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Recenzowana praca należy do grupy prac ważnycll.
Ocena przebiegu i rehabilitacji wewnątrzszpitalnych chorych
z wielonaczyniową chorobą wieńcową leczonych hybrydowo dokonana
przez Doktorantkę niesie w sobie istotne elementy nowości. Wynika to
faktu , że po pierwsze koncepcja rewaskularyzacji hybrydowej istnieje
relatywnie, jak na medycynę niedługo, bo 20 lat a nowatorskie włączenie
się Śląski ego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do oceny prospektywnego
badania klinicznego oceniającego chorych leczonych tą metodą od 2009
do 2013 roku umożliwiło powstanie ocenianej dysertacji.
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Praca ma charakter typowy, w którym oprócz wykazu
stosowanych skrótów, tabel i rycin znajduje się 9 podrozdziałów.
W podrozdziale pierwszym opisanym jako " Wstęp" Autorka Z dużą
erudycją opisuje techniki medyczne i rehabilitację chorych po
chirurgicznej i przezskórnej interwencji zwężonych naczyń wieńcowych.
W podrozdziale drugim obejmującym ce.! pracy Doktorantka wytyczyła
sobie nie tylko konklllZję monitoringu rehabilitowanych pacjem6w, ale
także , co współcześnie ważne , wytyczyła jako cel wtórny koszty
rehabilitacji w zależności od strategii leczenia.
Schemat rehabilitacji został opracowany zgodnie
z przyjętymi regularni. Pacjenci zostali podzielenie na grupę leczoną
hybrydowo i grupę leczoną klasycznie.
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Oceniane parametry kliniczne, do których należały
skurczowe i rozkurczowe, częstość akcji serca, ale
także dolegliwośc i bólowe, ocena zapotrzebowania na aminy presyjne
oraz określenie częstości spadku ciśnienia tętniczego i występowanie
migotania przedsionków podczas stosowanej rehabi litacji należy uznać za
dobrLe wybrane i odpowiadające celom prac)'.
saturacja,

ciśnienia

W rozdziale piątym, J..-tóry mógłby być opIsany
nie tylko jako omówienie wyników j ale także dyskusja Autorka w sposób
krytyczny na tle innych prac podchodzi do uzyskanych przez siebie
wyników. Rozdział ten kończy podsumowanie prowadzące do
sfonuułowanych w ilości czterech wniosków z których \\'ynikają
następujące konkluzje
chorzy leczeni hybrydowo znajdują się
w korzysmiejszej zdrowomie sytua,<ji podczas szpitalnego przebiegu
pooperacyjnego niż chorzy z gtupy kontrolnej, a zastosowanie metody
hybrydowej skutkuje mniejszymi kosztami rehabilitacji w badanym etapie
wewnątrLSzpitalnym.

Autor recenzji sądzi , że aktywność rehabilitacyjna powinna
kontynuowana po wyjściu pacjenta ze szpitala, co mogło by
perspektywicznym wnioskiem p iątym.
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Bibliografia dołączona do pracy obejmuje 74 pozycJe, nowe
i adekwatne do treści pracy.
Dysertacje kończą dwa streszczenia w języku polskim
i angielskim napisane w sposób zachęcający do bliższego poznania treści
pracy.
Na podstawie powyżej przedstawionej argumentacji wnioskuję do
Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach o dopuszczenie mgr Joarmy Foik do dalszych
etapów przewodu doktorskiego. Jednocześnie wnoszę o wyróżnienie
pracy.

