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rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Celińskiego 

 

pt: " ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW  

INTERWENCJI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  

WOBEC OSÓB W PODESZŁYM WIEKU  

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST NA PRAWACH POWIATU" 

 

Rozprawa została napisana pod kierunkiem dr hab. Mateusza Cybulskiego oraz promotora pomocniczego 

dr Joanny Fiłon w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

  Starzenie się człowieka jest naturalnym procesem zmniejszania się biologicznej aktywności 

organizmu związanej z wiekiem, gdzie ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe. Pod 

wpływem czasu w organizmie człowieka następują zmiany w budowie i funkcji narządów i układów. W 

okresie starzenia się i starości pojawiają się złożone problemy zdrowotne oraz natury psycho-społecznej. 

Złożoność tych problemów wymaga wielokierunkowego spojrzenia i organizacji pomocy dla osób 

starszych. Długie życie często oznacza powolną utratę zdrowia. W starszym wieku obserwuje się 

zwiększoną zachorowalność na choroby przewlekłe przede wszystkim układu krążenia, układu 

oddechowego, schorzenia metaboliczne, układu ruchu, zaburzenia psychiczne i inne. Populację osób 

starszych charakteryzuje większe niż w pozostałych grupach wiekowych zapotrzebowanie na opiekę 

medyczną w tym również interwencje w nagłych przypadkach pogorszenia stanu zdrowia. 

 Ratownictwo medyczne jest jednym z ogniw funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, 

którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w nagłym stanie zagrożenia 

życia. Znaczący wzrost populacji osób starszych spowodował większe zapotrzebowanie na usługi 

medyczne świadczone przez System Państwowego Ratownictwa Medycznego, a postępowanie z pacjentem 

geriatrycznym wymaga od medyków specjalistycznego i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. 

 Doktorant podjął ważny z punktu widzenia naukowego oraz praktycznego projekt badawczy, 

którego celem była analiza interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu bialskiego 

i powiatu chełmskiego w latach 2016–2018 w grupie pacjentów, którzy ukończyli 65rok życia. Doktorant 

skupił swoje badanie wokół postawionych celów szczegółowych dotyczących trafności podjętych działań 

oraz wstępnej diagnozy pacjentów przez Zespoły Ratownictwa Medycznego; rodzaju zdarzeń, do których 

były dysponowane zespoły, w tym określenie rodzaju karetki systemu tj. specjalistyczna lub podstawowa 

realizujące wyjazdy do zdarzenia medycznego; porównanie procedur medycznych wykonanych przez ww 

zespoły z powiatu bialskiego i powiatu chełmskiego z działaniami podjętymi przez personel medyczny w 

szpitalach wojewódzkich w Białej Podlaskiej i Chełmie. Po postawieniu celów szczegółowych badania 

Doktorant sformułował hipotezy oraz szczegółowe pytania badawcze. 
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W mojej opinii postawienie pytań badawczych oraz hipotez jasno sformułowanych do pytań byłoby 

wystarczające. Podając hipotezy Autor nie pisze ich w formie przypuszczeń lecz stwierdzeń w czasie 

przeszłym. 

 Rozprawa ma układ charakterystyczny dla prac doktorskich, a mianowicie składa się z części 

wstępnej- teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Całość pracy zawarta jest na 148 stronach, część 

teoretyczna zajmuje 34 strony, część metodologiczna 7 stron, wyniki 55 stron, dyskusja 18 stron. W pracy 

zamieszczono również streszczenie w j. polskim i angielskim, spis tabel i rycin, natomiast na końcu 

znajduje się piśmiennictwo. Autor oparł swoją dysertację na aktualnym piśmiennictwie naukowym 

krajowym oraz zagranicznym w liczbie 102 pozycji.  

Część teoretyczna pracy jest wprowadzeniem w zagadnienie starzenia się populacji w porównaniu z 

innymi krajami świata. Autor przedstawił biologiczne, psychologiczne, społeczne i demograficzne aspekty 

starzenia się społeczeństwa. W rozdziale omówiono również aspekty procesu starzenia i jego 

konsekwencje zdrowotne w tym szeroko zaznaczono procesy biologicznego starzenia się człowieka. 

Starzenie się społeczeństwa to przede wszystkim wyzwanie dla polityki zdrowotnej i społecznej państwa 

polskiego, które skłania do tworzenia programów gwarantujących łatwość w dostępie do usług o 

charakterze zdrowotnym i społecznym, spełniających oczekiwania tej rosnącej populacji. Autor zwrócił 

uwagę również na niebezpieczeństwo marginalizacji ludzi starszych. Postęp naukowo – techniczny i 

rewolucja w obszarze środków masowego przekazu spowodowały, że doświadczenie i mądrość osób 

starszych przestaje mieć znaczenie. W społeczeństwie pojawił się negatywny wizerunek seniorów i 

przekonania dotyczące starości, stereotypy postrzegania osób starszych oraz zjawisko dyskryminacji ze 

względu na wiek. W dalszej części wstępu Doktorant omówił problemy zdrowotne pacjentów 

geriatrycznych z perspektywy działania Zespołów Ratownictwa Medycznego zwracając uwagę na wzrost 

zapotrzebowanie na usługi medyczne świadczone przez ten system. Do najczęstszych problemów 

zdrowotnych osób powyżej 60. roku życia, które korzystają z pomocy medycznej świadczonej przez 

jednostki ratownictwa medycznego, jak zauważa Doktorant należą zaburzenia sercowo – naczyniowe, 

zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca, zawał mięśnia sercowego, udary mózgu poza tym niewydolność 

oddechowa (astma, POChP) oraz urazy będące następstwem upadków. W dalszej części 

scharakteryzowano aktualny system Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. W latach 1999–2003 utworzono i wdrażano program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 

jako jeden ze strategicznych elementów systemu ochrony zdrowia, którego głównym celem było udzielanie 

świadczeń medycznych w stanach zagrożenia zdrowotnego. Dopiero uchwalona 8 września 2006 roku 

ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyczyniła się do zintegrowania systemu ratownictwa 

medycznego i pozwoliła na zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. Rozdział ten w wyczerpujący i merytorycznie poprawny sposób przedstawia 

zagadnienia związane z przedmiotem badań Doktoranta. W oparciu o właściwy dobór literatury tematu - na 

poziomie teoretycznym - Autor omówił podstawowe kategorie pojęciowe i nadał im znaczenie empiryczne. 
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Doktorant starał się precyzyjnie i sumiennie omówić poszczególne kwestie, troszcząc się o trafność 

używanych pojęć.  

Część metodologiczna pracy zawiera ważne elementy, które powinny być rozważone w procesie 

badań. Określono cel główny rozprawy oraz pytania szczegółowe badań, którymi były:  

1. Jakie działania należy przedsięwziąć, aby zminimalizować czas dotarcia przez Zespoły 

Ratownictwa Medycznego do osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia życia? 

2. Czy rodzaj zadysponowanego Zespołu Ratownictwa Medycznego (karetka podstawowa, czy 

specjalistyczna) ma wpływ na leczenie i dalszą diagnostykę w szpitalu? 

3. Jaka jest częstość występowania chorób u pacjentów geriatrycznych, którym Zespoły Ratownictwa 

Medycznego udzielały pomocy przedszpitalnej? 

4. Jaki jest czas pobytu pacjenta w szpitalu po zakwalifikowaniu go przez lekarza SOR do dalszego 

specjalistycznego leczenia na oddziale? 

5. Jakie najczęstsze jednostki chorobowe są stawiane w rozpoznaniu przez lekarza Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego po wykonaniu szczegółowej diagnostyki? 

Analizą objęto dokumentację medyczną 1200 pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, którym pomocy 

udzielały Zespoły Ratownictwa Medycznego z terenu powiatów bialskiego (600 arkuszy dokumentacji 

medycznej) i chełmskiego (600 arkuszy dokumentacji medycznej) w województwie lubelskim. Karty 

wyjazdowe wybierano losowo, niemniej jednak głównym wyznacznikiem doboru dokumentacji byli 

pacjenci, którzy ukończyli 65lat. Analizowane dane pochodziły z lat 2016–2018. Badania prowadzone były 

w okresie od czerwca 2019 roku do marca 2020 roku w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej 

Podlaskiej (powiat bialski) oraz w Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie (powiat chełmski).  

Następnie Autor przystąpił do omówienia zebranego materiału badawczego w sekcji materiał i 

metodyka badań a następnie w rozdziale wyniki, który to zaprezentowano szczegółowo na rycinach i 

tabelach. Wyniki badań przedstawiono w postaci średnich i odchyleń standardowych, a także mediany i 

zakresu ocenianych wartości. Zastosowano podstawowe oraz zaawansowane metody analizy statystycznej 

m.inn.test Manna-Whitneya, test Kruskala-Wallisa, współczynnik korelacji rang Spearmana i inne. 

Podsumowania statystyczne wyników badań zamieszczono w przejrzystych  tabelach w liczbie 73 oraz na 

4 rycinach. Po zaprezentowaniu wyników badań Autor podjął merytoryczną dyskusję, w której porównał 

wyniki badań własnych z badaniami innych autorów. 

Pracą kończą wnioski uzyskane po analizie wyników przeprowadzonych badań, które korelują z 

postawionymi celami badawcze: 

1. Wstępne rozpoznanie postawione przez kierowników Zespołów Ratownictwa Medycznego różniło 

się od diagnozy postawionej przez lekarza dyżurnego  

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

2. Zespoły Ratownictwa Medycznego były wzywane do różnego rodzaju schorzeń z uwagi na fakt, iż 

pacjenci geriatryczni nie są w stanie rozróżnić u siebie stanu zagrożenia życia. 
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3. Procedury medyczne wykonane przez ZRM z powiatu bialskiego i chełmskiego różniły się od 

czynności, podjętych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. 

4. Nie miał znaczenia fakt, czy wyjazd realizuje specjalistyczny, czy podstawowy Zespół 

Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania 

zawodu i potrafią udzielać pomocy osobom starszym znajdującym się  

w stanie nagłego zagrożenia życia. 

5. Mały odsetek pacjentów przewożonych do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych był 

kwalifikowany do dalszego leczenia specjalistycznego w oddziałach. 

6. Zespoły Ratownictwa Medycznego powinny wyjeżdżać do realizacji zlecenia częściej  

w kodzie pilności „na sygnale”. Zminimalizuje to ryzyko zgonów, gdy pacjenci będą  

w stanie zagrożenia życia, gdyż szybciej otrzymają specjalistyczną pomoc. 

W dysertacji posługiwano się poprawnym językiem zastosowanych technik badawczych.  

 Z obowiązku recenzenta i naukowego punktu widzenia chciałabym zaznaczyć, że dobrze jest aby w 

części metodologicznej pracy przedstawić jasno problemy badawcze oraz postawić hipotezy, natomiast po 

analizie wyników badań zastanowić się jego ograniczeniami.  

Konkluzja 

Dysertacja mgr Mariusza Celińskiego wnosi wkład do poznania przyczyn i skutków interwencji 

Zespołów Ratownictwa Medycznego świadczonych dla osób starszych. Moim zdaniem, przedłożona do 

recenzji rozprawa doktorska stanowi wkład teoretyczny i praktyczny w kierunku badania problemów 

wynikających z postępującego procesu starzenia społeczeństwa lecz również rozwoju zintegrowanego 

systemu ratownictwa medycznego w Polsce. 

Doktorant potrafił uzyskane rezultaty badań własnych przenieść do praktyki oraz porównać wyniki własne 

z innymi badaniami. Czyni to z dużą dokładnością i starannością. Autor posiada kompetencje stosowania 

metod ilościowych oraz analizy danych empirycznych. Otrzymane w pracy wyniki stanowią samodzielny i 

oryginalny dorobek naukowy. Z tego powodu oceniam ją bardzo dobrze.  

  Podsumowując stwierdzam, że przedstawiona do recenzji dysertacja doktorska stanowi dojrzałą 

pracę spełniającą kryterium aktualności, ważności i oryginalności oraz wszystkie wymagane kryteria 

określone przez stosowne przepisy.  

 Rozprawa doktorska pt:"Analiza przyczyn i skutków interwencji zespołów ratownictwa medycznego 

wobec osób w podeszłym wieku na przykładzie wybranych miast na prawach powiatu" odpowiada w pełni 

warunkom określonym w art.13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr 65, poz.595 z późn.zm). Z tego powodu 

mam zaszczyt wnieść wniosek do Wysokiej Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku o dopuszczenie mgr Mariusza Celińskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Bydgoszcz, 23 listopad 2020r 

 


