
1 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE  
Wydz ia ł  Nauk  o  Zdrowiu  

KATEDRA I ZAKŁAD ROZWOJU POŁOŻNICTWA 

20-081 Lublin, ul. Staszica 4/6 

tel. +48 81 448-68-40; +48 81 448-68-42; +48 603 234 560 

e-mail: spupalus@umlub.pl          spupalus@gmail.com 
 

Kierownik  

Dr hab. n. o zdr. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

             Lublin, dn. 05.06.2021r. 

Dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus 

Kierownik Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Recenzja rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu 

mgr EWELINY MARII SOBOLEWSKIEJ 

„POTRZEBA FUNKCJONOWANIA HOSPICJÓW PERINATALNYCH 

W PERCEPCJI STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH I 

PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA” 

wykonana pod kierunkiem promotora Prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak 

oraz promotora pomocniczego – dr n. med. Katarzyny Krajewskiej-Ferishah 
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Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

Wrodzone wady rozwojowe stanowią ważny problem medyczny i społeczny, stanowiąc 

jedną z głównych przyczyn zgonów noworodków i niemowląt. 

Wady płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie – nie dają szansy na przeżycie 

dziecka, określane są wadami letalnymi, często prowadzącymi do wewnątrzmacicznego 

obumarcia płodu lub zgonu dziecka w stosunkowo krótkim okresie po urodzeniu. Do tej grupy 

należą między innymi nieprawidłowości chromosomowe np. trisomia 13 (zespół Patau), 

trisomia 18 (zespół Edwardsa), zespoły wad wrodzonych, wady wrodzone poszczególnych 

narządów lub układów, np. agenezja nerek czy bezczaszkowie. 

Za wadę letalną u płodu lub noworodka należy uznać: 

- zaburzenie rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu 

przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego 

- zaburzenie rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego 

dziecka, bez względu na zastosowane leczenie. 

Rozpoznanie wady wrodzonej dziecka, a szczególnie wady letalnej, jest jednym 

z najtrudniejszych doświadczeń życiowych rodziców. Pomimo ciągłego rozwoju medycyny 

oraz możliwości wykorzystywania w procesie leczenia coraz to nowocześniejszych osiągnięć 

farmakologicznych i biotechnologicznych, brakuje możliwości skutecznej pomocy dziecku 

z rozpoznaną wadą letalną. To właśnie hospicja perinatalne udzielają pomocy matkom, 

u których wykryto wadę letalną płodu, a także ich rodzinom. 

Hospicjum perinatalne – to miejsce medycznego, psychologicznego i duchowego 

wsparcia dla rodziców, spodziewających się dzieci ze zdiagnozowanymi prenatalnie wadami 
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lub zespołami wad wrodzonych, które według obowiązującej wiedzy medycznej prowadzą do 

śmierci podczas porodu lub w niedługim czasie po nim. 

Hospicjum perinatalne może też oznaczać odmiejscowioną formę opieki psychologicznej 

i lekarskiej nad rodziną oczekującą dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę bądź 

upośledzenie, a nawet koncepcję objęcia holistyczną opieką rodzin, które otrzymują 

informację, że ich jeszcze nienarodzone dziecko żyć będzie krócej od nich samych. 

Co do zasady, hospicjum perinatalne pełni rolę miejsca wsparcia poprzez okazanie 

zrozumienia, psychologiczne przygotowanie do narodzin chorego dziecka, naukę opieki nad 

nim, jak również pomaga w przeżywaniu żałoby po nieuchronnej utracie. Działalność 

hospicjów perinatalnych opiera się najczęściej na zespołach rodzinnych tworzonych przez 

lekarzy specjalistów: pediatrów, neonatologów, ginekologów – położników, pielęgniarki, 

położne, psychologów, rehabilitantów i personel pomocniczy. Specjaliści ci, uwzględniając 

indywidualność poszczególnych przypadków, edukują w zakresie odpowiednich zachowań, 

zabiegów stosownych do schorzeń, jak również akceptacji zaistniałej sytuacji. W chwili utraty 

dziecka udzielają psychologicznego wsparcia w procesie przeżywania żałoby. 

W piśmiennictwie krajowym nie ma doniesień na temat wyników badań, dotyczących 

potrzeby funkcjonowania hospicjów perinatalnych, w szczególności w percepcji studentów 

kierunków medycznych i pracowników ochrony zdrowia. 

W kontekście powyższych danych tematyka badawcza podjęta przez autorkę niniejszej 

rozprawy doktorskiej wydaje się niezwykle ważna i uzasadniona. 

Charakterystyka i ocena formalna rozprawy doktorskiej 

Przedstawiona do oceny praca doktorska ma formę jednostronnego wydruku 

komputerowego w twardej oprawie zawierającego 239 ponumerowanych stron, w tym 

zasadniczego tekstu 185 stron. Pozostałą część pracy stanowią streszczenia w języku polskim 

(s. 186-187) i w języku angielskim (s. 188-189), piśmiennictwo (s. 190-208), spis tabel (s. 209-

216), spis rycin (s. 217-218), spis fotografii (s. 219) oraz aneks (s. 220-239), zawierający m.in. 

narzędzia badawcze i zgodę Komisji Bioetycznej UM w Białymstoku. 

W tekście rozprawy zamieszczono 174 tabele, 50 rycin i 7 fotografii. Lista piśmiennictwa 

zawiera 206 opisów bibliograficznych. W części początkowej pracy znajduje się 

jednostronicowy spis treści, pozwalający szybko odnaleźć potrzebny fragment, a jednocześnie 

dający ogólną orientację w treści rozprawy oraz wykaz skrótów stosowanych w pracy. 

Struktura pracy jest dość typowa dla prac badawczych w zakresie nauk biomedycznych.  

Pracę rozpoczyna przegląd literatury przedmiotu zawierający krótką prezentację: 

I. Problemu wad letalnych w Polsce i na świecie; II. Rozwoju perinatalnej opieki paliatywnej 

w Polsce i na świecie; III. Wyzwań perinatalnej opieki paliatywnej; IV. Rodzajów wsparcia 

rodziców oczekujących dziecka z wadą letalną. W dalszych częściach rozprawy odnajdujemy: 

V. Założenia i cel pracy; VI. Materiał i metoda (6.1. Dane ogólne, 6.2. Szczegółowy opis 

narzędzi badawczych, 6.3. Charakterystyka grupy badanej, 6.4. Analiza statystyczna); VII. 

Wyniki; VIII. Dyskusja; IX. Wnioski; X. Streszczenie w języku polskim; XI. Streszczenie 

w języku angielskim; XII. Piśmiennictwo; XIII. Wykaz tabel; XIV. Wykaz rycin; XV. Wykaz 

fotografii; XVI. Aneks. 
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W numeracji rozdziałów i podrozdziałów zastosowano system mieszany - rzymski 

i dziesiętny. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku (Uchwała Nr R-I-002/366/2016 z dnia 27 października 2016r.). 

Język pracy odpowiada regułom języka polskiego. Konstrukcje gramatyczne zdań są 

poprawne i jasne, także w przypadku długich zdań złożonych. Tekst został sformatowany 

w akapity, z zachowaniem konsekwencji edytorskiej w zakresie wcięć i rozmieszczenia 

głównych partii treści. Odstępy międzywierszowe są stałe. Błędy stylistyczne, interpunkcyjne 

i edytorskie są bardzo sporadyczne i zapewne przypadkowe. 

Charakterystyka i ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej 

Wstęp pracy napisany w oparciu o przegląd poprawnie dobranych 206 pozycji 

piśmiennictwa dobrze wprowadza czytelnika w zagadnienia będące przedmiotem badań 

i uzasadnia jej założenia. W rozdziale tym Autorka przedstawia między innymi problemtykę 

wad letalnych w Polsce i na świecie, rozwój i wyzwania perinatalnej opieki paliatywnej 

w Polsce i na świecie oraz prezentuje rodzaje wsparcia rodziców oczekujących dziecka z wadą 

letalną. 

Należy podkreślić, że opracowanie treści części teoretycznej jest syntetyczne 

i komunikatywne. Rozważania Autorki są wyczerpujące i dobrze wyrażone, opierają się na 

właściwie dobranych materiałach źródłowych. Doktorantka wykazała się umiejętnością 

sprawnego posługiwania się cytowanym piśmiennictwem uwzględniającym także udział 

obcojęzycznych pozycji medycznych związanych z tematem dysertacji. 

Podsumowując, recenzent stwierdza, że Autorka dokonując opisu dotychczasowego 

stanu wiedzy, uzasadniła potrzebę podjęcia przedstawionej wyżej tematyki badawczej, a praca 

spełnia wymagane w tym zakresie od rozpraw doktorskich kryteria istotności i poprawności 

rzeczowej. 

Część badawczą rozprawy rozpoczyna prezentacja celu głównego badania, którym była 

ocena potrzeby funkcjonowania hospicjów perinatalnych w percepcji studentów kierunków 

medycznych i pracowników ochrony zdrowia. Cele szczegółowe obejmowały: 

1) Poznanie: opinii studentów i pracowników na temat działalności hospicjów perinatalnych, 

wiedzy studentów i pracowników na temat działalności hospicjów perinatalnych, opinii 

studentów i personelu medycznego na temat kontaktu z rodzicami, u których dziecka 

wykryto wadę letalną oraz opinii studentów i personelu medycznego na temat emocji 

i relacji z najbliższymi po wykryciu wady letalnej u dziecka. 

2) Ocenę w grupie studentów i pracowników stopnia: rozumienia empatycznego innych ludzi, 

zadowolenia z życia, siły przekonań religijnych. 

3) Sprawdzenie zależności pomiędzy postrzeganiem potrzeby funkcjonowania i działalności 

hospicjów perinatalnych a wiekiem, płcią, statusem społecznym, kierunkiem studiów 

(lekarki, pielęgniarstwo, położnictwo), rodzajem wykonywanego zawodu medycznego 

(lekarz, pielęgniarka, położna), stażem pracy, stopniem rozumienia empatycznego innych 

ludzi, zadowolenia z życia i siły przekonań religijnych. 

Sformułowano cztery hipotezy badawcze:  
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1) Wiedza na temat perinatalnej opieki paliatywnej wśród studentów i pracowników 

ochrony zdrowia jest niewystarczająca. 

2) Świadomość potrzeby działalności hospicjów perinatalnych i przekonanie 

o konieczności kierowania do nich kobiet po wykryciu wady letalnej u płodu jest 

niewielka. 

3) Studenci i pracownicy medyczni nie są odpowiednio przygotowani do prowadzenia 

rozmów o niepomyślnych diagnozach i śmierci. 

4) Wykrycie wady letalnej u dziecka w opinii otoczenia wiąże się z pojawieniem kryzysu 

w rodzinie i pogorszeniem relacji z najbliższymi.  

Badania przeprowadzono w okresie od marca 2018 roku do lutego 2019 roku wśród 

450 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym: 150 studentów kierunku 

lekarskiego, 150 studentów pielęgniarstwa, 150 studentów położnictwa oraz wśród 

450 pracowników ochrony zdrowia, w tym: 150 lekarzy, 150 pielęgniarek i 150 położnych. 

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem:  

 autorskiego kwestionariusza, skonstruowanego specjalnie dla potrzeb niniejszego badania 

 Skali subiektywnej oceny zamożności rodziny (PFW - Perceived Family Wealth) 

 Skali oceny zamożności rodziny (FAS - Familly Afluence Scale) 

 Standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia (SWLS The Satisfaction with Life Scale), 

Dienera, Emmons, Larsena, Griffina - Standaryzowana Skali Satysfakcji z życia w polskiej 

Juczyńskiego), wersja dla innych profesjonalistów, nie będących psychologami, do oceny, 

w jakim stopniu badany odnosi się do swojego dotychczasowego 

 Kwestionariusza Siły Wiary Religijnej Santa Clara (SCSORF) 

 Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego innych ludzi – KRE-2 autorstwa Andrzeja 

Węglińskiego. 

Zebrane wyniki poddane zostały podstawowej analizie statystycznej – za pomocą testu 

niezależności Chi-kwadrat. Jako poziom istotności przyjęto p=0,05.  

Dobór metod statystycznych uważam za poprawny, odpowiedni w podstawowym 

zakresie do przeprowadzonych badań, jednak pewien niedosyt budzi ograniczona liczba 

zastosowanych testów statystycznych, a tym samym analiz statystycznych. 

Wyniki badań zostały przedstawione opisowo na 95 stronach maszynopisu, uzupełnione 

174 tabelami oraz 50 rycinami, co ułatwia przekaz i odbiór treści, to jednak należy zastrzec, że 

prezentowane wyniki nie mogą się powtarzać w rycinach i w tabelach. Należy zdecydować się 

na jeden sposób ich prezentacji. 

Kolejność prezentowania wyników nie jest obojętna i należy przyjąć jakiś czytelny 

klucz, kolejność korespondującą z informacjami podawanymi w rozdziale „Materiał i metody”, 

z uwzględnieniem w szczególności celów badań oraz powinna być zawarta w spisie treści. 

W podsumowaniu analizy uzyskanych wyników badań własnych Autorka formułuje 

siedem wniosków, które stanowią rozszerzoną odpowiedź na postawione wcześniej cele pracy: 

1. Opinie respondentów na temat aborcji ze względów eugenicznych były zróżnicowane oraz 

uzależnione od kierunku studiów/wykonywanego zawodu, płci, poziomu religijności 

i poziomu rozumienia empatycznego.  
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2. Wiedza badanych na temat działalności hospicjów perinatalnych była niewystarczająca 

i zależna od kierunku studiów/wykonywanego zawodu, płci oraz satysfakcji z życia.  

3. Opinie o prawie do urlopu macierzyńskiego w sytuacji śmierci dziecka przed porodem 

zależały od kierunku studiów/wykonywanego zawodu i satysfakcji z życia.  

4. Badani studenci najczęściej nie potrafili ocenić swoich umiejętności w prowadzeniu rozmów 

z rodzicami o chorobie i śmierci dziecka, zaś w grupie pracowników medycznych najlepiej 

oceniali je lekarze, a najgorzej pielęgniarki. 

5. Wiedza na temat etapów żałoby była generalnie oceniana przez badanych pozytywnie, ale 

zróżnicowana w zależności od kierunku studiów/wykonywanego zawodu, statusu 

materialnego, płci i poziomu zadowolenia z życia.  

6. Opinie na temat emocji, relacji z najbliższymi i reakcji otoczenia po wykryciu wady letalnej 

u dziecka były zależne od kierunku studiów/wykonywanego zawodu, wieku badanych, płci, 

stażu pracy, poziomu rozumienia empatycznego i zadowolenia z życia oraz siły przekonań 

religijnych. 

7. Większość ankietowanych deklarowała chęć poszerzenia wiedzy na temat perinatalnej 

opieki paliatywnej, ale na jej poziom wpływ miała płeć, kierunek studiów/ wykonywany 

zawód, poziom rozumienia empatycznego, religijność i stopień zadowolenia z życia. 

Autorka sformułowała również 3 postulaty: 

1. Istnieje potrzeba tworzenia hospicjów perinatalnych oraz zapoznawania społeczeństwa 

z zasadami ich funkcjonowania. 

2. Odpowiedni poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z kontaktem z rodzicami 

w przypadku niepomyślnej diagnozy odgrywa istotną rolę w procesie ich adaptacji do 

sytuacji i przygotowania do narodzin i śmierci dziecka.  

3. Wskazana jest konieczność wprowadzenia treści na temat perinatalnej opieki paliatywnej 

do programów kształcenia na studiach wyższych oraz prowadzenia kursów i szkoleń dla 

czynnych zawodowo pracowników medycznych. 

Wnioski wynikające z badań wraz z postulatami, ukazują pożądane kierunki działań 

w zakresie rozwoju perinatalnej opieki paliatywnej, rozwoju hospicjów prenatalnych.  

Na podkreślenie zasługuje oryginalność pracy, ale także jej wartość praktyczna - sądzę, 

że z jej uniwersalnymi tezami powinni zapoznać się przyszli beneficjenci kolejnych projektów 

naukowo-badawczych w przedmiotowym zakresie. 

O oryginalności rozwiązania danego problemu naukowego stanowi przede wszystkim 

empiryczna część pracy i podsumowując tę część, pragnę podkreślić, że wyniki zostały 

opracowane poprawnie i nie budzą zastrzeżeń merytorycznych.  

W dalszej części pracy, następuje krytyczna dyskusja wyników własnych na tle badań już 

opublikowanych, w jakiej części są one zgodne, a w jakiej dostarczają wyników różnych od 

tych w dostępnych publikacjach i czym można te różnice wytłumaczyć. Im praca więcej wnosi 

nowych oryginalnych elementów metodycznych tym szerzej należałoby je tutaj omówić, co też 

uczyniła Doktorantka i potwierdziła tym samym przygotowanie do prowadzenia działalności 

naukowo-badawczej. 

Streszczenia, zarówno polskojęzyczne, jak i angielskie, odpowiadają zawartości 

rozprawy i pozwalają się szybko zorientować w jej treści. 
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Lista bibliografii załącznikowej (piśmiennictwa) zawiera 206 opisów bibliograficznych. 

Autorka zastosowała typowy dla publikacji w czasopismach bio-medycznych sposób 

sporządzania bibliografii załącznikowej według kolejności cytowania w tekście. Jest to 

rozwiązanie typowe i zalecane dla artykułów w czasopismach, jednak w publikacjach 

o charakterze zwartym, a takim jest praca doktorska, celowym i praktycznym wydaje się 

zachowanie w bibliografii załącznikowej kolejności alfabetycznej.  

Należy jednak podkreślić, że bibliografia jest dość obszerna i starannie dobrana. Zwraca 

uwagę takt, że literatura pochodzi zarówno z ośrodków polskich, jak i zagranicznych, tym 

samym autorka analizuje dane związane z prowadzonymi przez nią badaniami zarówno 

o charakterze międzynarodowym, uniwersalnym, jak i lokalnym. Pod względem 

merytorycznym dobór pozycji piśmiennictwa jest prawidłowy, adekwatny do omawianego 

tekstu i myśli Autorki. Jednak z obowiązku recenzenta pragnę zwrócić uwagę na zapis aktów 

prawnych, który nie wskazuje na ich aktualizację.  

Podsumowanie i wniosek końcowy recenzenta 

Przedstawiona dysertacja doktorska posiada bardzo mocne, jak i nieliczne słabsze 

strony opracowania. Pozytywne strony pracy to przede wszystkim: 

 trafny wybór tematu, uwzględniający ważność problematyki badawczej, w której istnieje 

znaczny niedostatek wiedzy oraz potrzeby praktyczne 

 brak badań naukowych w prezentowanym temacie wskazuje, iż Doktorantka 

zapoczątkowała pionierskie badania w obszarze, który był do tej pory mało dostrzegany 

 obszar badań wpisujący się w nurt rozwoju dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

w dyscyplinie nauk o zdrowiu 

 samodzielne rozwiązanie problemu badawczego – co przemawia za przygotowaniem 

Doktorantki do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. 

Do słabych stron pracy należy zaliczyć nieliczne błędy edytorskie i interpunkcyjne oraz 

wykazane wyżej niedociągnięcia w części empirycznej, które nie wpływają, w sposób istotny, 

na pozytywną ocenę recenzowanego elementu pracy. Uważam, iż błędy te są możliwe do 

szybkiej poprawy Autorskiej przed ewentualną publikacją pracy i nie umniejszają wartości 

poznawczej i praktycznej niniejszej rozprawy. 

Opierając się na całościowej ocenie - stwierdzam, że Autorka, przedstawionej mi do 

recenzji dysertacji, wykazała się umiejętnością prowadzenia pracy naukowej, właściwym 

doborem materiału, także rzetelnym i sumiennym podejściem do otrzymanych wyników, jak 

również niezbędnym w pracy naukowej krytycznym i zwięzłym spojrzeniem na otrzymane 

wyniki. Autorka wykazała się dużą umiejętnością myślenia syntetyczno- analitycznego oraz 

dojrzałością naukowca w zakresie krytycznego spojrzenia na swoje badania i badania innych.  

Podsumowując, należy podkreślić, iż przedstawiona do recenzji praca stanowi przykład 

bardzo interesującego i nowatorskiego opracowania naukowego. W swojej pracy Doktorantka 

udowodniła, iż potrafi dokonać właściwego doboru w szerokim zakresie metod badawczych, 

pozwalających na prawidłowe rozwiązanie postawionego celu pracy. Wysoko oceniam nie 

tylko walory naukowe i poznawcze przedstawionej do recenzji dysertacji, ale również wiedzę 

i umiejętności praktyczne Doktorantki, które w niniejszej pracy zostały ujawnione. 
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W mojej opinii oceniana praca spełnia wymagane od rozpraw doktorskich kryteria 

istotności i poprawności rzeczowej. 

Stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Eweliny Marii Sobolewskiej pt.: 

„Potrzeba funkcjonowania hospicjów perinatalnych w  percepcji  studentów 

kierunków medycznych i pracowników ochrony zdrowia ”, spełnia wymogi stawiane 

rozprawom naukowym na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

w dyscyplinie nauki o zdrowiu określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

postepowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261) w związku z art. 179 ust. 

1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669), stanowiąc oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego, a Doktorantka wykazała się ogólną wiedzą teoretyczną w danej dziedzinie 

i dyscyplinie naukowej oraz posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Mam więc zaszczyt przedłożyć Wysokiej Radzie Kolegium Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku moją pozytywną ocenę rozprawy wraz z wnioskiem 

o dopuszczenie Doktorantki mgr Eweliny Marii Sobolewskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus 

Kierownik Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa  

WNoZ UM w Lublinie 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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