. Ą1tania w tej części dotyczą
wieku, Fłci' miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz obecnego zajęcia
ankietowanych. Część druga zawiera pytania dotyczące częstotliwości korzystania z
porad lekana, wyboru pIacówki medyanej oraz informacje o wizycie' Natomiast
część truecia zawiera pytania dotyczące stopnia zadowolenla z jakości komunikacji
ankietowanych z lekazem i ich @ejściu do pacjenta. Wykorzystanie takiego
zestawu pytań dało możtiwość wszechstronnej oceny badanego problemu' a także
możliwość analizy zgodności wyników uryskiwanych przy pomocy tego naruędaa z
wynikami innych autorów przedstawionymi w dyskusji.

Wyniki PrdCY, przedstawione w rozdziale 4 , składają się z następujących

elementów:

- charakterysĘka respondentów

- informade ogólne dotyczące wizy$

- ocena poziomu jakości opieki medycznej

- omówienle hipotez badawczych.

Praca zawiera 30 wykresów i 41 tabel ilustrująrych, bądź dokumentująrych wyniki.
Wszystkie wykresy i tabele zawierają prawidłowe i merytorycene omówienie
wyników, co cryni pracę pzejreystą cąytelną łatwą w analizie i śledzeniu toku myśl

autorki' Szczególne cenne jest omówienie hipotez badawczych biorących pod uwagę

bardzo dobrze vrykonaną analizę statystyczną opańą o ocenę zalezności między

zmiennymi, do rea lizacji których wykorzystano :



- tabele kontyngencji, w Kórei pcedstawiono wyniki krzyżowe dla dwmh zmiennych
nominalnych;

_ test niezaleŹności Chi-kwadrat Pearmna' za pomocą Kórąo porównano ze sobą
obserwowane wartości z waftościami oczekiwanymi. ]ako graniczny poziom

wskazująry istnienie różnic przyjęto p<0,05. W tabelach pzedstawione zostały: N
jako liczebność. o/o oaf\dŻd procenĘ.

Przedstawione wyniki, ich analiza oraz prezentada świadeą o dużych

umiejętnościach badawczych autorki i umiejętności krytycznej analizy *eregu
danych.

W rozdziale ,,Dyskusja" na 4 stronach autorka dokonuje zestawienia wyników
własnych analiz i doświadczeń z obserwadami innych autorów w zakresie stawianych

tez dotyczących poznania opinii pacjentów na temat oceny i jakości ich relacji z
lekarzem wynikających z reladi lekaz-pacjent i związanych z prawidłową

komunikacją W tym obszarze. W ezęści tej dokonano wnikliwej analizy vvyników.

Autorka dokonuje umiejętnej syntery wyników własnych anaIiz i danych z
piśmiennichrua. Treść dyskusji wskazuje na posiadanie przez Autorkę pełnych

kompetencji w zakresie objęĘm projeKem badawczym.

Praca jest napisana i zredagowana wyjątkowo starannie. Wszystkie elemenĘ
prary ą opisane jednoznacznie. Autorka umiejętnie relacjonuje poglądy własne, jak

teŹ zaczerpnięte z piśmiennictwa. Terminologia specjalistyczna jest objaśniona.

Interpu n kcja zachowuje wszystkie reg uły języka polski ego'

W pracy wykorzystano bardzo obszerne piśmiennictwo krajowe i

anglojęzyczne, zwiąane z badanym problemem. Dane bibliograficzne zawierają 95
po4rqi. Piśmiennictwo jest aKualne, przywoływane W róznych fragmentach pracy w

sposob właściwy. Racjonalność wykorrystania piśmiennictwa i s:woboda

przywoĘwania poszczególnych pozycji pozwala mówić o wysokim poziomie

erudyryjności Autorki.

W wyniku pzeprowadzonej xaegółowej i merytorycznej dyskusji
pzdstawionych wynlków - zarówno uzyskanych na drodze analizy literatury'
piśmiennictwa, a przede wszystkim na drodze omówienia hipotez badawcaFch

zwiąanych z analizą statystyczną dotyczącą uzyskanych dpowiedzi na autorski

kwestionariusz Autorka w rozdziale 6 pruedstawiła następujące wnioski:



1. Większość pacjentów jest zadowolona z relacji ze swoim lekarzem, jednak nie ą
to relacje oparte na paftnerstwie.

2. Lekaze z reguĘ posiadają umiejęfftość aĘwnego słuchania.

3. Pacjenci są zadowoleni z poświęconego im czasu i uwagi podczas wizyty, jednak

zaznaeają ze lekaae często zajmują się innymi sprawami (wypisywanie recepĘ
innemu pacjentowi ęy uzupełnianie dokumentacji medycznej) niezwiązanymi

bezpośrednio z pacjentem pruebywającym w gabinecie. Pouryższe uwagi doĘczą
głównie placówek publicznych.

4. 7e względu na status społeczny lekarza co trzeci paQent traKowany jest przez

niąo w sposób lekcewazący. Sytuacja ta dotyczy głównie publicznych placówek

medycznych.

5. Zawód lekarza powinien charaKeryzować się szczególną empatią skierowaną do
pacjentów, jednak co tzeci chory był potraKowany niemiło przez lekarua.

6. Istnieje potłzeba wdraŹania szkoleń dla lekaruy z zakresu prawidłowej komunikacji

z pacjentem.

7. Sposob pnekazywania informacji pzez lekarza jest zrozumiały dla pacjenta.

8. Lekaze nie pzekazują wystarczających informacji o powikłaniach wynikających z

choroby i efektach ubocznych zastosowanej terapii.

9. Rodzaj placówki ochrony zdrowia ma duży wpływ na zadowolenie padenta.

Prywatne placówki są lepiej oceniane pod względem:

a. czasu oczekiwania na Wizytę - pacjenci prryjmowani ą punktualnie lub z 10

minutowym opóźnieniem, natomiast w placówce publicznej czas oczekiwania jest o
wiele dłuższY;

b. ilości prcekaąnłanych informadi przez lekarza - w prywatnych placówkach pacjent

otrzymuje zderydowanie więej informadi dotyaąrych choroĘ leczenia czy terapii;

c. prawidłowych relacji z lekaruem;

d. upaejmości personelu medycznego;

10. WYkształcenie i wiek nie wpĘwają na jakość relacji z lekałzem'



Pzedstawione wnioski są w pełni uzasadnione i znajdują oparcie w prcedstawionych
przeAutorkę wynikach. Pragnę podkreslić wartości naukowej wyników i wniosków:

- po pierwsze potwierdzają one istoBrą rangę relacje lekaz-padent jako narzędzia w
kształtowaniu jakości w ochronie zdrowia;

- po drugie podkreślają fundamentalną rolę komunikacji lekaru-pacjent w procesie

efeĘwnej realizacji potrzeb zdrowotnych pacjentów z uvrzględnieniem interesów

obu stron w tak specyficznym obszaze działalności gospodaraej, jakim iest opieka

zdrowotna.

Podsumowując opinię pragnę stuvierdzić z pełnym pzekonaniem, że
praca' mimo zauważonych niedociągnięą głównie natury fomalnej,
stanowi oryginalne rozwiązanie prcblemu naukowego jakim jest poznanie
opinii pacjentów na temat oceny i jakości lch relacji z lekarzem' któr4y
korzystają z oferowanych usług medycznych w kontekście relacji lekarz-
pacjent i właściwej komunikacji w Ęm zakresie.

Strrierdzam zatem, że recenzowana rozprawa doktorska mgr inż. Anny
Iurek pt. ,pcena jakości relaqii miszy lekanem a pacjentem w lubelskich
placówkach ochrony zdrowia" świadczy o posiadaniu pn2e2 Autorkę
zarówno szerokiej wiedzy teoreĘcznej' jak i prakĘenych umiejętności
samodzielnego zaplanowania a następnie realizacji oryginalnego
programu badawczego oraz opracowania i pnedstawienia rryników
pnzepnowadzonych badań. Tym samym Rozprawa spelnia wymagania
określone w alt. 13 Ustarry z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i sule
naukolrrym oraz stopniach i ffille w zakresie saftlki z później*ymi
zmianami,

W związku z tym mam zaszczat przedstawić Radzie Wydziału
Lekarckiego z oddziałem Anglojęzycznym Uniwerstu Medyanego w
Lublinie wniosek o dopuxczenie mgr inż. Anny Jurek do dalszrych efra$w
pnewodu doktorskiego.


