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 Choroby układu sercowo-naczyniowego należą do jednych z najgroźniejszych, 

gdyż znajdują się wciąż na pierwszym miejscu pod względem częstości zgonów. Bogata 

literatura dotycząca epidemiologii i etiopatogenezy tych chorób wskazuje na istotną rolę 

zmiennych psychologicznych wśród czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. 

Od połowy ubiegłego stulecia prowadzone badania psychologiczne wśród tych chorych 

wskazywały na pewne cechy osobowości i wzór zachowania A oraz silny aktualnie 

przeżywany stres jako czynniki ryzyka zawału serca. Stąd też choroby te określano jako 

psychosomatyczne. Oznaczało to konieczność uwzględnienia, nie tylko w diagnozie ale także 

w procesie leczenia i rekonwalescencji obok objawów somatycznych, także czynników 

psychologicznych.  

 Choroby serca, charakteryzujące się zróżnicowanym przebiegiem i stopniem nasilenia 

objawów, stanowią poważne zagrożenie  zdrowia i życia chorych.  Najczęściej dotykają ludzi 

w średnim wieku, zakłócają  możliwość pełnienia dotychczasowych ról społecznych, 

realizacji celów i planów życiowych, uznawanych dotąd wartości, aż po zdrowie i życie, 

stanowiąc stres o szczególnej sile. Rozpoznanie zawału serca, powodującego znaczne 

ograniczenia w sferze fizycznej, ruchowej i psychicznej oraz poznawczej wymusza 

konieczność „przekonstruowania” dotychczasowego życia potęgując niepewność własnej 

przyszłości u chorych. Niepewność jutra i zablokowanie perspektyw na przyszłość stanowi 

źródło  przeżywanego przez chorego lęku i towarzyszących mu stanów depresyjnych, które 

mogą potęgować objawy poważnej choroby somatycznej i obniżać jakość życia. 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska ukazuje podjęcie przez Doktorantkę próby 

wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie pomocy chorym w dążeniu 

do odzyskania zdrowia i jakości życia. 

 



2 
 

Ocena merytoryczno-formalna pracy. 

 Rozprawa doktorska zawiera 147 stron, składa się z 4 rozdziałów i wniosków,  

streszczenia w języku polskim i angielskim oraz aneksu zawierającego 5 załączników. 

Praca została napisana w oparciu o 276 pozycji (w większości w języku angielskim) 

oraz badania własne przeprowadzone z zastosowaniem istniejących technik badawczych 

i własnych, skonstruowanych dla celów pracy. 

 W rozdziale pierwszym zatytułowanym Wstęp, który jest zarazem częścią teoretyczną 

pracy, Doktorantka przedstawia w sposób niezwykle lakoniczny charakterystykę chorób 

układu sercowo-naczyniowego, epidemiologię i etiopatogenezę oraz czynniki ryzyka 

medyczne i psychologiczne, wśród których wymienia mechanizmy behawioralne związane 

z zachowaniami ryzykownymi (palenie papierosów, alkoholizm, nieprawidłowe odżywianie 

i brak ruchu) oraz mechanizmy patofizjologiczne „występujące w zaburzeniach 

psychopatologicznych, takich jak depresja, lęk i wzmożona reaktywność na stres”.  

Do czynników psychologicznych zalicza cechy osobowości: wrogość, tłumiona agresja, 

skłonność do rywalizacji oraz stres, który traktuje jako „przeciążenie psychologiczne, 

emocjonalne i fizyczne” (s. 8). 

W podrozdziale Emocjonalne komponenty chorób układu sercowo-naczyniowego 

Doktorantka charakteryzuje stres z biologicznego punktu widzenia przedstawiając 

mechanizmy neurofizjologiczne, zaś style radzenia sobie ze stresem określa jako „próbę 

odpowiedzi człowieka na subiektywną ocenę bodźców i zagrożeń płynących ze środowiska” 

(s. 11) oraz opisuje reakcje lękowe i depresyjne.  

W podrozdziale piątym, dotyczącym roli poczucia koherencji i uważności 

w chorobach kardiologicznych, Doktorantka cytuje dane wskazujące na negatywną rolę 

niskiego poziomu poczucia koherencji w chorobach układu sercowo-naczyniowego. 

„Uważność” określa jako „nieoceniającą samoobserwację”, którą traktuje jako modyfikator 

stylu życia. Kolejny podrozdział Wstępu to omówienie profilaktyki i rehabilitacji włącznie 

z tzw. interwencją psychologiczną. Część teoretyczną zamyka charakterystyka treningu 

uważności. 

 Należy podkreślić, że Wstęp oparty jest na bogatej literaturze medyczno-

psychologicznej, jednakże nie do końca spełnia wymagania stawiane części teoretycznej 

rozprawy doktorskiej. Charakterystyczny jest brak definicji istotnych dla pracy problemów 

lub są one niepełne, jak w przypadku stresu, który jest nie tylko „przeciążeniem (por. s. 8). 

Niektóre informacje wprowadzają Czytelnika w błąd, jak w przypadku stylów radzenia, które 

nie są „odpowiedzią na subiektywną ocenę” sytuacji. Zgodnie z literaturą psychologiczną 
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style to względnie stałe dyspozycje osobowościowe do zmagania się ze stresem w sposób 

charakterystyczny dla danego człowieka. Zamienne traktowanie stylów radzenia 

ze strategiami, które są uwarunkowane subiektywną oceną sytuacji, pojawia się w wielu 

miejscach pracy. 

 Rozprawa doktorska ma charakter interdyscyplinarny, medyczno-psychologiczny, 

dotyczy zmagania się pacjentów z chorobą somatyczną serca a jej istotą jest ukazanie 

diagnozy i formy pomocy psychologicznej tym chorym z zastosowaniem treningu uważności. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że praca została napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab.  

Alicji Nasiłowskiej-Barud, Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, która jest psychologiem klinicznym - wysokiej klasy ekspertem 

w dziedzinie chorób układu sercowo-naczyniowego. 

 Rozdział drugi rozprawy zatytułowany Pacjenci i metody badań zasadniczo dotyczy 

metodologii badań własnych. Powołując się na literaturę światową, Doktorantka 

sformułowała problem badawczy pracy jako próbę zaadaptowania i włączenia treningu 

uważności do programu rehabilitacji kardiologicznej pacjentów. Cel pracy określony jako: 

”Wpływ treningu uważności na wybrane cechy psychofizyczne osób z chorobami układu 

sercowo-naczyniowego” jest tożsamy z tematem rozprawy doktorskiej. Cele szczegółowe 

dotyczyły określenia „zmian jakie zachodzą w procesach psychicznych (…) pacjentów 

Uzdrowiska Nałęczów po udziale w 10-dniowym treningu uważności” w zakresie: radzenia 

sobie ze stresem, poziomu depresji, poczucia koherencji i samoświadomości. 

Należy zaznaczyć, że istotą badań naukowych jest formułowanie hipotez w oparciu 

o istniejącą literaturę dotyczącą badanego problemu oraz ich weryfikacja empiryczna.  

W przedstawionej do recenzji pracy brak hipotez. Można jedynie domniemywać, że cele 

szczegółowe sformułowane w formie pytań mogą pełnić niejako funkcję hipotez. 

Dobór grupy badanych był celowy a nie losowy, badano pacjentów Uzdrowiska 

Nałęczów, którzy wyrazili zgodę na udział w treningu. Jako metodę zastosowano 

eksperyment. Do badań zakwalifikowano 100 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu 

sercowo-naczyniowego, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach. 

Grupę eksperymentalną tworzyli pacjenci, którzy wyrazili chęć udziału w 10-dniowym 

treningu uważności, pozostali zaś stanowili grupę kontrolną. Ostatecznie w badaniach wzięło 

udział 70 chorych: w grupie eksperymentalnej 38 osób (I), zaś w grupie kontrolnej 32 osoby 

(II). W grupie eksperymentalnej były 23 kobiety i 15 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 

M=55,44. Grupa kontrolna składała się z 12 kobiet i 20 mężczyzn ze średnią wieku M=61,5. 

Każda grupa była badana kompletem testów na początku i na końcu turnusu. Zmienną 
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różnicującą te grupy był udział w 10-dniowym treningu uważności prowadzonym 

przez psychologa. Badane grupy różniły się w sposób statystycznie istotny wiekiem i płcią. 

 W badaniach zostały zastosowane standardowe techniki kwestionariuszowe: 

do pomiaru poziomu depresji, lęku jako stanu i jako cechy, poczucia koherencji i strategii 

radzenia sobie ze stresem. Wywiad kliniczny obejmował 14 pytań, przy czym 9 z nich 

stanowiło metryczkę a pozostałe 5 dotyczyło posiadania nałogów, wsparcia, przeżywania 

stresu, uprawiania sportu i odżywiania, na które należało odpowiedzieć TAK lub NIE.

 Główną techniką zastosowaną w badaniach był trening uważności polegający 

na skupianiu uwagi chorego na własnym oddechu, poznawaniu własnego ciała 

i obserwowaniu własnych myśli, aż po uzyskanie świadomości własnych myśli. Trening 

uważności opiera się na autosugestii, polega na prowadzeniu uczestnika poprzez 

poszczególne doznania oddechowe, cielesne oraz umysłowe. W celu uchwycenia efektów 

treningu uważności została skonstruowana ankieta własna mierząca uważność, która 

zawierała 10 twierdzeń z możliwością odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta od NIE 

do TAK. Badani wypełniali ją przed rozpoczęciem treningu oraz po jego zakończeniu 

w wersji II rozszerzonej o 11 pytanie otwarte; co zmieniło się na lepsze po treningu? 

W analizie wyników oprócz podstawowych statystyk opisowych zastosowano: test Wilcoxona 

i U Manna-Whitney`a oraz test t do badania poziomu istotności różnic. Obliczenia wykonano 

przy pomocy pakietu statystycznego Statistica 10.0. 

Rozdział drugi zamyka charakterystyka grup: eksperymentalnej i kontrolnej pod kątem 

danych socjodemograficznych oraz diagnozy medycznej tj. chorób sercowo-naczyniowych. 

Generalnie grupy te różnią się w sposób statystycznie istotny pod względem wieku i płci, 

zaś podobne są pod względem danych demograficznych np. około połowa badanych z każdej 

grupy nie jest czynna zawodowo, pozostaje na emeryturze lub rencie, mimo iż w grupie 

kontrolnej znajdują się osoby starsze wiekiem. Charakterystyka grup ze względu na rodzaj 

przebytej choroby wprowadza pewien zamęt, gdyż dane procentowe nie sumują się do 100% 

ale je przekraczają. 

 Zasadnicza, empiryczna część pracy została przedstawiona w rozdziale 3, 

który zawiera 4 podrozdziały wynikające ze sposobu analizy wyników badań. 

Dokonano analizy porównawczej zmiennych psychologicznych: między grupami 

(I eksperymentalną, II kontrolną) przed rozpoczęciem treningu uważności, 

w grupie I eksperymentalnej przed i po treningu, w grupie II kontrolnej przed i po treningu 

oraz między grupami I i II po zakończeniu treningu uważności. 
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Analiza porównawcza między grupami I i II przed rozpoczęciem treningu, dokonana 

za pomocą testu t – istotności różnic nie wykazała zasadniczych różnic między grupami 

w zakresie badanych zmiennych psychologicznych. Jednakże chorzy z grupy I istotnie 

częściej w sytuacjach stresowych przeżywali poczucie krzywdy i oskarżali siebie 

oraz posiadali niższe poczucie zaradności. Natomiast chorzy z grupy II w sytuacjach 

stresowych istotnie częściej sięgali po środki psychoaktywne ale odznaczali się wyższym 

poczuciem zaradności. Wyniki ankiety zastosowanej do pomiaru uważności nie wykazały 

istotnych różnic między grupami przed rozpoczęciem treningu. 

Porównanie wyników badań w grupie I – eksperymentalnej przed i po treningu 

uważności wykazało istotne statystycznie częstsze stosowanie strategii planowania, akceptacji 

siebie i ograniczenie strategii zaprzeczania po treningu, istotne obniżenie ogólnego poziomu 

depresji i objawów depresji, obniżenie lęku jako stanu i cechy, ukazało wzrost rozumienia 

sygnałów płynących z somy, poczucia radości oraz świadomości swoich myśli i przekonań.   

Natomiast ujawnił sie brak istotnych różnic w poziomie poczucia koherencji. 

 Analiza porównawcza wyników badań w zakresie zmiennych psychologicznych 

w grupie II – kontrolnej przed i po treningu uważności ukazała w sposób istotny zmniejszenie 

stosowania strategii unikowych i zaprzeczania, znaczne obniżenie ogólnego poziomu depresji, 

poczucia winy i  niezdolności do pracy oraz zaznaczył się spadek ogólnego poczucia 

koherencji przy równoczesnym utrzymaniu lęku jako stanu i cechy na dotychczasowym 

średnim poziomie. Zaznaczył się brak jakichkolwiek zmian w zakresie wskaźników ankiety 

uważności. 

 Ostatecznie dokonano analizy porównawczej wyników w zakresie zmiennych 

psychologicznych między grupami I-eksperymentalną i II-kontrolną po zakończeniu treningu 

uważności. W grupie eksperymentalnej zaznaczył się u chorych wzrost strategii planowania, 

akceptacji siebie i aktywnego działania oraz lepsze rozumienie reakcji własnego ciała 

i przeżywanych emocji. Natomiast ujawnił się niższy poziom depresji przy równoczesnym 

oskarżaniu siebie za niepowodzenia oraz brak istotnych różnic w poziomie przeżywanego 

lęku  poczuciu koherencji. 

 Dodatkowo zostały przedstawione 5-krotne pomiary poziomu ciśnienia krwi w grupie 

eksperymentalnej i kontrolnej oraz  obliczono  współczynnik ilorazu szans OR wystąpienia 

epizodu depresji i nasilenia lęku po zastosowaniu treningu uważności, który w grupie 

eksperymentalnej wynosił OR=1.31, zaś w II-kontrolnej OR=1,16. Oznacza to, że po treningu 

uważności w grupie eksperymentalnej o 31 % wzrosła szansa na obniżenie się objawów 

depresji w porównaniu z grupą kontrolną. Wątpliwości budzi fakt, dlaczego przedstawiono 
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tylko 5-krotne pomiary poziomu ciśnienia w czasie dwóch tygodni w porównywanych 

grupach? Należałoby spodziewać się u tych chorych przebywających w sanatorium 

codziennego pomiaru ciśnienia lub też wielokrotnego w ciągu dnia. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań Doktorantka sformułowała wnioski, 

które wynikały z porównania zmiennych psychologicznych i ujawnionych statystycznie 

istotnych różnic między porównywanymi grupami.  

Podsumowując przedstawioną wyżej ocenę merytoryczno-formalną recenzowanej 

dysertacji należy stwierdzić: 

Praca dotyczy interesującego i niezwykle ważnego problemu z punktu widzenia zdrowia 

jednostkowego i społecznego chorych po przebytym zawale serca, wskazując na czynniki 

psychologiczne i społeczne sprzyjające rekonwalescencji i podniesieniu jakości życia chorych 

z chorobą niedokrwienną serca. Na szczególne podkreślenie zasługuje zgromadzenie bogatej 

literatury przedmiotu (276 pozycji), przy czym należy dodać, że w większości jest to literatura 

medyczno-psychologiczna o charakterze opisowym a nie wyjaśniającym. 

W części teoretycznej Doktorantka w sposób niezwykle lakoniczny przedstawiła 

szereg kluczowych dla pracy zagadnień. Zaznacza się jednak wyraźny brak podstawowych 

definicji np. stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz znaczących pozycji 

bibliograficznych, odnoszących się do tej problematyki, która jest istotna z punktu widzenia 

pracy. Zamiennie używane są pojęcia styl, strategia (s. 41, s.54, s. 96 etc…) i nie wiadomo, 

co one oznaczają? Druga wątpliwość wynika z pierwszej, skoro nie znamy definicji 

podstawowych dla pracy pojęć np. lęku, stresu, którego definicja podana jako przeciążenie na 

s. 8, nie wyczerpuje jego złożoności, to w jaki sposób należy interpretować otrzymane 

z badań wyniki? 

Problematyka lęku jest przedmiotem zainteresowania nie tylko psychologów, ale także 

lekarzy różnych specjalności, gdyż jest to podstawowy czynnik w psychopatologii pełniący 

albo rolę jednego z czynników ryzyka, lub potęgującego już istniejące  schorzenia (podejście 

psychosomatyczne i somatopsychiczne), odgrywa znaczącą rolę także w schorzeniach 

somatycznych i kardiologicznych. Wydaje się, że dla celów niniejszej pracy bardzo przydatna 

mogłaby okazać się koncepcja lęku Kępińskiego (1972, 1977), wywodząca się z medycyny 

i bardzo dobrze w niej osadzona, wyróżniająca 4 rodzaje lęku, biologiczny, społeczny, 

moralny i dezintegracyjny. 

We Wstępie będącym częścią teoretyczną pracy uwidacznia się brak odniesienia 

omawianej problematyki do ogólnej teorii psychologicznej, która mogłaby stanowić podstawę 

do interpretacji otrzymanych wyników z badań. Brak osadzenia badanej problematyki 
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w ogólnej teorii psychologicznej w znacznym stopniu ogranicza możliwości uogólniania 

wyników i ukazania psychologicznych mechanizmów funkcjonowania chorych, a więc 

zastosowania otrzymanych wyników z badań do praktyki psychologicznej. 

 Rozdział drugi dotyczący metodologii badań własnych budzi pewne wątpliwości, 

począwszy od sformułowania celu badań, który jest tożsamy z tytułem pracy i dotyczy: 

Wpływu treningu uważności na wybrane cechy psychofizyczne osób z chorobami układu 

sercowo-naczyniowego”, aż po brak, typowych dla badań naukowych, założeń i hipotez 

badawczych. Podobne wątpliwości budzi dobór grup badanych - celowy a nie losowy, 

niewielka ilość osób badanych (70 osób, I grupa- eksperymentalna 38 osób, II-kontrolna 

32 osoby), brak homogeniczności grup (różniły się istotnie wiekiem i płcią), utrudniającej 

dokonywanie porównań oraz zastosowane techniki: kwestionariusze, ankieta, wywiad. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje zastosowanie w badaniach psychologicznych 

metody eksperymentu, zaś jego efekty mierzone za pomocą ankiety uważności 

skonstruowanej do tego celu, zawierającej pytania o wysokim poziomie ogólności mogą 

budzić pewne zastrzeżenia, czego de facto one dotyczą a w konsekwencji jakości 

otrzymanych wyników. Kwestionariusz wywiadu zawierający głównie metryczkę 

nie do końca spełnia kryteria wywiadu klinicznego. Pewne zastrzeżenia budzi także 

zastosowanie Inwentarza Mini-Cope S. C. Carver`a do badania strategii radzenia sobie 

ze stresem, gdyż wątpliwe jest określenie strategii radzenia na podstawie dwóch odpowiedzi. 

Można jedynie brać pod uwagę ogólny wynik radzenia sobie ze stresem. 

Należy podkreślić, że wyniki badań porównawczych zamieszczone w rozdziale 

trzecim zostały przedstawione w sposób przejrzysty, konsekwentny, czytelny zarówno 

w tabelach jak i na wykresach, zaś na końcu każdej z czterech grup zamieszczono 

podsumowanie wyników. Pewną niezręcznością jest przedstawianie tych samych wyników 

w tabeli i w formie wykresu. Autor rozprawy powinien dokonać wyboru, które wyniki należy 

przedstawić w tabeli, które zaś zilustrować na wykresie. 

W analizie wyników badań Doktorantka zastosowała podstawowe metody 

statystyczne: średnią,  medianę, odchylenie standardowe i test t - istotności różnic między 

grupami. W pracy doktorskiej należałoby oczekiwać bardziej zaawansowanej analizy 

statystycznej. Zaznacza się brak modelu teoretycznego pracy, wynikający z braku przyjęcia 

teorii psychologicznej jako podstawy interpretacji wyników badań. Stąd  pewne wątpliwości 

budzi interpretacja otrzymanych wyników np. s.73 …badani grupy II (…), przeżywali objawy 

niższego niepokoju i lęku (X2) oraz reagowali nieco wyższym lękiem (X1). 
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Praca ma wyraźnie charakter psychometryczny, Doktorantka przedstawiła analizę 

badań porównawczych dwóch grup chorych po zawale serca pozostających w leczeniu 

sanatoryjnym. Czynnikiem różnicującym grupy był trening uważności prowadzony 

przez psychologa w grupie eksperymentalnej przez 10 dni. Analiza porównawcza wykazała 

pewne różnice między grupą eksperymentalną i kontrolną. Jednakże przy 

tak zaprojektowanym badaniu można jedynie pokazać jak jest, natomiast trudno 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, jakie psychologiczne mechanizmy leżą 

u podstaw tych różnic. Rodzi się zatem pytanie, na ile prezentowane zmiany 

w funkcjonowaniu chorych po zawale serca wiążą się z zastosowaniem w okresie 

rekonwalescencji chorych treningu uważności, na ile zaś wynikają z poprawy ich stanu 

somatycznego w wyniku leczenia i pogodzenia się  chorobą w miarę upływu czasu 

oraz obiektywizacji własnej sytuacji zdrowotnej sprzyjającej akceptacji życia z chorobą?  

Brak analizy korelacyjnej otrzymanych wyników w pracy uniemożliwia odpowiedź 

na postawione pytania. Natomiast zastosowanie teorii stresu psychologicznego 

do otrzymanych wyników z badań pozwoliłoby na przyjęcie przypuszczenia, że otrzymane 

różnice w poziomie badanych zmiennych psychologicznych między grupami, są nie tylko 

rezultatem zastosowanego treningu uważności ale także czasu trwania i dynamiki choroby. 

W miarę upływu czasu trwania choroby i poprawy stanu zdrowia zmniejsza się nasilenie 

negatywnych emocji, które powodują zmianę stosowanych mechanizmów obronnych 

czyli zmniejszenie zaprzeczania na korzyść obiektywizacji sytuacji, sprzyjającej akceptacji 

choroby i samego siebie, która poprawia relacje społeczne i pozwala na funkcjonowanie 

w rolach społecznych, zwłaszcza u kobiet. Potwierdzają to wyniki badań grupy 

eksperymentalnej, w której jest zdecydowana przewaga kobiet. Niepokojące w tej grupie jest 

dalsze utrzymywanie się obwiniania siebie, mimo przebytego treningu uważności, które może 

być wtórnym źródłem negatywnych emocji niekorzystnych dla procesu zdrowienia 

i pośrednio wskazuje, że trening zmniejsza przeżywany niepokój oraz poprawia nastrój 

chorego. Jednakże dla skutecznego zmagania się z chorobą konieczna jest indywidualna praca 

z psychologiem-psychoterapeutą w celu przekonstruowania sposobu myślenia o sobie, 

większej akceptacji siebie a w konsekwencji zmiany negatywnych emocji na bardziej 

pozytywne, wynikające z samoakceptacji siebie jako osoby po przebytej chorobie serca. 

Potwierdzają to także wyniki badań grupy kontrolnej, nie biorącej udziału w treningu 

uważności, wskazujące na zmniejszenie się strategii unikowych i mechanizmu zaprzeczania, 

obniżenie się poziomu depresji i poczucia winy w miarę upływu czasu i nabywania 

pozytywnego doświadczenia ukazującego, że można żyć z chorobą akceptując pewne 



9 
 

ograniczenia z niej wynikające. W konsekwencji nasuwa się wniosek, że trening uważności 

nie jest konieczny w rekonwalescencji wszystkich chorych po zawale serca, gdyż wyniki 

badań grupy kontrolnej wskazują na dobrą adaptację do przebytej choroby bez udziału w 

treningu, co więcej trening nie może zastąpić indywidualnej pracy psychologa z chorym, 

może być jedynie jedną z technik w kompleksowej psychoterapii chorych po zawale serca. 

Pozostaje jeszcze pytanie wynikające z postawionego celu pracy, który jest tożsamy 

z jej tytułem: Jaki jest wpływ treningu uważności na wybrane cechy psychofizjologiczne  

osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego? 

 Biorąc pod uwagę przedstawiony w rozprawie materiał badawczy wraz z jego analizą 

nie można na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, zwłaszcza przy 

tak zaprojektowanym badaniu i psychometrycznym charakterze pracy z zastosowaniem 

jedynie podstawowych statystyk w opracowaniu otrzymanych wyników badań. Aby określić 

wpływ treningu uważności należałoby prowadzić badania longitudinalne, które pozwalają 

na uchwycenie i szczegółową analizę dynamiki badanego problemu. Natomiast badania 

porównawcze mają bardzo ograniczony charakter, ukazują jak jest przed i po treningu 

w danej grupie badanych chorych, nie pozwalają też na uogólnienie i przeniesienie tych 

wyników na inne grupy chorych. Dlatego też przedstawione w pracy badania mają 

niewątpliwie swój walor poznawczy ale o charakterze eksploracyjnym, wymagają zatem 

dalszych badań. Omówienie i dyskusję wyników charakteryzuje przede wszystkim cytowanie 

bogatej literatury, wskazującej i dokumentującej zasadność stosowania w rekonwalescencji 

chorych po zawale serca treningu uważności, jednakże bez próby ukazania psychologicznego 

mechanizmu leżącego u jego podstawy. Pewien niedosyt budzi brak wniosków w pracy 

o charakterze aplikacyjnym. 

Słabą stroną tej pracy jest brak podejścia teoretycznego i osadzenia jej w szerszym 

modelu zdrowia i choroby oraz uwzględnienia bardziej zaawansowanych metod analizy 

statystycznej dla pogłębienia interpretacji otrzymanych wyników badań. 

Godne podkreślenia jest podjęcie przez Doktorantkę trudnego i rzadko badanego problemu w 

celu poprawy funkcjonowania i jakości życia chorych po przebytym zawale serca 

z zastosowaniem treningu uważności. Należałoby dokładnie określić i zdefiniować ową 

„uważność”, gdyż sama nazwa budzi wiele wątpliwości jako nieadekwatna do zawartej w niej 

treści i przeniesiona wprost z literatury anglojęzycznej bez dokonania niezbędnej korekty 

semantycznej. 

Praca posiada niewątpliwie walor poznawczy, ukazujący z jednej strony specyfikę 

funkcjonowania chorych po zawale serca - poważnej chorobie zagrażającej zdrowiu i życiu 
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oraz budzącej nadal ogromny lęk w społeczeństwie, zaś z drugiej strony ukazuje pewną 

propozycję pomocy psychologicznej z wykorzystaniem treningu uważności, którego 

zastosowanie, jak wykazały badania porównawcze, nie może mieć charakteru uniwersalnego 

dla wszystkich chorych. Może mieć zastosowanie jedynie do części chorych ale to wymaga 

dalszych badań o charakterze longitudinalnym, dopracowania zarówno formy treningu 

i sposobu badania wskaźników jego efektywności oraz określenia, kiedy i w stosunku 

do jakich chorych można go zastosować w okresie rekonwalescencji aby poprawić jakość 

życia tych chorych. Warto zauważyć, ze nie wszyscy ludzie w jednakowy sposób są podatni 

na sugestię, która przecież jest istotą treningu uważności. Podobna sytuacja dotyczy 

stosowania od wielu lat w rehabilitacji chorych, m.in. także kardiologicznych, treningu 

autogennego Schultza w opracowaniu Juliana Aleksandrowicza i Stanisława Cwynara, 

który także wykorzystuje elementy autosugestii.  

Doświadczenia psychologów, w tym także własne w pracy z chorymi na białaczkę 

ukazały, że nie wszyscy chorzy w jednakowy sposób korzystali z treningu autogennego, 

gdyż to zależy także od preferencji osobowościowych. Jednakże jak wykazały obserwacje 

kliniczne i badania, pacjenci którzy nauczyli się korzystania z autosugestii i odprężania 

zażywali znacznie mniej środków przeciwbólowych. 

Praca napisana jest językiem poprawnym i komunikatywnym ale posiada drobne 

usterki językowe, niezręczne sformułowania np. s. 82 (…) „nadając życiu więcej sensu”, 

s. 92 (…) „czynniki psychiczne promujące rozwój chorób układu krążenia”, s. 94 

„zestresowany”, nadinterpretacje dotyczące ryc. 20 s. 72 i sformułowania s.113 (…) „wysoce 

statystycznie istotny” oraz błędy merytoryczne – używanie nazwy style radzenia lub metody 

radzenia”, zamiast strategie radzenia, etc., które wymagają uważnej korekty. 

Podsumowując, biorąc pod uwagę ważność i innowacyjność podjętego tematu 

badawczego, konsekwencję w przeprowadzeniu badań i analizie wyników oraz ważne 

z punktu widzenia poznawczego otrzymane wnioski z badań, stawiam wniosek 

o dopuszczenie mgr Judyty Jabłońskiej-Brzozowskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

 

 

Kraków, dnia 8.05.2019   dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. WSG  


