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Podstawę formalną opracowania recenzji stanowi uchwała Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2020r. oraz prośba Dziekana Kolegium 

Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Sławomira J. Terlikowskiego o ocenę rozprawy 

doktorskiej. 

Rozprawa doktorska Pani magister Dominiki Ziembickiej pt.: Ocena 

funkcjonowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Polsce z 

perspektywy świadczeniodawców mieści się w obszarze zagadnień z zakresu nauk o 

zdrowiu. Jest oparta o oryginalne badanie funkcjonowania jednego z rodzaju opieki 

pielęgniarskiej. Doktorantka uzyskała zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku (nr R-I-002/298/2014). Wartość merytoryczną pracy 

oceniam wysoko. 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska liczy 130 stron tekstu. Dysertacja 

ma typowy układ. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, kończących się 

dyskusją i wnioskami. Przed wstępem Autorka zamieściła wykaz skrótów. Tekst 

rozprawy zawiera spis 93 pozycji piśmiennictwa oraz 16 netografii przedstawiających 

wyniki polskich i zagranicznych badań z ostatnich 10 lat. Pracę doktorską kończy 

streszczenie w języku polskim i angielskim, wykaz 31 tabel, 26 rycin oraz aneks.  
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Wykaz skrótów obejmuje 17 pozycji. Niewątpliwie ułatwia on zapoznanie 

czytelnika z tematyką rozprawy.  

Wstęp zawarty na 18 stronie stanowi wystarczające i zwięzłe wprowadzenie do 

problemu poruszanego w rozprawie. Pani magister Dominika Ziembicka przedstawia w 

nim: system opieki długoterminowej, opiekę domową, pielęgniarską opiekę 

długoterminowa domowa, problem niepełnosprawności i chorób przewlekłych w Polsce 

Cenną wartością tej części dysertacji jest opis przykładowych dobrych praktyk w opiece 

długoterminowej domowej. Wstęp zawierający część teoretyczną napisane są spójnie i 

stanowią bardzo dobre przygotowanie czytelnika do dalszej lektury. 

Trzy kolejne rozdziały dotyczą celu pracy, metodologii i wyników badań 

własnych.  

Drugi rozdział pracy doktorskiej, zawiera problemy i hipotezy badawcze. 

Głównym celem badania była analiza i ocena funkcjonowania pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej w Polsce na podstawie opinii jej świadczeniodawców. 

Doktorantka dokonała trafnego wyboru oryginalnego problemu badawczego. 

Dodatkowo postawiła sześć pytań badawczych uszczegóławiających osiągnięcie celu 

głównego, a mianowicie (cytuję):  

1. Jakie są motywy kontraktowania usług PODD przez świadczeniodawców? 

2. Jaki charakter i zakres mają zakontraktowane przez świadczeniodawców usługi 

pielęgnacyjne i opiekuńcze? 

3. Jakie możliwości i ograniczenia wskazują świadczeniodawcy w kontraktowaniu 

PODD? 

4. Od czego zależy poziom zadowolenia świadczeniodawców PODD? 

5. Jak świadczeniodawcy oceniają współpracę z pielęgniarkami, pacjentami i ich 

opiekunami? 

6. Jakie propozycje poprawy funkcjonowania mają świadczeniodawcy PODD 

wobec NFZ? 

Rozprawa doktorska zwiera również trzy hipotezy badawcze: 

1. Motywem rozpoczęcia kontraktowania świadczeń PODD przez świadczeniodawców 

było zwiększenie zapotrzebowania na ten rodzaj usług. 

2. Liczba zakontraktowanych osobodni PODD nie odpowiada zapotrzebowaniu na 

świadczenia. 

3. Stawka za osobodzień opieki PODD jest za niska i nie pozwala na zapewnienie 

wysokiej jakości opieki pacjentowi. 
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Cele szczegółowe jak i hipotezy badawcze zostały poprawnie sformułowane. 

Niewątpliwie tylko takie działanie umożliwiło Autorce szeroki zakres badań, będący 

przedmiotem rozprawy, przedstawić w sposób przejrzysty. Uważam, że cele pracy są 

bardzo ambitne i stanowią doskonały początek bardzo ciekawego projektu badawczego. 

W związku z tym, że tematem pracy doktorskiej była „Ocena funkcjonowania 

pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Polsce z perspektywy 

świadczeniodawców”, to pytania szczegółowe w sposób oczywisty pogłębiają 

analizowane zagadnienie. 

 Również nie mam uwag do rozdziały „Materiał i metoda”. W dysertacji  

wykorzystano mieszane metody badawcze – ilościowe i jakościowe. Badania 

przekrojowe zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety 

własnego autorstwa. Badaniem ilościowym objęto wstępnie 1119 a ostatecznie 428 

podmiotów, które w latach 2014-2016 miały zawartą umowę z NFZ na „świadczenia 

pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

domowej”. Badania jakościowe zrealizowano za pomocą wywiadów częściowo 

strukturyzowanych z pytaniami otwartymi. Wywiady jakościowe zrealizowano w 2020 

roku w grupie kierowników trzech podmiotów leczniczych kontraktujący PODD w 

województwie podlaskim oraz aktywne zawodowo pielęgniarki opieki długoterminowej 

domowej w różnym wieku, z różnym stażem pracy i praktykujące  

w siedmiu podmiotach leczniczych. Dobór badanej grupy świadczeniodawców oraz 

pielęgniarek praktykujących w różnych podmiotach leczniczych, uważam za trafny i 

wystarczający. Cenna wartością tej części pracy było osobiste zaangażowanie 

Doktorantki w zbieranie danych i dokładne wsłuchiwanie się w wypowiedzi 

respondentów. 

Analiza statystyczna zawierała testy odpowiednio uzasadnione. Wydaję się że 

doktorantka nie ustrzegła się pewnej nieścisłości (cytuję): „Następnie, jeśli wartość p 

była niższa niż 0.05 (overall p-value ≤ 0.05), przystąpiono do analizy zależności 

pomiędzy poszczególnymi kategoriami”. Jeżeli p ma być mniejsze to nie może być też 

równe 0.05. Co w wynikach ocenianej rozprawy poprawnie zastosowano. Zastosowane 

przez Doktorantkę metody, techniki i narzędzia badawcze pozwoliły na osiągnięcie 

postawionych celów.  

Rozdział czwarty dysertacji zawiera wyniki badań własnych Pani Dominiki 

Ziembicka. Ten rozdział zawiera 50 stron. Podzielony został na 2 podrozdziały 
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zorganizowane tematycznie, a mianowicie: Wyniki badań 1) ilościowych i 2) 

jakościowych. Wyniki badań jakościowych były podzielone na dwie grupy: 

świadczeniobiorcy oraz pielęgniarki opieki długoterminowej domowej. Wyniki zostały 

przedstawione bardzo skrupulatnie oraz w sposób uporządkowany. Doktorantka 

poprawnie zweryfikowała przyjęte hipotezy i zakładane cele badawcze. Analizowane 

parametry przedstawiła poprawnie w sposób graficzny i opisowy w 26 tabelach i na 25 

rycinach. Doktorantka, pozyskane wyniki poddała analizie statystycznej wykorzystując 

adekwatne metody analizy i obliczeń. Wyniki analiz uznano za znamienne statystycznie 

przy wartości p<0.05. 

Dyskusja zawarta na 18 stronach została przeprowadzona poprawnie. W tym 

rozdziale Autorka omawia uzyskane wyniki badań. Rozdział ten oceniam bardzo 

wysoko. Doktorantka trafnie zestawiła otrzymane wyniki z dostępnymi danymi z 

piśmiennictwa. Dodatkowym atutem przedstawionej do oceny dysertacji są fragmenty 

dotyczące koniecznych reform organizacji i finansowania opieki długoterminowej w 

Polsce. Forma dyskusji świadczy o dużej erudycji Autorki oraz o jej bardzo dobrym 

przygotowaniu z zakresu analizowanej problematyki. Doktorantka wykazała, że potrafi 

w oparciu o analizę najnowszego piśmiennictwa i wyniki własne zrealizować 

zaplanowane badanie naukowe i prawidłowo sformułować wnioski. 

Wnioski są odzwierciedleniem celu pracy i są źródłem nowej ważnej wiedzy w 

zakresie nauk o zdrowiu. Doktorantka sformułowała sześć wniosków. Za najistotniejszy 

uważam wnioski 3, 5 i 6. zawierający charakterystykę współpracy  

świadczeniodawców z NFZ w zakresie kontraktowania usług pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej, z pielęgniarkami realizującymi te świadczenia oraz zmian 

jakie powinny nastąpić w celu poprawy funkcjonowania (w tym efektywności, 

dostępności i jakości) tak potrzebnych obecnie usług z zakresu długoterminowej opieki 

domowej. 

Piśmiennictwo liczy 93 pozycji zarówno w języku polskim oraz angielskim i 

zostało dobrane w sposób właściwy.  

Streszczenia w języku polskim i angielskim w sposób przejrzysty informują o 

istocie pracy.  

Doktorantka w pracy wykazała się poprawnością redakcyjno-językową, 

opanowaniem techniki pisania, sporządzaniem przypisów, tabel, wykresów i 

bibliografii. W pracy zauważyłam pojedyncze błędy głównie edytorskie, które należy 
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poprawić przed publikacją. Jednocześnie drobne błędy i moje nieliczne powyższe uwagi 

krytyczne nie obniżają wartości pracy. Praca jest nowatorska, bardzo ciekawa i 

potrzebna a otrzymane wyniki powinny zostać opublikowane. 

W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Dominiki 

Ziembickiej spełnia wymogi stawiane rozprawie doktorskiej określone w art. 13 Ustawy 

z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003,65,595 z późn. zm.) w związku z art. 179 ust.1 

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

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, 1669, z późn. zm.). Doktorantka wykazała się 

umiejętnością planowania i prowadzenia badań naukowych, znajomością wiedzy o 

badanym przedmiocie, oraz przeprowadziła poprawnie rozumowanie naukowe. 

W oparciu o powyższe zwracam się do Kolegium Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie magister Dominiki Marii Ziembickiej do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. Jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie za 

wybitną rozprawę doktorską. 

 

dr hab. n. o zdrowiu Ewa Borowiak 
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