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Jakość życia ma charakter wielowymiarowy i dotyczy wszystkich dziedzin życia człowieka. 

Istotny wpływ na jakość życia ma aktualny stan zdrowia oraz niezależność funkcjonalna. 

Pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (Schipper i wsp. 1990) zostało 

zdefiniowane jako funkcjonalny efekt choroby i leczenia, subiektywnie odbierany przez 

pacjenta. Choroba zwyrodnieniowa to choroba przewlekła, o charakterze postępującym o 

złożonej etiopatogenezie. Dotyczy około 60% osób po 60 roku życia. Ze względu na 

towarzyszący ból i  ograniczenia w sferze ruchowej istotnie wpływa na stan funkcjonalny, 

stan psychiczny oraz relacje społeczne. Jest to duży problem zarówno natury zdrowotnej, a 

także społecznej oraz ekonomicznej. Istotnym postępem w medycynie było wprowadzenie 

do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego, metody leczenia operacyjnego, a 

mianowicie endoprotezoplastykę (alloplastykę), która polega na całkowitej lub częściowej 

wymianie uszkodzonego stawu. Badania nad jakością życia po zastosowaniu różnych metod 

terapii, w tym protezoplastyki stawu biodrowego mają istotne znaczenie, odgrywają 

szczególną rolę zarówno w procesie leczenia, a zwłaszcza przy ocenie skuteczności terapii.  

W ten interesujący nurt badań włączona jest rozprawa doktorska mgr Teresy Michalczuk. 

Przedłożona mi do recenzji rozprawa ma układ klasyczny, jest oprawionym wydrukiem 

komputerowym, o starannej formie graficznej. Rozpoczyna ją część teoretyczna, w której 

autorka umieściła pięć rozdziałów. 

W rozdziale I. „Wstęp” Doktorantka charakteryzuje chorobę zwyrodnieniową stawów. 

Podkreśla, że jest ona uważana za epidemię XXI wieku. Wskazuje, że zabieg protezoplastyki 

istotnie wpływa na poprawę sprawności funkcjonalnej, a tym samym jakości życia chorych. 



W rozdziale II. „Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych” w pięciu podrozdziałach 

przedstawia i definiuje choroby zwyrodnieniowe stawów, zwraca uwagę że pomimo 

powszechnej znajomości tej jednostki chorobowej nie opracowano w pełni akceptowanej 

definicji tego schorzenia. W kolejnych podrozdziałach Doktorantka opisuje: budowę stawu 

biodrowego, etiologię choroby zwyrodnieniowej, objawy kliniczne oraz podstawy 

diagnostyki. 

Rozdział III. „Wybrane aspekty oceny jakości życia” obejmuje: wprowadzenie w zagadnienia 

związane z jakością życia, a następnie charakterystyką modeli jakości życia związanej ze 

zdrowiem. Doktorantka podkreśla, że pierwszy model ma charakter biomedyczny, natomiast 

drugi wiąże się z oceną doświadczenia choroby z perspektywy holistycznej oraz 

subiektywnej, co pozwala zrozumieć przez jednostkę stan własnego zdrowia, przekonania, 

wybory oraz relacje z innymi. W kolejnej części tego rozdziału Autorka wymienia i 

charakteryzuje dwie grupy definicji jakości życia. W ostatnim podrozdziale Doktorantka 

charakteryzuje narzędzia badawcze oceny jakości życia. 

IV rozdział części teoretycznej pt.: ”Protezoplastyka stawu biodrowego”  składa się z 

wprowadzenia, opisu wybranych aspektów z historii rozwoju alloplastyki. Podkreśla, że w 

przeszłości uznawano, że endoprotezy bezcementowe należy stosować u osób poniżej 65 

roku życia, natomiast cementowe powyżej tego wieku. Aktualnie wiek metrykalny nie jest 

głównym kryterium wyboru danego typu implantu, a większą uwagę zwraca się na jakość 

tkanki kostnej oraz możliwości fizyczne pacjenta i zdolności do przejścia przez protokół 

pooperacyjnej rehabilitacji.  

Ostatni rozdział części teoretycznej V. „Rola personelu medycznego i rodziny w opiece nad 

pacjentem przed i po zabiegu operacyjnym protezoplastyki stawu biodrowego”. W rozdziale 

tym Autorka podkreśla, że aktualnie rozwój opieki nad pacjentem poddanym zabiegowi 

całkowitej alloplastyki stawu biodrowego wynika głównie z polepszenia jakości opieki 

okołooperacyjnej nad chorym. Następnie charakteryzuje nowe metody podejścia do opieki 

nad pacjentem przed i po zabiegu operacyjnym protezoplastyki stawu biodrowego. 

W podsumowaniu tej części pracy należy stwierdzić, że jest ona napisana bardzo rzeczowo, 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Uważam jednak, że całą część teoretyczną należało ująć 

w rozdziale „Wstęp” z poszczególnymi podrozdziałami, co pozwoliłoby na bardziej 

syntetyczny układ tej części i pomogło w unikaniu powtórzeń w zakresie omawianych 

zagadnień, dotyczy to zwłaszcza rozdziału I i II.  

Rozdział VI – „Założenia i cel pracy” przedstawia teoretyczne założenia podjętych badań, a 

następnie „Cel główny”, którym była ocena wybranych aspektów jakości życia pacjentów po 

protezoplastyce stawu biodrowego w latach 2010 – 2017 w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, oraz siedemnaście celów szczegółowych. Na podstawie 

przyjętych celów oraz założeń metodologicznych pracy sformułowano także osiem hipotez 



badawczych. Należy stwierdzić, że Doktorantka bardzo szczegółowo określiła wytyczone 

zadania badawcze, wydaje się że można by ograniczyć liczbę celów szczegółowych lub je 

pogrupować i scalić.  

W rozdziale VII „Materiał i metody badań” Doktorantka charakteryzuje etapy badań. W 

etapie pierwszym badaniami objętych zostało 181 pacjentów z rozpoznaniem zwyrodnienia 

stawu biodrowego i zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego całkowitej alloplastyki 

stawu biodrowego oraz hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 

Białej Podlaskiej. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z 

wykorzystaniem następujących kwestionariuszy: autorski kwestionariusz, Skala Oceny 

Zamożności Rodziny (FAS), Skala Akceptacji Choroby (AIS), Skala WOMAC, Kwestionariusz SF-

36, Kwestionariusz BPCQ Skevington, w adaptacji Juczyńskiego, Kwestionariusz CSQ w 

adaptacji Juczyńskiego oraz Skala Wsparcia Społecznego Kmiecik – Baran.  

Drugi etap badań polegał na przeanalizowaniu dokumentacji 100 pacjentów 

hospitalizowanych z powodu zwyrodnienia stawu biodrowego w latach 2010-2017, w celu 

pozyskania informacji w zakresie: płci, wieku, miejsca zamieszkania, BMI, rozpoznania i 

rodzaju zabiegu. Następnie Doktorantka charakteryzuje poszczególne zastosowane narzędzia 

badawcze.  

Na wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, w której dobór zastosowanych 

narzędzi badawczych znacząco podnosi wartość rozprawy  

W podsumowaniu tej części rozprawy należy stwierdzić, że zarówno materiał badawczy, jak i 

zastosowane metody z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych zostały 

opisane w sposób wyczerpujący i bardzo szczegółowy.  

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci 57 tabel i 38 rycin, z adekwatnym komentarzem 

zgodnie z charakterem tego opracowania. 

W rozdziale IX Doktorantka dokonała podsumowania uzyskanych wyników, co znacząco 

ułatwia czytelnikowi lekturę pracy.  

Bardzo dobre wrażenie sprawia rozdział X „Dyskusja”, w którym Doktorantka konfrontuje 

uzyskane wyniki badań własnych z danymi literaturowymi. Rozdział ten wskazuje na dobrą 

znajomość przedmiotu i dojrzałość naukową Doktorantki.  

W podsumowaniu tej części pracy Autorka podkreśla, że niezwykle ważnym elementem 

terapii jest edukacja chorego, zwłaszcza w zakresie modyfikacji stylu życia.  

Przedstawione wyniki pozwoliły Doktorantce na wyciągnięcie dwunastu wniosków, które w 

pełni odpowiadają na zadania badawcze postawione w celu pracy.  



Wnioski uzupełniono „Postulatami”, które wskazują na możliwość praktycznego 

wykorzystywania badań, co znacząco podnosi wartość rozprawy. 

Cytowane piśmiennictwo obejmuje 163 pozycje polsko- i anglojęzyczne, w większości z 

ostatnich kilku lat, chociaż Doktorantka doceniła także znaczące w literaturze przedmiotu 

starsze prace. Dobór piśmiennictwa jest właściwy i nie budzi zastrzeżeń.  

Doktorantka umieściła w pracy także streszczenie w języku polskim i angielskim, wykaz 

skrótów oraz wykaz tabel, rycin i fotografii i aneks, gdzie umieszczono kopię uchwały Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zastosowane kwestionariusze.  

Podsumowując, wyniki badań uzyskane przez Doktorantkę mają nie tylko walory poznawcze, 

ale także znaczenie w praktyce klinicznej. Praca zwraca uwagę na istotny problem jakim jest 

jakość życia związana ze stanem zdrowia. 

Strona formalna jest poprawna, chociaż można by ograniczyć liczbę rozdziałów.  

Rozprawę doktorską mgr Teresy Michalczuk oceniam w pełni pozytywnie. Poczynione 

niewielkie uwagi nie mają żadnego wpływu na merytoryczną ocenę rozprawy. 

Doktorantka wykazała się dużą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością samodzielnego 

rozwiązania problemu badawczego.  

Rozprawa spełnia wymagania określone aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

W oparciu o przedstawioną opinię mam zaszczyt zwrócić się do Wysokiej Rady Wydziału 

Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o przyjęcie rozprawy i 

dopuszczenie  Pani magister Teresy Michalczuk do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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