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RECENZJA
ROZPRAWY NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK O IDROWIU
Mgr pol.

Elżbiety Dziąbek
położnych

Aby zagłębić
zdefiniowanie

się

poj ęcia

pt.: "Wplyw pracy zmianowej na jakość
w okresie okołomenopauzalnym "

zajęła się

w zagadnienie którym

pracy zmianowej

którą to

doktorantka

ważn

wydaje

życia

si ę dokładne

definicje podaje prof. Alicj Kucharska .

każdą formę organizacji pracy w Sys(emie zmianowym,
zgodnie z którą pracownicy zmieniają się na tych samych stanowiskach praby według określonego
harmonogramu, łącznie z systemem następowania po sobie, który może mieb charakter
nieprzerwany lub przerwany oraz pociąga za sobą konieczność wykonywan Ja pracy przez

Praca w systemie zmianowym oznacza

pracownika o

różnych

porach w

ciągu określonych

dni lub tygodni.

Od 1951 roku roku po zniesieniu w Polsce zakazu pracy nocnej kobiet wie e kobiet
się

zdecydowało

na połączenie pracy zawodowej z pracą domową.

W chwili obecnej jest wiadomo, że praca zmianowa szczególnie nocna prz

fizjologicznego snu
Efektem

zwi ązana

długotenninowym

doprowadzające

do rozwoju

jest z większym

obciążeniem

jest przewlekłe zaburzenie
zaburzeń

na okres

fizjologicznym.

wewnętrznych

snu, przew lekłego

adająca

zmęczenia,

rytm ' w snu i czuwania,

zaburzenia procesów

metabolicznych, trawiennych i honnonalnych. W grupie

pracujących POłOŻ+Ch i pielęgniarek

a sadzę też,

się nadciśnienia tętrczego, żylaków

że

w grupie lekarek stwierdzono ujawnienie

kOl\czyn dolnych,

otyłości, zab urzeń miesiączkowania, wcześniejsze Występi wanie

w porównan iu do

pracujących

że

praca zmianowa

wydłuża

w systemie dziermym kobiet.

Pojawiły s ię

czas oczekiwania na pierwsze dziecko oraz

Zdaniem niektórych badaczy praca zmianowa ma odmienny
mężczyzny.

U kobiet stwierdzono

pr ce w których wykazano,

ilo ś

. posiadanych dzieci.

na orga izm kobiet

częściej nadciśnienie tętnicze, żylaki

niedokrwi stość niedobarwliwą, otyłość,

stawowego.

wpływ

menopauzy itd .

ni ż

kOl\ zyn dolnych,

zaburzenia nerwowe oraz dolegliwo' ci

układu

kostno-

Obserwowano

także

zaburzenia cyklu

miesiączkowego ,

ładu

zmiany zapalne u

rozrodczego,

przedwczesne porody, wcześniejsze występowani e menopauzy oraz zmian patologiczne sutka.
I stni eją również

doniesienia

mówiące

o

wpływie

pracy zmianowej na proce y starzenia.

W pracy przedstawionej mi do recenzji Autorka zaj ęła się opracowaniem i zbadaniem niezwykle
istotnego problemu dotyczącego całej grupy kobiet pracujących w służbie j drowia
związanego

z pracą zm i anową i wpływie takiej pracy na zdrowie i funkcjo owanie organizmu

kobiety.

Praca powstała Katowicach w Wydziale Nauk o Zdrowiu Ślaskiego

niwersytetu

Medycznego w Katowicach.
Jej promotorem jest dr hab. n. med. Bogdan Michalski.
Przedłożona

do recenzj i rozprawa doktorska

została

zredagowana z i achowaniem

klasycznego układu. Liczy 106 stron, zawiera 78 tabel oraz dwa kwestionJ. usze ankietowe w tym
jeden autorski Doktoral/tki. Zawiera 80 pozycje starannie dobrane w
ostatnich 10 lat obcojęzycznego (16 pozycji) i polskiego
podrozdziałami ,

charakterystykę

wprowadza czytelnika w

organizacja

służby

zw i ąza na

koniecznością świadczeń całodobowych.

zdrowia

zabezpieczająca ciągłość

W reali zacji Celu pracy, wykonano
poziomu jakości

l

się

problematykę

z 6 rozdz iałów z

za adnienia

pracy zmianowej j ej konsekwencje Zdrowotl le oraz

bad anej grupy. Konsekwencje pracy zmianowej

z

Sk ada

Rozprawę napi sano w sposób jasny i rzeczowy.

Ośmiostronicowy Wstęp

życia

piśmiennictwa.

aktualnego z

zawiera streszczenie w języku polskim i angielskim, spis tabel oraz

kwestionariusz ankiety.

definicj e oraz

więks ości

życia pracujących

analizę

są znane

ale nie da si ich

omawIając

wpływ na jakość

unikn ąć ponieważ

opieki nad chorymi jes nierozerwalnie

problemów

cząsteczkowych

p

legającą na

ocenie

w systemie zmianowym, subiektywnego postrzegania jako ści

życia oraz zdrowia, inten sywności występowania objawów menopauzalnycl objawów lęku i

depresji oraz wykonano

ocenę występujących

Analizie poddano 604 kobiet w okresie

korelacji

pomięd zy

okołomenopauzalnym

badanym grupami.

w przedzial wiekowym 45-55

życia, aktywnych zawodowo, pracujących w wymiarze 170 godzin miJsięcznie. Badaniem
objęto położne zatrudnione w oddziałach położniczo-ginekologicznych szpi Jali znajdujących się na

roku

terenie województwa

ś l ąskiego ,

I -grupa - to grupa badana dzieIU10-nocnych, w tym

które podzielono na

następujące

stanowiło ją 200 położnych

około

grupy:

zatrudnionych w ystemie zmian

48-56 godzin w porze nocnej ,

11- grupa - to grupa kontrolna -

stanowiło ją

118

p ołożnych

zatrudnionych

yłącznie

w

ciągu

dnia.

Kryteria

wł ącze ni a

i wył ącze ni e z badania

by ł y

bardzo restrykcyjne i doty

zył y

wieku badanych ,

pracy w pełny m wymi arze godzi n, zatrudni eni e w j ednym podmioci e leczni zym, pracy w systemie
wyłączeni em

zmianowym, oraz dobry stan zdrowia( z

badanych s tos uj ącyc HTZ, leki p-

depresyjne i irme).
W ce lu opracowani a metody w pracy zastosowano so nd aż diagnostyczny z wykorzystaniem
ankiety, zastosowano Kwestionariusz Oceny Jakości Życ i a, Kwestionari usz Moje Samopoczucie
oraz

Szp ita lną Ska l ę Lęk u

wyłączeni a

uzyskano

i Depresji. Dane

stosując

pozwa l ające

na zastosowani e kr teriów

badań A utorka zastosowała

W analizie statystycznej wszystki e obliczen ia dokonano

i s totno ść statystyczną przyj ęto

Do porównania zmi ennych

wy rażo nych

normalnym zastosowano

szereg metod

używaj ąc

We wszystkich obl iczeniach

rozkładem

i

autorski kwestionariusz ankietowy.

W ce lu opracowania wyników

z

wł ącze nia

następujące

program j STATISTICA 10 .

d la poziomu

interwał owej

w ska li

atystycznych.

P~I' 05.

rozkł

dzie danych zgodnych

dysertacj i.

utorka na 44 stronach

przy

testy statystyczne:

l . Test t-Studenta
2. Test Chi-kwadrat

Rozdzi ał

WYlliki j est najbardziej obszernym

przedstawia wyniki uzyskanych

bad a ń.

Badania

przedstawione wyn iki. Autorka

został y

przedstawione w 79 tabelach . Tabe le

pozwa l ając

zostaly bardzo dobrze opracowane graficznie
za nali zować

rozdziałem

w sposób ja ny

porównała j akość

życ ia

i

położnych

przystę pny

w

każd ym

anali zowanym przedziale wiekowym tj. od 45 do 55 roku życ ia.
Ocen ił a również występuj ące

zdrowia ,

częstość

i

C i ekawą a nałi zą b ył a

z

podz i ał em

prac uj ących

ocena

życ ia

subiektywnej oceny poziomu jako ci

inten sywno ść występowania

bardziej nas ilone w grupie

następ ni e

różnice

objawów

m enopa u za łn yo l

oraz

które to

własnego

ró żnice był y

w systemi e zmianowym.

różn i c występowa ni a

leku i depresj i w o u badanych grupach i

na poszczegó lne okresy wieku badanych. Autorka

kazała , że

zarówno w

grupie pracują~ej w systemie zmi a noWY~l~ jak .i w grupie pranljąc eJ w c i ąg~1 dnia gdy zwi ę k sza s i ę
poziom obJawow leku obm ża Si ę Jakosc życia we wszystk ich Jej aspektłch. Wyjątek stanowiły

położne w grupi e w iekowej 46 łat u których ~raz ze ~zrostem poziomu łekl~ rośnie poziom jakości
życia w aspekcIe społecznym. Ocena wymkow badan w w/w pracy Jest doL trud na ze wzgłędu na
bardzo

szczegó ł ową oce n ę

badanych parametrów w grupach od 45 do 55

Dwunastostronicowy
pracy.

rozd zi ał

Dyskusja stanowi najbardziej

1'0

wyj ątko

u życ i a .

ą

i wartościową część

Autorka w tym rozdziale w sposób jasny i rzeczowy przedstawia s I je badan ia

porównuj ąc

osiągnięte wyniki z wynikami uzyskanym i przez innych autorów. Rozdział e n jest więc prawd z iwą
dysk~sją Autorki z innymi badaczami..

Autorka w swo ich badan iach sko nc1entrowała się na ocenie

Jakoscl życia dokonanej poprzez analizę wieku badanych. Uzyskane przr Autorkę wylllkl były
podobne z badaniami Nowakowskiej która
grupach

badała

nasilenie i

i l ość

objaw w klimakterycznych w

położn yc h.

Objawy typ u uderzenia

gorąca

również, że

głowy,

pracujących

na stan psychofizyczny
nadmieni la

do

ocena

zaburzenia snu,

rozdrażnieni e

i illl e wp lywaly negatywni e

zawodowo kobiet w okres ie lllTopauzalnym. Autorka

jakośc i życ ia

z

uwzg l ęd ni eniem

miejsca

~racy polożnej

oraz jej

zakresu kompetencji mogł aby dostarczyć również ciekawych danych ale lo nie było tematem tej
pracy. Szkoda,

że Autorka

nie

poświeciła trochę

czasu na opisanie
s ię , że

zmianowej i to lerancji pracy zmianowej. Wydaj e mi
byłyby

badania

zes~oh.1

zw i ąza l

nietolerancji pracy

e z tego typu

zespo łami

odpowiedź

na zadane

ciekawe.

Wnioski w liczbie 5

są

logiczne i jasno sprecyzowane. Stanowi

przez Autorkę w celu pracy pytania i

odzwiercied l ają

i

precyzują

uzyskan wyniki badaó oraz

są

podsumowaniem dyskusji.

W podsumowaniu stwierdzam,
wartośc iowa,

nowatorska i posiada

iż

s i ę skłonno śc i ą do

bę dąca

przedmiotem

iniej szej recenzji jest

dużą wartość praktyczną.

interpunkcyjnych str: 9, II , 48 itp., str 85
oraz wykazala

praca

pozycja

budowania bard zo

p i ś miennictwa

nr 80

długich złozo n ych

rok publikacji

błędn y

zdmr ( np .: str.36 ,46).

Ale są to tak drobne błędy, że w żaden sposób nie wpływają na merytoryczd ą wartość pracy a tylko
dodająjej

uroku .

C hci ałbym podkreślić niezwykłą wartość naukową

przedstawionej m do recenzji pracy

doktorsk iej nowatorski temat, so lidna dokumentacja, rzeczowy i krytyczny o la rak ter dyskusji oraz
zdo l ność wla śc iwe go

wnioskowania,

skłaniają mnie

Rozprawa doktorska magister połoŻllictwa
IW jakość życia położllych

do ocenienia pozytywni pracy.

Elżbiety

Dziqbek

" Wpływ pra

'J zmiallowej

w okresie okołomellopauzalllym "w pełni odp ' wiada merytorycznym

•

•

i formalnym wymogom stawianym pracom na stopieó doktora nauk medyc nych.
W oparciu o

powyższe,

mam zaszczyt

przedstawić Wysok iej

Rad zie f laSkiegO Un iwersytetu

Medycznego w Katowicach wniosek o dopuszczenie magister położnictwa

<

/żbietę

Dziqbek

do da/szych etapów przewodu doktorskiego.
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