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Recenzja

Ro zprawy doktorskiej magi stra Remi giusza Gol4bka zatytvlow anej :

,, Ocena skutecznoici neuromobilizacji i wybranych zabiegdw fizykalnych u pacjent6w z

ze sp ol em cie i ni nadgar s tka "

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

Kierownik Zakladu Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie

Podstawa prawna sporz4dzenra rccenzji Ustawa - Prawo o szkolnictwie WZszym i nauce z

dnra 20 hpca 2018 roku (Dz. U . 2018 poz. 1668) w zw. z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 201 8

r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo o szkolnictwre wyLszym i nauce (Dz, U. 22018 r.,

poz. 1669) oraz uchwal4 Rady Wydzialu Nauk o Zdrowiu z dnia20l11l20l8 r.

Ocena metodologiczna pracy

Powierzona mi do recenzjr rozprawa doktorska ma klasyczny uldad kolejnych

rozdzial.ow. Liczy sobie l4cznre z zaL4cznikami 165 stron. Umreszczenie przed wstqpem

rczprawy wykazu uZytych w pracy skr6t6w znacznre ulatwia interpretacjg dalszych czgSci

dysertacji. Praca stylistycznie poprawna z nielicznymi odstgpstwami od ,,ars est scribere" z

zachowamem logiki wypowiedzi i bez zbgdnego epatowania treSci4, kt6ra nie bylaby istotna

merytorycznie.

Cel og6lny i cele szczegolowe badari oraz hipotezy badawcze zostaly sformulowane

prawidlowo rprzejrzyScie a opis grup badanych i organizacji badari sluzqcychrcalizacjr cel6w

nie budzi zastrzeAeh.

Zasady klasyfikacji chorych do udzialu w projekcie z uwzglgdnieniem lokacji do trzech



por6wnywanych grup (neuromobilizacji, neuromobilizacji i ultradzwigki oraz neuromobilizacji

i laseroterapia), w oparciu o klarownie przedstawione krl.terra wLqczenia i wykluczenia nie

budz4 w4tpliwoSci. Doktorant bardzo dokladnie opisal metodologig ocenianej w rozprawie

terapii w odniesieniu do poszczegolnych grup chorych, co pozwala czytelnikowi na dokladn4

interpretacj g poprawno S ci prowad zone go Ieczenia,

Zastosowane w pracy metody badania zar6wno te standardowe kliniczne jak i
neurofizjologrczne atakle metody oceny jakoSci zycia spelniaj4 calkowicie wymogt,,zlolego

klinicznego standardu diagnostycznego" i pozwalajq recenzentowi na kompleksow4 ocenE

poddanej badaniu metodyki usprawnianra. Szczeg6lnie wysoko oceniam biegloSi z jakq

doktorant porusza sig w obszarach neurofizjologii klinicznej.

Metody statystyczne u?yIe w rozprawie doktorskiej magistra Remigiusza Golqbka

speiniaj4 w pelni kryeria rzetelnoSci i wiarygodnoSci. Doktorant otrzymane wyniki poddal

anahzie statystycznej przy pomocy programu IBM SPSS Statistics 23. Dobor test6w byl

adekwatny do charakteru rczkladu wynik6w. Doktorant wykorzystal test Kolgomarowa -

Smirnowa do oceny normalnoSci rozkladu wynikow. Nie budzi zastrzeZeh uLycie

wielowymiarowej analizy wariancji w schemacie mieszanym. Zgodnte z zasadamr szluki za

istotny poziom istotnoSci doktorant przyiql wartoSi p<0,05,

Pozytywnie oceniam om6wienie wynik6w przeprowadzonych ptzez doktoranta, kt6re

zostaly zawarte na stronach 61 - 94 i cechuj4 siE przejrzystoSci4 i dobrym rozloheniem

,,akcent6w statystycznych". Pozytywnie oceniam zar6wno komentarze slowne jak i
kompatybilne z nimi tabele, ktorych grafika nie budzi istotnych zastrze\eh.

Dob6r pi6miennictwa wykorzystany w rozprawie jest bardzo dobry i satysfakcjonuj4cy

w odniesieniu do ich liczby (241) i treSci oraz wagi poruszanych problem6w. Swiadczy to o

systematycznej r rzetelnej pracy doktoranta w zakresie analizy bibliograficznej i glEbokim

zainteresowaniu poruszanymi w rozprawie doktorskiej problemami.

Ocena merytoryczna pracy

Jednostronicowy wstgp rczprary zostal napisany niezwykle zrgcznre przez doktoranta.

Pozwala on czylajqcemu na zrozumrenie intencji autora, kt6re sklonily go do podjgcia wlaSnie

tego tematu badawczego. Nastgpny w kolejnoSci podrozdzial zatytuNowany ,,Zagadmenia

og6lne" zawrera w sobie kompendium aktualnej wiedzy na temat: epidemiologii zespolu ciesni

nadgarstka, historii badafi tej patologii oraz uwarunkowaf patoanatomrcznych i

patofizjologicznych zespolu cieSni nadgarstka ( strony 13 - 18). Bardzo dobrze na stronach 19



i20 autor opisal objawy kliniczne tej jednostki chorobowej a na stronach 20 - 23 przyczyny jej

wystgpowania. ZastrzeZeh me budzi takze opis metod diagnostycznych stosowanych w

przypadkach tej patologii (strony 24 - 43) anawyrolnienie zasluguje podkreSlenie znaczenta

neurofizjologii klinicznej w tym obszarze. R6wnie satysfakcjonuj4cy jest opis metod leczenia

chorych z zespolem cieSni nadgarstka zawarty na stronach 45 i 5L Szczegolnie zwracauwagg

ruelelne om6wienie efektywnoSci metod fizykoterapeutycznych IloSi i adekwatnoSi cytowair

we wstgpie nadaje wiarygodnoSci treSciom przedstawianym przez autora.

Dyskusj a stawia niezwykle duZe wyma gania przed pisz4cym dysertacj g,,, C onditio s ine

quq non" jest w tym przypadku skomentowanie w oparciu o wyniki wlasne i wyniki prac

innych autor6w najistotniejszych treSci merytorycznych i spostrzezeri wynikaj4cych z

przeprowadzonych przez siebie badan, kt6rych wyniki zostaj4 przedstawione w osobnym

rozdziale. Doktorant to zadanie wykonal w spos6b odpowiedni. W pierwszej czgsci dyskusji w

spos6b bardzo dokladny i zgodny z dostgpnymt 2rodlami literaturowymi opisal aktualny stan

wiedzy dotycz4cy zagadnien zwiqzanych z przyczynami wystgpowania zespolu ciesni

nadgarstka, czEstotliwoSci4 jego wystgpowania oraz moZliwoSciami diagnostycznymi jakie

oferuje wsp6lczesna medycyna. Dla mnie szczeg6lnie cenne s4 informacje dotyczqce

moZliwoSci wykorzystania badari neurofizjologii klinicznej (monofrlamenty Semmes-

Weinsteina, kolowy dyskryminator czucia. cyrkiel Webera) w tym celu, Dla potwierdzenia

swojego toku rozumowania doktorant wykorzystal vrrystarczaj1cq liczbE wiarygodnych

publikacji ztecenzowanych czasopism naukowych (strona 97 i98). R6wnie du24 sumiennoSci4

wykazal sig doktorant przytaczaj4c wynikibadafi innych autor6w dotycz1cych efektywno6ci

stosowania metod frzykoterapii i kinezyterapii, ze szczegolnym zwr6ceniem uwagi na

laseroterapig, terapig ultradzwigkami i neuromobilizacji, w leczeniu objawowym chorych z

zespolem cieSni nadgarstka (strony 98 - 104). W tej czgsci dyskusji autor zwr6cil uwagg na

szereg rozntc metodologrcznych w obszarze badawczym analizowanych projekt6w, kt6re

mogly wplyn4i na jednoznacznolc opinii o skutecznoSci przedstawianych metod. Uczciwie na

stronie 98 wwersach24r25 autor napisal, 2etakakonfiguracjazabiegowjak4poddal anahzie

w swojej dysertacji (neuromobilizacji i ultradZwigki lub neuromobilizacji i laser) nie byla

dotychczas poddana weryfikacji naukowej w Swiatowym lub krajowym piSmiennictwie. St4d

teZ nremoZliwe bylo odniesienie sig przy analizie wlasnych wynik6w badah do prac innych

autor6w. Jednakze w tym aspekcie zabraldo mi chociazby kilkunastu zdaf, w dyskusji, w

kt6rych autor podkreSlilby wartoSi swoich badari podkreSlaj4c innowacyjnoSd zastosowanego

algorytmu terapeutycznego co zawarlem we wnioskach koricowych recenzji,



Uwagi krytyczne

Chc4c sig w pelni wywrqzac z powierzonych mi przez Pani4 Dziekan, Prof. dr hab.

n.med. Ireng Wroriskq obowi4zk6w recenzentapragnQ zwrociI uwagg na kilka aspekt6w pracy,

kt6re w moim przekonaniu powinny zostad poprawione przed ewentualn4 publikacj4 wynik6w,

w kt6rymkolwiek z recenzowanych czasopism,

1. Bl4d edycyjny na stronie 13 - wers 8 - nieprawidlowa kolejnoSi cytowanych

pozycjr - powinien by6 uzyly ci4g rosn4cy a w tym przypadku liczba 93

poprzedzaliczbE 65.

Relatywnie nieliczne blgdy deklinacyjne - przykladowo na stronie 20 w wersie

I r2 autor napisal: ,,pacjent nie jest w stanie obj4i rEk4 okr4gly przedmiot" a

zgodnie z zasadami gramatyki zdanie powinno kohczyc sig sformulowaniem

,,.,.okr4glego przedmiotu". Warto to jeszcze raz ptzeanalizowac pod k4tem

poprawnoSci jgzykowej o ile finalnym efektem ma byd publikacja w jgzyku

polskim.

ZauwaZylem nieliczne blgdy gramatyczne-przykLadowo na stronie 20 wwersie

7 4 autor nap i s al :,, strzepniec ie" zamtast,, strzepni gcie ".

W niekt6rych partiach tekstu pojawiaj4 sig sformulowania ,,Zargonowe" -
przykladowo na stronie 24 wers 1,3 - ,,zebrai wywiad" a poprawniej byloby

,,przeprowadzic badanie podmiotowe" tym bardziej, 2e w dalszej czgSci

rozprawy doktorant posluguje siE juz terminem ,,badanie podmiotowe",

Na stronie 54 w podrozdziale ,,Hipotezy badawcze" doktorant zaklada, 2e

najlepszym wyborem terapeutycznym jest polqczenie neuromobilizacji i

ultrad?wigk6w ale powstaje pytanie o podstawg tej opcji. W poprzednich

partiach tekstu nie znalazlem informacji, kt6re usprawiedliwialyby wlaSnie tak4

koincydencj g zabieg6w.

W podrozdziale ,,dyskusja" rzuca sig w oczy brak odniesieri wlasnych wynik6w

do wynikow prac innych autor6w. Jednakze doktoranta usprawiedliwiafakt, ze

przedstawiony w pracy system leczenia czyli po\qczenie neuromobilizacjt z

ultradzwigkami nie byl dotychczas opisywany w literaturze przedmiotu. W

przygotowaniu publikacji sugerowalbym uzupelnienie dyskusji, o kr6tki akapit

wyj aSniaj4cy ten problem.
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Podsumowanie

Rozprawa doktorska magistra Remigiusza Gol4bka jest nowatorska w zakresie

wnikliwej oceny moZliwoSci terapeutycznych zastosowanego algorytmu leczenia. Badania

zostaly przeprowadzone bardzo ruetelme w oparciu o bardzo dobr4 analizE statystycznq.

W zwiqzku z pov,rylszym, mam zaszczyt prosi6 Pani4 Dziekan Wydzialu Nauk o

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wysok4 Komisjg o dopuszczenie magistra

Remigiusza Got4bka do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Kierownik Katedry Xehabffiji i Fizjoterapii

Uniwersytetu Med im. 16r ola Marcinkowski e go w Poznaniu

Dr hab. yslaw Prof. UM


