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                                        Katowice/ 20.09.2019 

                                     Sz. Pani prof. dr hab. Bożena Dobrzycka 

      Dziekan  

      Wydziału Nauk o Zdrowiu w Białymstoku 

      

RECENZJA 

rozprawy na stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, na 

zlecenie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku (pismo z dnia 13.09.2019) 

 

Autor: lek. Arkadiusza Czartoszewskiego 

Tytuł: OCZEKIWANIA PACJENTÓW WOBEC ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W 

PRZYCHODNI LEKARSKIEJ MEDIKON W BIAŁYMSTOKU. 

 Przedstawiona mi do recenzji praca zawiera 196 stron tekstu 

zaaranżowanego według 13 następujących po sobie rozdziałów: ‘wykaz skrótów’, 

‘wstęp’, ‘założenia i cel pracy’, ‘materiał i metodyka’, ‘wyniki’, ‘dyskusja’, 

‘wnioski’, ‘bibliografia’, ‘netografia’, ‘streszczenie’ w języku polskim i angielskim, 

‘wykaz tabel’, ‘wykaz rycin’ oraz ‘aneks’. W mojej opinii rozdział 8 zatytułowany 

‘netografia’ jest częścią bibliografii i nie rozumiem dlaczego go wyodrębniono, czy 

zadecydował o tym Regulamin obowiązujący w Uczelni? Z kolei podrozdział 7 w 

sekcji ‘wyniki’ zatytułowany ‘podsumowanie wyników’ jest w mojej opinii 

zbyteczny. Niepotrzebnie wydłuża tekst pracy (to redundancja już prezentowanych 

w tej sekcji sformułowań), nie wnosi nic nowego a z uwagi na obszerność (7 stron 

tekstu)  czytelnik może się łatwo pogubić bez wglądu do rycin lub tabel. 

 Promotorem w przewodzie doktorskim jest Pani prof. dr hab. n. med. 

Elżbieta Krajewska-Kułak, kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Promotorem pomocniczym jest dr nauk 

o zdrowiu Andrzej Guzowski. 

 Po zapoznaniu się z treścią pracy przedstawiam Wysokiej Radzie 

recenzję, w której w odrębnych sekcjach formułuję moją opinię, zwracam uwagę na 

pewne problemy i aspekty redakcyjne lub techniczne dostrzeżone  

w omawianej pracy. 
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Uwagi ogólne 

 Rozprawa dotyczy istotnego zagadnienia zdrowia publicznego, jakim 

jest podstawowa opieka zdrowotna. Zasadniczym celem pracy było poznanie opinii 

pacjentów na temat funkcjonowania przychodni lekarskiej, rozpoznanie 

rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pacjentów w zakresie świadczeń medycznych, a 

także poznanie przyczyn braku zadowolenia z otrzymywanych usług. Autor pracy 

uznał, iż uzyskane wyniki pozwolą opracować i wdrożyć działania naprawcze, 

niezbędne do poprawy jakości świadczeń, a w konsekwencji poprawią wizerunek 

jednostki i zwiększą poziom zadowolenia pacjentów. Badania prowadzono w jednej 

z przychodni lekarza rodzinnego w Polsce. Chciałabym w tym miejscu zapytać o jej 

reprezentatywność dla tego typu jednostek w naszym kraju (np. liczba i profil 

świadczeń), czy doktorant może przedstawić tę kwestię podczas obrony? 

        Autor dysertacji w umiejętny sposób uzasadnił wybór tematu, we 

wprowadzeniu zdefiniował podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem 

podstawowej opieki zdrowotnej i wyjaśnił jej znaczenie dla zdrowia publicznego. 

Opisał znane systemy ochrony zdrowia, omówił kształtowanie się systemu 

funkcjonującego w wolnej Polsce odwołując się do historii i znanych faktów oraz 

dokumentów, które przyczyniły się do obecnego kształtu podstawowej opieki 

zdrowotnej. Zalecałabym pominąć duży fragment tekstu zawierającego cytaty z 

części siódmej strategii Health for All 2000, radziłabym raczej krótko opisać te treści 

własnymi słowami. Doktorant zdefiniował pojęcie jakości opieki medycznej i 

wykazał, że warto poznać opinie świadczeniobiorców usług medycznych dla 

poprawy funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Pan Czartoszewski 

sformułował hipotezy badawcze wskazujące, że lekarz i pielęgniarka pozostają 

zawodami o wysokim stopniu zaufania społecznego a zadowolenie pacjentów ze 

sprawowanej opieki medycznej zależy od wieku, płci, miejsca zamieszkania, 

wykształcenia, rangi zdrowia w hierarchii wartości osobistych, częstości korzystania 

z pomocy oraz stopnia satysfakcji z życia. Autor dysertacji postawił tezę, że 

zaproponowane badania ułatwią rozpoznanie oczekiwań i przyczyn braku 

zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych, a tym samym pozwolą 

opracować i wdrożyć działania naprawcze. To ważny aspekt praktyczny pracy, warto 

było jednakże wyodrębnić cel utylitarny, który ułatwiłby zrozumienie znaczenia 

rozprawy dla dziedziny zdrowia publicznego nie tylko w Białymstoku. 

      Sekcja ‘Materiał i metodyka’ szczegółowo opisuje miejsce i populację 

badanych, zastosowane narzędzia i metody statystycznej analizy danych. Warto 

podkreślić, iż autor rozprawy prowadził badania za zgodą właściwej komisji 

bioetycznej oraz stosował kwestionariusze standardowe o znanej rzetelności. Wśród 

nich znalazły się: skala  oceny zamożności rodziny (FAS); standaryzowana skala 

satysfakcji z życia (SWLS); lista wartości osobistych (LWO); standaryzowana skala  

zaufania pacjent-lekarz (Aderson i Dedrick 1990) oraz standaryzowana skala 
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zaufania pacjent-pielęgniarka (Krajewska-Kułak i wsp. 2019), a także autorska 

ankieta ułatwiająca społeczno-ekonomiczną i demograficzną charakterystykę 

badanych. Zgodnie z dobrą praktyką doktorant zamieścił w aneksie egzemplarz 

narzędzia badawczego oraz kserokopię zgody komisji bioetycznej. Proszę o 

dodatkowe wyjaśnienie kwestii dystrybucji zintegrowanego kwestionariusza 

(ostatecznie kwestionariusz badania był złożony z 6 oddzielnych narzędzi - 12 stron 

tekstu): czy pacjenci wypełniali go w trakcie pobytu w przychodni, czy mieli 

możliwość zabrania ankiet do domu i ich zwrot następował podczas kolejnej wizyty? 

Ile czasu średnio zajmowało wypełnienie całego pakietu kwestionariuszy?  

Zaskakująco niski jest tzw. drop out (na poziomie 4%), jak to się doktorantowi udało? 

 Rozdział 4 to rozbudowana sekcja opisująca wyniki badania. Należy 

przyznać, że prezentowane w pracy tabele i ryciny są niezwykle staranne. Mam 

jednak drobną uwagę: nie rozumiem dlaczego doktorant prezentuje te same wyniki 

dwukrotnie - raz w tabeli a następnie na rycinie. Taki sposób postępowania 

niepotrzebnie zwiększa objętość pracy a nie wnosi nic nowego, trzeba podjąć 

decyzję: albo tabela, albo rycina. Pierwsza sekcja tego rozdziału prezentuje statystyki 

opisowe charakteryzujące badanych pod względem cech demograficznych i 

społeczno-ekonomicznych, a także deklarowanego stanu zdrowia i dotychczasowej 

współpracy z lekarzem prowadzącym. Zabrakło pytania o preferowany styl życia: 

nałogi (tytoń, alkohol); aktywność fizyczna; dieta - dlaczego je pominięto? Moim 

zdaniem to ważna kwestia przy ocenie relacji pacjent-lekarz, tym bardziej że badani 

dość często deklarowali zaniedbania w zakresie działań profilaktycznych i 

edukacyjnych ze strony przychodni.   Sekcja druga to statystyka opisowa 

identyfikująca opinie pacjentów na temat funkcjonowania badanej przychodni 

lekarskiej, w tym ocena kontaktów z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką. Sekcja 

trzecia zawiera opinie pacjentów na temat funkcjonowania rejestracji przychodni, a 

sekcja czwarta poświęcona jest ogólnej ocenie punktowej jakości świadczeń wraz z 

oceną satysfakcji pacjentów. Sekcja piąta identyfikuje badanych pod względem 

satysfakcji z życia, deklarowanego zaufania do lekarza i pielęgniarki, rangi zdrowia 

w hierarchii ważności wartości. Kolejna sekcja (podrozdział 6) zatytułowana 

‘wybrane zależności’ prezentuje wyniki statystyki analitycznej ujawniające relacje 

pomiędzy zmiennymi zależnymi wyrażającymi opinie i oczekiwania pacjentów co 

do sposobu funkcjonowania przychodni a zmiennymi objaśniającymi (demografia, 

deklarowany stan zdrowia,  satysfakcja z życia, zaufanie do personelu, etc.). 

Zaskakująca jest dla mnie sekcja 7, którą autor nazwał ‘podsumowanie wyników’. 

Cały ten rozdział uważam za zbędny (jak już wspominałam na wstępie to 

redundancja treści już prezentowanych w sekcji ‘wyniki’); z uwagi na obszerność tej 

sekcji (7 stron tekstu) czytelnik gubi się nie mając bezpośredniego wglądu do 

wyników. Warto podkreślić, że doktorant zastosował właściwe testy do oceny 

prezentowanych różnic lub zależności decydując się na nieparametryczny test U-

Manna Whitneya czy ANOVA Kruskala-Wallisa (testy różnic) oraz korelacji rang 
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Spearmana (test zależności) dla zmiennych ilościowych. Dla zmiennych 

jakościowych wykorzystano test chi2. Tutaj mam również drobne uwagi: 

- po pierwsze, zastosowany sposób prezentacji zmiennych w rozbudowanych 

pierwotnie kategoriach (np. wiek) powoduje, że w niektórych komórkach tabel 

wynikowych wystąpiły zerowe liczebności (np. Tabela LXV). To sprawia, że 

wiarygodność testu jest mierna. Proponuję na przyszłość przekodowanie wartości 

zmiennych do uproszczonych kategorii (np. w oparciu o medianę: młodsi vs. starsi 

albo w oparciu o własne kryteria np. lepiej vs. gorzej wykształceni) 

- po drugie, dokładny sposób prezentacji wartości istotności statystycznej ‘p’ jest 

zbędny, wystarczy ograniczyć się do pierwszej znaczącej cyfry (np. zamiast p = 

0,2324 wystarczy napisać p=0,2; natomiast zamiast p=0,0246 wystarczy napisać 

p=0,02). Zapisy oznaczają dla ‘medyka’ to samo a te krótsze sprawiają, że wartości 

są łatwiejsze do prezentacji i wnioskowania 

- po trzecie, wspomniany już podwójny sposób prezentacji tych samych wyników w 

tabelach i na rycinach niemiłosiernie rozwleka treść pracy 

- po czwarte, zalecałabym ujednolicenie symboliki dla prezentacji współczynnika 

korelacji rang Spearmana (na str. 37 doktorant stosuje symbol ‘rs’ natomiast na str. 

39 i w sekcji ‘wyniki’ jest już ‘R’). 

W dyskusji doktorant odnosi wyniki swoich badań do obserwacji innych 

autorów. Są to pozycje wartościowe i aktualne, chociaż niektóre z nich odnoszą się 

do hospitalizacji a nie do leczenia ambulatoryjnego. Uważam, że w podsumowaniu 

należało się odnieść także do krytycznej dyskusji zastosowanego modelu badania i 

liczebności badanej grupy. To ważne kwestie dla oceny reprezentatywności jednostki 

leczniczej i grupy samych badanych (zbadano blisko 1/3 wszystkich pacjentów 

przychodni; jaki jest profil pozostałych pacjentów?). Zabrakło mi również w 

podsumowaniu (ale także w uzasadnieniu) pewnego uogólnienia wyników badań dla 

zdrowia publicznego, np. odwołania się do aktualnych raportów EHCI (European 

Health Consumer Index), a nie tylko do celu związanego z funkcjonowaniem jednego 

zakładu świadczącego usługi medyczne. Bezpośrednio po dyskusji następują 

wnioski. Jest ich sześć i biorąc pod uwagę założony cel pracy należy przyznać, że 

został on osiągnięty. Doktorant potwierdził, że zazwyczaj pacjenci Przychodni 

Lekarskiej MEDIKON w Białymstoku są zadowoleni ze świadczonych usług 

medycznych i mają zaufanie do lekarza i pielęgniarki prowadzącej. Te dobre opinie 

korespondują z wyższym poziomem satysfakcji z życia pacjentów oraz wyższą rangą 

zdrowia w hierarchii potrzeb badanych, ale także z zamieszkaniem w mieście, 

wyższym wykształceniem i większą zamożnością. Najlepiej oceniane przez 

pacjentów były: należyta uwaga oraz kultura osobista personelu podczas wizyty. 

Pacjenci oczekują zmian ukierunkowanych na edukację i profilaktykę zdrowotną. 
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Sekcja ‘bibliografia’ wymaga niewielkich korekt polegających na 

uzupełnieniu numerów stron w pozycjach piśmienniczych nr: 1, 9, 15, 16, 23, 26-30, 

36, 41, 46, 49, 50, 54, 62, 64, 67, 68, 78, 81, 103, 112, 113, 126, 127, 176. Ponadto, 

trzy pozycje w ‘netografii’ (poz. I, V i VII) są mało precyzyjne bo nie wskazują tytułu 

cytowanego dokumentu ewentualnie konkretnej zakładki. 

Uwagi redakcyjne 

Praca jest napisana poprawnym językiem, choć nie brak drobnych błędów 

stylistycznych, gramatycznych bądź literowych. Z obowiązku recenzenta wymienię 

niektóre z nich wierząc, że są one jedynie edytorskimi potknięciami. A zatem: 

      - str. 17 jest rok ‘2019’ a z pewnością chodziło o rok ‘1919’  

      - str. 24 jest ‘kwalifikowanie doświadczeń’ a powinno być ‘kwalifikowanie do 

  świadczeń’ 

      - str. 27 jest ‘sa możliwe’ a powinno być ‘są możliwe’ 

      - str. 30 ‘zależności (czego? zadowolenia z opieki medycznej) od satysfakcji z życia, płci’ 

…. 

      - str. 34 ‘święta poza miejscem zamieszkania’ zamiast ‘święta poza miejsce zamieszkania’ 

      - str. 36  raczej ‘alpha Cronbacha’ niż ‘Cronbacha Ralpha’  

    - str. 40 jest ‘porównywanych grupach był ilustrowano’ a powinno być ‘porównywanych              

  grupach ilustrowano’ 

      - str. 52 frazę ‘pacjenci również chwali’ może lepiej zastąpić następującym  

  sformułowaniem ‘pacjenci również doceniali’   

- str. 56  fragment ‘O tym, że ma możliwość …’ warto zastąpić ‘ O tym, że pacjent ma 

możliwość …’ 

      - str. 58, str. 88, str. 89, str. 90, str. 108 w tabelach raczej ‘pamięć’ nie ‘pomięć’ 

      - str. 59 ‘Pozostałe…’ zamiast ‘Pozostał…’ 

      - str. 61 ‘szybkość…’ zamiast ‘szybkości…’ 

      - str. 65 ‘we wszystkich…’ zamiast ‘we wszystkim…’ 

      - str. 97 ‘dychotomicznym…’ zamiast ‘dychotomicznych…’ 

- str. 104 w tytule jest ‘Stan zdrowia i korzystanie i usług…’ a powinno być ‘Stan zdrowia      

i korzystanie z usług…’ 

      - str. 117 ‘w znamienny statystycznie sposób’ zamiast ‘w znamienny statystycznie’ 
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      - str. 129 ‘kontynuacji leczenia …’ zamiast ‘kontynuacji leczenie…’ 

- str. 149 jest ‘za uważne ich wysłuchanie, poświęcenie im dużej ilości czasu oraz  

kulturę osobistą’ a mogłoby być  ,należytą uwagę i poświęcony czas’ 

      - str. 149 na częstość stosowania  się do jego zaleceń (czyich zaleceń) 

          oraz : Część pacjentów (co to znaczy część? Mała precyzja) 

 

Podsumowanie 

               Przedstawiona mi do oceny praca dotyczy istotnego z punktu widzenia 

zdrowia publicznego zagadnienia jakim jest funkcjonowanie podstawowej opieki 

zdrowotnej, co znajduje odzwierciedlenie w przeglądzie piśmiennictwa przedmiotu. 

Cel pracy w zasadzie został osiągnięty, a uzyskane wyniki po wprowadzeniu 

sugerowanych, drobnych korekt mogą okazać się przydatne w procesie 

konstruowania efektywnych programów naprawczych funkcjonujących poradni 

lekarza rodzinnego, zgodnych z oczekiwaniami pacjentów.  

             Podsumowując, po uwzględnieniu przedstawionych w recenzji 

argumentów, przedkładam Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wniosek o dopuszczenie Pana Arkadiusza 

Czartoszewskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

Katowice 20.09.2019   prof. dr hab. n med. Małgorzata Kowalska 
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