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Proces starzenia się społeczeństwa w ostatnich latach jest coraz bardziej 

dostrzegany na świecie, w Europie a także i w Polsce. Współcześnie coraz 

częściej mówi się o globalizacji starzenia za czym przemawia fakt, że co dziesiąty 

mieszkaniec ziemi ma powyżej 60 lat, a w 2050 roku będzie to już co piąty 

mieszkaniec. Jest to skutek wydłużania się trwania ludzkiego życia, postępu 

cywilizacji oraz poprawy jakości życia.  Na zjawisko starzenia się społeczeństwa 

ma wpływ w sposób pośredni także szereg innych czynników tj.: poziom 

zamożności społeczeństwa, poziom opieki społecznej i ochrony zdrowia, 

wykształcenie ludności oraz polityka społeczna państwa. Proces starzenia się 
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społeczeństwa ma więc wymiar nie tylko demograficzny, społeczny, 

ekonomiczny a także medyczny.  

Polskie społeczeństwo starzeje się również w szybkim tempie. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku osoby w wieku 60 lat i 

więcej będą stanowiły blisko 40% społeczeństwa. Jednocześnie około 67% z nich 

będzie wskazywać na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe. 

Taki stan może wiązać się z koniecznością objęcia tej grupy społeczeństwa 

pielęgniarską opieką długoterminową w domu.  

Opieka długoterminowa – zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia – to 

długookresowa, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja oraz kontynuacja 

leczenia farmakologicznego i postępowania dietetycznego w warunkach 

domowych. 

Problem jaki podjęła się rozstrzygnąć Doktorantka dotyczy oceny 

funkcjonowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Polsce z 

perspektywy świadczeniodawców, jest aktualny oraz ma duże znaczenie 

praktyczne w zakresie opieki geriatrycznej a także uzupełnia lukę w zakresie tego 

typu opracowań o zasięgu krajowym.  

 Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pani Mgr Dominiki Marii 

Ziembickiej liczy 130 stron maszynopisu. Układ pracy typowy, powszechnie 

przyjęty w dysertacjach doktorskich z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu. 

Rozprawa zawiera wstęp wprowadzający w problematykę podjętego zagadnienia, 

część metodologiczną- cel pracy, cele szczegółowe, materiał i metoda oraz cześć 

empiryczną- wyniki badań własnycha także dyskusję, wnioski, streszczenie pracy 

w języku polskim i angielskim, piśmiennictwo, netografię, spis tabel, spis rycin 

oraz aneks (Załącznik nr 1-Zgoda Komisji Bioetycznej- badania ilościowe, 

Załącznik nr 2-Zgoda Komisji Bioetycznej- badania jakościowe, Załącznik nr 3 – 

Wzór kwestionariusza ankiety „Ocena funkcjonowania pielęgniarskiej opieki 
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długoterminowej domowej z perspektywy świadczeniodawców”, Załącznik nr 4 

– Przewodnik wywiadu – Świadczeniodawcy, Załącznik nr 5 – Przewodnik 

wywiadu –Pielęgniarki) 

 Temat rozprawy doktorskiej aktualny i adekwatny do prezentowanych 

treści pracy. Wstęp pracy jest zbyt obszerny i stanowi część teoretyczną. Wstęp 

powinien być krótkim wprowadzeniem w zagadnienia podjętego problemu.  

Teoretyczna analiza problemu liczy 18 stron i została przygotowana 

wyczerpująco. Doktorantka omówiła kolejno zagadnienia dotyczące systemu 

opieki długoterminowej w Polsce, pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

domowej, problemu niepełnosprawności i chorób przewlekłych w Polsce oraz 

przykładów dobrych praktyk w opiece długoterminowej domowej. Dokładnie 

przygotowana część teoretyczna wprowadza do zagadnień podjętych w części 

empirycznej. 

 Doktorantka w części metodologicznej  poprawnie sformułowała cel pracy 

i cele szczegółowe. Natomiast przedstawione hipotezy badawcze nie są 

adekwatne do prezentowanych celów szczegółowych. W pracach empirycznych 

hipotezy badawcze są istotne dla przeprowadzenia badań i powinny odnosić się 

do sformułowanych celów badawczych. 

Do realizacji założonych celów wykorzystano metody badawcze ilościowe i 

jakościowe. Badania przekrojowe przeprowadzono metodą sondażu 

diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowania i wykorzystano 

następujące narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. 

Badanie właściwe poprzedzone było badaniem pilotażowym. Przed 

przystąpieniem do badań Autorka uzyskała zgodę Komisji Bioetycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.   

Doktorantka przeprowadziła badania wśród 1119 podmiotów-

świadczeniodawców, którzy w latach 2014-2016 mieli zawartą umowę  z NFZ w 

rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej domowej. Po wstępnej analizie statystycznej we wrześniu 2016 
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roku dokonano ponownej wysyłki. Spośród 16 województw wybrano te, których 

zawartość ankiet wynosiła poniżej 30%. Były to województwa: dolnośląskie, 

kujawsko-pomorskie, śląskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. 

Ostatecznie do analizy statystycznej zakwalifikowano 428 ankiet otrzymanych od 

świadczeniodawców.  

Uzyskane dane poddano analizie statystycznej przy zastosowaniu pakietu 

statystycznego R (R Core Team 2018).  Analizę statystyczną przeprowadzono 

starannie z zastosowaniem adekwatnych i nowoczesnych testów: testu chi 

kwadrat lub testu Fishera. 

Badania jakościowe zrealizowano za pomocą wywiadów częściowo 

strukturyzowanych z pytaniami otwartymi. Autorka przeprowadziła 

indywidualne wywiady z wykorzystaniem przewodnika wywiadu dla 

świadczeniodawców-kierowników podmiotów leczniczych kontraktujących 

pielęgniarska opiekę długoterminową domową oraz świadczeniodawców-

pielęgniarek realizujących pielęgniarską opiekę długoterminową domową. 

Przebieg każdego wywiadu został nagrany na dyktafon i zapisany w formacie  

transkryptu. W procesie analizy danych zastosowano jakościową analizę treści 

jako proces identyfikowania, kodowania i kategoryzowania wypowiedzi 

uczestników badania.  

W części „Wyniki badań własnych” Doktorantka w czterech rozdziałach 

prezentuje opracowane wyniki badań. Dotyczą one badań ilościowych i 

jakościowych. Prezentację graficzną wyników badań stanowi 26 tabel oraz 26 

rycin, które w sposób właściwy uwiarygodniły i zobrazowały prezentowane dane. 

Interpretacja uzyskanych wyników badań nie budzi zastrzeżeń i jest 

przygotowana starannie.   

O dojrzałości naukowej Doktorantki świadczy również rozdział, w którym 

Autorka dyskutuje swoje wyniki badań z wynikami innych autorów. Dyskusja 

wyników badań została przeprowadzona szczegółowo i rzetelnie przez 
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Doktorantkę o czym świadczy wykorzystanie zróżnicowanych źródeł 

bibliograficznych. Wskazuje to na dobrą znajomość powyższego zagadnienia. 

Na podstawie poprawnie przeprowadzonych badań Doktorantka wysunęła  

prawidłowo 6 logicznych wniosków odpowiadających na postawione cele 

szczegółowe. 

Bibliografia zawiera 93 pozycje dobrane poprawnie i są to głównie aktualne 

publikacje krajowe i zagraniczne dotyczące powyższego zagadnienia. Po 

bibliografii Autorka zamieszcza netografię, która zawiera  16 aktualnych pozycji.  

     Reasumując należy podkreślić, że przedłożona do oceny rozprawa 

doktorska Mgr Dominiki Marii Ziembickiej stanowi samodzielne i oryginalne 

dzieło oraz zasługuje na uznanie. Wyniki badań są interesujące i powinny zostać 

opublikowane w znaczących periodykach naukowych oraz mogą być podłożem 

do dalszych badań i dyskusji naukowców jak i praktyków zajmujących się opieką 

długoterminową. Merytoryczna, metodologiczna i redakcyjna strona pracy 

doktorskiej nie budzi zastrzeżeń. Natomiast drobne usterki nie obniżają wartości 

pracy i nie wpływają na jej jakość.  

Stwierdzam zatem, że przedstawiona mi do recenzji praca doktorska Pani 

Mgr Dominiki Marii Ziembickiej spełnia wszelkie wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu 

i oceniam ją bardzo wysoko. Przedstawiona do oceny dysertacja spełnia warunki 

określone w art. 13 ustawy z dn. 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017r. 

poz.1789) 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 

r. poz. 1669 z późn. zm.)  
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Wobec powyższego wnoszę do Wysokiej Rady Kolegium Nauk Zdrowiu o 

dopuszczenie Pani Mgr Dominiki Marii Ziembickiej do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 
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