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Recenzj a rozprary doktorskiej Parra lek. Andrzeja Zalewskiego

Pt.,,JakoŚĆ ŻYcia pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce bezcementowej stawu

biodrowego z dostępu przedniego itylnego''

wYkonanej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu pod

kierunkiem Promotora Pani Prof. dr hab. n. med. Ireny Wrońskiej, otaz Promotora
pomocniczego Pana dr n. med. Wiesława Fideckiego.

Podstawą formalną wykonania recenĄijest uchwała Rady WydzińuNauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia20.11.2018 roku.

JednYm z coraz bardziej interesujących badaczy tematów w obecnych czasach jest

ocena wYników danego zabiega pTzez pryzmatjakości życia jaką pacjent po nim odczuwa.

Wlłrika to z tego, ze nawet najlepiej przeprowadzona opęracja nie dająca poprawy

o dczuwania komfortu ży cia przez pacj enta może zo stać uznana za nieudaną.

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska Pana lek. Andrzeja Zalewskiego została

naPisana w języku polskim i przedstawiona do recenzji w postaci wydruku komputerowego

na 76 stronach formatu 'Ą4. Układ dysertacji jest tradycyjny i zawiera: spis treści, wstęp, cel

PracY, materiały i metody, wyniki, dyskusję, wnioski, streszczenie, abstrakt w języku

angielskim oraz wykaz piśmiennictwa. Rozprawa zańera 3 ryciny, 14 tabel i I23 pozycje

PiŚmiennictwa, w większości anglojęzycznęgo. Szata graftczna jest staranna i estetyczna.

We ,,WstęPie" obejmującym 14 stron Doktorant w klarowny sposób wprowadził

azYtalnika w tematykę badawczą, gdzie 2 strony poświęcił na ogólną charakterystykę

ProtezoPlastYki biodra, na' 1 stronie opisał zarys historii endoprotezoplastyki stawu

biodrowego, na 1 stronie opisał dostępy operacyjne, na 6,5 stronach opisał rozwój koncepcji
jakoŚci życia oraz na 1 stronie opisał chorobę zwyrodnieniową stawów. Rozdział ten zawiera

aktualne dane ze światowej literatury, co świadczy o duzej wiedzy Doktoranta

i umiej ętnościach doboru matęriału do opisany ch zagadnień.



Informacje zawarte w opisanej powyżej pierwszej, teoretycznej części pracy stały się

Podstawą merytoryczną do określenia celów pracy i sformułowania problemów badawczych.

Doktorant postawił zweryfikow ać hipotezy badavłcze:

Problem badawczy główny: Jak ksztahuje się samoocena jakości życia pacjentów

którzy przeszli zabieg endoprotezoplastyki całkowitej bezcementowej stawu biodrowego

z dostępu przedniego (DAA) i tylnego (PAX
Problemy szczegółowe:

1. Czy todzaj dostępu ma wpłylv na jakość życiabadartych?

2. Czy zmienne socjodemograficzne wpływają na ocenę jakości życia badanych?

3. Czy wskńnik BMI ma wpływ na ocenę jakości życiabadanych?

4. , Czy czas zabiegu wpływa na jakośó życiabadanych?

5. Czy długość hospitalizacji różnicuje samoocenę jakości życiapacjentów?

Celem weryfikacji powyższych hipotez doktorant przeprowadził badania, w których

zastosowaną metodą badavłczą był sondaż diagnostyczny z wykotzystaniem techniki

aŃietowej. Zastosowane naruędzia to: Kwestionariusz WHOQOL-BREF, Forgotten Joint

Score - I2,Hamis Hip Score.

Badanie było przeprowadzone 3-etapowo. W pierwszym etapie przygotowano

literaturę materiafu, koncepcję praay oraz opracowano schemat badania oraz jego metodykę.

NastęPnie pacjenci zakwalifikowani do zńtegl endoprotezoplastyki całkowitej stawu

biodrowego w WSZ w Kielcach oaz SPZOZ w Biskupcu w dniu poptzedzającym zabieg

wYPełniali komplet ankiet orazbyli badani przez lekarza. W drugim etapie po 3 miesiącach

od zabiegu pacjenci ponownie wypełniali komplet ankiet orazbyli badani. W trzecim etapie

Powtórzono schemat z etapu drugiego. Ostatecznie do badania zakwalifikowanych zostało

108 osób (DAA - 52 osób, PA - 56 osób).

W częŚci Pt, Materiały i metody, Autor przedstawiła metodologię badań

wYkorzystanych w pracy. Zatówno metodologia pracy jak i techniki badawcze

są Prawidłowe. Rozdział zawieru szczegółowy opis użytych materiałów, stosowanych metod

i technik. Obejmuje on 6 stron i zawiera 4 tabele. Szczegółowe przedstawienie procedur

metodycznych pozwala bez trudu odtwo rzyó badania.

Do analizy statystycznej istotności wyrików zastosował odpowiednie testy zgodnie

ze sztllką statystyczną.

W rozdziale ,,Wyniki" zajmującym 17 stron, Doktorant przedstawiła na 3 rycinach

i w 10 tabelach uzyskane wyniki. Naleźy podkreślić, że prezentowane wyniki wskazują,



źe Doktorant bardzo dobrze opanował warsztat i swobodnie posługuje się nowoczesn5rmi

te chnikami b adaw czy m|

W rozdziale ,,Dyskusj a" ptzeprowadzonym na 5 stronach, Doktorant skonfrontował

swoje wYniki z wynikami uzyskanymiprzezinnych autorów i w jasny sposób wyeksponował

swoje oryginalne wyniki, co dowodzi dobrego opanowania warsztatu pisarskiego i oczytania,

umiejętnoŚci kierowania logicznym wywodem i celnego dobierania argumentów z literatury.

Na Podstawie uzyskanych wyników Doktorant sformułował 6 wniosków końcowych:

1. JakoŚĆ życia pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki całkowitej stawu

biodrowego znacząco wzrosła w czasie. Wydolność stawu biodrowego pacjentów

kształtowała się na podobnym poziomie, nie wykazując ńżnicy ze wzg|ędu

. na dostęP oPeracyjny. Świadomośó stawu biodroweg o była znacząco niższa
w gruPie operowanej z DAA, uzyskując znacznie niższy lvynik po 6 miesi ącach
od zabiegu w porównaniu do grupy PA.

2, Dostęp operacyjny nie miał wpływu na jakośó życia, po 6 miesiącach poziom

oceny ptzez pacjentów nie wykazał statystycznie istotnej rożnicy.

3. Zmierne socjodemograftczne nie wykazały korelacji z ogólną jakością życia
pacjentów.

4. Wskaźnik BMI nie v,rykazał korelacji z jakością życia pacjentów.

5. Nie wykazano wpływu czasu trwania zabiega na ogólną jakość życiapacjentów,
jednakZe dłuższy czas zabiegu korelował z wyższą świadomością stawu

biodrowego po operacji.

6. Długość hospitalizacji nie róźnicowała samooceny jakości życia przez badanych

pacjentów.

W omówieniu badań Doktorant wykazal, że jest bardzo dobrze obeznany z fachowym

PiŚmiennictwem. Dyskusja jest przejrzysta, zańera dane z literatury autorów polskich
i zagtaricznych z ostatnich lat. W opinii recenzenta brakuje przedstawienia ograniczeń

obecnego badania.

Do drobnYch uchybień należą nieliczne błędy s§listyczne i językowe. Poczynione

PowYŻej uwagi nie umniejszają wysokiej wartości ocenianej rozprary a całośó pracy

dokumenĘ e umiej ętno śó badawczą Doktoranta.

Wniosek końcowy

Po dokładnym zapoznaniu się z pracą doktorską Pana lek. AndrzĄa Zalewskiego

vwńalTt, Że Autor pracy posiadł wymaganą znajomość warsztatu metodycznego, potrafi



te umiejętnoŚci odpowiednio wykorzystać w pracy naukowej, a otrzymane wyniki logicznie

zinterpretowaÓ.

JednoczeŚnie, ze względu na wysoką wartość merytoryczną i praktyczną pracy
oraz jej nowatorski charakter wnoszę o jej wyróżnienie stosowną nagrodą zgodnie

z komPetencjami Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie.

Stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska Pana lek. Andrzeja

Zalewskiego pt. ,,Jakość Ęcia pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce

bezcementowej stawu biodrowego z dostępu przedniego i tylnego" odpowiada warunkom

okreŚlonym w artykule 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.,,o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i ty.tule w zakresie sztuki" (Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 zę zm. W
dz. U. z 2015 r. poz. 249) i przedstawiam Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersltetu

Medycznego w Lublinie wniosek o dopuszczenie Pana lek. Andrzeja Zalewskiego do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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