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Recenzja

rozprawy d okto rskiej ma gistra Tomasza Zawi(laka, abs olwenta studi6w

doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zatytulowanej

,,Ocenu skutecznoici terapii wibroakustycznej w chorobie lwyroclnieniowej stuwtiw"

Promotor rozprawy: Prof. nadzw. dr hab, Piotr Majcher.

Kierownik Zaktadu Rehabilitacii i Fizioterapii UM w Lublinie

Podstawa prawna sporz1dzema recenzjr rczprary na stopieri doktora nauk o

zdrowiu magistra Tomasza Zawfilal<a: Ustawa - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce

z dnra20 hpca 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1668) w zw, z aft. 179 Ustawy z dma 3

Iipca2ll8 r. Przepisy wprowadzajqce ustawg - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce

(Dz. U. 22018r.,poz.1669)orazuchwaL4nr 188/2018 RadyWydzialuNaukoZdrowiu

zdnia19 czerwca 2018 r.

Ocena metodolo giczna pracy

Powierzona mi do recenzjr rozprawa doktorska ma klasyczny a przez to

przejrzysty uklad kolejnych rozdzialow. Uznanie budzi zamieszczenie przed wstgpem

rozprawy wykazu t2ytych w pracy skr6t6w, co znacznre ulatwia interpretacjg dalszych

czgSci dysertacji. Praca jest napisana stylistycznie poprawnie z nteltcznymt

odstgpstwami od ,,ars est scribere" z zachowaniem sp6jnoSci toku wypowiedzi a

zarazembez zbgdnego epatowania treSci4, kt6ra nie bylaby istotna merytorycznie.



Cel gl6wny jak i cele szczegolowe zoslaly prawidlowo sformulowane przez

doktoranta. Tak samo niebudz4 zastrze2en sformulowane w tym rozdziale problemy i

hipotezy badawcze.

Dob6r, w oparciu o klarownie przedstawione kryteriawl4czenia i wykluczenia,

grupy badanej oraz kontrolnej pod wzglgdem: liczebnoSci, pLci oraz wieku nie budzi

zastrzeaen a przedstawiona metodyka usprawniania z jednym, poddanym ocenie

elementem r oanicuj qcym, czyli zabie gi em z wyko rzystani em terap ii wibro akust y cznej

jest zgodna z powszechn4 praktyk4 kliniczn4 stosowan4 w tego typu przypadkach.

Pochwalam bardzo dokladny i zgodny z zasadami sztuki spos6b lokacji chorych do

poszczeg6lnych grup (zmrany w stawie ramiennym, lokciowym, biodrowym i

kolanowym) w ramach prowadzonej terapii.

Zastosowane w pracy kliniczne metody badania (ocena zakresu ruchu w

,,pLaszczyznach wskaZnikowych", ocena bolesnoSci uciskowej z v"ykorzystaniem

algometru, ocena obwod6w zajEtych procesem chorobowym staw6w otaz ocena

funkcjonalna w oparciu o ukierunkowane i specyficzne dla rodzaju schorzenia i lokacji

procesu chorobowego kwestionariusze) noszqznamiona,,zlotego klinicznego standardu

diagnostycznego" i w pelni spelniaj4 wymogi stawiane rzetelnej diagnostyce jakhe

istotnej w praktyce fizjoterapeutycznej. Reasumuj4c, bardzo pozytywnie odbieram

szczegolowy opis poszczegolnych metod badawczych zastosowanych w dysertacji.

Ponadto doktorant bardzo dokladnie opisal metodologig ocenianej w rozprawie terapii

w odniesieniu do poszczegolnych grup chorych, co pozwala czytelnikowi na prost4 i

dokladn4 interpretacj g poprawno Sci prowadzone go leczenia,

Metody analizy statystycznej zastosowane w rozprawie doktorskiej magistra

Tomasza Zawillaka spelniaj4 w pelni kryteria rzetelnoSci i wiarygodnoSci. Doktorant

otrzymane wyniki poddal analizie statystycznejprzy pomocy programu Statistica 13,0

firmy StatSoft Polska. Dob6r test6w byl adekwatny do charakteru rozkiadu wynik6w.

Doktorant wykorzystal test Kolgomarowa - Smirnowa do oceny normalnoSci rozkladu

wynik6w. Do oceny rolnic migdzy 2 grupamr dla cech iloSciowych zastosowal test t-

Studenta a dla oceny rolntc dla2 cechlakoSciowych wykorzystal nieparametryczny test

Chi2 . Do analizy r62nic pomigdzy wynikami w kolejnych terminach badaf doktorant

wykorzystal test ANOVA Friedmana, Zgodnie z zasadami sztuki za istotny poziom

istotnoSci doktorant Wzyjql wartoSi p<0,05.



DuLe, pozytywne wrazenie wywiera na mnie, jako recenzencre omowlenle

wynik6w przeprowadzonych badan. Pozdzial ten hczy ponad 100 stron, co jest

swoistym ewenementem. Wyniki w poszczeg6lnych grupach terapeutycznych s4 bardzo

szczeg6lowo a zarazem czytelnie om6wione w nawiqzaniu do wszystkich

wykorzystanych w pracy doktolskiei metod badan. Pozy'tywnie oceniam zar6wno

komentarze strowne jak i kompatybilne z nrmr tabele, ktorych prezentacja grafrczna me

budzi Zadny ch zastrzeLeh.

Dobor piSmiennictwa wykorzystany w rozprawie jest satysfakcjonuj4cy i

adekwatnie do prezentowanych treSci cytowany (lqcznie ll3 pozycji, w wigkszoSci

opublikowanych w ostatnich kilku latach w renomowanych czasopismach krajowych i

migdzynarodowych). Swiadczy to o systematycznej i rzetelnej pracy doktoranta w

zakresie anahzy bibliograficznej r glgbokim zainteresowaniu poruszanymi w rozprawie

doktorskiej problemami.

Ocena merytorycznaprncy

Wstgp rozprary,niezwykle bogaty w treSi, w spos6b wyczerpuj4cy wprowadza

czytelnika w problematykg choroby zwyrodnieniowej w aspektach etiologii,

diagnostyki i metod leczenia. Jest to tym bardziej godne uznania, ze doktorant jest

magistrem fizjoterapir a zakres materiatru omawianego we wstgpie jest bardziej

kompatybilny z programem studi6w kierunku lekarskiego. Fakt ten Swiadczy o

niezwyklym zaangalowaniu doktoranta w tematykg poruszanq w rozprawie a wrgcz

sklania do uZycia slowa ,,p?.sja". Szczeg6lnie zwraca uwagg rzetelne om6wienie

efektywnoSci metod fizykoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej. Jest

to o tyle istotne, 2e w dobie Evidence Based Medicine skutecznoS6 tych metod jest

czgsto kwestionowana z uwagi na brak rzetelnych opracowan naukowych. T4 lukg

znaczqco wypelnia w moim przekonaniu rozprawa doktorska magistra Tomasza

Zaw#laka. IloSi i adekwatnoSi c1'towafr we wstgpie nadaje wiarygodnoSci treSciom

przed stawianym przez autora.

Dyskusja jest zawsze najtrudniejsz1 do napisanra czgicr4 pracy naukowej.

Przystgpuj4c do recenzji bylem niezwykle ciekawy jak doktorant poradziL sobie z tyrn

wyzwaniem. Trudno$i wynikala z faklu, ze doniesienia o efektywnoSci terapii

wibroakustycznej s4 niezwykle rzadko prezentowane w piSmiennictwie. Po uwaznym

przeczytaniu tego rczdzialu stwierdzam, ze doktorant bardzo dobrze sprostal

wyzwaniom, jakie stawiane s4 tej czE(;ci pracy naukowej. W rozdziale ,,dyskusja"



rzetelnie przedstawiono wyniki badart innych autor6w (aczkolwiek nieliczne)

odnosz4ce siE do pozytywnego efektu terapii wibroakustycznej na obraz kliniczny

choroby zwyrodnieniowej w aspekeie poprawy zakresu ruchu, bolesnoSci uciskowej,

obrzgku staw6w i funkcjonalnoSci badanych staw6w. W przypadkach, gdy nie bylo

mozliwoSci odniesienia wynik6w wlasnych badaf do wynik6w innych autor6w,

doktorant slusznie nawi4zywal do badari nad skutecznoSciq innych form i algorytm6w

fizykoterapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej. Jestem przekonany, ze ukrytym i

bardzo poaqdanym z mojego punktu widzenia celem recenzowanej rozprawy byt

przelcaz o zasadnoSci stosowania metod fizykalnych w praktyce klinicznej i temu

wyzwaniu doktorant w pelni sprostal.

Uwagi krytyczne

Chc4c sig w pelni wywtqzac z powierzonych mi przez Pani4 Dziekan

obowi4zk6w recenzenta pragng zwrocic uwagE na kilka aspekt6w pracy, kt6re w moim

przekonaniu powinny zostac poprawione przed ewentualn4 publikacj4 wynik6w, w

kt6rymkolwiek z r ecenzowanych czasopism.

1. Bl4d edycyjny na stronie 32 .,,.Niestety mole to ujemnie (moze lepiej

negatywnie?) wplywac na zdrowie, prowadzqc do trwalych zmran

chorobowych. [xx] - brak cyfry lub hczby w nawiasie.

Wedlug mojej wiedzy nie powinno sig w ptaay stosowa6 skr6t6w typu

,,wg" - przykladowo strona 33.

Tal<Ze na stronie 33 znalazlem pewn4 niezrgcznoS6 stylistycznq a

mianowicie . . . "wibracj e dostarczane do organizmu z zewnqtrz" Wibracj i

nie mozna dostarczad.

4. Na stronie 34 autor napisal. .."Trzecim z mechanrzm6w. . .. Na procesy

oczyszczania w kom6rkach...", Nie znam okreSlenia medycznego

..o czy szazanie w komorkach".

2.

3

5. Na stronie 35 w ostatnim wersie jest nieprawidlowa kolejnoSi cytowani.



6. W dalszych czgsciach tekstu sporadycznie wystgpuj4 btgdy deklinacji.

Warto to jeszcze raz ptzearahzowac pod k4tem poprawnoSci jqzykowej

o ile frnalnym efektem ma byi publikacja w jgzyku polskim.

Ocena koricowa

Rozprawa doktorska magistra Tomasz Zawrllakajest cenna i stanowi istotny

wklad w wiedzg dotyczqcqmozliwoSci terapeutycznych,jakie daje frzykolerapra.

W zwi4zkuzpovryaszym, mam zaszczyt prosii Pani4 Dziekan Wydzialu Nauk

o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wysok4Komisjg o dopuszczenie

magistra Tomasza Zawillaka do dalszych etap6w przewodu doktorskiego,

Kierownik Katedry Rehabilitacj i i Fizj oterapii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Prof. UM.yslaw Lisiriski


