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 Dysertacja Pani mgr Agnieszki Barańskiej wpisuje się przez wybór tematu w bardzo 

ważny i aktualny problem osteoporozy, a właściwie bezpośrednio podejmuje związane z nim 

zagadnienie satysfakcji osób leczących się w poradniach osteoporozy – chodzi o satysfakcję z 

oferowanej im opieki medycznej i podejmowane przez nich strategie radzenia sobie z 

chorobą.  Samą rozprawę i jej problematykę można jednak wpisać w szersze obszary badań 

naukowych, dyscyplin naukowych i problemów społecznych ważnych współcześnie, takich 

jak: nade wszystko pielęgniarstwo, jakość opieki medycznej, zdrowie publiczne, a także 

jakość życia, zapobieganie wykluczeniu osób dotkniętych osteoporozą z udziału w życiu 

społecznym, także edukacji ustawicznej, czy też opieki medycznej wobec osób chorych i 

starszych.  

Dysertacja o charakterze teoretyczno-empirycznym opracowana została w oparciu o 

analizę zebranej literatury przedmiotu – polskiej i zagranicznej, jak również w oparciu o 

uzyskane wyniki własnych badań empirycznych. W badaniach zrealizowanych przez 

Doktorantkę, skoncentrowanych na pacjentach Poradni Leczenia Osteoporozy w Lublinie, 

Zamościu i Świdniku, uczestniczyło dobranych losowo 312 respondentów (286 kobiet i 26 

mężczyzn) w wieku od 45 do 88 lat. Doktorantka w realizacji tych badań dążyła do ustalenia 

zależności między satysfakcją z opieki medycznej świadczonej w wymienionych poradniach, 

a preferowanymi przez pacjentów strategiami radzenia sobie z chorobą. 
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Szczególnym aspektem istotnym w podjętych przez Doktorantkę badaniach stało się 

ukierunkowanie się na jakość opieki zdrowotnej i świadczonych dla pacjentów usług 

medycznych powodujących ich satysfakcję i warunkujących podejmowane przez nich 

strategie radzenia sobie z chorobą. Na uwagę zasługuje dążenie do bardzo istotnej kwestii 

oceny wrażliwości samego systemu opieki zdrowotnej na potrzeby świadczeniobiorców 

możliwe do uzyskania na podstawie realizowanej analizy zadowolenia pacjentów z opieki.   

Przedstawiona do recenzji rozprawa zawiera trzy podstawowe części adekwatne dla 

podjęcia analizy wyznaczonej tematem problematyki. W pierwszej teoretycznej części 

rozprawy zatytułowanej: Teoretyczne podstawy badań, Doktorantka podjęła analizę 

zgromadzonej literatury przedmiotu, koncentrując swoją uwagę na definicjach podstawowych 

kategorii służących do opisania realizowanej problematyki, następnie zwróciła uwagę na 

zjawisko osteoporozy ujęte w perspektywie terytorialnej – zarówno krajowej, jak i nawet 

światowej, a zwłaszcza skupiła się na kwestiach wspominanej wyżej satysfakcji pacjenta z 

opieki medycznej, także w wypadkach choroby przewlekłej i następnie wiązanych z nimi 

strategiach radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach choroby.  

W drugiej metodologicznej części rozprawy, Doktorantka zaprezentowała własną 

metodologię badań empirycznych, w których zdefiniowała cel rozprawy i problemy badawcze 

oraz hipotezy, jak również metody, techniki i narzędzia badawcze. Opisała badaną grupę, jak 

również organizację i przebieg własnych badań empirycznych.  

W trzeciej części empirycznej, Doktorantka podjęła analizę uzyskanych wyników 

własnych badań, podejmując bardzo wartościową dyskusję między uzyskanymi wynikami 

własnych badań empirycznych, a dostępnymi w literaturze polskiej i światowej wynikami 

badań innych autorów w zakresie podejmowanych w rozprawie problemów. Dzięki takiej 

analizie, rozprawa uzyskuje ważny poznawczo rezultat: aktualną diagnozę wziętej pod uwagę 

sytuacji niejako bezpośrednio nawiązującą także do aktualnego stanu badań, dołączając do 

nich własne osiągnięcia badawcze – poddane dyskusji przez samą Doktorantkę.  

W tym sensie rozprawa jest oryginalna i nowatorska, także przez uwzględnienie wielu 

aspektów związanych z satysfakcją z opieki medycznej, takich jak: jakość świadczonych 

usług medycznych, strategie radzenia sobie z chorobą przez pacjentów w poradniach 

osteoporozy, także podjęcie problematyki wartości zdrowia i życia, jak też edukacji 

zdrowotnej. Przez swoje analizy Doktorantka bardzo trafnie odpowiada na wzrastające 

zapotrzebowanie na pomiar jakości opieki medycznej, a wskazując – na jeden z istotnych 

elementów wchodzących w jej skład – na satysfakcję pacjenta z doznawanych świadczeń.  
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 Rozprawa tak przygotowana przez Doktorantkę jest wyraźnie interdyscyplinarna, 

zmierzając do wielokontekstowej analizy i interpretacji danych dotyczących problemów 

związanych z jakością opieki medycznej i satysfakcją pacjenta ze świadczeń oraz strategiami 

radzenia sobie z chorobą, wybieranymi przez pacjentów leczących się w poradniach 

osteoporozy. Podjęcie tych zagadnień w rozprawie na stopień doktora nauk o zdrowiu, 

przybliża i umożliwia wgląd w aktualne problemy zdrowotne w życiu społecznym i w 

sytuacji każdego pojedynczego pacjenta, a zarazem pozwala zauważyć jego uwarunkowania 

społeczne i ekonomiczne. Tak zrealizowana rozprawa wypełnia tę lukę, jaka dotychczas 

istniała w polskiej literaturze przedmiotu, co tym bardziej uzasadnia potrzebę i oryginalność 

rozprawy – zwłaszcza, że Autorka rozszerza wzięty pod uwagę kontekst o perspektywę także 

demograficzną, społeczną a nawet osobowościową badanych, obok tej edukacyjnej i 

pedagogicznej.  

 

1. Opinia o oryginalności i specyfice rozprawy 

Główny problemem swoich badań Doktorantka sformułowała w postaci pytania: Czy 

istnieje zależność pomiędzy satysfakcją z opieki medycznej, a strategiami radzenia sobie z 

chorobą pacjentów leczących się w poradniach osteoporozy? (s. 5). Problem ten wyznacza 

diagnostyczny i interpretacyjny oraz eksploracyjny charakter rozprawy, jak też najwydatniej 

zarysowuje jej oryginalność.  

Oryginalność wyznacza rozprawie zwłaszcza przyjęta do badań populacja 312 

respondentów (286 kobiet i 26 mężczyzn w wieku 45-88 lat, ze stwierdzoną w rozpoznaniu 

lekarskim – osteoporozą lub osteopenią, którzy leczą się od co najmniej roku w Poradniach 

Leczenia Osteoporozy mieszczących się na terenie Lublina) oraz wskazany już wyżej brak 

bliższego zajęcia się tą problematyką w Polsce.  

Autorka z prawdziwym znawstwem podejmuje problematykę zakreśloną przez 

sformułowanie tytułu rozprawy i jej problem główny oraz problemy szczegółowe, wskazując 

na poszczególne też etapy prowadzonych badań, z których ważną rolę odegrał projekt 

doktorski pt. Satysfakcja z opieki medycznej a strategie radzenia sobie z chorobą pacjentów 

leczących się w poradniach osteoporozy zgłoszony w roku 2016 i realizowany m.in. wespół z 

Promotorem.  

Tytuł rozprawy został sformułowany jasno i wskazuje na eksploracyjny jej charakter, 

który zresztą Doktorantka bardzo precyzyjnie potrafiła przedstawić oraz wyrazić także w 

sformułowanych problemach badawczych.  
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Doktorantka zdaje się zmierzać do szerokiego i integralnego ujęcia problemów 

związanych z tematem rozprawy, przejawiając także wyraźne dążenie do solidności i precyzji 

na każdym etapie swojego postępowania badawczego i prowadzonych analiz.  

Mimo eksploracyjnego charakteru rozprawy, Doktorantka nie poprzestaje na 

stwierdzeniach faktów, czy na wypowiedziach jedynie na temat tego, co jest, lecz przez ich 

interpretację, a także odniesienie się do świadomości badanych, stwarza sobie bardzo 

interesujący układ pozwalający na ewaluację prezentowanej sytuacji – a właściwie na jej 

autoewaluację przez samych badanych. Ten rys pedagogiczny rozprawy jest dodatkowo 

ubogacony przez wskazanie na dobre praktyki, jak również wyprowadzone implikacje dla 

praktyki leczenia i niesienia pomocy, w tym także praktyki edukacyjnej i pedagogicznej. 

Szczególnym dopełnieniem w ocenie wartości podjętych w rozprawie badań jest bardzo 

wysoka ocena wymienionego wyżej projektu doktorskiego przez dwóch niezależnych 

recenzentów w związku ze złożeniem projektu do konkursu i uzyskaniem dotacji na rozwój 

młodych Naukowców i Uczestników SD MNiSzW.  

 

 2. Interdyscyplinarny, psychologiczny, społeczny, ekonomiczny i medyczny profil 

rozprawy 

 Rozprawa, jak to sugeruje jej tytuł, posiada nade wszystko charakter studium w 

zakresie pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej ukierunkowanej zwłaszcza na problemy osób 

leczących się w poradniach osteoporozy. Tego rodzaju problematyka wymaga uwzględnienia 

wiedzy z zakresu nauk społecznych, socjologii, także nauk prawniczych oraz samej 

medycyny, nauk dotyczących ochrony zdrowia i nauk o wychowaniu.  

Bardzo trafne i adekwatne jest podejście Autorki do zrealizowanych badań, w którym 

można odczytać przekonanie o możliwości odzwierciedlenia podstawowych uwarunkowań i 

poziomów satysfakcji z opieki medycznej w ramach reagowania pacjenta na chorobę. W tym 

podejściu badawczym, uwzględniając zmienne osobowościowe, socjodemograficzne i 

społeczne, jak też odmienne płaszczyzny socjalizacyjne, Doktorantka dąży do ustalenia ich 

wzajemnych zależności, a zwłaszcza ich konsekwencji w zakresie satysfakcji z doznawanej 

opieki medycznej i strategii radzenia sobie z chorobą przewlekłą. Słusznie podkreśla też 

Autorka, że tego rodzaju „analizę satysfakcji z opieki medycznej wraz z ukazaniem sposobów 

i strategii radzenia sobie z chorobą pacjentów leczących się w poradniach osteoporozy” 

podjęto po raz pierwszy (s. 8), co wydatnie świadczy o oryginalności i wartości naukowej 

rozprawy. 
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Podejmując analizę wyników uzyskanych w badaniach własnych, ukierunkowanych 

na zbadanie satysfakcji z opieki medycznej z uwzględnieniem wymienionych uwarunkowań, 

Autorka sięgnęła nie tylko do najczęściej dzisiaj spotykanych ograniczeń systemu opieki 

zdrowotnej, lecz również ograniczeń związanych z chorobami przewlekłymi korzystając z 

założeń modelu stresu i radzenia sobie z nim, z czym zresztą spotykamy się na gruncie 

pedagogiki specjalnej i psychologii. Wieloaspektowość tych analiz dotyczących stresu 

związanego z osteoporozą jako chorobą przewlekłą, jak również odniesienie się do strategii 

zaradczych – jak zauważa sama Doktorantka – „stanowi również ujęcie nowe” (s. 8). 

W badaniach, Doktorantka zastosowała metodę sondażu diagnostycznego, a w jej 

ramach technikę ankietowania. To właśnie stosowanie tej techniki pozwalało Doktorantce na 

skorzystanie z narzędzi badawczych takich jak: Autorski Kwestionariusz Ankiety, 

kwestionariusz standaryzowany PASAT POZ – opracowany w Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie oraz kwestionariusz standaryzowany Coping 

Orientations to Problems Experienced (COPE) autorstwa C.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. 

Weintraub z University of Miami, jak też z jego polskich adaptacji.  

Pod względem metodologicznym – postępując bardzo poprawnie – Autorka 

przygotowała sobie grunt do analizowania danych, stosując do tego celu dość szeroką 

perspektywę spojrzenia o charakterze interdyscyplinarnym i prezentując w kolejnych etapach 

wyniki analizy realizowanej problematyki. Szczególnie cenne są wydobyte w ramach analizy 

uzyskanych wyników własnych badań, poszukiwanie korelacji pomiędzy poszczególnymi 

zmiennymi a strategiami radzenia sobie z sytuacją choroby (począwszy od s. 91 do  s. 109). 

Jest to zarazem bardzo cenny materiał do dalszych analiz i dalszych badań – ale oczywiście 

do podjęcia w ramach realizacji innych jeszcze tematów i rozwiązywania dalszych 

problemów. W tym też sensie rozprawa dostarcza bardzo bogatego materiału dla tego rodzaju 

badań.  

W podjętym w recenzowanej rozprawie wysiłku naukowym Doktorantki, zauważam 

wyraźnie też te aspekty, które dodatkowo jeszcze stanowią o szczególnej wartości jej 

poszukiwań: jest w nich mianowicie widoczna systematyzacja stanowisk i wysiłek 

dochodzenia do bardzo wartościowych ujęć relacji dwóch zdawałoby się przeciwstawnych 

sobie stanowisk: z jednej strony jest to wiedza teoretyczna, czy też racjonalna, wraz ze 

wskazaniami także na etos zachowania się w różnych sytuacjach – wpisane w to, co na 

gruncie pedagogiki określa się „jasną stroną pedagogiki” (jak określiłby ją J.F. Herbart), a z 

drugiej strony mamy bieżące problemy, satysfakcję, tendencje i strategie, niejednokrotnie z 

wyraźnie zauważaną ich jednoaspektowością i jednostronnością, a czasami z sytuacjami 
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wyraźnego zagubienia się w obliczu złożoności współczesnej sytuacji życia i w efekcie 

podejmowanych jakby „po omacku” strategii i form funkcjonowania ukierunkowanych na 

satysfakcję za wszelką cenę – z czym tak często mamy do czynienia w dobie współczesnej.  

 Tak ujęta rozprawa jest w swoim charakterze i problematyce także pedagogiczna i 

pozwala wyodrębnić analizowaną kiedyś przez Stefana Kunowskiego wychowawczą funkcję 

badań naukowych. Badania Doktorantki ubogacają wiedzę nie tylko w zakresie nauk o 

zdrowiu, ale również wiedzę pedagogiczną (zwłaszcza w zakresie pedagogiki leczniczej) i 

wyraźnie plasują się w kontekście problemów pedagogiki pielęgniarstwa, pedagogiki 

opiekuńczej i nawet etyki pedagogicznej.  

 

3. Struktura rozprawy 

Doktorantka podjęła zamiar realizacji rozprawy o charakterze teoretyczno-

empirycznym przyjmując właściwą dla jej charakteru strukturę, stanowioną przez trzy jej 

części: teoretyczną, metodologiczną i empiryczną.  

Realizując wyznaczoną tematem rozprawy problematykę, Doktorantka: 

- w Części I-szej (teoretycznej) zatytułowanej: Teoretyczne podstawy badań zamieściła 

starannie opracowany przegląd piśmiennictwa polskiego i zagranicznego wraz ze 

zdefiniowaniem podstawowych pojęć, także czynników ryzyka, jak również diagnostyką 

sytuacji  i oceną ryzyka złamań osteoporotycznych i strategii zaradczych; 

- w Części II-giej (metodologicznej), zatytułowanej: Metodologia badań, o dość 

rozbudowanej strukturze, zawarła i dokładnie zaprezentowała kolejne etapy gromadzenia i 

organizowania procesu zdobywania danych.  

Wreszcie Część trzecia zatytułowana: Analiza wyników badań ukierunkowuje się na 

analizę danych uzyskanych w badaniach własnych. W tej części, moim zdaniem, byłoby 

wskazane i zarazem nadałoby to jej szczególnej wartości sformułowanie tytułu rozdziału 

bardziej wpisującego się w realizowane cele badań rozprawy. Obecny tytuł tej części spełnia 

wprawdzie wymagania podstawowe, ale uważam, że Doktorantka mogłaby zaproponować 

trochę wyższą jakość w tym względzie. 

Rozprawa zawiera także Wstęp i Zakończenie, jak również wykaz literatury 

przedmiotu, który wymagałby uporządkowania.   

Tak zaplanowana struktura rozprawy, została bardziej uszczegółowiona i rozbita na 

mniejsze części, podrozdziały, czy paragrafy, i nade wszystko jest logiczna, charakteryzuje 

się jasnością podejmowanych kolejnych kroków analiz, zarówno co do wyboru omawianych 

tematycznych bloków problemowych, jak i sekwencji poszczególnych problemów.  
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4. Merytoryczna i formalna strona rozprawy 

Ogólny owoc, jakim jest recenzowana rozprawa, uznaję za znaczący i to z wielu 

względów, z których podkreślam nade wszystko: 

1) Autorka w wysokim stopniu poradziła sobie z problematyką, której brakuje w 

polskiej literaturze naukowej, a która w Polsce nie została dotychczas ani usystematyzowana, 

ani wystarczająco opracowana. Jak sama Doktorantka to wyraża, temat rozprawy „został 

podjęty ze względu na niewielką liczbę przeprowadzonych w Polsce badań w zakresie oceny 

satysfakcji z opieki medycznej oraz z ukazaniem sposobów radzenia sobie z chorobą 

pacjentów leczących się w poradniach osteoporozy” (s. 8). W rozprawie widoczny jest 

wyraźny wysiłek wyjaśniania i zwracania uwagi na istotę rzeczy;   

 2) Autorka konsekwentnie realizowała cel sformułowany w swojej rozprawie, nie 

dopuszczając – pomimo jego złożoności – do utraty tej złożoności, jak również wydobywając 

podstawowe zależności pomiędzy zmiennymi, jak też wskazując na podstawowe preferencje, 

a przez odniesienia się do innych badań i autorów, czy wręcz podjęcie dyskusji z nimi, bardzo 

trafnie zilustrowała swoje stanowisko i jego specyfikę – właśnie w ramach odniesienia swoich 

wyników do danych już opublikowanych, także przez przywoływane korelacje i zestawienia, 

czy wreszcie przytaczane dosłownie cytaty;  

3) Autorka prezentuje bardzo rozległą gamę problemów, co wprowadza poruszaną 

problematykę w kontekst społeczny, ideowy, etyczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy, 

medyczny i pedagogiczny, a nawet religijny, przy tym umieszcza rozważane problemy nie 

tylko w kontekście aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-społeczno-kulturowych, ale także 

otwierając je na przyszłość, jak również poszukując ich źródeł w przeszłości;  

4) Rozprawę charakteryzuje poszukiwanie oryginalności w realizowanych badaniach, 

przejawiające się również w sięganiu po metody przekraczające dotychczasowe stereotypowe 

metody postępowania i badań empirycznych; 

5) W wielu miejscach jest widoczna szczególna zdolność prowadzenia pogłębionej 

analizy, bez utraty zasadniczego wątku rozprawy oraz zdolność konsekwentnego i logicznego 

prowadzenia swojej myśli.  

Wyrazy uznania można by jeszcze mnożyć, ale z obowiązku recenzenta wynika 

również konieczność poszukiwania słabości i krytyczne ustosunkowanie się do zauważonych 

nieścisłości. Zaznaczam też, że intencją moją nie jest umniejszanie w niczym wartości 

rozprawy, którą oceniam bardzo wysoko – jako bardzo potrzebną i o wyjątkowym znaczeniu 

w aktualnej sytuacji – zwłaszcza związanej z opracowywaniem programów profilaktycznych 
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osteoporozy w makroregionie lubelskim, ale także w całym kraju. Dlatego wyrażam też 

osobistą radość z samego faktu, że tego rodzaju rozprawa powstała w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, gratuluję jej powstania także Pani Profesor Promotor oraz 

Wydziałowi.  

Z dających się zauważyć błędów i nieścisłości, wydaje się nade wszystko ważne i 

wymagające podkreślenia, że Autorka stosuje w zapisie tekstowym podwójne cytowanie, 

zaznaczając cytowane teksty zarówno przez cudzysłowie, jak i przez kursywę, gdy 

tymczasem wystarczyłoby jedno z nich. W istocie wnosi to niejasność w rozróżnieniu między 

tytułami np. artykułów wymienianych w tekście a cytowanymi wypowiedziami. Wskazane 

byłoby zachowanie kursywy dla tytułów wymienianych artykułów i książek, natomiast 

wzięcie w cudzysłowie cytowanych fragmentów wypowiedzi wyjętych z monografii, czy 

artykułów.  

Charakterystyczną cechą podejścia Doktorantki jest konieczny w takich obszarach 

badań optymizm, który zauważam w tym, że w rozprawie poddano analizie nie tylko zjawiska 

negatywne związane z pacjentami poradni osteoporozy na Lubelszczyźnie, ale też bardzo 

słusznie usiłowano wydobywać pozytywne symptomy i aspekty dające podstawy prawdziwej 

satysfakcji z opieki medycznej, eksponując ich znaczenie dla wyboru strategii radzenia sobie 

z chorobą.  

Z uwag krytycznych do ewentualnego uzupełnienia, zwłaszcza przy wydaniu 

rozprawy drukiem, za czym się opowiadam, należałoby sporządzić jeszcze wykaz Bibliografii 

według porządku alfabetycznego spisu autorów i ich opracowań. W obecnej postaci 

zauważam jakąś niezrozumiałą próbę pogodzenia dwu rzeczy razem, a mianowicie przypisów 

i spisu Bibliografii. W gruncie rzeczy trudno mi jest nawet ustalić z ilu faktycznie pozycji 

korzystała Doktorantka, gdyż w podanym spisie pozycje się powtarzają i nie przedstawiają 

porządku alfabetycznego ani chronologicznego. 

 

4. Bilans ocenowy i konkluzje 

Stwierdzam jednak wyraźnie, że rozprawa przygotowana pod kierunkiem naukowym 

Pani Prof. zw. dr hab. n. med. Teresy Bernadetty Kulik, poza tym, że została przygotowana z 

wielką solidnością i starannością, stanowi ważny wkład do badań dotyczących kwestii o 

wielkiej doniosłości dla życia społecznego i nauk o zdrowiu w zakresie problematyki 

pielęgniarstwa. Stosownie zatem do wymogów Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455), zwróciłem uwagę na oryginalność 
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podjętej tematyki rozprawy, na jej strukturę oraz poprawność zastosowanych rozwiązań 

metodologicznych, jak też podkreślam trafność wyprowadzonych wniosków i stwierdzam, że 

wszystkie te kategorie zostały spełnione.  

Podkreślam oryginalność ujęcia problematyki, szczególnie wysoko oceniam podjęcie 

wieloaspektowej i trudnej analizy wyznaczonej tematem rozprawy oraz wysiłek 

odpowiadania na problem główny, jak też wykazanie się w rozprawie wysokim poziomem 

opanowania metodyki pracy naukowej. Stwierdzam zatem, że omawiana rozprawa w pełni 

spełnia wymagane przez prawo oraz obyczaj akademicki kryteria i wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim i na tej podstawie wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr Agnieszki 

Barańskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.    

 

           Kierownik  

Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL 

    
                                                                      Ks. prof. dr hab. Marian Nowak   

 

 

Lublin, dnia 10 maja 2019 r. 


