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        Polski system opieki zdrowotnej realizując swoje cele, w głównej mierze skupia się 

na realizowaniu działań odpowiadających na potrzeby pacjentów. Niestety wciąż brakuje 

kompleksowych rozwiązań systemowych w zakresie oceny stanu zapotrzebowania na 

obszary pomocy i wparcia członków rodzin chorych, pełniących rolę opiekunów. Ma to 



szczególne znaczenie w chorobach przewlekłych, gdzie poza świadczeniami medycznymi 

niezbędna jest również całodobowa opieka. Do schorzeń przewlekłych należy również 

śpiączka u dzieci będąca skutkiem urazów lub zdarzeń niepożądanych. Biorąc pod uwagę 

rozwiązania organizacyjne przed powstaniem Fundacji „Akogo?” oraz Kliniki Budzik, 

można stwierdzić, iż nie było w Polsce tak kompleksowej propozycji dla tej grupy 

chorych. Nadal jednak, większego wsparcia potrzebują rodziny dzieci przebywających     

w śpiączce. Wiele wcześniejszych badań dowodzi, że jakość życia związana jest                

z prawidłowym lub nie, funkcjonowaniem człowieka we wszystkich jego obszarach jego 

życia. Jakość życia członków rodzin, może więc bezpośrednio wpływać na ich 

zaangażowanie, poziom współpracy oraz na uzyskiwane efekty terapeutyczne. Stworzenie 

systemowych rozwiązań w zakresie udzielania różnych form wsparcia rodzinom, 

poświęcającym często całe swoje życie opiece nad chorym przewlekle, jest jednym            

z bardzo ważnych wyzwań dla polskiego systemu ochrony zdrowia. 

         Mając na uwadze powyższe, tematykę badawczą podjętą przez Doktorantkę uważam 

za bardzo ważną, gdyż wciąż mamy zbyt małą liczbę badań w tym obszarze, a co za tym 

idzie zbyt mało wiedzy, aby prawidłowo wspierać rodziny i bliskich osób chorych 

przewlekle.  

          Układ ocenianej rozprawy liczącej 148 stron (wraz z aneksem) jest typowy dla prac 

w dziedzinie nauk o zdrowiu. Teoretyczne podstawy pracy zostały zawarte we Wstępie na 

11 stronach edycji komputerowej. Autorka opisała pojęcie jakości życia w medycynie oraz 

obraz śpiączki u dzieci w aspekcie klinicznym. Przedstawiła również historię założonej     

w 2002 roku Fundacji „Akogo” i Kliniki Budzik wraz z celami ich działalności. 

         Głównym celem przedstawionej do oceny dysertacji była ocena jakości życia rodzin 

dzieci w śpiączce i wybudzonych ze śpiączki z Kliniki Budzik dla dzieci i byłych 

pacjentów Kliniki Rehabilitacji IPCZD w Warszawie podopiecznych fundacji „Akogo?” 

oraz postrzeganie roli zespołu pielęgniarskiego w przygotowaniu rodziców do opieki nad 

dzieckiem z zaburzeniami ilościowymi świadomości w warunkach domowych.  

Cele szczegółowe objęły ocenę:  

• satysfakcji z życia badanych rodziców;  

• zapotrzebowania wsparcia ze strony małżonka, rodziny, pielęgniarek, znajomych; 

• jakości życia rodzin dzieci w śpiączce i wybudzonych ze śpiączki;  

• stopnia zaufania do pielęgniarek;  

• oczekiwań wobec pielęgniarek odnośnie przygotowania rodzin przez pielęgniarki 

do opieki nad dzieckiem w warunkach domowych;  



• sprawdzenie, czy na powyższe ma wpływ płeć rodziców, wiek, wykształcenie 

i miejsce ich zamieszkania oraz stan zdrowia dziecka, czas od zapadnięcia dziecka 

w śpiączkę i fakt wybudzenia bądź nie wybudzenia go z niej. 

Cele pracy zostały postawione precyzyjnie, natomiast założone hipotezy znalazły 

swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie statystycznej. 

         Z rozdziału Metodyka pracy wynika, że Autorka przeprowadziła badania na 101 

osobach, w tym 92. rodziców dzieci w śpiączce i wybudzonych ze śpiączki, pacjentów 

Kliniki Budzik dla dzieci w Warszawie oraz 9. rodziców dzieci objętych opieką Fundacji 

„Akogo?” przed powstaniem Kliniki Budzik z okresu piętnastu minionych lat. 

Badania trwały 8 miesięcy, od marca do października 2019 roku. Udział w badaniach był 

dobrowolny i anonimowy poprzez drogę elektroniczną lub pocztową. Każdy z uczestników 

został zapoznany z ich celem i sposobem przeprowadzenia. Projekt uzyskał zgodę Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku R-I-002/137/2019 oraz Fundacji 

„Akogo?” Ewy Bałszczyk. 

         W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kilku 

wystandaryzowanych narzędzi badawczych, tj.: Standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia 

(SWLS) – do oceny stopnia satysfakcji z własnego życia, Skali Wsparcia Społecznego wg 

Kmiecik-Baran, WHOQOL-BREF – skróconej wersji ankiety oceniającej jakość życia, 

Skali Zaufania Pacjent – Pielęgniarka opracowanej w oparciu o standaryzowaną skalę 

zaufania lekarz –pacjent Aderson i Dedrick (polska adaptacja i walidacja Krajewska-Kułak 

i wsp. 2019). Zastosowano także autorski kwestionariusz ankiety razem ze skalą oceny 

zamożności rodziny.  

       Wszystkie użyte narzędzia, a także technikę badań szczegółowo opisano w pracy, co 

stanowi dodatkowy jej walor i pozwala czytelnikowi na dokładne zapoznanie się z tokiem 

postępowania badawczego. Otrzymane wyniki badań poddano metodom analizy 

statystycznej, również bardzo szczegółowo je opisując. Za wynik istotny statystycznie 

uznano poziom  p < 0,05. 

        W rozdziale Wyniki Autorka przestawiła charakterystykę respondentów oraz opisała 

uzyskane analizy poszczególnych obszarów badawczych. Wyniki  badanych parametrów 

przedstawiała na 60 stronach, dodatkowo  ilustrując je w postaci 82 tabel i 38 rycin. 

Wszystkie są czytelne, pozwalające na wychwycenie stwierdzanych zależności i korelacji 

w badanej grupie. Istotną część stanowią uzyskane wyniki w zakresie czynników 

wpływających na jakość życia rodziców oraz potrzebę wsparcia ze strony wszystkich grup 

społecznych. 



      W rozdziale Dyskusja Doktorantka w sposób dojrzały, świadczący o dużej znajomości 

przedstawianych zagadnień opisuje wyniki swoich badań w porównaniu z wynikami 

innych badaczy. Autorka nie ogranicza się do opisu stwierdzanych faktów, ale trafnie je 

interpretuje, wykorzystując dane z piśmiennictwa krajowego i zagranicznego. Jest też 

świadoma ograniczeń w porównywaniu uzyskanych wyników badań, ze względu ma małą 

ich liczbę w dotychczasowych publikacjach. Świadczy to, o nabyciu umiejętności 

krytycznego myślenia, stąd postawione wnioski końcowe sformułowała ostrożnie i zgodnie 

z uzyskanym materiałem badawczym.  

       Za najważniejsze z nich, istotne z punktu planowania dalszych działań w zakresie 

poprawy jakości życia rodzin dzieci w śpiączce uważam: 

1. Istotnym parametrem różnicującym odczuwanie satysfakcji z życia miał fakt 

wybudzenia dziecka ze śpiączki - co potwierdza hipotezę badawczą o niższej, jakości 

życia rodziców dzieci nie wybudzonych ze śpiączki w stosunku do rodzin dzieci 

wybudzonych.  

2. Stwierdzono tendencję do obniżania się, jakości życia wraz z wydłużaniem czasu 

przebywania dziecka w śpiączce – co potwierdza hipotezę badawczą o obniżaniu, 

jakości życia i satysfakcji z niego rodzin dzieci w śpiączce. 

3. Rodzice wysoko ocenili otrzymywane wsparcie od wszystkich grup społecznych 

w sferze informacyjnej, instrumentalnej, wartościującej i emocjonalnej, jednak 

najwyżej została oceniona grupa współmałżonków. Wskazuje to jak ważne jest 

otoczenie społeczne dla funkcjonowania rodziców w nowej odmiennej rzeczywistości, 

która mimo woli stała się ich udziałem – co potwierdza hipotezę badawczą, że rodzice 

oczekują wsparcia od wszystkich grup społecznych. 

4. Wysoko oceniono wsparcie grupy zawodowej pielęgniarek w sferze informacyjnej, 

emocjonalnej, wartościującej, a wsparcie instrumentalne - na dużo niższym poziomie.  

5. Przedstawione w badaniu oczekiwania rodziców wobec pielęgniarek wskazały, iż 

bardzo ważny dla ankietowanych był sposób i dokładność wykonywanych czynności,  

podmiotowe traktowanie dzieci, pomimo ich przebywania w śpiączce i często braku 

jakichkolwiek reakcji na otoczenie z ich strony, oraz  umiejętności przekazywania 

informacji medycznych.  

  Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż w wyniku przeprowadzenia tych badań 

określono także implikacje praktyczne, które zostały wprowadzone w Klinice Budzik tj.: 



• założenie „Działu książki wskazanej” - stworzenie wykazu bibliograficznego oraz 

udostępnienie książek w gabinecie psychologa, z możliwością omówienia z nim 

emocji wywołanych przeczytanymi treściami 

• Zatrudnienie pracownika socjalno - prawnego, którego zadaniem jest asystowanie 

rodzinom mniej wydolnym w rozwiązywaniu problemów związanych 

z uregulowaniami prawnymi i socjalnymi mającymi przygotować dom do powrotu 

dziecka po zakończonym leczeniu, zwłaszcza niewybudzonego. 

• Rozszerzenie pielęgniarskiej dokumentacji medycznej o kartę monitorującą 

przebieg edukacji rodziców w zakresie pielęgnacji. 

 

      Całość pracy uzupełnia dobrze dobrane piśmiennictwo polskie i zagraniczne 

zawierające 108 pozycji zwartych oraz 8 źródeł internetowych. Aneks zawiera narzędzia 

badawcze, zgodę KB oraz spis tabel i rycin. Praca została podzielona na jedenaście 

elementów zawierających odpowiednie proporcje w przedstawianych treściach. 

           Jednak z obowiązku recenzenta muszę zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia, 

których nie ustrzegła się Doktorantka: 

- w podrozdziale 3.1. Doktorantka grupę badaną nazwała grupą badawczą, co 

powinno ulec zmianie, gdyż przez grupę badawczą rozumie się badaczy 

realizujących dany projekt; 

- w podrozdziale 3.2. mającym min. opisać problemy badawcze, zawarto pięć 

stwierdzeń, oraz cztery hipotezy badawcze. Problemy badawcze, zgodnie                

z publikowanymi definicjami wielu badaczy (np. Nowak, Plich) powinny być 

napisane w formie pytań na które badacz szuka odpowiedzi. Natomiast hipoteza 

jest przypuszczeniem, czyli założeniem, które badacz przyjmuje przed 

rozpoczęciem badania. Zazwyczaj jest to odpowiedź na określony problem 

badawczy. Tutaj, tej korelacji pomiędzy problemami badawczymi a hipotezami 

zabrakło. Dodatkowo pkt.2 (przedstawiony jako problem badawczy) mówi min.     

o związku jakości życia dzieci z jakością życia rodziców, a przecież w tym 

projekcie nie badano jakości życia dzieci; 

- streszczenie jest zbyt długie, mieści się na ponad 3 stronach, gdzie zwyczajowy 

standard to 250-300 wyrazów, a mimo tego nie ma w nim żadnej informacji           

o przeprowadzonej analizie statystycznej; 

- w pracy występuje też kilka błędów edycyjnych (np.pkt.3.9), czy literowych 

(np.str.25, wers 14), które jednak nie stanowią o jej wartości merytorycznej. 



 

         Podsumowując, uważam, że Doktorantka wykazała bardzo dobre 

przygotowanie, znajomość piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia, 

umiejętność samodzielnego myślenia i rozwiązywania zagadnień w sposób krytyczny, 

mając rzeczowy stosunek do opisywanych treści. Metodyka badań jest jasna i logiczna, 

założone cele zostały zrealizowane, wnioski końcowe prawidłowo wyciągnięte. 

Uzyskane wyniki badań mają wartość praktyczną, wskazującą na ciągłą potrzebę 

zmian organizacyjnych opieki zdrowotnej w rozwiązaniach systemowych. Należy 

zwiększyć świadomość decydentów w zakresie znaczenia form udzielanego wsparcia dla 

rodzin i bliskich pacjentów z chorobami przewlekłymi. Natomiast, takie inicjatywy jak 

Klinika Budzik, należy wspierać i wprowadzać do standardowych rozwiązań w systemie  

opieki zdrowotnej.  

          Mając na uwadze powyższe, stwierdzam, iż przedstawiona mi do oceny rozprawa 

doktorska mgr Elżbiety Dróżdż - Kubickiej pt.: Jakość życia rodzin dzieci w śpiączce        

z powodu urazów lub zdarzeń niepożądanych na podstawie pacjentów Kliniki Budzik       

i podopiecznych Fundacji „Akogo?”, spełnia wszelkie ustawowe wymogi formalne           

i merytoryczne stawiane rozprawom na stopień doktora, stąd wnioskuję o dopuszczenie 

przez Wysoką Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

mgr Elżbietę Dróżdż – Kubicką do dalszych etapów postępowania przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dr hab. Aleksandra Gaworska - Krzemińska 


