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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani magister Magdaleny Kwak   
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ze stresem u pielęgniarek psychiatrycznych   

 przygotowanej pod kierunkiem Pani Profesor Ewy Wilczek-Rużyczki 

 

W przedłożonej do recenzji rozprawie doktorskiej Pani magister Magdalena Kwak  podjęła 

analizę związku stanu zdrowia psychicznego, poczucia koherencji i stylów radzenia sobie  

w grupie pielęgniarek psychiatrycznych. Temat wpisuje się w nurt badań dotyczących 

znaczenia predyspozycji indywidualnych w zawodach medycznych, zarówno w kontekście 

wpływu na relację z chorym i przebieg procesu leczenia, jak i na satysfakcję z pracy 

zawodowej vs wypalenie zawodowe wśród profesjonalistów pracujących w ochronie 

zdrowia. 

Współczesna wiedza o związkach wyżej wymienionych czynników dość dobrze jest opisana  

w perspektywie leczenia chorych, zarówno psychiatrycznie, jak i somatycznie, natomiast 

niewiele miejsca poświęca się badaniu tych zależności w grupach zawodowych. Pomimo 

dużego postępu w badaniach związków pomiędzy zdrowiem psychicznym, poczuciem 

koherencji i radzenia sobie ze stresem, jest jeszcze wiele pytań związanych z rolą tych 

predyspozycji indywidualnych w realizacji zadań zawodowych personelu medycznego, które 

wymagają weryfikacji naukowej. 

Przed podjęciem szczegółowej oceny pracy doktorskiej, pragnę podkreślić,  

że rozprawę oceniam pozytywnie. Poniżej zwrócę uwagę na podstawowe kryteria pracy 

naukowej, czyli: 1/ ujęcie omawianego zagadnienia w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym 

w kontekście jej oryginalności i znaczenia dla nauki i praktyki  2/ sposobu realizacji projektu 

w kontekście zastosowanej metodologii badań.   
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Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, liczy ponad 170 stron maszynopisu, a jej 

struktura ma klasyczny charakter i obejmuje: wstęp, cztery podrozdziały w części 

teoretycznej, rozdział dotyczący metodyki badań, rozdział wyników badań oraz dyskusję, 

wnioski i streszczenia (w językach polskim i angielskim), wykaz piśmiennictwa, spis tabel,  

rycin i aneks. Praca spełnia warunki formalno-językowe. 

Problematykę poruszanych zagadnień, Autorka zaprezentowała w części pracy teoretycznej. 

We wprowadzeniu odnaleźć można argumenty świadczące o ważności podjętego problemu 

naukowego oraz informację o intencjach Autorki, aby odpowiedzieć na kluczowe pytanie 

badawcze o stan zdrowia psychicznego pielęgniarek psychiatrycznych, ich poczucia 

koherencji oraz stylów radzenia sobie ze stresem.   

Pierwszy rozdział dotyczy omówienia konstrukcji teoretycznych zdrowia psychicznego, 

poczucia koherencji, radzenia sobie ze stresem. W rozdziale tym zawarto także opis specyfiki 

pracy pielęgniarki psychiatrycznej. Rozdział wyczerpuje kluczowe zagadnienia związane  

z analizowanymi konstruktami. Autorka opisuje te konstrukty nie tylko w kontekście 

historycznym, ale także podaje uwarunkowania współczesnych konceptualizacji tych zjawisk. 

Bardzo ciekawie zostało przedstawione rozumienie zdrowia psychicznego, także  

w perspektywie holistycznej. W tym podrozdziale Autorka zamieściła opis narzędzia 

Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia (GHO) Davida Goldberga. Wydaje się, że bardziej 

właściwym miejscem opracowania tych treści byłby rozdział dotyczący narzędzi badawczych, 

zwłaszcza, że kwestionariusz GHO został zastosowany w projekcie. Jednak umieszczenie tych 

treści w tej części teoretycznej nie umniejsza walorom poznawczym rozdziału.  

Na szczególne wyróżnienie zasługuje podrozdział dotyczący specyfiki pracy pielęgniarki  

z osobami chorymi psychicznie. Zawód ten wymaga dużego profesjonalizmu, nie tylko  

w zakresie  wiedzy klinicznej, ale także umiejętności interpersonalnych oraz odporności 

psychicznej. Autorka z bardzo dużą wnikliwością, w świetle nie tylko praktyki klinicznej, ale 

także badań empirycznych opisała wielowymiarowe zjawiska kliniczne, które wpisują się  

w codzienność zawodową pielęgniarek. W podrozdziale tym Autorka, przedstawiła warunki 

wykonywania zawodu w Polsce, opisała sytuacje wpływające na stres zawodowy 

pielęgniarek, a także efekty doświadczania tych nadmiernie obciążających sytuacji 

zawodowych na satysfakcję z pracy i samopoczucie pielęgniarek.  
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Podsumowując, część teoretyczna dała szeroki kontekst rozumienia sytuacji zawodowej 

pielęgniarek psychiatrycznych, nie tylko w perspektywie predyspozycji indywidualnych, ale 

także warunków wykonywania czynności zawodowych, co uzasadnia podjęty temat i sposób 

realizacji celu badań własnych. 

W części badań własnych, przedmiotem analiz było poszukiwanie zależności pomiędzy 

stanem zdrowia psychicznego, poczucia koherencji i stylów radzenia sobie w grupie 

pielęgniarek psychiatrycznie. Autorka zgodnie z przyjętym modelem korelacyjnym, 

sformułowała cel i pytania badawcze oraz odpowiadające im hipotezy. Terminy 

psychologiczne zostały dookreślone i zoperacjonalizowane. Autorka zadbała  

o dobór metod kwestionariuszowych stosując Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ 

– 28), Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC – 29),  Kwestionariusz Radzenia Sobie  

w Sytuacjach  Stresowych (CISS). Zastosowała także autorski kwestionariusz do analizy 

danych społeczno –demograficznych: płci, wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, 

liczby dzieci, stażu pracy, systemu pracy, liczby etatów, wykształcenia, specjalizacji, kursu 

kwalifikacyjnego, zajmowanego stanowiska i motywacji wyboru oddziału. Wszystkie 

narzędzia zostały precyzyjnie opisane oraz umieszczone w załącznikach.  

Doktorantka badaniem objęła łącznie 509 osób pracujących w oddziałach 

psychiatrycznych. Badanie zostało przeprowadzone w sześciu placówkach psychiatrycznych 

na terenie trzech województw. Warunkiem prowadzenia rekrutacji respondentów była 

zgoda kierowników placówek na przeprowadzenie badań, a kryterium włączenia do badań 

było aktualne zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w oddziale 

psychiatrycznym oraz wyrażenie zgody na badanie. Zgodnie z ustaleniami Komisji Bioetycznej 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr KBKA/5/0/2019, badani zostali 

poinformowani  o dobrowolnym i anonimowym udziale w badaniach, zapoznawali się  

z celem badań oraz procedurą wypełniania kwestionariuszy.  

W części charakteryzującej osoby badane Doktorantka szczegółowo opisała grupę pod 

względem socjo-demograficznym oraz zastosowane procedury statystyczne wynikające  

z przyjętego modelu. Biorąc pod uwagę, że 99% badanych to kobiety, wydaje się, że celem 

uzyskania jeszcze większej homogeniczności grupy można było wyłączyć z analiz wyniki  

6 pielęgniarzy. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zweryfikowanie postawionych hipotez. 
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Trudno w tym miejscu analizować szczegółowo wszystkie wyniki, zatem odniosę się do tych 

naistotniejszych z mojego punku widzenia. W świetle uzyskanych wyników ustalono, że 

ogólny stan zdrowia psychicznego u badanych szacuje się na umiarkowanym poziomie. Jest 

to ważny wynik, który wskazuje, że choć nie można interpretować go w kategoriach 

problemów ze zdrowiem psychicznym, jednak - jak zauważa w dyskusji Autorka - może nieść 

ryzyko wystąpienia zaburzeń, głównie o charakterze somatycznym. Doktorantka omówiła te 

wyniki w kontekście wyników nie tylko w populacji polskiej, ale także z innych kręgów 

kulturowych. Uzyskane wyniki są raczej spójne z wynikami innych badań europejskich. 

Wyniki wskaźników GHQ-28 i SOC-29 korelują ze sobą. We wskaźnikach SOC- 29, także 

uzyskano średnie wyniki, najwyższe w wymiarze poczucia zaradności, najsłabsze w wymiarze 

poczucia sensowności. Oznaczałoby to, że motywacyjny aspekt Uogólnionego Poczucia 

Koherencji wymaga wzmacniania. Biorąc pod uwagę, że poczucie koherencji ma znaczenie  

w odczuwaniu satysfakcji zawodowej vs wypalenia zawodowego pojawia się pytanie: w jaki 

sposób poczucie sensowności może determinować radzenie sobie ze stresem zawodowym  

i pytanie o aplikacyjnym charakterze: w jaki sposób można rozwijać poczucie sensowności 

wśród badanych pielęgniarek psychiatrycznych?  

Bardzo ciekawe są wyniki dotyczące znaczenia rozwoju kompetencji zawodowych  

w kontekście wskaźników indywidualnych. Jak zrozumiałe jest to, że osoby po kursach 

zawodowych mają wyższe poczucie zaradności, bardziej zadaniowy styl radzenia sobie  

z problemami niż osoby bez kursów - to zdecydowanie zgadzam się z Doktorantką, że 

zaskakującym wynikiem w grupie pielęgniarek dokształcających się jest gorszy stan 

psychiczny, szczególnie w wymiarze depresyjności. Jest to wynik spójny z wynikami innych 

badań i chęć wyjaśnienia tych zależności zachęca do dalszej eksploracji tego zagadnienia. 

Doktorantka w dyskusji rzetelnie odniosła się do wszystkich swoich wyników  

w kontekście literatury przedmiotu (blisko 250 pozycji polsko i anglojęzycznych). 

Przeprowadzone badania oraz dyskusja upoważniła Autorkę do sformułowania licznych 

wniosków. Doktorantka sformułowała precyzyjnie wnioski z badań empirycznych oraz 

wskazała na ich znaczenie aplikacyjne.  Wnioski stanowią głos w dyskusji nad istotnymi 

czynnikami wpływającymi na jakość pracy pielęgniarek w obszarze ochrony zdrowia 

psychicznego, ze wskazaniem na rozwijanie zasobów psychologicznych pielęgniarek, a także 
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wspieranie tej grupy zawodowej, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i dobrej 

organizacji pracy.  

Podsumowując, praca spełnia standardy projektu badawczego. Doktorantka w sposób 

przemyślany metodologicznie, zrealizowała plan badania i przejrzyście przedstawiła wyniki 

badań w części empirycznej. Autorka kolejno weryfikowała sformułowane hipotezy, tym 

samym realizując cel swoich badań, który jest spójny z tematem rozprawy doktorskiej.  

W moim przekonaniu przedstawiona do recenzji praca doktorska spełnia w zupełności 

wymagania stawione rozprawom doktorskim zgodnie z Ustawą  o Tytułach i Stopniach 

Naukowych z 2003 roku i dlatego wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie Pani magister Magdaleny Kwak 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


