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Recenzja rozprawy doktorskiej 

lek. Pauli Jankowskiej  

Analiza przyczyn skierowań pacjentów do 18. roku życia  

do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Dziecięcego na przykładzie 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w 

Chełmie 

 

 Przedłożona do recenzji praca doktorska lek. Pauli Jankowskiej   pt.: “Analiza przyczyn 

skierowań pacjentów do 18. roku życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału 

Dziecięcego na przykładzie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala w Chełmie” została wykonana w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr hab.n. med. Ewy Rudnickiej-Drożak.  

Opieka zdrowotna nad populacją 0-18 lat to jedno z kluczowych zadań zarówno dla 

organizatorów systemu ochrony zdrowia, jak i pracujących i udzielających świadczeń 

zdrowotnych. Szczególne zadania i obowiązki spoczywają na systemie ratownictwa 

medycznego, będącego wspólną część systemu ochrony zdrowia zarówno dla pacjentów 

pediatrycznych, jak i dla dorosłych.   Zadania te realizuje również istniejący od 16 listopada 

1998 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (SPWSZ) w Chełmie r., 

który jest jedynym szpitalem specjalistycznym na terenie powiatu chełmskiego, oddalonym o 

ok. 70 km od sąsiednich szpitali specjalistycznych.  W skład jego struktur wchodzą oddziały 

szpitalne (w tym Oddział Dziecięcy) oraz Zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbami 

Przyjęć. 
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 W zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi postuluje się o stałe dostosowywanie 

infrastruktury i zarządzania zasobami ludzkimi szpitali do szybko zmieniających się potrzeb. 

Dlatego tak istotne wydaje się prowadzenie pogłębionych analiz pozwalających ocenić bieżące 

potrzeby populacji dziecięcej na danym terenie, co w sposób naturalny stało się  dla lek. Pauli 

Jankowskiej  zachętą do podjęcia badań  w tym zakresie.  

Praca posiada układ typowy dla rozprawy doktorskiej i zawarta jest na 115 stronach 

podzielonych na następujące rozdziały: wstęp, cel pracy i hipotezy badawcze, materiał, metoda 

i organizacja badań, wyniki badań, omówienie wyników i dyskusja, wnioski, spis tabel, 

wykresów i rycin,  piśmiennictwo oraz aneks.  Całość poprzedzona jest wykazem stosowanych 

w pracy skrótów.  

We „Wstępie” autorka omawia najważniejsze krajowe i międzynarodowe akty prawne 

regulujące uprawnienia dzieci w zakresie opieki zdrowotnej. Szczegółowo charakteryzuje 

również organizację systemu ochrony zdrowia nad dzieckiem, zwracając przy tym uwagę na 

wyniki  kontroli stanu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w latach 

2015-2017, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Omawiając zagadnienia 

Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych wskazuje na wykazywaną wysoką liczbę zgłoszeń 

pacjentów niebędących w stanie zagrożenia życia, co istotnie wydłuża czas oczekiwania 

pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnych świadczeń medycznych. 

 W kolejnym rozdziale „Cel pracy” autorka uzasadnia podjęcie badań mających 

zobrazować problemy zdrowotne populacji pediatrycznej poprzez analizę zgłoszeń pacjentów 

w wieku 0-18 lat do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Dziecięcego w 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie. 

Szczegółowe cele badania zostały sformułowane w postaci hipotez badawczych.  

Kolejny rozdział zawiera opis metodologii badania. Jako narzędzie badawcze 

wykorzystano analizę retrospektywną dokumentacji medycznej pacjentów w wieku 0-18 lat 

zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbami Przyjęć oraz Oddziału 

Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 

Chełmie w latach 2013-2018. Przygotowana ankieta badawcza obejmowała dane dostępne w 

dokumentacji medycznej łącznie z rozpoznaniami wstępnymi oraz końcowymi zgodnymi z 

Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10. Na udostępnienie dokumentacji medycznej 

pacjentów oraz wykorzystanie pozyskanych danych do analizy uzyskano zgodę dyrekcji 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie  

Analizę statystyczną uzyskanych wyników wykonano za pomocą programu Microsoft 
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Excel oraz pakietu statystycznego R w wersji 4.0.5., zastosowano przy tym odpowiednio 

dobrane, złożone metody statystyczne.  

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie nr KE-0254/301/2018.  

W rozdziale “Wyniki “ autorka szczegółowo analizuje dane zebrane dla 6526 dzieci w 

wieku 0-18 lat, korzystających ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbami Przyjęć 

(SOR/IP). Analizie poddano także grupę 2315 pacjentów przyjętych do Oddziału Dziecięcego. 

Uzyskane wyniki, po poddaniu ich wnikliwej, zawartej na 35 stronach dyskusji, stały się 

podstawą do opracowania ostatecznych wniosków.   

Lek. Paula Jankowska stwierdza, iż na przestrzeni badanych lat obserwuje się 

zwiększenie liczby przyjęć pacjentów pediatrycznych do SOR/IP. Wśród najczęstszych 

przyczyn zgłoszeń pacjentów pediatrycznych są urazy oraz dolegliwości bólowe brzucha. 

Zakażenia dolnych dróg oddechowych (przede wszystkim zapalenia płuc) oraz nieżyt 

żołądkowo-jelitowy są najczęstszą przyczyną hospitalizacji w Oddziale Dziecięcym. 

Większość pacjentów SOR z IP jest wypisywana do domu, a tylko niewielka ich część wymaga 

przyjęcia do oddziałów szpitalnych. W wielu przypadkach o łagodnym i umiarkowanym 

nasileniu objawów chorobowych u dzieci, wizyty w oddziale ratunkowym można byłoby 

uniknąć, gdyby wprowadzono interdyscyplinarne zmiany dotyczące funkcjonowania 

Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, np. utworzenie chirurgicznych, całodobowych punktów 

pomocy doraźnej lub oddziałów pobytów krótkoterminowych. Zwraca także uwagę na 

znaczenie efektywnej edukacji rodziców dzieci. 

Autorka wnioskuje również, że analiza sezonowości i zmienności dobowej 

hospitalizacji na SOR i Oddziale Dziecięcym stanowi cenną wskazówkę dla rozplanowania 

miejsc oraz efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, w tym potrzeby całorocznego 

utrzymywania rezerwy łóżkowej oraz zwiększenia zatrudnienia personelu w godzinach 

najwyższej liczby zgłoszeń pacjentów. 

Piśmiennictwo, w większości z lat 2010-2021, które przytacza w pracy autorka objęło 

117 pozycji (w tym odnośniki do stron internetowych), uporządkowanych zgodnie z 

kolejnością ich cytowania w treści pracy.  

Podsumowanie:  

Podjęcie przez lek. Paulę Jankowską badań będących podstawą przedstawianej 

rozprawy doktorskiej uważam za ważne zarówno z naukowego, jak też praktycznego  punktu 

widzenia. Uzyskane dane o przyczynach i częstości hospitalizacji w populacji dziecięcej mogą 



   
 

4 
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

zachęcać do analiz systemowych, a także wykorzystania ich do planowania w zakresie potrzeb 

szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wysoką ocenę pracy uzasadnia sposób formułowania 

hipotez badawczych, zaplanowany i wykorzystujący szeroki zakres metod statystycznych 

sposób analizy wyników, a także wykazana w dyskusji szeroka wiedza o  zasadach organizacji 

i aktualnych rozwiązaniach stosowanych w  ochronie zdrowia. Wnioski które autorka 

przedstawia, mają wysoką wartość kliniczną oraz wnoszą istotny wkład we współczesną wiedzę 

medyczną. Mogą być również podstawą dla dalszych badań i wdrożeń do szerszego 

zastosowania w rozwiązaniach systemowych.  

Dlatego też, uwzględniając wszystkie powyżej przedstawione elementy oceny rozprawy 

na stopień doktora nauk medycznych lek. Pauli Jankowskiej pt.: „Analiza przyczyn skierowań 

pacjentów do 18. roku życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Dziecięcego na 

przykładzie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w 

Chełmie” stwierdzam, iż przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia warunki 

określone w art.13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U. nr 65, poz. 595 z poźn.zm.) w związku z art. 

179 ust. i ustawy z dnia 3 lipca 2018r. (przepisy wprowadzające ustawę) – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018r. poz.1669 z późn.zm.).  

W związku z powyższym mam zaszczyt wnosić do Wysokiej Rady Naukowej Kolegium 

Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lek. Pauli 

Jankowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

      Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW 
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