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Recenzia

rozprawy doktorskiej Pani mgr farm. Agnieszki Kurosad pt.: ,, Politka

antybioĘkowa joko narzędzie kontroli zokdźeń szpitolnych w wybranym podmiocie

leczniczym,, wykonanej pod kierunkiem Pani dr hab. n. farm. tzabeli Korona.Głowniak.

Promotorem pomocniczym rozprawy jest Pan dr n. farm. Marek Juda.

Zakażenia szpita|ne stanowiq poważny prob|em wspótczesnej medycyny i dotyczq

g|oba|nie zaktadów opieki zdrowotnej . Jak ważny i trudny do opanowania jest to prob|em

świadczy fakt, iz dotyczy on szpita|i zarówno w krajach o najwyższych standardach opieki nad

pacjentem jak i w krajach ubogich. Dodatkowo występuje na Wszystkich poziomach

|ecznictwa, zarówno w podstawowej opiece jak i w szpita|ach, k|inikach czy instytutach

wysokospecja|istycznych. Zgodnie z definicjq Światowej organizacji Zdrowia zakażeniem

szpita|nym określa się zakażenie nabyte w trakcie |eczenia szpitalnego |ub w zwiqzku z

pobytem w szpitaIu, wtórne do stanu pacjenta przed hospitaIizacjq.

Problem zakaŻeń szpitalnych dotyczy zarówno pacjentów jak i persone|u szpita|nego.

Wśród pacjentów największa grupę ryzyka stanowiq chorzy długo hospita|izowani, po

zabiegach operacyjnych, z chorobami przew|ekłymi, nowotworowymi, z obniżonq

odpornościQ, po roz|egłych urazach, z oparzeniami, W grupió wiekowej dzieci oraz wśród

osób starszych, pacjenci oddziatów Intensywnej Terapii, zaintubowani, z przetokami,

cewnikami, i inne. Prob|emem niejednokrotnie pozostaje brak skuteczności w przestrzeganiu

przez persone| procedur zwiqzanych z reżimem sanitarnym a to wiqże się wzrostem

wydatków na ochronę stużby zdrowia. Na|eży mocno podkreś|ić, iz najistotniejszym

wektorem transmisji zakaŻeń w szpita|ach sq ręce persone|u. Kontaminacja rqk nie byłaby

prob|emem, gdyby byty spetnione zasady higieny rqk. |ch przestrzeganie , wg raportów



epidemio|ogicznych ma szeroka rozpiętość od t6% do 8L%' Jednak najtrudniejszym do

rozwiqzania na progu XXI w. pozostaje probIem narastajqcej antybiotykoodporności.

Pojawianie się coraz to nowych patogenów alarmowych. To one z uwagi na ograniczone

moż|iwości terapeutyczne prowadzq do nadużywania antybiotyków, a tym samym do stałej

presji seIekcyjnej szczepów opornych na dostępne obecnie antybiotyki. Stwierdzana

oporność bakteri i  na |eki przeciwdrobnoustrojowe może być cecha naturalna niektórych

gatunków bakteri i  Iub nabyta w wyniku zmian genomu, czy zachodzqcych mutacji. Jest wie|e

przyczYn d|a których szczepy wie|o|ekooporne pozostajq obecne w środowisku szpitaInym, to

m.in' ich zdolność do tworzenia W niesprzyjajacych warunkach na powierzchniach

biotycznych i abiotycznych biofi|mów. Postugujqc się ty|ko tym przykładem można wskazać,

iŻ Życie w biofi|mie to obrona przed wnikaniem antybiotyków, stresem oksydacyjnym,

odpowiedziq immuno|ogicznq gospodarza czv zmniejszonq dostępnościq sktadników

odżywczych. Umoż|iwia przetrwanie W Warunkach suchych i częściowo w obecności

środków dezynfekujqcych. Biofi|m zapewnia bakteriom ochronę zarówno przed czynnikami

fizycznymijak i chemicznymi, przez co sa one źródtem zakażeń o bardzo ciężkim przebiegu i o

ograniczonych moż|iwościach terapeutycznych. Niejednokrotnie oporność na dostępne

antybiotyki jest tak bardzo wysoka, iż nie ma moż|iwości ce|owanego |eczenia, a to z ko|ei

prowadzi do ich nadmiernego zuŻycia i nadużycia. Zatem ty|ko dokładna anaIiza

epidemioIogiczna szpitaIi, racjonaIna poIityka antybiotykowa, właściwy nadzór kontroIi

Zespotów 7akazeń SzpitaInych, przestrzeganie zaIecanych i wdrażanych procedur sanitarnych
jest wtaściwym narzędziem do opracowania efektywnych programów |eczenia zakażeń

szpita|nych. Jedynie podjęcie komp|eksowych działań przyczyni się do ograniczania zjawiska

antybiotykooporności a zatozenia i ce|e Narodowego Programu ochrony Antybiotyków

przyn iosq zam ierzone efekty.

Ce|e pracy przedstawione przez mgr Agnieszkę Kurosad obejmowały ana|izę Szpitalnej

Po|ityki Antybiotykowej jako narzędzia kontro|i zakazeń szpitalnych w ograniczaniu selekcji

szczepów opornych w wybranym zakładzie opieki zdrowotnej. Dodatkowo zakładały próbę

udzie|enia odpowiedzi na pytania o rzeczywisty rozmiar Występowania zakażeń szpita|nych

wśród pacjentów hospital izowanych w okreś|onym podmiocie |eczniczym, dodatkowo , czy

ska|a zakażeń jest porównywalna do podmiotów leczniczych o podobnym profi|u? Jakie

efekty przynosi wdrożona SzpitaIna PoIityka Antybiotykowa, czy i jak u|egajq zmianom

wspótczynniki okreś|ajqce stopień zuŻycia antybiotyków i ich koszty oraz czv powyższy

system nadzoru wptywa na jakość świadczonych usług medycznych. Biorqc pod uwagę, iż

otrzymane wyniki badań moga być wykorzystane w terapii zakazeń, na|eży podkreślić , iż

badany prob|em jest bardzo ważny nie ty|ko z poznawcżego, naukowego , a|e też

praktycznego punktu widzenia. Wyniki badań, które dotyczq powyższego zagadnienia

zrealizowano w KatedrzeiŁak|adzie Mikrobio|ogii Farmaceutycznej z Pracown.iq Diagnostyki

Mikrobio|ogicznej Uniwersytetu Medycznego W Lublinie której kierownikiem jest Pani prof.

Anny Ma|m, praca została wykonana pod kierunkiem Pani dr hab. n. farm. |zabeli Korony-

Głowniak, promotorem pomocniczym jest Pan dr n. farm. Marek Juda. o doniostości

wyników badań Wypracowanych w kierowanej przez Paniq Profesor A. Malm jednostce i Jej



Wspótpracowników Paniq dr hab. |. Koronę-Gtowniak oraz Pana dr M. Judę świadczq l iczne

pub|ikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz |iczne ich cytowania w

Iiteratu rze światowej.

Recenzowana rozprawa doktorska zawiera rozdziały typowe d|a dysertacji :,,Wstęp,, w

rozprawie zatytutowany ,,Wprowadzenie,, , ,, Załozenia i ce|e badawcze,,, ,,Materiat i

Metody,,, ,,Wyniki,,, ,,Dyskusja,,, ,,Wnioski,,, ,,Streszczenie,,, ,,Summary,, ,,Piśmiennictwo,,,

,,Spis Tabe|,, , ,,Spis Rycin,,, ,,Spis zatqczników Aneksu,,, ,,Aneks,, oraz ,,Inne osiqgnięcia

Doktoranta,,. Ca|ość poprzedza ,,Wykaz skrótów użytych W pracy,, oraz ,,Spis treści,,. Praca

obejmuje fO3 strony maszynopisu i zawiera 34 tabele, 81 rycin oraz 161- pozycji

piśmiennictwa i wykaz ].9 stron internetowych. W przedstawionej ,Bib|iografi i , , 39 pozycji

pochodzi z ostatnich 5 |at , co stanowi niema| f5% całości , i 80 pozycji piśmiennictwa z

ostatnich 1.0 |at co stanowi niemal 50 % przeglqdu wykorzystanego W dysertacji

piśmiennictwa. 7 powyższego wynika, iż przeg|qd wiedzy W tym temacie zostat dokonany

bardzo starannie ze zwróceniem.uwagi na postęp nauki , który ma charakter ciqgty. Ważne

sq te prace, które byty pionierskie w okreś|onym temacie badawczym i nadały da|szy

kierunek badań. Bardzo czyte|ne pozostajq informacje zawarte w ,,Spisie załqczników

Aneksu,, oraz ,,Aneks,,, które przedstawiajq konkretne formuIarze i zestawienia wykorzystane

do ana|izy. Z uwagi na fakt, iż Kandydatka do stopnia naukowego nie jest pracownikiem

naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego W LubIinie za istotne uważam

zamieszczenie informacji o prowadzonej przez niq dziata|ności naukowej , uczestnictwie w

konferencjach naukowych, prezentacjach ustnych podczas zjazdów i sympozjów,

współudziatu w pub|ikacjach oraz zaangażowanie W pracę dydaktycznq ze studentami i

podczas kursów specja|istycznych organizowanych przez Wydziat Nauk o Zdrowiu WSB|P w

ostrowcu Świętokrzyskim.

W obszernym , W pierwszej części ,,Wprowadzeniu,, podzie|onym na trzy podrozdziały

Autorka przedstawia bardzo szczegółowo probIem zakazeń szpitaInych. Dokonuje

k|asyfikacji, podziału i charakterystyki zakaŻeń szpita|nych zgodnie z obowiqzujqcq wiedzq,

która na przestrzeni Iat sta|e ewaluuje i zmienia się. Za niezwyk|e cenne uważam studium

dotyczqce charakterystyki patogenów szpitaInych i ich mechanizmów oporności.

Podsumowaniem drugiej części ,,Wprowadzenia,, jest ana|iza zakażeń szpitalnych jako

miernik jakości |eczenia i opieki w szpita|u. W trzeciej części Autorka koncentruje się na

prob|emie antybiotykoodporności w kontekście za|eceń Światowej organizacji Zdrowia

(WHo) , Europejskiej Sieci Monitorowania oporności na Antybiotyki (EARS.Net) oraz

PoIskiego Narodowego Programu ochrony Antybiotyków. (NPoA). Jedynie właściwie

opracowana, wprowadzona i przestrzegana racjonalna polityka antybiotykowa w szpitalach

może stać się skuteczna broniq w wa|ce z ograniczaniem antybiotykooporności, przyczyniać

się do zmniejszania nadużywania antybiotyków i ograniczać powstawanie zakazeń

szpita|nych. W tej części Autorka przedstawia ro|ę farmaceuty kl inicznego. Zamieszcza na

str.40 bardzo czyte|nq rycinę, z której wynika jak istotna jest wspótpraca na wielu poziomach



W opiece nad pacjentem. Ta część ,,Wprowadzenia,, zastuguje na szczegó|ne wyróżnienie, a

zaprezentowana wiedza duzo ,,wazy,,w całości recenzowanej pracy.

Ce| pracy zostat przedstawiony W sposób bardzo czyte|ny o czym już napisatam powyżej

w mojej recenzji. Pomimo to, na|eży podkreś|ić przejrzysty podział na ce| ogó|ny i ce|e

szczegółow€, WB których Autorka prowadzita badania.

W rozdzia|e ,,Materiał i Metody,, Autorka opisuje szczegółowo wykorzystanq podczas

pracy charakterystykę podmiotu |eczniczego jakim byt Zespót opieki Zdrowotnej w ostrowcu

Świętokrzyskim. Szczegółowo omawia materiał badawczy użyty do pracy' Sq to mn.in : dane

statystyczne dotyczqce ruchu chorych, anaIizy epidemioIogiczne, anaIizy zuŻycia

antybiotyków, receptariusze, zestawienia kosztów |eczenia , dane dotyczqce struktury

szpita|a. Retrospektywne badania dotyczyty wszystkich pacjentów objętych nadzorem

epidemio|ogicznym w zakresie wystqpienia zakazeń szpita|nych w |atach 2oL4-2oL8. W tym

miejscu chcę zapytać o zgodę. Dyrektora szpitaIa i/|ub zgodę Komisji Bioetycznej na

wykorzystanie powyższych danych do ana|izy. W pracy doktorskiej takiej informacji nie

znalaztam.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej zgodnie z opisem zastosowanych metod

badawczych. Za istotnie statystycznie uznawano wartości p<0,05.

W rozdzia|e ,,Wyniki,, Autorka przedstawita bardzo doktadnq, wie|okierunkowq analizę

uzyskanych wyników badań. Sq one zgodne z wytyczonymi wcześniej celami pracy. obejmujq

ocenę wybranych wskaźników ruchu chorych , szczegółowq ana|izęzakazeń szpita|nych z

uwzg|ędnieniem charakterystyki pacjentów, z podziałem na poszczegó|ne oddziały szpitaIne,

|ata hospita|izacji, wiek pacjentów, za|eżność od czasu hospital izacji. Dodatkowo poddano

szczegółowej, wie|okierunkowej anaIizie charakterystykę patogenów i ich |ekowraż|iwość w

udokumentowanych zakażeniach szpitalnych, za|eżnie od rodzaju oddziatu szpita|nego i w

odniesieniu do całej p|acówki szpitaInej. To studium bardzo bogatej wiedzy. Jest

wartościowq, potrzebnq do wykorzystania i zastosowania w praktyce wiedzq do wa|ki z

zakażeniami szpita|nymi na szczeb|u nie tylko |oka|nym a|e i o zasięgu ogó|nym. Autorka

dokonała wie|okierunkowej ana|izy uzyskanych wyników swoich badań, i szczegółowo

zi|ustrowata je w sposób bardzo czyte|ny, przejrzysty i staranny w postaci 68 rycin oraz 30

tabel .

W ,,Dyskusji,, Autorka omawia problem zakazeń szpita|nych oraz prowadzonej

zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu ochr9ny Antybiotyków poIityki

antybiotykowej w p|acówkach służby zdrowia. Poddaje pod dyskusję efekty zmiany systemu

zarzqdzania szpitaIami, dqżqce do zmniejszenia zuzycia antybiotyków, prowadzenie

doktadnych ana|iz patogenów a|armowych oraz wymierne skutki działania komitetów i

zespołów W obszarze kontro|i zakaień szpita|nych. Ana|izie poddaje skuteczność

stosowanego |eczenia w zakażeniach szpita|nych u pacjentów w Po|sce i na świecie, co jest

szczegó|nie istotne w dobie narastajqcej antybiotykooporności. We wnik|iwej anaIizie



dokonuje porównań wyników wtasnych w kontekście światowej |iteratury , jak juŻ

podkreś|itam piśmiennictwo wykorzystane W przygotowaniu niniejszej rozprawy w ponad

50% stanowi wspótcześnie obejmujqcq wiedzę z zakresu ostatnich 10 |at.

We ,,Wnioskach,, kończqcych rozprawę Autorka zwraca uwagę na najważniejsze

aspekty pracy formutujqc siedem konstruktywnych wniosków, będqcych petnq odpowiedziq

na wcześniej postawione ce|e. Na szczegó|ne podkreś|enie zastuguje każdy wniosek z

osobna, a w sposób szczegó|ny wnioski szósty i siódmy w kontekście praktycznego

rozumienia prob|emu zakaŻeń szpita|nych oraz narastajqcej oporności drobnoustrojów na

antybiotyki. Dodatkowo dowodzi znaczenia wykonywanych badań mikrobio|ogicznych i

wykorzystania diagnostyki mikrobioIogicznej W szpitaIu jako wskaźnika będqcego

odzwierciedIeniem zwiększania jakości świadczonych ustug medycznych i świadomości

personelu medycznego. We wniosku siódmym sformutowany jest przekaz dotyczqcy

wymiernych korzyści jakie przynosi wtaściwie prowadzony nadzór kontroIi zakazeń

szpita|nych i prawidtowa kontrola zuzycia antybiotyków w analizowanym szpita|u, a|e i we

wszystkich innych.

Podsumowujqc, recenzowana dysertacja doktorska stanowi oryginaIne i bardzo

wartościowe opracowanie zarówno pod wzg|ędem poznawczym jak i praktycznym. Posiada

wysokq wartość merytorycznQ. Wyniki badań majq duże znaczenie praktyczne bowiem

mogq być wykorzystane we wtaściwym zarzqdzaniu, decyzjach terapeutycznych oraz moga

być wykorzystane na ptaszczyźnie p|anów i organizacji nadzoru p|acówek służby zdrowia w

zakresie kontroIi zakażeń szpitaInych.

Recenzowanq rozprawę oceniam bardzo wysoko, spełnia ona Wszystkie wymagania

stawiane rozprawom doktorskim.

W zwiqzku z powyższym mam zaszczytzwrócić się do Przewodniczqcego Rady ds. Stopni

Naukowych w dyscyp|inie nauki farmaceutyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie z wnioskiem o dopuszczenie Pani mgr farm. Agnieszki Kurosad do

daIszych etapów przewodu doktorskiego.
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Prof. dr hab. n. med. Etżbieta Anna Tryniszewska


