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Aktualrrie występowanie zespołow bolowl,ch kręgosłupa uwaza się za chorobę

cywtltzacyjną. Pod względem częstości występowania bole kręgosłupa dotyczą w-edług

roznych autorow az 80 - 90% populacji. Stanowią istotny problem terapeutyczny, a biorąc

pod urł,agę ich powszechrrość i fakt występowania tego schorzenia wśrod ludzi młodych,

aktyrvnych ą,ciowo i zar.vodowo rowniez problem społeczny. zakres dolegliwości

bolowych może przybrac rozmaity charakter - od bolow krótkotrwĄch o umiarkorł,anym

nasiieniu" po bole silne, ktore przybierają charakter przewlekły. Dyskopatia jest 1edną z

najczęstszych przyczyn dolegliwości bolowych kręgosłupa, która moze w, znacznym stopniu

zmienic dotl,chczasowe z,vcie chorego. w ti,m kontekście istotnego ztlaczenia nabiera tertllit-t

samoopieka - jako aktywnośc i zachowanie człowieka, które on sam podejmuje i realizuje

abv zachowac zycie, utrzymac zdrowie i osiągnąc dobrostan.

Z powyzszych powodów podjęcie pruez mgr Renatę Chlebowską proby

przedstawienia samoopieki pacjentow po przebytej operacji z powodu d,vskopatii w odcinku

lędzwiowym kręgosfupa, nalezy uznac za w pełni uzasadnione tym bardziej. że nie istnieja

specyfi człre nar zędzia badaj ące poziom sanroopiek i.



Oceniana rozpraw,a doktorska nra układ klasyczny. Praca liczy ż29 stron rvvdruku

komputerowego. Obejrrruje 30 wykresow i 36 tabel. Praca zawtera,, częśc teoretyczną {52

strony). częśc metodologiczną (9 stron)" analizę wynikow badań {99 stron)" dyskusję (16

stron)" wnioski (1 strona)" streszczenie w języku polskim i angielskim (6 stron),

piśrniennictlvo (20 stron). spis tabel irvcin (3 strony) orazzńączniki (l0 stron}. Przvw'ołatle

tresci tworzą Logicznie powiązaną całośc.

Częśc teoretvczna pracy. połączona z przeglądem piśmiennictwa (str. 7-58) podzielona

została na \Ą,stęp i siedem rozdziałow. ,,'Wstęp" wprowadza w zagadnienia pracy oraz

definiuje zastoso$,aną terminologie. Rozdział l onrarł,ia teorię pielę*qnowania Orem. Rozdział

lI przedstawia przyczyny występowania bolu w odcinku lędzwiowo-krzyżowym kręgosfupa

Rozdział ltI ooisuje znrianv w krazku miedz.vkręgowym i wvstępujące objawy. Rozdział IV

omawia badania diagnostyczne. Kolejne rozdzłĄ V i U charakteryzują leczenie

zachow,aw-cze i zabiegorł,e. Rozdział \rII opisuje przygotowanie pac_ienta do operacji i opieke

pooperacyj ną. Zdarlient recenzenła ła częśc dyserłacli .lesł nldmiarnie rozbłłdoll'ana, .jeclnctkże

łnpurla ,spaclałi,sĄ,czl*m piśniennicly,ent. L,0 Dl,:enl(nria :u dobł,ty znajołnościq zagadnienia

przez l)oktorulkę. Nalezy podkreślic, iz cńa częśc teoretyczna rozprawy napisana jest

s.vrrtetycznie i popraw-nie w oparciu o aktualne piśmiennictrvo.

W rozdziale ,,1Vlateriał i metod_t" (str. 59-67). Doktorantka przedstaw-tła zńożenla

metodolociczne badań rvłasnvch z poorawnie sformułowanym celem głównvm oraz

charakteryzującymi go pięcioma problemami badawczymi. Badania zostały przeprowadzone

w,śród 110 osob po przebytvm leczeniu operac,l,jn.vm dirskopatii w, odcinku |ędzlvior,vvm

kręgosfupa. Określone zostały rowniez krlteria w-łączenia osob do badań. Zdcnliełll

rct:ałt:ełllcl ył, cześci łe.j i,skine hl;tohl,rć*nlież analogiczłtie v,skazałtie hl,łeł,ióyl,ll'ykluczcłlict

osób z badułi. Brakuje równiez pelne.j chm,clkterystyki soclodemograJiczltej grup1: batltrnej,

tąłn bcrdziej. ze K:lesłitllłarittsz ll,łasne.i kutstrukc.ji ztną:iercłł łaki.e t{atrc. Procedura

przeprowadzenia badari została opisana w podrozdziale 3.5. Organizacja i przebieg badań

r.ł4asnych (str. 67). Badania przeprowadzotro metodą sondazu diagnostvcznego. technika

ankietową z wykorzystaniem trzech narzędzi badawczych. Uzyto w tym celu Kwestionariusza

własnei konstrukcji (ankiety) zawierającego 16 p!.tań o charakterze otwartym i zamkniętym,

przygotowanęgo specjalnie na potrzeb}, badania. zastosow-atro równiez standaryzowany

kwestionariusz osrł,estr_v do oceny stopnia rriepełnosprawności pacjentow z dolegliwościarni

bolowy,mi w odcinku lędzwiowo-krzyzowym oraz Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z

Bolem w polskiej adaptacji Juczyńskiego. Zduliem Recerrzełłtcł ll, części te_f zabrakłł; tctkich

iłfornrucji .jak I1. okres przeprowadzenia prtllekltł badav,czegtl isltltltł, z punkhł l+idzenict



c.kttłclności ttĄ,skałrvch lt,ynikóv,, }). c:tłs dokonvl,ttłłitl 2lcłlticu,tni, zct pll??ocq l}oszczególłn;cll

nal,zędzi isło/łt1: z rnłtktu łvidzenicł por0l|nylr.|,ątno.ści ttz|,skanych danl;ch (rózny cza,s

sxłrłliuru po zabiegtt shfthtje rózł|vm slts1lłłiem ncłsitełłie dolegliłrości hóloll,vch), 3). tnm?er

zgodłt|l Kamisji Bioe1;cznej istotł4; z punhtt łyidzenia nyicu,ygodłtienia calei procedtłl:

badav,cze_j. uzyskane wirniki pocldano analizie statystvcznej. lv ktorei dobor stosowanvcłr

mętod l narzędzt statystycznych nalezy uznac za właściw.v.

Rozdział,,Wyniki badafi" (str.69-167). Autorka przedstawia w sposob starannv i

przejrzysty w formie 36 tabel i 30 wykresów, z odpowiednim komentarzem (w tym rowniez

statystycznynl },

W rozdziale ..Dysktrsja" (str. 169-184). Autorka poddała wnikliwej i krytycznej

analizie lvyniki badań wlasnych. kontiontujac je z innymi badaniami" konsekwentnie w

nawiązaniu do problemorł, badawczych pracy. Zdaniem rece nzełłtct zaakcentttluania braktt

doniesiełl z zah,esłł oceill; srlpłi{r scmoopieki i łltu,zędzi ic1 clpistticlcvch (,stł,. l7I).ll',ska:u_le

na cłobrcl zna"fołttościq literahtn,przedmioltt i dĘrzałośc łłałłkovq Autorki.

Rozprawę doktorską Doktorantka koriczv piecioma .,Wnioskami" (str. l85). Nalezy

POdkreŚlic. ze rłl,sunięte wnioski są odpołl,iedziąna pytania zaw-afte w ce|ach pracy,

..Streszezenie" (str 187-193) w jezvku polskim i angielskim odzwietciedla

strukturalnie układ pracy.

Cvtowane ,,Piśmiennictwo" (str. l95-2l4)" obejnruje starannie clobranych 192 pozycji

polskich i zagranicznych, sporządzonych według kolejności alfabetycznej. .Iedyne

ząstłzezełłie łntlże budzic bl,ak kołlselłt,ełłfirości 1.|, małtl starałlnie y,vktłllul.|'nl rDi.sit'

ruiektór,):ch przllpisóvl dotycz1, ło między iłtłłyni ,stosołrałłl;ch skrótól,t, czct,sopisnl, kolejno,łci

prz.vu,olyl+ania roht, łnłmerlt, strut (,łtlz):c.je 6,7.8,51.55.65,66,I82), czY, zctpis sprałł'dzic

zctpis z ilłtyłłti yr biblioglarti o takiei slntkłurze @ozycja l59).

""Załączniki" (str. ?15-229)^ zawierają spis tabel. rycin oraz wykorzystane r,v badaniu

nar zędzia b adawcze (Aneks).

Podsumowuiąc - praca od strony redakcyjnej przygotowana została poprawrrie, układ

jest cątelny i nie zaburza logiki rozumo\,vania. Od strony merytoryczrłej - praca zasfuguje na

uznanie i nie budzi zastrzeżeń. Praca akcentuje istotne aspekt.v dotyczące prob,v

przedstawienia poziomu samoopieki pacjentow po przebltej operacji z powodu dyskopatii w

odcinku ledzwiowym kregosfupa. Z uwagi na brak w literaturze ptzedmiotu specvticznych

narzędzt badającycłr poziom samoopieki, uzyskane wyniki i wnioski posiadają zafowno

r,valory pozna\Ą,cze jak również znaczenie praktyczne i wdrozęnior.ve. Sa na tyle irrteresujące.



ze powinnv byc dalej kontvnuowane w, przvszłości. Doktorantka wykazała się duzą wiedza

teoret_,,,czną Oi-az uinlejętrrością sarrrodzieiireg,; tonł,iązaIria proi;lenru traukor^,,ego. Nalez-,'

zauważyc jednak" ze w- aktualnie f-unkcjonujacej nonrenkiaturze nie rvystepuje stopieri

nauktlw}, cjt_lktora nauk .c zdrorł,iu rv zakręsię oieięgniarstwa. Prcponuje rowniez kiasyczn;,'

st,vł odwołr,wania się w tekście do piśmiennictwa. w tbrmie numerac_ji umieszczonej w,

trarł,iasaclr ułaiwi r'o śledzenie onra.łiatrego zagadnienia. su,gestie recetrzenta i

zaproponowane zmianv" zostawiam do roz,uł-azenia przez Doktorantkę przy ewerrtualne_j

publikacii pracy. Jednocześnie zaznaczam. iż uwagi te w zaden sposob nie umniejszaja

r.vartości poznawcze_j i praktycznej niniej szej rozpraw,v.

Stwierdzatrr, ze praca doktorska m_qr Renaty Marzeny Chlebowskiej pt.

._Samoooieka pttcjentóll, ptł przeb.,-le.j clperacii : ł:ou,odu tlyskopcttii ll, odcinht łędzv,iovlłlt

kręgosłupa" spełnia wymogi stawiane rozprawom naukow}zm na stopień doktora nauk o

zdrowiu rł, świetle Ustawv z drria 14 marca 2003 l,clku o stoqłlittch nąukoll,vch i i.l:mle

ttulkorl,l:]lt lr,i,z () ,słopłlicłch i łule w zakre,sie szfttki oraz Rozporządzeł,ńa Mirristra Nauki i

Szkolnictr.ł,a \lrvzszego z dnia 19 stvcznia 2018 roku v słlł,ctn,ie szczegółou,ego łl'vbu i

y,antnkólt przeprolt,ttclzctnia cz.|,,nności 1,1, przeu,odzie clokror,skinl. w trltl.steDoll,ctltitt

habilitclcł,iłlvft? oraz v postel)lvtrniu u lladanie tvtulu pro/b,sorcl.

Mam r,vięc zaszcz\1 przedłozyc V/ilsokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu

Unirversvtetu Medycznego w Lublinie moją pozytywną ocenę rozprawT i dopuszczenie nrgl'

Renaty lVlarzeny Chlebowskiej do dalszvch etapow przewodu doktorskiego.
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