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Wpływ pracy

zmianowej na jakość życia położnych w okresie okołome opauzalnym"

El żbiet.

Przedstawiona mi do recenzj i praca doktorska mgr
ważnego

i rzadko eksplorowanego naukowo problemu

wpływu

Dz i ąbek

na jak , ść

dotyczy

życia położnych

w okresie okołomenopauzalnym wykonywanej przez nie pracy'Zł ianowej. Praca ta
się

wpisuje

w ciekawy poznawczo i bardzo

jako ś ci życia

oceny

różnym

układ

zwięzłe

w

projektu badawczego

opracowanie

przyszłych

uważam

wąte

zawierające

będącego

poglądowe dotyczące

bogaty

doktora na k. Tekst pracy jest
materiał ws ~ azUjąCY

przedmiotem dysert1cji.

przedmiotu

badań,

na

publikacjach Doktorantki jest aspekt zdrowotnych

odrębne

problem depresj i
głęb szą analizę

opracowanie

poglądowe.

okołomenopauzalnej

zrozumienia problemu

Wstęp

stanowi

rozwini ęcia

onsekwencji pracy
. ry moim zdaniem

upros

czeń

typu

objawów depresji". Warto b.

łoby

dla lepszego

po liczne wyniki prac

unikając

Wstęp i e

sugerowałbym

- w przygotowaniu pracy do d uku

występowanie

si ęgnąć

znaczną

Bardzo skrótowo potr towano we

obecnego stanu wiedzy na ten temat

poziomu hormonów na

na

Warty s erszego

zmianowej szczególnie w odniesieniu do personelu medycznego,
zasługuje

badań dotyczących

za trafuy i wyso e oryginalny.

stopi eń

typowy dla dysertacj i na

przejrzysty podobnie jak liczne tabele
pracochłonność

praktycznie

personelu medycznego w odniesieniu do obci . eń zawodowych o

charakterze, Temat pracy doktorskiej

Praca ma

ważny

opisujących

zw

ązek

"wpływ

przyczynowo-

skutkowy zal eżnego od wieku hypogonadyzmu z zaburzeniami nastroju.
Cel pracy
mam uwag, Za

został

sprecyzowany w II punktach, co do sformu owania których nie

zbędne uważam

pierwsze zdanie

rozdz i ału

"Cel

Pr~cy"

(str, 16), który

zawiera informację nie mającą nic wspólnego z przeprowadzonym bada!niem. Współpracuję

z wieloma

położnymi,

są

które pomimo aspektów finansowych nie

różnych

powodów

zainteresowane pracą w godzinach nocnych.
Rozdział "Materiał

zastosowanych
wystarczającą,

badaniu

procedur

i Metody" zawiera

Wielkość

badawczych.

podobnie jak kryteria

szczegółowy

włączenia

oraz

opis balanej populacji oraz
uważam

badanej

pop acji

wyłączenia

z ba ' ania.

Użyte

za

w tym

narzędzia w postaci walidowanych kwestionariuszy dobrane (ostały prawidłowo,

podobnie jak metody analizy statystycznej.
stanowiącym

W rozdziale "Wyniki",

naj obszerniejszą

cześć

lracy,

szczegółowo

przedstawiono w formie tabel oraz ich opisu rezultaty przeprowadzon go badania. Zwraca

uwagę bardzo duża ilość analizowanego materiału i rzetelny sposób jeg1 analizy.
Rozdział

kontekście

"Dyskusja" stanowi

krytyczną interpretację

uzyskanych wyników w

Rozdział ten dowodzi zdolnośL Doktorantki do
zestawienia wyników własnych z obszerną bibliografią światową i wS1azuje na znajomość
literatury przedmiotu.

literatury w zakresie będącym przedmiotem Jej
Pięć

celu badania.

niewątpliwie zaskakujący

Popul~Cji

depreSji u

nie

wY-iaśnia

ze

sformułowaniem

pracujących

wyższego

wnio jku nr 3, który jest

tylko w

Ciągu

z wykonywanego zawodu kobiet

Spis piśmiennictwa obejmuje 80 prac.
prawidłowych

nasile~~a o~jawów

poziomu

l:ku i

drua "wysokreJ sWladomoscl

pracujących

dlaczego tak zaskakująca współzależność

na zastosowanie

postawr nego sobie przez

i wymagałby pogłębionej analizy przyczyny jego zaobserwowania

kobiet. :rzypisanie

połoznych

odpowiedzialności

Dyskutowałbym

naUkOwYj h.

pełni

wniosków wskazuje na zrealizowanie w

Doktorantkę

w badanej

zai nteresowań

miała

I

w SYl temie zmianowym"

miejsce.

Przygotowując pracę

skrótów bibliograficznych nazw

do ruku

czaso~ism

sugerowałbym

-

przesłany

mi

manuskrypt zawiera w tym względzie szereg błędów (np. Przegl Menop~uz).
Pracę kończą

streszczenia polsko- i

anglojęzyczne

oraz

pełne

te sty zastosowanych

kwestionariuszy.
Podsumowując ocenę

pracy doktorskiej mgr

Elżbiety Dziąbe

' pt.

"Wpływ

zmianowej na jakość życia położnych w okresie okołomenopauzalnym" l twierdzam,

pracy

i ż:

- badanie przeprowadzone przez Doktorantkę jest ciekawym prJjektem badawczym
o

dużym

stopniu

oryginalności,

a uzyskane wyniki

uzupełniają

obe ny stan wiedzy w

zakresie eksponowanego przez Doktorantkę problemu;
- uwagi zawarte w powyższej recenzji
wpływają

na ogólnie pozytywną ocenę pracy .

mają

w

większości

char ter redakcyjny i nie

W związku z powyższym zwracam się do Rady Wydziału Nauk

Zdrowiu Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z wnioskiem o dopuszcz niem mgr
Dziąbek

do dalszym etapów przewodu doktorskiego.
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