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—  Dziekana Wydzia łu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bia łymstoku 

Oceniana rozprawa doktorska jest ponad przeci ętnej obj ętości (liczy bowiem ogółem 

196 strony starannego wydruku komputerowego) o typowym uk ładzie: „Wykaz skrótów", „I. 

Wstęp", ,II. Założenia i cel pracy", „III. Materiał  i metodyka", „IV. Wyniki", „V. Dyskusja", 

„VI.  Wnioski", „VII. Bibliografia", „VIII. Netografia", IX. Streszczenie w j ęzyku polskim", 

„X.  Streszczenie i  w  języku angielskim", „XI. Wykaz tabel", „XII. Wykaz rycin", „XIII. Aneks". 

Aktualnie w  Polsce  przeżywamy okres, w którym odnotowuje si ę  narastaj ącą  liczbę  skarg 

pacjentów  —  w  tym  pozwów sądowych, na złą  jakość  świadczeń  zdrowotnych udzielanych w 

szpitalach,  przychodniach i prywatnych gabinetach lekarskich  —  czego recenzent do świadcza 

w swej  codziennej praktyce sta łego biegłego sądowego oraz pisząc opinie dla wojewódzkich 

komisji  do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dlatego te ż  recenzent, gdy czyta 

zawarte  na stronach 21-22 tego doktoratu nast ępujące sformułowania: „...Pod koniec lat 80. 

służba  zdrowia  PRL  charakteryzowa ła się  dużym upolitycznieniem, a do jej g łębokiej niewy-

dolności  doprowadzi ła nadmierna centralizacja i nieefektywna alokacja środków finanso-

wych...  Negatywne nastroje panuj ące wśród pacjentów ewidentnie podsyca ły rozprzestrze-

nioną  korupcj ę  oraz coraz bardziej wyd łużające się  kolejki do specjalistów i na specjalisty-

czne  badania..."  —  dodałby, że z jego do świadczeń  zawodowych, m.in. pełnienia funkcji 

stałego  biegłego sądowego  —  wcale nie wynika, aby obecnie podnoszone w tych stwierdze-

niach  kwestie uległy jednoznacznej i istotnej poprawie. Ale s ą  to rozważania recenzenta 

niejako  na marginesie  i  dotyczą  różnych placówek s łużby zdrowia w Polsce. Podj ęty temat 

badawczy  należy ocenić  jako bardzo ważny społecznie, daj ący obraz aktualnego funkcjono-

wania  (wprawdzie jednej) placówki POZ w ocenie odbiorców jej us ług, czyli pacjentów, a nie 
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—  jak bywało  —  w ocenie prze łożonych i stanowi przes łankę  do optymalizacji systemu opieki 

zdrowotnej w Polsce. 

Zamieszczony na początku rozprawy „Spis treści" jest dostatecznie szczegó łowy i 

sporządzony w pełni poprawnie. 

Rozpoczyna rozpraw ę  „Wykaz skrótów" użytych w tekście. liczący 30 pozycji, sporz ą-

dzony w sposób poprawny, okre ślenia w języku angielskim zostały poprawnie przet łuma-

czone na j ęzyk polski; bez uwag krytycznych. 

W liczącym zaledwie 20 stron rozdziale „I. Wstęp" Autor w zwięzły sposób przedstawi ł  

niezmiernie szeroki zakres zagadnie ń  z obszaru zdrowia publicznego, jak: geneza powstania 

POZ na świecie, POZ, klasyczne modele systemów ochrony zdrowia (model Bismarcka, 

model Beveridge'a, model Siemaszki), kszta łtowanie idei POZ, koncepcja „Pól zdrowia" 

Lalonde'a, Rezolucja „Health for all 2000", Deklaracja z A łma-Aty, POZ w Polsce (geneza 

powstania POZ w Polsce, ochrona zdrowia w II RP, ochrona zdrowia w latach 1945-1999, 

kształtowanie się  POZ po 1989 r., wspó łczesny model funkcjonowania POZ w Polsce), jako ść  
usług medycznych  —  definicje i znaczenie. Tym zagadnieniom po święcone zostało szereg 

podręczników z zakresu zdrowia publicznego  —  przeto na zwi ęzłość  w uj ęciu Autora należy 

spojrzeć  pozytywnie jako na umiej ętność  krótkiego przedstawienia najważniejszych faktów z 

bardzo szerokiego obszaru. Dlatego ca łość  rozdziału „I. Wstęp" należy ocenić  jako bardzo 

dobre wprowadzenie do rozprawy doktorskiej. Z uwag krytycznych, to czytaj ąc podrozdziały: 

„2.1. Geneza powstania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce  —  2.1.1. Ochrona zdrowia w 

II RP" dostrzega si ę , że porównując liczbę  lekarzy przypadaj ącą  na liczbę  ludno ści w latach 

1923 i 2018 nie podano miejsca (placówek opieki zdrowotnej), gdzie ci lekarze pracowali. 

Warto byłoby też  uści ś lić  liczbę  specjalistów i lekarzy szpitalnych w obu porównywanych 

okresach, co da łoby ciekawy przyczynek do ewentualnych dalszych rozwa żań . 

Kolejny rozdział  „II. Założenia i cel pracy" rozpoczyna przedstawienie za łożeń  pracy z 

nawiązaniem do poj ęcia jakości usługi medycznej oraz znaczenia badania opinii i oczekiwa ń  
pacjentów, które przecie ż  kształtuj ą  współczesny rynek us ług medycznych. Dlatego na bada-

nie satysfakcji pacjenta nale ży spoglądać  jak na źródło informacji o jakości usług. W ścisłym 

nawiązaniu do za łożeń  pracy został  przedstawiony cel g łówny badań : ocena oczekiwań  
pacjentów Przychodni Lekarskiej MEDIKON w Bia łymstoku wobec świadczeń  zdrowotnych. 

Do tego celu g łównego przedstawiono cele szczegó łowe, które obj ęły ocenę : oczekiwań  pac-

jentów wobec lekarza i piel ęgniarki, zaufania pacjentów do lekarza i piel ęgniarki, oczekiwań  

pacjentów wobec personelu rejestracji, satysfakcji pacjentów z życia, preferowanych warto ści 

osobistych, zależności od satysfakcji z życia, płci, wieku, miejsca zamieszkania, odleg łości od 

przychodni, wykszta łcenia, samooceny stanu zdrowia, powodu przybycia do przychodni, cz ę-

sto ści korzystania z pomocy oraz preferowanych warto ści osobistych. Trzeba przyzna ć , że 
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jest to bardzo szeroka ocena. Dalej — w nawi ązaniu do założeń  i celów pracy — przyj ęto 3 

hipotezy badawcze, spo śród których trzecia hipoteza jest szczególnie interesuj ąca: „Pacjenci 

maj ą  propozycj ę  co do zmian, jakie należy wprowadzić  w pracy przychodni, aby poprawi ć  

jakość  jej usług". To bardzo ciekawy obszar badawczy: propozycje pacjentów co do zmian, 

jakie należy wprowadzić  w pracy przychodni, aby poprawi ć  jakość  jej usług. Z uwag kryty-

cznych — brakuje w hipotezach (cho ć  jest wymieniona w celach pracy i dalszych badaniach) 

ocena zadowolenia z kontaktu z pracownikami niejako „pierwszej linii", tj. sekretarkami 

(rejestracja), wielokrotnie wp ływaj ącymi na samopoczucie chorych i dalsze poziomy zadowo-

lenia z pracy pozostałych pracowników przychodni. Rozdzia ł  II kończy podrozdzia ł  zatytuło-

wany „Aspekt praktyczny", w którym zaakcentowano korzy ści z przeprowadzonych badań : 

„...szczegó łowe rozpoznanie oczekiwań  pacjentów, okre ślenie przyczyn braku zadowolenia 

pacjentów z uzyskanych us ług oraz wdrożenie działań  naprawczych, s łużących poprawie 

jakości usług podniesienie poziomu zadowolenia pacjentów Przychodni Lekarskiej MEDIKON 

w Białymstoku". Całość  rozdziału „II. Założenia i cel pracy" nale ży ocenić  jako opracowany 

prawidłowo. 

Rozdział  „III. Materiał  i metodyka" rozpoczyna przedstawienie Przychodni Lekarskiej 

MEDIKON sp. z o.o. na terenie działalności którego Autor przeprowadzi ł  badania w łasne. 

Tutaj warto by łoby jeszcze podać  uzasadnienie wyboru do badań  właśnie tej Przychodni 

Lekarskiej MEDIKON (doktorant podaje, że jest pracownikiem tej w łaśnie przychodni, co 

wydaje się  wystarczaj ącym uzasadnieniem). Wydaje si ę , że na ten wybór także wpływał  fakt, 

że racji położenia na obrzeżach miasta, przychodnia sw ą  opieką  obejmuje populacj ę  
miejsko-wiejską ...". Analizując fragment tekstu: „...Obecnie, w przychodni zatrudnionych 

jest trzech lekarzy... przychodnia sw ą  opieką  obejmuje populację  miejsko-wiejską  liczącą  
1.540 osób, z czego 1.020 to osoby doros łe (stan na 31.03.2019)..." — łatwo wyliczyć , że na 1 

lekarza przypada 349 pacjentów doros łych — i to wydaje się  być  sytuacj ą  dość  komfortową , 

bo w latach 70. XX w. rozpoczynaj ący pracę  młodzi lekarze w istniej ących wówczas 

zespo łach opieki zdrowotnej (ZOZ-ach) mieli bardzo du że liczby przypadaj ących na nich 

podopiecznych (pacjentów); przyk ładowo w Warszawie, gdy właśnie utworzono ZOZ-y, przy-

padało aż  3500 podopiecznych (pacjentów) na jednego lekarza. Autor pisze: „...Badaniem 

obj ęto 307. pacjentów Przychodni Lekarskiej MEDIKON w Bia łymstoku... Dobór pacjentów 

był  celowy, rozdano 320. ankiet, zwrotnie otrzymano 307. ankiet..." i tutaj brakuje nast ępu-

jących informacji szczegó łowych: 1) w jaki sposób rozdawano te ankiety, 2) na czym precy-

zyjnie polegał  wspomniany celowy dobór pacjentów do bada ń, 3) w jaki sposób zebrano te 

ankiety. Dalej wymieniono i omówiono zastosowane w badaniach w łasnych kwestionariusze: 

1) autorski kwestionariusz ankietowy, 2) FAS — Skala oceny zamo żności rodziny, 3) SWLS —

Standaryzowana Skala Satysfakcji z Życia, 4) LWO — Lista Warto ści Osobistych, 5) Standa- 
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ryzowana Skala Zaufania Pacjent-Lekarz (Aderson i Dedrick 1990), 6) Standaryzowana Skala 

Zaufania Pacjent-Piel ęgniarka (Krajewska-Ku łak i wsp. 2019). Uwaga odno śnie fragmentu 

tekstu w autorskim kwestionariuszu ankietowym: „...samooceny jako ści opieki lekarza/pielę-

gniarki rodzinnych w ciągu ostatnich 12. miesięcy...". Przecież  samoocena  —  to jest ocena 

samego siebie, a nie ocena jako ści opieki lekarza/piel ęgniarki. Na końcu rozdziału przedsta-

wiono w sposób wyczerpuj ący na czym polega ła przeprowadzona analiza statystyczna 

wyników badań  własnych. Całość  rozdziału „III. Materiał  i metodyka" należy ocenić  jako 

opracowany prawidłowo. 

Rozdział 	Wyniki"  jest najobszerniejszym w rozprawie doktorskiej z licznymi 

tabelami i rycinami dopracowanymi w szczegó łach, z ciekawym układem graficznym i jego 

kolorystyką  oraz z podaniem wyników przeprowadzonych analiz statystycznych. Wszystkie 

wyniki badań  własnych zawarte w tabelach i rycinach zosta ły szczegółowo omówione w 

następującej prawidłowo dobranej kolejno ści: 1) Ogólna charakterystyka badanej zbiorowo-

ści, 2) Opinie pacjentów o Przychodni Lekarskiej MEDIKON, 3) Opinie pacjentów o rejestra-

cji Przychodni, 4) Ogólna ocena funkcjonowania placówki, 5) Charakterystyka psychometry-

czna ankietowanych pacjentów [Satysfakcja z życia (SWLS), Ocena zaufania do lekarza i 

pielęgniarki, Zdrowie w hierarchii warto ści (LWO)]. W dalszej kolejno ści przedstawiono w 

podrozdziale „6. Wybrane zale żności" te zależności, które są  najbardziej istotne w odniesie-

niu do przyj ętych założeń  i celów pracy, a mianowicie: 6.1. Czynniki demograficzne a opinie 

i oczekiwania pacjentów wobec świadczeń  zdrowotnych, 6.2. Stan zdrowia a oczekiwania 

pacjentów wobec świadczeń  zdrowotnych, 6.3. Oczekiwania wobec personelu medycznego a 

zaufanie do lekarza i piel ęgniarki. Ponieważ  szczegó łowych wyników badań  własnych jest 

bardzo dużo słusznym by ło skonstruowanie ostatniego podrozdzia łu „7. Podsumowanie wyni-

ków", w którym poza informacjami ogólnymi przedstawiono: „Wra żenia wyniesione z wizyty 

lekarskiej i piel ęgniarskiej", „Opinie pacjentów o rejestracji Przychodni", „Ogólna ocena 

funkcjonowania placówki", „Charakterystyka psychometryczna ankietowanych pacjentów" i 

na końcu najważniejsze „Wybrane zależności". Uwaga odno śnie tabeli I, w której podano 

strukturę  wiekową  respondentów. Mo żna z tej tabeli wyliczy ć , że respondentów poni żej 50 

r.ż . było 56,3%  —  z reguły młodsze osoby rzadziej choruj ą  na choroby przewlek łe. Z kolei u 

osób starszych cz ęsto jest stwierdzana wielochorobowo ść . Dlatego też  kwestii wieku pod-

opiecznych/pacjentów warto by łoby poświęcić  więcej uwagi. Uwaga odno śnie tabeli V i ryci-

ny 4: Status zamieszkania respondentów. Odno śnie zamieszkiwania samotnego warto by łoby 

pogłębić  analizę  w kierunku, czy dotyczy ło bardziej osób młodych czy starych. Z tym prze-

cież  wiąże  się  inna jakość  życia, co może mieć  też  wpływ na ocenę  jakości pracy leka-

rza/piel ęgniarki. Uwaga odnośnie tabeli VI i ryciny 5: to by ł  najwyraźniej zamożny rejon, że 

aż  tyle osób oceni ło dobrze i bardzo dobrze swoj ą  sytuacj ę  materialną. Dlatego wydaje si ę , że 
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te wyniki pracy nie mogą  być  podawane jako uniwersalne w stosunku do ca łego kraju, gdyż  
zapewne są  Polsce rejony  znacznie uboższe. Uwaga odno śnie tabeli X i ryciny 6: ciekawa jest 

rozbieżność  tych ocen pomi ędzy samooceną  statusu materialnego, a wg kwestionariusza FAS. 

Uwaga odnośnie tabeli VIII i ryciny 8: 36,8% osób z wykszta łceniem wyższym wskazuje na 

to, że jest to bardzo dobry rejon, w sensie ambicji jego mieszka ńców również . Uwaga odno-

śnie tabeli IX i ryciny 9: 52,8% ocenia ło swój stan zdrowia jako dobry a 11,1% jako bardzo 

dobry, ale ta przewaga, jak podano wcze śniej, mogła wynikać  z 56,3% osób poniżej 50 r.ż ., 

więc trudno się  dziwić , że ich zdrowie było lepsze niż  osób starszych. Uwaga odno śnie tabeli 

X i ryciny 10: ciekawe czy częściej stosowali si ę  do zaleceń  lekarza podopieczni młodsi czy 

starsi, bo młodsi często maj ą  przepisywany przez lekarza, np. antybiotyk z powodu ostrych 

stanów zapalnych, a z kolei u osób starszych — z uwagi na cz ęstszą  niż  u młodych wielocho-

robowość  — stosowana jest wi ększa liczba ró żnych leków podawanych przewlekle (nawet 

polipragmazja). Chyba, że z uwagi na fakt, iż  było w badanym rejonie wiele osób z dobrym 

wykształceniem, to byli to ludzie bardziej światli w tematyce zdrowia. Warto by łoby zgłębić  
tą  problematykę . Uwaga odno śnie tabeli XI i ryciny 11 — przyczyny ostatniej wizyty u leka-

rza: 20,8% kontynuacja leczenia, tzn. choruj ący przewlekle — przypuszczalnie osoby starsze; 

warto byłoby zgłębić  ten problem. Okre ślenie „dolegliwości bólowe" jest mało precyzyjne, 

bo nie wiadomo czy były to przypadki kolki nerkowej, czy kolki w ątrobowej, czy te ż  bóle w 

chorobie zwyrodnieniowej stawów i kr ęgosłupa. Ponieważ  aż  w 15% porad przyczyn ą  osta-

tniej wizyty u lekarza by ło otrzymanie skierowanie do lekarza specjalisty, to rodzi si ę  tutaj 

pytanie — obecne zresztą  w ogólnokrajowej dyskusji — czy nie za du żo pacjentów jest kiero-

wanych do specjalistów? Można przypuszcza ć , że pacjenci — przynajmniej w cz ęści przypad-

ków — wymuszaj ą  takie skierowania na lekarzach POZ. Na marginesie — ciekawa by łaby 

opinia samych lekarzy POZ na ten temat, czy faktycznie by ła taka potrzeba. Czy lekarz 

rodzinny sam by sobie nie poradzi ł  z takimi problemami klinicznymi? Odno śnie zgłoszeń  na 

szczepienia — jako przyczyny ostatniej wizyty u lekarza — to zaciekawia na jakie szczepienia 

ci doro śli pacjenci się  zgłaszali? Przeciwko grypie? Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby? 

Uwaga odno śnie tabeli XIII i ryciny 13 — Cz ęstość  korzystania z us ług lekarza POZ: ważne 

byłoby podanie czy porady w przychodni dotyczy ły osób starszych (np. powtórzenie recept 

na leki, czy też  badania kontrolne w przebiegu chorób przewlek łych) czy też  osób młodszych. 

Uwaga odno śnie tabeli XIV i ryciny 14: wyniki zdaj ą  się  przedstawiać  typowy dla przychodni 

POZ sporadyczny kontakt z piel ęgniarką! Ale w takiej sytuacji rodzi si ę  pytanie o to, czy 

warto było oceniać  pod kątem zadowolenia z us ług pielęgniarki. Uwaga odnośnie tabeli XV i 

ryciny 15: wyniki przedstawiaj ą  niezwykle korzystną  sytuacj ę , że lekarze mieli czas wys łu-

chać  uważnie dolegliwości chorobowe zg łaszane przez pacjentów, po święcić  czas pacjentowi. 

Chyba nieczęsto tak jest w Polsce, bo przecie ż  wielokrotnie pacjenci się  skarżą  w masme- 
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diach, że lekarz „siedzi z nosem w komputerze" i nawet nie popatrzy na pacjenta. To jest te-

mat do pogłębionej dyskusji, bo przecież  w ogólnym wyobrażeniu lekarze są  bardzo przecią-

żeni liczbą  pacjentów i biurokracj ą. Uwaga odnośnie tabeli XVI i ryciny 16: czy odpowiedzi 

respondentów dotyczące oceny kontaktów z piel ęgniarką  są  porównywalne z oceną  lekarzy  —

chociażby z uwagi na jednak mniej liczne z nimi kontakty? Podawane warto ści procentowe 

warto by zweryfikowa ć . Uwagi odnośnie tabeli XVII: oceny dotycz ące wpływu wybranych 

parametrów na poziom zadowolenia z kontaktu z lekarzem i piel ęgniarką  są  ogólnie bardzo 

wysokie; cieszy punktualno ść  tych pracowników, a nawet u śmiech, choć  w masmediach zda-

rzaj ą  się  i takie opinie, że lekarz nie powinien si ę  życzliwie uśmiechać  do pacjenta, a dobrze 

leczyć . Problem wart przedyskutowania podczas obrony. Uwagi odno śnie tabeli XIX: rodzi 

się  tutaj pytanie  —  czy pielęgniarkę  można oceniać  porównując z lekarzem pod kątem liczby 

otrzymywanych informacji na temat choroby i jej leczenia? W wielu przychodniach praca 

pielęgniarki może się  ograniczać  do pobierania krwi i temu podobnych czynno ści. Warto było 

podać  zakres czynno ści pielęgniarki w tej przychodni. Wydaje si ę , że trudno oceniać , porów-

nywać  jej pracę  z pracą  lekarza, która zwykle nie musi t łumaczyć  pacjentowi istoty choroby. 

Może jedynie uspakaja pacjenta lub t łumaczy niezrozumiały dla wielu pacjentów j ęzyk, 

którego często używają  lekarze  —  co nie zawsze jest zadaniem łatwym  —  a poza tym daje dys-

pozycje, czy zaprasza, np. by pacjent usiad ł  do szczepienia, pobrania krwi czy do wykonania 

EKG. Uwagi odno śnie tabeli XXIII i ryciny 17  —  Ocena możliwości współdecydowania z 

lekarzem: uzyskane wyniki świadczą  o tym, że lekarz miał  czas na rozmowę, wyjaśnienie 

pacjentowi istoty choroby i leczenia  —  dyskusji na ten temat, a nawet uzgadniania z pacjentem 

metod proponowanych terapii z uwzgl ędnieniem decyzji pacjenta. Jest to sytuacja wr ęcz 

idealna. Uwagi odno śnie tabeli XXV i ryciny 18 odno śnie kwestii „modyfikacja leczenia pod 

kątem możliwości finansowych": chyba lekarz nie bardzo ma czas, by śledzić  ceny leków 

(stale się  zmieniaj ą) i pytać  o możliwości finansowe pacjenta (cho ć  w przypadku chorego 

przewlekle, gdy zna jego środowisko, być  może ma to miejsce). Odno śnie: „pytanie o zaży-

wane leki"  —  77% pacjentów podało, że lekarz je zada ł . Na marginesie  —  czy ten procent to 

dużo, czy mało? Wydaje się, że w każdym przypadku wizyty u lekarza to pytanie powinno 

być  zadane  —  tym bardziej, że przy tak dużej konsumpcji (zakupie) w Polsce leków, cz ęsto o 

tym samym składzie chemicznym, ale ró żnych nazwach oraz ich reklamach w masmediach 

stanowi to bardzo poważny problem, który warto omawia ć  z każdym pacjentem. Uwagi odno-

śnie tabeli XXVI i XXVII oraz rycin 19 i 20  —  warto byłoby podać , ilu pacjentów dziennie 

przyjmuje obj ęta badaniami przychodnia i jak to si ę  przekłada na liczbę  rejestratorek oraz 

jakie są  ich zadania i kompetencje (czy tylko zapisywanie na wizyty  —  jak to się  dzieje w 

przypadku zg łoszenia choroby nag łej  —  czy pomagaj ą  ustalić  z lekarzem wizyt ę  pilną  itp.); 

dopiero te dane pozwoli łyby w pe łni zobrazować  system pracy tej przychodni. Uwagi odno- 
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śnie tabeli XXIX — Ocena uprzejmo ści pracowników rejestracji: czy to znaczy, że uprzejmie 

podawały termin wizyty i zapisywały, gdy było miejsce? Uwagi odno śnie tabeli XXXI —

Ocena możliwości wyboru terminu wizyty: podane wyniki wskazuj ą  na to, że była to bardzo 

dobra przychodnia. W niektórych przychodniach trzeba oczekiwa ć  na termin wizyty 7-14 dni. 

Uwagi odnośnie tabeli XVIII (błędna numeracja) i ryciny 26: przychodnia i rejon wydaj ą  się  

bardzo dobre, gdyż  tylko 0,3% pacjentów jest niezadowolonych ze świadczonych us ług. 

Uwagi odnośnie tabeli XXXIX i ryciny 27 — zetkni ęcie z nieuprzejmym traktowaniem pod-

czas wizyty w przychodni: kwestia niezmiernie trudna dla obiektywnych bada ń, bo przecież  

wina nie zawsze leży po stronie personelu — zdarzaj ą  się  wszakże pacjenci roszczeniowi, 

agresywni, czy charakteropaci itp. Uwagi odno śnie tabeli XLIX i ryciny 35 — wpływ miejsca 

zamieszkania pacjentów na zaufanie do lekarza i piel ęgniarki: ciekawe, że u pacjentów z 

miasta było wyższe zaufanie, tylko pytanie ilu pacjentów by ło ze wsi, a ile na wie ś  przeniosło 

się  z miasta, co w ostatnich latach jest cz ęstym zjawiskiem. Zaskakuj ący jest wynik badania 

(str. 81): „Najmniejsze zaufanie do lekarza przejawia ły osoby z wykształceniem zawodo-

wym...". Warto by się  pokusić  o pogłębioną  analizę  tego problemu. Kolejne zaskakuj ące 

wyniki: „Poziom zaufania, zarówno do lekarza, jak i piel ęgniarki, dość  wyraźnie wzrastał  

wraz z poziomem zamożności" (str. 76); „Osoby lepiej wykszta łcone, zwłaszcza z wykszta ł-

ceniem wyższym, wyżej oceniały pracę  przychodni..." (str. 82); „...Mieszkańcy miast oce-

niali wyżej kontakty z lekarzem i piel ęgniarką ..." (str. 92); „...Im wy ższy był  poziom zaso-

bów materialnych rodziny, tym wyższa była ocena jako ści kontaktów pacjenta z lekarzem... i 

pielęgniarką ..." (str. 95). Analizuj ąc szczegółowo wyniki badań  nasuwa się  refleksja, że tak 

jak niektóre wyniki zaskakuj ą, to inne są  jakby spodziewane. Do tych ostatnich nale żą : 

„...starsi pacjenci lepiej oceniali funkcjonowanie przychodni..." (str. 79); „Pytanie o za ży-

wane leki ze strony lekarza padało częściej w przypadku starszych pacjentów..." (str. 86); 

„...Wyższe zaufanie do lekarza korespondowa ło dodatnio ze stosowaniem się  do jego 

zaleceń ..." (str. 98). Istniej ą  też  wyniki bardzo zastanawiaj ące, np.: „...większa odległość  

miejsca zamieszkania od przychodni wp ływała negatywnie na nastawienie pacjenta..." (str. 

89). I dlatego te ż  nie dziwi stwierdzenie Autora w rodzaju: „...osoby mieszkaj ące najdalej, 

najczęściej wskazywały chęć  minimalizacji kosztów leczenia przez lekarza. Zale żność  jednak 

jest trudna do logicznej interpretacji (Tab. LXIII)..." (str. 89). Istotnie, trudna jest czasami 

taka logiczna interpretacja wyników bada ń  własnych — i nad tym nale żałoby się  zastanowić  

szerzej — może tutaj kryje si ę  jednak coś  istotnego, co umyka tym, którzy staraj ą  się  optymali-

zować  system opieki zdrowotnej. No bo jak wyt łumaczyć  następujące wyniki -  „...Mała 

częstość  wizyt w przychodni wp ływała na mniejszy poziom zaufania do piel ęgniarek, co 

może być  po prostu odzwierciedleniem faktu niekorzystania z ich us ług. Podobna tendencja... 

uwidoczniła się  w odniesieniu do zaufania pacjenta do lekarza (Tab. LXXIX)..." (str. 99). A 
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może ci, co rzadko korzystali z porad w przychodni to dlatego, że nie mieli do niej zaufania? 

To są  niezmiernie ciekawe kwestie do dalszych pog łębionych badań. Czynniki kształtujące 

korzystanie z porad w przychodni okazuj ą  się  tym bardziej złożone im bardziej precyzyjnie 

dąży się  do ich zbadania. I tutaj kolejne wyniki nad którymi warto si ę  zastanowić : „...im 

większy był  poziom satysfakcji z życia, tym lepsza ocena pracy lekarza (Tab. LXXXVIII)..." 

(str. 109); „...Pacjenci przychodni o wy ższej satysfakcji z życia lepiej oceniali kontakt z 

lekarzem... a jeszcze bardziej wyrazi ście czynnik ten wp ływał  na ocenę  kontaktów z piel ę-

gniarką ..." (str. 110). A więc to poziom satysfakcji z życia (co jest w dużej mierze jest 

zależne od sposobu pojmowania czy odczuwania satysfakcji i te ż  jest dowodem ogólnego 

optymistycznego spojrzenia na świat i życie) ma tak duży wpływ na ocenę  funkcjonowania 

systemu opieki zdrowotnej, czyli — dobitnie ujmuj ąc — jak ludzie nie będą  mieli satysfakcji z 

życia, to najprawdopodobniej nigdy nie b ędą  usatysfakcjonowali z systemu opieki zdrowo-

tnej. Autor w dalszej cz ęści pracy ponownie natrafia na trudno ści w interpretowaniu wyników 

badań  własnych: „...zbadano, jak na ocenę  kontaktu z personelem medycznym wp ływała 

pozycja zdrowia w hierarchii warto ści osobistych. W obu przypadkach (i dla kontaktu z 

lekarzem, i z pielęgniarką) stwierdzono zale żności istotne statystycznie, cho ć  trudno poddać  
je jednoznacznej interpretacji..." (str. 111). Podsumowując rozdział  „IV. Wyniki", który jest 

najobszerniejszy w rozprawie, a przy tym z licznymi tabelami i rycinami, zawiera mnóstwo 

wyników, w tym w części zaskakuj ących bądź  niełatwych do zinterpretowania. I zapewne z 

tego powodu Autor zamie ścił  podrozdział : „7. Podsumowanie wyników" — ale mia ł  tutaj tyle 

faktów do podsumowania,  że podzielił  je jeszcze na kolejne podrozdzia ły: „Informacje 

ogólne", „Wrażenia wyniesione z wizyty lekarskiej i piel ęgniarskiej", „Opinie pacjentów o 

rejestracji Przychodni", „Ogólna ocena funkcjonowania placówki", „Charakterystyka psycho-

metryczna ankietowanych pacjentów" i „Wybrane zale żności", których okazało się  być  aż  37. 

To właśnie ukazuje, jak bardzo wa żne jest badanie oczekiwań  pacjentów wobec świadczeń  

zdrowotnych — bo ostatecznie stwierdza si ę  istnienie mnóstwa zależności i to bardzo zróżni-

cowanych  i dlatego znajdywanie ścieżek wiodących do poprawy funkcjonowania opieki 

zdrowotnej wcale nie jest łatwe. Kończąc, rozdział  „IV. Wyniki" należy ocenić  jako napisany 

w pełni poprawnie. 

Rozdział  „V.  Dyskusja"  z tej racji, że rozdział  „IV. Wyniki" był  wielowątkowy — również  

z tego powodu ten rozdzia ł  jest wielowątkowy. Rozpoczynaj ą  go rozważania nad reformami 

zdrowotnymi z lat 90. XX w., które zrodzi ły potrzebę  zapewnienia pacjentom opieki blisko 

miejsca zamieszkania, sprawowanej przez lekarzy wykszta łconych w dziedzinie medycyny 

rodzinnej. Przedstawiono — odnosząc się  do prawidłowo dobranego pi śmiennictwa — szereg 

istotnych faktów o funkcjonowaniu POZ. Poruszono istotn ą  kwestię  kształtowania jako ści 

opieki medycznej oraz satysfakcji pacjentów. Dalej omówiono czynniki wp ływające na czę- 
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stość  korzystania przez pacjentów z pomocy lekarskiej w POZ, oczekiwania pacjentów, 

opinie pacjentów i czynniki kszta łtujące te opinie. Kolejne ważne kwestie to: ocena dostę-

pności świadczeń  POZ, właściwa komunikacja mi ędzy lekarzem a pacjentem niezb ędna do 

przekazania choremu odpowiedniej wiedzy na temat choroby, zmotywowania go do leczenia i 

w konsekwencji do przestrzegania zalece ń  lekarskich. Nawiązano do badań  własnych nad 

poznaniem opinii pacjentów na temat wybranych aspektów kontaktu z lekarzem i piel ę -

gniarką. Omówiono problem oceny satysfakcji pacjentów z leczenia w placówkach POZ, 

zwracając uwagę  na identyfikacj ę  przyczyn niezadowolenia. Tutaj pojawia si ę  kwestia 

odbioru kontaktu pacjenta z lekarzem, piel ęgniarką, rejestratorką  pod kątem oceny zaspokoj ę-

nia potrzeb pacjentów. Dalej kwestia wspó łuczestniczenia pacjentów w podejmowaniu decy-

zji terapeutycznych i stosowaniu si ę  do zaleceń  terapeutycznych. Wspomniano o tradycyjnym 

modelu autorytatywnej relacji pacjent — lekarz, rozumianemu jako dominacja tego drugiego, 

który to powinien ust ępować  na rzecz podej ścia partnerskiego, w którym pacjent ma możli-

wość  współdecydowania o swoim leczeniu oraz o oczekiwaniach pacjentów. Nawi ązano do 

badań  własnych, w których poddano analizie wp ływ czynników spo łeczno-demograficznych 

na ocenę  poszczególnych aspektów dzia łania przychodni MEDIKON i je umówiono na tle 

wyników badań  innych autorów. Omówiono istotne różnice w ocenie jako ści POZ w zale-

żności od wieku pacjentów, potrzeby wsparcia emocjonalnego w śród pacjentów POZ. Pod-

kre ślono,  że w badaniu własnym sprawdzano wp ływ czynników demograficznych na poziom 

zaufania do lekarza i piel ęgniarki. Zaakcentowano odpowiedniość  komunikacji z pacjentem, 

prawdomówność , ilość  czasu po święconego pacjentom. Podkre ślono, że wyniki badań  wła-

snych wskazuj ą  na to,  że osoby zadowolone ze swego życia oraz oceniaj ące swój stan zdro-

wia jako dobry, bardziej ufały lekarzowi i pielęgniarce oraz lepiej ocenia ły poszczególne 

aspekty kontaktu z personelem medycznym. To bardzo ważne, że osoby, dla których zdrowie 

miało wartość  nadrzędną, bardziej ufały swemu lekarzowi i lepiej ocenia ły kontakty z praco-

wnikami przychodni. W podsumowaniu tego rozdzia łu („V. Dyskusja") Autor zauważa, że 

Jego wyniki badań  wydają  się  być  istotne także w kwestii wprowadzania oczekiwanych przez 

pacjentów zmian, jak: pobieranie materia łu do badań  laboratoryjnych na terenie przychodni, 

powiększenie parkingu, zatrudnienia dodatkowych lekarzy (w tym lekarzy innych specjal-

ności), ustawienia w poczekalni dystrybutora z wod ą  oraz po święcaniu przez lekarzy i piel ę-

gniarki więcej czasu na rozmowy na temat zachowa ń  prozdrowotnych oraz stworzenie mo żli-

wości udziału w badaniach przesiewowych. I nale ży się  tutaj zgodzić  z konkluzją  Autora, że 

można wykorzystać  wyniki badań  własnych do poprawy jako ści usług i podniesienia poziomu 

zadowolenia pacjentów Przychodni Lekarskiej MEDIKON w Bia łymstoku. Reasumuj ąc, 

rozdział  „V. Dyskusja" został  napisany w prawid łowo, z częstym odwoływaniem się  do 

poprawnie dobranego pi śmiennictwa. 

str. 9 



Jerzy T. Marcinkowski  —  recenzja rozprawy doktorskiej lekarza Arkadiusza Czartoszewskiego 
pt. „Oczekiwania pacjentów wobec świadczeń  zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej MEDIKON w Bia łymstoku" 

Czytając zwięzły rozdział  „VI. Wnioski" dostrzega się, że zawiera on 6 wniosków 

wynikaj ących z przeprowadzonych bada ń  własnych, spośród których o wielkim znaczeniu dla 

prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej są  następujące: „3. Pacjenci naj-

bardziej doceniali lekarzy i piel ęgniarki za uważne ich wysłuchanie, po święcenie im dużej 

ilości czasu oraz kulturę  osobistą" oraz „6. Część  pacjentów wyrażała potrzebę  zmian w 

Przychodni, w tym przede wszystkim zwi ększenia porad na temat zdrowego stylu życia i 

profilaktyki zdrowotnej". 

Rozdział  „VII. Bibliografia"  zawiera znaczącą  liczbę  pozycji piśmiennictwa, bo 193. 

Zostały one ułożone według kolejności cytowania w tekście. Znacząca część  pozycji piś-

miennictwa jest angloj ęzyczna i pochodzi z renomowanych czasopism. Wiadomym jest, że 

oczekiwania pacjentów wobec świadczeń  zdrowotnych ulegaj ą  zmianom, są  dynamiczne w 

czasie i dlatego mog ą  razić  publikacje pochodzące sprzed kilkunastu lat, a nawet starsze, 

chociaż  nie można tymże publikacjom odmawiać  jakości. Ale w bibliografii są  też  pozycje z 

ostatniego okresu, przyk ładowo jedna pozycja z 2019 r., 8 z 2018 r. czy 12 z 2017 r. Poza 

tymi uwagami rozdział  ten został  opracowany w pe łni poprawnie. 

Rozdział  „VIII. Netografia" zawiera 18 pozycji piśmiennictwa. Pozycje pi śmiennictwa 

zaczerpni ęte ze stron internetowych zosta ły podane prawidłowo — z zaznaczeniem dat ich 

przeglądania. Rozdział  ten został  opracowany w pełni poprawnie. 

Rozdziały „IX.  Streszczenie w j ęzyku polskim" i „X. Streszczenie w j ęzyku angiel-

skim" zostały opracowane poprawnie. Nadano im bardzo wyrazist ą  formę  w postaci stre-

szczeń  strukturalnych tytu łując kolejne części następująco: wprowadzenie, cel pracy, materia ł  

i metody i wnioski. Podano tytułu rozprawy, co w odniesieniu do j ęzyka angielskiego ma 

istotne znaczenie, albowiem angielski tytu ł  będzie figurował  w bibliografii Uniwersytetu, 

gdyż  biblioteki uniwersyteckie zobligowane są  przecież  do podawania tytu łów rozpraw także 

w języku angielskim. Podano także słowa kluczowe (jako ść  opieki, pacjent, lekarz, piel ę-

gniarka) prawid łowo dobrane do tre ści rozprawy. 

Rozdział  „XI.  Wykaz tabel" zawiera numeracj ę  rzymską  tabel, ale — niestety — nie 

podano numerów stron, na których znajduj ą  się  poszczególne tabele, których jest aż  103. 

Rozdział  „XII. Wykaz rycin" — zawiera numeracj ę  arabską  ryciny. Niestety i w tym wyka-

zie nie podano numerów stron, na których znajduj ą  się  poszczególne ryciny, których jest 63. 

Rozdział  „XIII. Aneks"  zawiera: 1) zgodę  Komisji Bioetycznej UMB na przeprowa-

dzenie badań  oraz 2) Wzór ankiety dla pacjentów. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSEK 

Oceniana rozprawa doktorska magistra Arkadiusza Czartoszewskiego pt. „Oczekiwania 

pacjentów wobec świadczeń  zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej MEDIKON w Bia łym-

stoku" dotyczy bardzo istotnego i dynamicznie si ę  zmieniającego problemu z obszaru zdro-

wia publicznego, gdyż  związanego z aktualną  oceną  funkcjonowania systemu opieki zdro-

wotnej na przyk ładzie poddanej badaniom przychodni, pog łębionego o możliwości dokony-

wania optymalizacji jej działania. Przy tym rozprawa doktorska zosta ła przedstawiona przej-

rzyście i nowocze śnie. Autor wykaza ł  się  bardzo dobrym opanowaniem warsztatu pracy 

naukowej — co przejawia si ę  wysoką  jakością  merytoryczną  rozprawy doktorskiej. Ponadto w 

pracy widać  duży mozół  doktoranta, przejawiaj ący się  tym, że musiał  on włożyć  sporo wysił-

ku w przeprowadzenie badań  własnych. O tym świadczy m.in. obszerno ść  rozprawy 

doktorskiej (196 stron), liczne i o ładnej edycji ryciny i tabele, obszerne i wyczerpuj ące 

omówienie wyników badań  własnych oraz dogłębna dyskusja z uwzgl ędnieniem wyników 

badań  własnych i wyników badań  innych autorów. Przy tym, co bardzo istotne, wida ć  wysoką  

jakość  efektu końcowego — bardzo ciekawa i wysoce u żyteczna rozprawa doktorska, która 

spełnia warunki okre ślone w art. 13.1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-

wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 

późn. zm.): „...Rozprawa doktorska... powinna stanowi ć  oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego... oraz wykazywa ć  ogólną  wiedzę  teoretyczną  kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej... umiej ętność  samodzielnego prowadzenia pracy naukowej...". Te wszystkie 

warunki oceniana rozprawa spe łnia i składa się  to na wysoką  ocenę  rozprawy doktorskiej — i 

dlatego mam pe łne i rzetelne podstawy ku temu, aby wyst ępować  do Wysokiej Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie 

lekarza Arkadiusza Czartoszewskiego autora rozprawy doktorskiej pt. „Oczekiwania 

pacjentów wobec świadczeń  zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej MEDIKON w 

Białymstoku" do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski 
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