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1. Ocena formalnej poprawności pracy 

 

Przedstawiona do oceny praca ma formę jednostronnego wydruku komputerowego w twardej 

oprawie, zawierającego łącznie 252 numerowane strony. Struktura pracy, w ogólnym oglądzie, jest 

typowa dla prac badawczych prowadzonych w obszarze nauk medycznych. Po stronach tytułowej i 

dedykacyjnej, znajduje się spis treści,  ponumerowany w układzie dziesiętnym. Z numeracji 

wyłączone zostały: „Wprowadzenie”, „Streszczenie” i „Summary”, „Piśmiennictwo”, a także spisy 

tabel i ilustracji oraz aneks.   

 

Krótkie, zawarte na niespełna dwóch stronach „Wprowadzenie” zawiera bardzo ogólny zarys 

podjętej w pracy problematyki, wyjaśnia cel oraz opisuje jej układ. „Wprowadzenie” zawiera także 

informację o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz o źródle finansowania badań, 

którym były środki własne doktorantki. 

 

Zasadniczy tekst pracy został podzielony na 3 główne rozdziały: pierwszy - „Epidemiologiczne, 

kliniczne i psychospołeczne aspekty gruźlicy płuc”; drugi - „Metodyka badań własnych” i trzeci – 

„Interpretacja i dyskusja wyników badań własnych.”  

 

W pierwszym krótkim rozdziale, zawartym na ośmiu stronach i podzielonym na cztery podrozdziały, 

przedstawiono kolejno: 1) etiologię i epidemiologię gruźlicy, 2) diagnostykę gruźlicy, 3) leczenie tej 

choroby oraz 4) psychospołeczne aspekty gruźlicy płuc, w tym problematykę pomiaru jakości życia. 
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Rozdział drugi, liczący 23 strony, został podzielony na sześć podrozdziałów, w których opisano 

kolejno:1) cel i przedmiot badań, 2) problemy i hipotezy badawcze, 3) metody badań, 4)  grupy 

badane i kontrolne, 5) wyniki testowania normalności rozkładu zmiennych zależnych oraz 6) 

wykorzystane metody statystycznej analizy danych. Najobszerniejszy, zawierający aż  175 stron, 

trzeci rozdział obejmuje w trzech podrozdziałach: 1) prezentacje wyników badań własnych, 2) 

dyskusję i 3) wnioski.  

 

Dalszymi częściami pracy są „Streszczenie” i „Summary”  zawarte łącznie na 12 stronach oraz 

„Piśmiennictwo” zawierające bibliografię załącznikową liczącą 106 pozycji ponumerowanych w 

kolejności ich cytowania. Do pracy dołączono także spis 134 tabel oraz 111 ilustracji 

zamieszczonych w tekście głównym. Pracę uzupełnia aneks  zawierający kopie licencji 

wykorzystanych w pracy standaryzowanych narzędzi badawczych.  

 

Zastrzeżenia recenzenta dotyczą jedynie drobnych usterek edytorskich dotyczących w szczególności 

spisu treści, w którym wyłączono z numeracji niektóre części pracy, czego nie praktykuje się w 

spisach treści z numeracją dziesiętną. Usterką edytorską, w opinii promotora,  jest  także rozwinięcie 

w spisie treści numeracji podrozdziałów aż do piątego poziomu. W efekcie spis treści, zajmując 

cztery strony, stał się bardzo obszerny i  drobiazgowy, identyfikując niekiedy poszczególne 

paragrafy i związane nimi materiały ilustracyjne. Sugerowanym rozwiązaniem w przypadku 

zastosowania numeracji dziesiętnej, jest rozwinięcie jej w spisie treści co najwyżej do poziomu 

trzeciego oraz pozostawienie pełnego rozwinięcia numeracji podrozdziałów w tekście głównym. 

Spis treści zyskuje wówczas na przejrzystości, a tekst główny pozostaje precyzyjnie podzielony. Jest 

to tym bardziej uzasadnione w recenzowanej pracy, gdyż została ona zaopatrzona w listy tabel i 

ilustracji pozwalające łatwo dotrzeć do szczegółowych informacji. 

 

Błędy literowe w recenzowanej pracy są bardzo rzadkie, podobnie rzadko zdarzają się niejasności 

interpunkcyjne albo konstrukcje zdań budzące wątpliwości gramatycznie.  Są one na tyle mało 

istotne, że nie zasługują na ich szersze przytaczanie i omawianie.   

 

Zastrzeżenia recenzenta budzi natomiast sposób podpisywania ilustracji.  W pracy wszystkie 

ilustracje, zostały opisane jako „ryciny”. Historycznie, określenie „rycina” wskazuje na technikę 

ręcznego wykonania matrycy służącej do powielenia ilustracji w druku.  Zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami edycji prac naukowych, różne typy ilustracji powinny być nazywane 

adekwatnie do ich rodzaju i numerowane odrębnie. Stosowanie wspólnej  nazwy „rycina” dla 
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różnych typów ilustracji jest często nadużywane, ale i wówczas trafniejszą, wspólną nazwą jest 

określenie „ilustracja.”  W szczególności wyniki liczbowe przedstawione graficznie nazywa się 

„wykresami.”  Generalnie dobór typów tych wykresów do charakteru i rodzaju przedstawianych na 

nich danych liczbowych jest właściwy, ale niecelowe i mylące jest w opinii recenzenta łączenie linią  

poszczególnych  kategorii na tzw. „wykresach pudełkowych” (ang. box plot). Taka linia sugeruje 

ciągłość, a przynajmniej uporządkowanie zmiennej i służy zobrazowaniu ewentualnego trendu. 

Jednak w omawianym przypadku są to wartości dotyczące zmiennych nominalnych. Nie ma tu zatem 

ani ciągłości, ani uporządkowania zmiennej niezależnej, a tym samym nie ma sensu obrazowanie 

czegoś co wygląda na trend. Generalnie jednak, zarówno tabele jak i ilustracje są od strony 

edytorskiej wykonane bardzo starannie, estetycznie i czytelnie, stanowiąc bardzo wartościowe i 

wyczerpujące uzupełnienie tekstu głównego. 

 

Lista bibliografii załącznikowej została przygotowana bardzo starannie, z wykorzystaniem stylu 

typowego  dla obszaru nauk medycznych, czyli International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE)  znanym także jako “ The NLM Style.” Dosłownie, tylko w kilku pozycjach zauważono 

drobne usterki. Dotyczą one dwóch kwestii. Pierwsza, polega na umieszczaniu tytułu publikacji na 

początku przypisu w przypadku gdy brak informacji o nazwisku lub nazwiskach autorów (np. 

pozycje o nr.: 1, 69, 70). W takich sytuacjach na początku noty bibliograficznej należy umieścić 

nazwę instytucji lub organizacji, która firmuje publikację, a jeżeli takiej informacji także brakuje, to 

jako „autora” należy wskazać wydawcę publikacji za dopiskiem „(wydawca).” Druga kwestia 

dotyczy cytowania źródeł dostępnych w Internecie. Autorka nie zawsze przestrzega obowiązku 

umieszczania daty dostępu (np. pozycje o nr.: 69, 70, 71).  

 

Podsumowując, oceniana praca pod względem edytorskim, jest przygotowana bardzo starannie, 

niemal wzorcowo, a zauważone usterki edytorskie mają charakter incydentalny. Na tle innych 

ocenianych przez recenzenta prac doktorskich, ta praca pod omawianym względem, wyróżnia się 

pozytywnie. 

 

2. Ocena istotności i poprawności rzeczowej  

 

Tytuł rozprawy, czyli „Stopień zaawansowania i leczenia gruźlicy płuc a jakość życia pacjentów”  w 

opinii recenzenta dość dobrze oddaje treść pracy. 
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Problematyka, którą podjęła autorka mieści się w obszarze nauk medycznych obejmując zarówno 

problematykę z zakresu samej medycyny klinicznej, w szczególności ftyzjatrii,  ale także medycyny 

społecznej i zdrowia publicznego.  Co prawda, obecnie gruźlica w Polsce i krajach zachodnich, nie 

stanowi już takiego wyzwania diagnostycznego, epidemiologicznego i terapeutycznego, jak miało to 

miejsce w połowie 20. wieku, to jednak należy mieć na uwadze, że w krajach o niższym rozwoju 

ekonomicznym stanowi ciągle znaczący problem.  Problem, który w związku z masową migracją na 

tle politycznym i ekonomicznym, ma ciągle aktualny charakter w skali światowej. Ponadto, w 

krajach europejskich pulmonolodzy ciągle jeszcze spotykają pacjentów, którzy chorowali na czynną 

postać gruźlicy płuc w ubiegłym wieku. W wywiadzie środowiskowym, relatywnie często pojawiają 

się skargi wskazujące na gorszą jakość życia wiązaną z przebyciem gruźlicy płuc, nawet w odległym 

dystansie czasowym. Uwzględniając to, autorka poddała analizie występowanie zmian 

patologicznych w obrazie RTG płuc a aktualną jakością życia pacjentów, którzy w przeszłości 

przebyli czynną gruźlicę płuc.  Autorka zakłada, że wiedza w tym zakresie pozwoli na trafniejszą 

ocenę  potrzeb zdrowotnych pacjenta. W szczególności, powiązanie aktualnego obrazu RTG płuc 

pacjenta z jego dysfunkcjami w sferach: somatycznej, psychologicznej i społecznej, może posłużyć 

optymalizacji programów terapeutycznych i znacznie lepiej planować działania rehabilitacyjne. 

 

Podsumowując, stwierdzam, że oceniana praca mieści się w obszarze nauk medycznych, w 

szczególności pulmonologii i ftyzjatrii,  ale także medycyny społecznej i zdrowia publicznego oraz 

że w pełni spełnia wymagane od rozpraw doktorskich, kryteria istotności i poprawności rzeczowej.  

 

 

3. Ocena poprawności metodologicznej 

 

3.1 Opis dotychczasowego stanu wiedzy 

 

Autorka rozprawy dokonała w jednym rozdziale, na zaledwie ośmiu stronach, bardzo syntetycznego 

ale trafnego opisu aktualnego stanu na temat epidemiologicznych, klinicznych i psychospołecznych 

aspektów gruźlicy płuc. W rozdziale tym autorka cytuje 55 źródeł, z których większość pochodzi z 

anglojęzycznych publikacji naukowych z ostatnich 10 lat. Autorka omawia także problematykę 

pomiaru jakości życia w odniesieniu do pacjentów chorych na gruźlicę płuc. Należy zauważyć, że 

czyni to  zarówno w aspekcie historycznym jak i społeczno-ekonomiczno-geograficznym. W 

przypadku chorób społecznych, do jakich należy gruźlica, kontekst społeczno-ekonomiczny nie 
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może być nigdy pomijany. Podobnie kategoria „jakość życia” jest silnie warunkowana kontekstem 

kulturowym.   

 

Podsumowując,  stwierdzam, że dokonany przez autorkę opis dotychczasowego stanu wiedzy, 

jakkolwiek syntetyczny, uzasadnienia jasno i wystarczająco zasadność podjętych w pracy 

problemów badawczych. 

 

 

3.2 Problemy badawcze, cel pracy, metody badań  

 

Cele badań zostały przedstawione jasno i przekonująco.  Podstawowym celem pracy było 

zidentyfikowanie różnic w  jakości życia pacjentów z gruźlicą płuc oraz rodzajem i lokalizacją zmian 

radiologicznych, traktowanych jako wykładnik stopnia zaawansowania choroby. Dodatkowym celem 

pracy była analiza zależności pomiędzy jakością życia a wybranymi zmiennymi medycznymi i 

socjo-demograficznymi.  

 

Dla osiągniecia postawianiach celów, autorka sformułowała siedem głównych pytań badawczych a 

do pięciu z nich po jednym pytaniu szczegółowym. Do każdego z głównych i szczegółowych pytań  

zostały postawione adekwatne hipotezy badawcze. W procesie weryfikacji postawionych hipotez, 

autorka zidentyfikowała i zoperacjonalizowała zmienne niezależne i zależne oraz wybrała adekwatne 

metody, techniki i narzędzia badawcze. W szczególności zastosowała metodę analizy dokumentacji 

medycznej, w tym  radiogramów płuc oraz dwie techniki metody sondażu diagnostycznego: badanie 

kwestionariuszowe i wywiad bezpośredni. Do badania kwestionariuszowego wykorzystano polską 

wersję kwestionariusza oceny jakości życia WHOQOL-BREF, będącą narzędziem standaryzowanym 

przez Światową Organizację Zdrowia. W trakcie wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez 

lekarza, wykorzystano skalę nasilenia duszności Medical Research Council (MRC).  Poszukiwanie 

różnic w nasileniu duszności mierzonej skalą MRC w zależności od lokalizacji zmian w badaniu 

RTG płuc wydaje się logicznie uzasadniony, jednak zagadnienie to nie jest zasygnalizowane w 

pytaniach i hipotezach badawczych.  

 

Badanie  przeprowadzono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej na grupie 382  osób 

dorosłych z czynną lub przebytą gruźlicą płuc, leczonych w jednym z powiatowych szpitali (w tym 

146 kobiet i 236 mężczyzn; średnia wieku 62,90±15,07). Grupę kontrolną stanowiłow 65 osób 

zdrowych (w tym 41 kobiet i 24 mężczyzn; średnia wieku 48,95±11,05).  
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Zasadnicze wątpliwości recenzenta budzi sposób doboru grupy kontrolnej. Włączenie do grupy 

badanej wymagało rozpoznania gruźlicy potwierdzonego badaniem bakteriologicznym natomiast 

włączenie do grupy kontrolnej wymagało jedynie stwierdzenia braku gruźlicy w wywiadzie i wynik 

badania RTG płuc mieszczący się w granicach normy. Równocześnie wśród kryteriów wyłączenia z 

grypy badanej wymieniono 12 stanów patologicznych, natomiast w stosunku do grupy kontrolnej 

takiego wykluczenia nie zastosowano. Ponadto struktura płci w grupie badanej i kontrolnej były 

niemal dokładnie odwrotne, a parametr średniej wieku różni je statystycznie istotnie, co zostało 

uwidocznione w tabeli 1 i tabeli 2. Można zatem uznać, że tak dobrana grupa kontrolna ma raczej 

charakter „pro forma”, niż „de facto.” Ponieważ problemy badawcze nie odnoszą się do 

porównywań pomiędzy grupą badaną i kontrolną, podnoszony przez recenzenta problem nie wpłynął 

na otrzymane wyniki ani wyciągnięte na ich podstawie wnioski.  Jednak recenzent oczekuje 

wyjaśnienia, jakie przesłanki stały za takim doborem grupy kontrolnej?  Równocześnie trzeba 

wyraźnie podkreślić, że autorka zadbała aby grupa badana jest reprezentatywna pod względem płci i 

wieku dla populacji generalnej w Polsce. Przytoczone na stronie 29 dane epidemiologiczne 

opublikowane przez Instytut Gruźlicy w roku 2017, pozwalają przyjąć takie założenie.  

 

Opis metod statystycznej analizy danych  jest w opinii recenzenta klarowny, a  ich dobór jest 

adekwatny zarówno do charakteru badanych zmiennych jak i do postawionych problemów 

badawczych. Należy podkreślić trafność zastosowania testów nieparametrycznych po stwierdzeniu 

braku normalności rozkładu wartości zmiennych zależnych. 

 

Podsumowując, cele pracy zostały przedstawione jasno i przekonująco, natomiast wymaga 

wyjaśnienia sposób doboru grupy kontrolnej, w szczególności w odniesieniu do płci i wieku  

Opis zastosowanych metod badawczych, w tym analizy dokumentacji medycznej, badań 

sondażowych i analiz statystycznych,  pozwala wnioskować, że autor ma szerokie kompetencje z 

zakresu metodologii badań naukowych w obszarze nauk medycznych.  

 

 

3.3 Prezentacja wyników oraz dyskusja 

 

Wyniki badań zostały zawarte na 158 stronach w tekście głównym pracy wzbogaconym o 124 tabele 

i 101 wykresów. W opinii recenzenta nie jest to rozwiązanie optymalne. O ile materiał ilustracyjny w 

formie wykresów zwykle ułatwia lekturę, to liczne rozbudowane, wielokolumnowe i 
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wielowierszowe tabele stanowią przeszkodę w śledzeniu zasadniczego tekstu. Wydaje się, że 

lepszym rozwiązaniem w tej pracy byłoby jednak zamieszczenie licznych, dużych tabel w aneksie. 

Trzeba równocześnie zauważyć, że uzyskane wyniki badań zostały omówione systematycznie, 

przedstawione jasno i udokumentowane czytelnymi i estetycznymi materiałami ilustracyjnymi.  

 

Natomiast strona merytoryczna tej części budzi pewne wątpliwości.  Jak już wspominano, problem 

nasilenia duszności mierzonej skalą MRC w zależności od lokalizacji zmian w badaniu RTG płuc, 

został przedstawiony w wynikach, ale nie został zasygnalizowany w pytaniach i hipotezach 

badawczych. Dlaczego? 

 

Zaprezentowane w wynikach poszukiwanie różnic wartości wskaźników poszczególnych aspektów 

jakości życia w zależności od charakteru zmian w badaniu RTG płuc, świadczących o stopniu 

zaawansowania gruźlicy, jest przekonywujące. Natomiast równoczesne badanie zależności 

poszczególnych aspektów jakości życia od charakteru zmian i ich szczegółowej lokalizacji, wydaje 

się podejściem nadmiernie,  a nawet  skrajnie analitycznym. Podejście to zaowocowało w omawianej 

pracy wykonaniem i zaprezentowaniem ogromnej mnogości testów statystycznych.  

 

Należy zauważyć, że czasami nadmierna ilość testów statystycznych służy poszukiwaniu 

jakichkolwiek statystycznych istotności i próbom wyciągania na ich podstawie merytorycznych 

wniosków bez wcześniejszego postawienia pytań i hipotez badawczych. Takie podejście, jest 

oczywiście wadliwe z metodologicznego punktu widzenia. Na szczęście w ocenianej pracy nie 

mamy z czynienia z tego rodzaju wadą.  

 

W opinii recenzenta, w ocenianej pracy, właściwszym podejściem byłoby jednak zbudowanie 

jednego lub co najwyżej paru syntetycznych wskaźników stopnia zaawansowania gruźlicy płuc na 

podstawie liczebności lub rozległości zmian o określonym charakterze, a następnie poszukiwanie 

zależności pomiędzy takimi syntetycznymi wskaźnikami a wskaźnikami jakości życia. Praca w 

części wynikowej i dyskusyjnej zyskałaby wówczas na klarowności.  

 

Dyskusja wyników została przeprowadzona na 16 stronach w sposób uporządkowany koncentrując 

uwagę na takich zagadnieniach jak: jakość życia pacjentów z gruźlicą płuc a leczenie 

przeciwprątkowe i  czas od ustalenia rozpoznania choroby; zmiany gruźlicze w radiogramach płuc 

jako wykładnik pogorszenia jakości życia pacjentów i nasilenia duszności oraz medyczne i socjo-
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demograficzne uwarunkowania jakości życia. W części tej autorka rozważa także, w sposób 

dojrzały, ograniczenia badań własnych.  

 

Podsumowując, recenzent stwierdza, że prezentacja wyników jest przedstawiona systematycznie i 

jasno, wyróżniająco na tle innych, opiniowanych przez recenzenta prac. Jednak nadmierna 

analityczna drobiazgowość, która zaowocowała mnogością wykonanych testów statystycznych, 

utrudniła znacząco interpretację uzyskanych wyników. Natomiast dyskusja została poprowadzona 

przekonująco, ujawniając, że autorka posiada zarówno umiejętność analizy jak i syntezy poznawczej, 

a także  dostrzega uwarunkowania i ograniczenia badań własnych. 

 

 

3.4. Rzetelność i realność stawianych wniosków 

 

W rozdziale „Wnioski” autorka formułuje bardzo syntetycznie, w formie jednej numerowanej listy 9 

wniosków. Pierwszych 8 wniosków ma charakter poznawczy i stanowi w istocie wybór ważniejszych 

w opinii autorki wyników badań własnych. Ostatni wniosek ma formę opinii na temat przydatności 

autorsko zmodyfikowanych pod kątem pacjentów z przebytą gruźlicą narzędzi badawczych jakimi 

były kwestionariusz nasilenia duszności i kwestionariusz oceny jakości życia WHOQOL-BREF. 

Wszystkie wnioski opinii recenzenta mają podstawę w uzyskanych wynikach. Brakuje natomiast 

syntetycznego zestawienia uzyskanych wyników i postawionych wcześniej hipotez badawczych. Nota 

bene zostało to bardzo dobrze zrobione ale dopiero w streszczeniu dysertacji. Brak także przynajmniej 

kilkuzdaniowego podsumowania całości pracy i wniosków o charakterze postulatywnym. Takie 

podsumowanie jest miejscem do zaprezentowania szerszej lub pogłębionej refleksji badacza, 

wskazówką lub inspiracją do dalszych prac. 

 

Podsumowując, autorka wykazała się umiejętnością wyciągania wniosków poznawczych  i 

formułowania opinii  na podstawie uzyskanych wyników badań własnych. Niestety autorka nie 

podjęła próby podsumowania całości pracy i wyraźnego sformułowania wniosków postulatywnych. 

 

 

4. Podsumowanie i wniosek końcowy 

 

Reasumując przedstawione wyżej oceny cząstkowe stwierdzam, że jako całość rozprawa doktorska, 

zatytułowana „Stopień zaawansowania i leczenia gruźlicy płuc a jakość życia pacjentów” napisana 
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przez lek. med. Elżbietę Suchodolską pod kierunkiem dra hab. n. med. Jarosława Saka,  stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego z dziedziny nauk medycznych, w dyscyplinie 

medycyna oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w tej dziedzinie oraz umiejętności do 

prowadzenia prac naukowych. 

 

Ponieważ, przedstawiona rozprawa doktorska spełnia  warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 z późn. zm.)  wnioskuję do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie o dopuszczenie lek. med. Elżbiety Suchodolskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.   

 

 

 

Lublin, 14 luty 2019 r.     dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz 

 


