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                                                    Ocena 

rozprawy doktorskiej mgr  Marcina Ślifirczyka „ Stres w pracy oraz wypalenie zawodowe 

wśród funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pracowników Pogotowia 

Ratunkowego” 
 

   Medycyna translacyjna jest w XXI wieku – wyzwaniem nauk biomedycznych . 

Na przestrzeni ostatnich lat, jest określana jako nowa gałąź w obrębie nauk biomedycznych i 

zdrowia publicznego, której celem jest integracja wyników badań podstawowych z 

dziedzinami medycyny . Jedna z wielu definicji określa medycynę translacyjną jako 

dyscyplinę, obejmującą rozwój narzędzi diagnostycznych, leków, urządzeń medycznych, 

procedur, przepisów prawa oraz edukacji. Należałoby podkreślić, że nowa era nauki jakiej 

 obecnie jesteśmy świadkami powinna być synonimem intensywnego rozwoju i wdrażania 

nowoczesnych badań wykorzystywanych zarówno w celach nowoczesnej diagnostyki jak 

również badań mających na względzie przeciwdziałania chorobom  także tym, które związane 

są ze stresem .  W dzisiejszej dobie stres jest traktowany jako czynnik sprzyjający 

powstawaniu wielu chorób i zaburzeń – zarówno somatycznych (choroby onkologiczne, 

kardiologiczne), jak i psychicznych (depresja, zaburzenia lękowe). Narażenie organizmu na 

czynniki stresogenne często sprawia, że podejmowane działania kończą się niepowodzeniem, 

mimo działania neurowegetatywnych zdolności  kompensacyjnych organizmu. Ocena takich 

zdolności jest bardzo istotna aby zapobiegać zwiększaniu się liczby potencjalnie 

niebezpiecznych błędów w wysoce stresogennym otoczeniu np. jakim może być praca. 
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 Odpowiednie zagospodarowanie tego obszaru to  szansa dla młodych naukowców 

poszukujących nowych rozwiązań  poznawczych tego zagadnienia. . Toteż na szczególne 

uznanie zasługuje wybór przez doktoranta problemu stresu w pracy i wypalenia zawodowego 

wśród pracowników szczególnie narażonych na sytuacje stresogenne- funkcjonariuszy policji, 

strażaków i ratowników medycznych. 

Zdrowie to równowaga psychofizyczna organizmu. O ile łatwiej nam  w XXI wieku ocenić 

parametry fizyczne stanu zdrowia to wiele z czynników psychicznych ( emocje, namiętność 

żal czy zmęczenie) umyka obecnie naukowemu określeniu lub też nauka ma trudności z ich 

miarą .Trudność zdefiniowania zjawisk psychicznych skłania niestety niektórych do 

ignorowania ich wpływu , jednakże nie zmienia to faktu realności ich istnienia. Te 

niemierzalne na razie wpływy psychiki  powodują całkowicie wymierne skutki   na sprawność 

fizyczną człowieka i jego wszystkich układów odpowiedzialnych za homeostazę organizmu.  

Doktorant postawił więc sobie  trudne zadanie, oceny różnic pomiędzy badanymi w/w 

grupami zawodowymi w zakresie narażenia na stres oraz ustalenia występowania ryzyka 

zespołu wypalenia zawodowego na podstawie testów psychologicznych. 

Wybór tematu przez doktoranta jest więc nie tylko aktualny ( szczególnie teraz w  dobie 

pandemii), wplatający się w nurt badań współczesnej nauki, ale również ważny z punktu 

widzenia praktycznego, terapeutycznego i profilaktycznego. 

Poszukiwanie nowych sposobów na zmniejsznie stresu i związanych z tym zagrożeń 

psychospołecznych i zdrowotnych związanych z pracą zawodową zasługuje więc, na 

szczególną uwagę.  

Układ pracy jest typowy. Tekst zawiera  168 stron maszynopisu, w tym dwóch  tabel i 

44 starannie opracowanych i czytelnych  rycin. Piśmiennictwo obejmuje 184 pozycji polskich 

i anglojęzycznych. W pracy zamieszczono streszczenie w języku polskim i angielskim, wykaz 

skrótów i rycin oraz umieszczonych w aneksie autorskiej ankiety i niektórych testów 

psychologicznych. 

   Część wstępna rozprawy ( 54 strony) jest kompetentnym przeglądem dotychczasowego 

stanu wiedzy na temat mechanizmów  stresu ,charakterystyki zawodu ratownika , strażaka i 

policjanta oraz wypalenia zawodowego.  

   W mojej opinii, ta część pracy, świadczy o dobrym przygotowaniu teoretycznym Autora do 

realizacji zaplanowanych zadań . Jedyna uwaga dotyczy użycia określenia w tekście pracy„ 

..zmniejszenie odporności immunologicznej” (str. 7, str. 55,) które należałoby zamienić na 

obniżenie sprawności immunologicznej lub zaburzenia  funkcji układu odpornościowego. 
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 Celem głównym doktoranta było poznanie problemów z jakimi borykają się w swojej pracy 

ratownicy medyczni, strażacy i policjanci w związku ze stresującym charakterem ich pracy. 

  Cztery cele szczegółowe pracy zostały sformułowane przejrzyście. Zamiarem Doktoranta  na 

podstawie wyznaczonych celów było sformułowanie sześciu problemów badawczych i  

sześciu hipotez badawczych. 

Badania zaplanowano więc bardzo szeroko, co wymagało dużej pracowitości i dobrej 

współpracy z psychologiem.  

W rozdziale o materiale i metodach (str. 59) zabrakło mi ilu wśród 224 badanych było w 

grupie ratowników, strażaków i policjantów oraz liczby mężczyzn i kobiet w badanych 

grupach . Oczywiście  dane te można znaleźć przy omawianiu wyników pracy ale byłoby 

wskazane podać je, także w tym rozdziale. Moim zdaniem, dla podkreślenia wiarygodności 

oceny wyników przeprowadzanych testów, powinien Autor napisać o współpracy( nadzorze 

czy konsultacji??)  z psychologiem . 

Na stronie 60 podając wskaźnik rzetelności α-Cronbacha Autor powinien wyjaśnić ,że jest to 

wskaźnik rzetelności psychometrycznego narzędzia i wartości jego stabilności.  

Podobnie, na stronie 61,  wskazane byłoby wyjaśnienie co to są wyniki stenowe ( od 

ang.standard ten- standardowa dziesiątka ) już przy omawianiu standardowego 

kwestionariusza radzenia sobie w sytuacjach  stresowych ( CISS) a nie później, po teście 

standaryzowanej skali uogólnionej własnej skuteczności (GSES) . 

W analizie statystycznej brak numeru oryginalnego programu STATISTIKI, ale myślę ,że 

przy przygotowywaniu pracy do druku zostanie to uzupełnione. 

Zastosowane w pracy metody badawcze są współczesne  i wystarczające do  

osiągnięcia postawionych przez Doktoranta celów. 

Pomimo dużej staranności Autor nie ustrzegł się przed popełnieniem drobnych błędów o 

charakterze edytorskim, które nie umniejszają wysokiej jakości merytorycznej pracy: 

 w wykazie skrótów  brak wielu których autor używa w pracy np. GSES, ASD, 

PTSD, FAS, SSE, PKT,SSU, SSZ ,CSE, ICD 

 w rozdziale VI,  na stronie 67(także w rozdziale Dyskusja ,strona 120)  autor 

podaje, że badaniami objęto 226 osób, sądzę ,że to jedynie edytorska pomyłka 

bowiem we wszystkich rycinach wartości podane są prawidłowo -było 224 

osoby. 
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 podczas omawiania wyników przeprowadzonych badań brakuje w tekście 

jednostek tej oceny w testach -przy podawanych wartościach punkty (pkt) lub 

odsetek badanych ( %) , myślę, że to jedynie błąd edytorski  

 w rycinie 27 nastąpił błąd podziału tabeli , odkreślenie wiersza ( podnoszenie 

kwalifikacji) jest w złym miejscu winno być one wykonane po strażakach 

 przy omawianiu wyników w tekście Autor odnosi je do „ wyników 

przeciętnych” wydaje się, że należałoby wyjaśnić co ten termin oznacza 

 

   Moim zdaniem także, dla podkreślenia założeń i wniosków ,przy tak dużej liczbie wyników 

brak mi podsumowania istotnych różnic wybranych cech w trzech badanych grupach 

zawodowych.  

Interesująca, szeroka dyskusja jest prowadzona w sposób systematyczny w 

odniesieniu do poszczególnych wyników badań. Świadczy nie tylko o dogłębnej znajomości 

literatury dotyczącej omawianych zagadnień, ale także o umiejętności właściwej interpretacji 

zjawisk w oparciu o wyniki badań własnych i spostrzeżenia innych badaczy. 

Końcowa część pracy jest  zwięzłym podsumowaniem wyników badań własnych, na 

podstawie których  Doktorant wyciągnął 11 wniosków. W moim odczuciu sformułowanych 

zbyt szczegółowo, np. we wniosku 8, 10 i 11 niepotrzebne wydaje mi się podawanie nazwy 

testów tylko ogólne sformułowania z nich wynikające; bowiem zarówno w wynikach i 

dyskusji zostało to już zaznaczone; potrzebne byłyby raczej ogólne sformułowanie .  

Piśmiennictwo jest bogate i prawidłowo cytowane w tekście. 

Czytając rozprawę trudno znaleźć słabe punkty opracowania. Drobne uwagi 

przedstawione przeze mnie są jedynie sugestią dla łatwiejszego, wydaje mi się, zrozumienia 

przez czytelnika, tak obszernej w szczegóły pracy Uważam, że przedstawiona mi do recenzji 

rozprawa doktorska spełnia wymogi stawiane  pracom doktorskim, jest samodzielnym 

rozwiązaniem  ciekawego problemu naukowego.  

Podsumowując, stwierdzam, że opracowanie spełnia wszystkie wymogi stawiane rozprawom 

doktorskim. Na podstawie przeprowadzonej mi do oceny dysertacji wnioskuję do Wysokiej 

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie 

mgr  Marcina Ślifirczyka do dalszych etapów przewodu doktorskiego. dla uzyskania stopnia 

doktora nauk o zdrowiu. 

.                                                             

                                                          dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof.WIHE 

 



 5 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


