Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Jolanty NiewiadomskieJ na temat:
"Czynniki determinujące efekty poszpitalnej ambulatoryjnej I ehabilitacji
kardiologicznej u chorych po ostrym zespole wieńcow . m".

Ocena formalna rozprawy

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska stanowi oprawny
liczący

117 stron tekstu, 7 stron wykazu

polskim i angielskim. Jest podzielona
część

piśmiennictwa

prawi dłowo

oraz 2 strony s reszczenia w języku

rozdziałów,

na 6

z kt rych

teoretyczna liczy 26 stron (30%), a oryginalna 59 stron (70%).

typowy dla tego rodzaj u
proporcje między

opracowań

zastrzeżeń.

i nie budzi

częścią teoretyczną a oryginalną

ograni czaj ąc

się

niepotrzebnie

powtórzyła

tytułów

rycin

do ich opisu w

kład

rozprawy jest

chowała właściwe

Autorka

są

z

reguły prz~rzyste

i czytelne. W

od ryciny I I (brak jest ryciny 10),

co nieco utrudnia czyt

ie pracy. Autorka

te same wyniki w tabelach i na rycinach (w abel ach

przedstawić wyłącznie istotno ść różnic,

konstrukcja ryciny 14 i kolejnych
mi ędzy

począwszy

tekście

wprowadzająca

rozprawy.

W pracy zamieszczono 38 rycin i 64 tabel, które
pracy nie zamieszczono

druk komputerowy

można było

a na rycinach tylko wyniki istotn, ch zmian).

przedstawiających

Również

istotne zmiany b danych parametrów

analizowanymi czynnikami (ryc. 17, 25, 29) jest

nieprawidłowa gdyż

wynika z nich

spadek, a nie przyrost Gak jest w rzeczywistości) badanych parametrów. oza tym w tabeli 57
nieprawidłowa

jest

wartość

rehabilitacji (130,77 ?).
zgadza

się

z ich

rozkurczowego

ciśnienia tętniczego

Również powoływanie się

numeracją,

i w spoczynku po

w rozdziale Metod

bowiem tabela 8 nie dotyczy opisu

badań

ćwiczeń,

na tabele nie

a jest wykazem

badanych parametrów
Piśmiennictwo

tematyki rozprawy,
kilka

zostało

liczy 85 pozycji i przedstawia

chociaż

opublikowanych w latach 80-tych i 90-tych
10 cytowanych podręczników (12%).

w

doktorskich

rozprawach

współautorów

i

monografiach

cytowanych prac, czego nie robi
względu

i wyn ki

badań dotyczące

tylko 7% cytowanych prac pochodzi z lat 013-2016 (6 prac), a

równ i eż pominąć

wszystkim ze

poglądy

ubiegłego

mogła

Należy też pod1ślić, że

zwyczajowo

się

wszystkich

naukowych
się

stu ecia. Autorka

wymie ia

artykułach

wasopismach, przede

specjalnością

reh bilitacji, w której

w

na oszczędność miejsca.

Ocena merytoryczna rozprawy
Ocena problemu naukowego

Rehabilitacja w kardiologii jest
opracowano standardy i modele

jedyną

postępowania

konsekwentnie

stosJjąc

je w praktyce.

Przyczyniło się
śmiertelności

z powodu chorób

kardiologicznej nie budzi
ambulatoryjna stanowi
objęta

większych

słabsze

determinujących

krążenia, będące

Ich identyfikacja i

rehabilitacji, a zwaszcza ograniczenia

krążenia.

zastrzeżeń,

O ile etap sz italny rehabilitacji

są

badań

uwzględnienie

zróżnicowane.

mocno

zwłaszcza wśród

część

chorych jest

D atego poszukiwanie

czynników r yka chorób

mgr Jolanty Niewiadomskiej

stanowiąc ważny

zwłaszcza

to rehabilitacja po zpitalna,

ogniwo tego systemu rehabilitacji. Tylk

jej efekty,

przedmiotem

poznawcze i praktyczne

do

układu

tym etapem rehabilitacji, a jej wyniki

czynników

się

skuteczności

to istotnego wzrostu

problem naukowy

noszący

układu

a istotne znaczenie

zna iona oryginalności.

w programie rehabilitacji kardiologicz ej

może przyczynić

zwiększenia jej skuteczności.

tytuł,

Pewnego komentarza wymaga jednak
stosunku do przeprowadzonych

badań .

bowiem oceniane wieloma miernikan1i
OZW, hospitalizacji z powodu OZW,

się

który wydaje

Efekty rehabilitacji chorych
między

częstością

częstością

innymi

powrotu do pracy

ieco zbyt ogólny w

k lejnych incydentów

(czę ć

pacjentów

z wielu

wykorzystała

mo żliwych

s ię właśnie

pomiar

mierników tej

wydolności

m, ale tylko jednym

w tytule prac

należało ograniczyć

determinujących wydolność fizyczną

do poszukiwania czynników

w

ważn

fizycznej , która jest

efektywności. Być może

była

efektywności

wieku produkcyjnym) czy wreszcie kosztami leczenia. Autorka w ,cenie
rehabilitacji

mogą być

a OZW

chorych

poddanych rehabilitacji po OZW.
Ocena metodologiczna rozprawy
Ocena zalożeń pracy, jej celu i hipotez badawczych
We

wstępie

Autorka

przedstawiła

korzyści

fizjologiczne

zalecenia i rodzaje treningów stosowanych w rehabilitacji
zabrakło

omówienia aktualnego stanu wiedzy

czynników ryzyka chorób

układu krążenia

kardiologiczn~·.

dotyczącego

ze

treni gu fizycznego oraz
W tej

tematu rozpr wy, a

skutecznością

części

pracy

więc związku

poszPitl lnej an1bulatoryjnej

rehabilitacji kardiologicznej.
Cel
jej

badań

tematyką i

nie

oraz pytania badawcze

odpowiadają

problematyce rozprawy i

są

zgodne z

budzą zastrzeżeń.

Badana grupa
Badania wykonano u 310 chorych z ostrym
szpitalnym okresie rehabilitacji kardiologicznej

zespołem

zostali

wIe cowym, którzy po

włączeni

do ambulatoryjnej

rehabilitacji kardiologicznej.
Dobór badanych osób, ich
anali zę statystyczną

liczebność

oraz wnioskowanie.

i podział na grupy

Jedyną uwagę

2

był

pra

budzi problem

idłowy
dużego

i

umożliwił

(prawie 60-

letniego)

przedziału

uwzględnieniem

tego roku
mi ał

życia

wieku badanych osób, którego nie

tej zmiennej. Porównanie wyników chorych
jest zbyt obszernym

podj ęły

pod

5 -tego i

uwagę, ż

powyżej

60-

naj młodszy badany

utworzenie II-osobowej grupy kontrolnej osób z OZW, które

rehabilitacji ambu latoryjnej, bowiem celem pracy by a ocena wyników
zależnie

rehabilitacji
ich z

przedziałem biorąc

poniżej

aliza statystyczna z

29, a naj starszy 85 lat.
Również zbędne było

me

rozwiązuje

od czynników ryzyka choroby niedokrwiennej ser a, a nie porównanie

grupą kontrolną,

miały żadnego

której wyniki nie

znaczenia dla r alizacji celu pracy i

nie były w niej wykorzystane.

Metody i organizacja

badań

przeprowadziła

Dla realizacji celu pracy Autorka
wysiłkową

bieżni

na

mechanicznej

według

klasycznego

protokołu

analizy dokumentacji medycznej oraz wyników aktualnych
informacje dotyczące zmiennych
Dobór metod

badań

badań

diograficzną próbę

Bru e'a, a na podstawie
labo atoryjnych

uzyskała

nieza l eżnych.

nie budzi

zastrzeżeń

celem i pytaniami badawczymi. Ich opis jest
przyj ętym

elektrok

i jest zgodny z temate

także prawidłowy

rozprawy oraz Jej

i odp wiada powszechnie

kryteriom.
ćwiczeń,

Natomiast niejasny jest opis programu

z którego wynik ,

l eżni e

22 jednostek treningowych prowadzonych 5 razy w tygodniu i
rehabilitacji

obejmował

tlenowy w modelu C i
informacji o

że składał się

on z

od modelu

trening mieszany (tlenowy i oporowy) w model A i B, tylko trening
ćwiczenia

liczebności

indywidualne w modelu D. W tej

grup zakwalifikowanych do odpowiednich

odeli rehabilitacji

kardiologicznej. Nie wiadomo też jak długo trwał cały program rehf ilitaCji; można się
jedynie domyślać na podstawie liczby jednostek treningowych i ich
Dobór metod analizy statystycznej jest

prawidłowy

częst śc i , że

i odpowiedni do c lu

4 tygodnie.

badań

oraz skal

pomiarowych i uzyskanych danych.

Wyniki

badań

Wyniki
umiejętno ść

i ich analiza
badań

przedstawione

są

bardzo

przejrzyśc ie

prezentowania uzyskanych danych i jest istotne

i zrozu .ale, co potwierdza
zwłaszcza

wobec

dużej

liczby

pomiarów.
Autorka

wykazała

istotny

wpływ płci, zawału mięśnia

oraz wieku na wyniki elektrokardiograficznej próby
programie rehabilitacji kardiologicznej.
nadci śnienia tętniczego miały

istotnie

Mężczyźni ,

większy

3

serca, na

wysiłkowej

ciśnien i a tętniczego

c orych z OZW po

osoby po zawale mi

przyrost dystansu marsz

śni a

serca oraz bez

który

był

jedynym

·

.

wykazującym

parametrem
zawału,

istotne zmiany w

każdym

sposób leczenia oraz profil lipidowy nie

z tych przypadkó . Natomiast rodzaj

miał

istotnego znacz nia w wynikach tej

rehabilitacji mierzonych przyrostem parametrów próby elektrokardiOgra1 cznej.
Zaskakującym

był

wynikiem

elektrokardiograficznej próbie

wysiłkowej

niewątpliwie

miało

był wyższy

zawału.

zawału mięśnia

tł

Autorka

w grupie chorych bez

dystansu

w

mięśnia

serca

aczy to wiekiem

zawał

mięśnia

znaczenie. Ale oprócz przyrostu tego dystan u po

zastanawiający

rehabilitacji,

przyrost

uzyskany przez chorych po awale

w porównaniu z tymi, którzy nie przebyli tego
badanych chorych, który

większy

istotnie

serca przed

parametru

czynnościowego

obserwuje

się

serca, co

zakończeniu

jest krótszy o 60 metrów dystans pokonan przez chorych bez
rozpoczęciem

pozwala na uzyskanie

w tych badaniach.

zależnie

przypadku chorych po zawale mogła

być wyższa.

wiedzę

jego p zyrostu, czego nie

analizie efe ,

wystąpienia zawału

od

Autorki i

problematyki pracy. Doktorantka nie tylko
wyników z innymi autorami, ale

większego

Być może należy poddać

okresu rehabilitacji kardiologicznej

Dyskusja potwierdza

reguły niższy pułap

rehabilitacji ambulatoryjnej.

znajomość

przeprowadziła

mi

wność

śnia

szpitalnego

serca, która w

piśmielictwa

dotyczącego

studium porównawcze

własnych

podjęła także próbę wyjaśnienia WPł Y + czynników ryzyka

choroby niedokrwiennej serca na przebieg ambulatoryjnej rehabilit cji kardiologicznej,
wykazując się

przy tym

wiedzą

na temat fizjologii

Podsumowanie rozprawy
odpowiadają

zostało

uzyskanym wynikom

Jedynie w pierwszym wniosku jego

badań

wysiłku

fizycznego.

zawarte w czterech wniosk ch, które z
oraz

stanowią odpowiedź

część dotycząca

HDL jako istotnego czynnika wpływającego na

n pytania badawcze.

znaczenia poziom cholesterolu frakcji

skuteczność

programu re abilitacji chorych z

OZW nie znajduje uzasadnienia w analizie statystycznej, bowiem nie s
różnic między

Autorka nie

chorymi z

odniosła się

prawidłową

i

nieprawidłową

redakcyjny. Nie
zasadniczo na

uwagi

jego

wartością

mają

zawału

przede wszystkim charakter

umniejszają wartości

ierdzono istotnych

(t bela 58). Natomiast

we wnioskach do lepszych wyników próby wy

zawale mięśnia serca w porównaniu z tymi, którzy tego
Powyższe

reguły

iłkowej

chorych po

nie przeb li.

porządkuj

naukowej przeprowadzonych b

cy, dyskusyjny lub
ań

i nie

wpływają

pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej, która stanowi r erokie oraz dobrze

udokumentowane opracowanie

oceniające wpływ

czynników ryzyka chOroby niedokrwiennej

serca na przebieg ambulatoryjnej rehabilitacji chorych na OZW. Wyniki , awarte w rozprawie
powinny

zostać

jak najszybciej upowszechnione i opublikowane w cza

szerokim zakresie oddziaływania.

4

opiśmie

o

możliwie

•

Wniosek ostateczny
Reasumując należy stwierdzić, że

przedstawiona do oceny rozpra a doktorska

wymogi stawiane przed tego typu opracowaniami przez
Naukowych i w

związku

z tym

przedkładam

Ustawę

spełnia

o Tytule i Stopniach

Wysokiej Radzie Wydzia ' Nauk o Zdrowiu w

Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wniose o dopuszczenie mgr
Jolanty Niewiadomskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Wrocław,

Prof. '" h b.

dnia 7 kwietnia 2017 r.
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