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OCENA 

ROZPRAWY NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH 

mgr  MAGDALENY MENDREK-SIM 

pt. „Wpływ fizjoterapii przed i pooperacyjnej na wydolność oddechową 

oraz jakość życia pacjentów z rakiem płuca poddanych zabiegom 

torakochirurgicznym.” 

 

Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym od momentu 

wstępnej diagnozy powinna być obecnie złotym standardem. Obecnie poprzez 

jej kompleksowość rozumiemy nie tylko współpracę lekarzy różnych 

specjalności oraz pielęgniarek, ale także aktywny udział przedstawicieli innych 

zawodów w tym fizjoterapeutów. Niestety pacjenci często napotykają 

ograniczenia w dostępie do w pełni kompleksowej opieki medycznej zarówno 

w trakcie hospitalizacji i po niej, a szczególnie w okresie poprzedzającym 

leczenie szpitalne. Powszechnie rolę fizjoterapeuty ogranicza się do 

zapobiegania i redukcji negatywnych następstw choroby, jak i  terapii, w tym 

leczenia operacyjnego. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć 

encyklopedyczną definicję rehabilitacji medycznej wg. Wikipedii tj.: 

„kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie 

lub psychicznie (lub z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu 

przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności 

fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego 

udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu 

terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego 

ostatecznej efektywności.”. Według tej definicji rehabilitacja, w tym 

fizjoterapia, powinna niwelować deficyty występujące u pacjenta na każdym 
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etapie choroby, również w okresie pomiędzy diagnozą a rozpoczęciem leczenia 

także operacyjnego. 

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska mgr  Magdaleny 

Mendrek-Sim pt. „Wpływ fizjoterapii przed i pooperacyjnej na wydolność 

oddechową oraz jakość życia pacjentów z rakiem płuca poddanych zabiegom 

torakochirurgicznym.”, której promotorem jest dr hab. n. med. Paweł Rybojad 

może przyczynić się do wypełnienia opisanych powyżej luk i spopularyzowania 

modelu opieki nad pacjentem uwzględniającego rehabilitację w okresie przed 

leczeniem chirurgicznym.  

Aktualnie na oddziałach chirurgii klatki piersiowej w Polsce prowadzona 

jest głównie rehabilitacja pooperacyjna, gdyż brak jest dotychczas standardów 

postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów w okresie przedoperacyjnym. 

Z tego powodu Doktorantka postawiła jako jeden z celów pracy udowodnienie 

zasadności wprowadzenia ustandaryzowanego postępowania 

rehabilitacyjnego nie tylko po, ale i przed zabiegiem operacyjnym. W ocenie 

Recenzenta był to ceł główny o największych walorach poznawczych. Kolejne 

dwa cele pracy sprecyzowano jako: ocenę efektów rodzaju zastosowanej 

fizjoterapii na dolegliwości bólowe oraz wydolność oddechową pacjentów  

poddanych leczeniu operacyjnemu z powodu raka płuca z uwzględnieniem 

zastosowanej techniki zabiegowej, oraz analizę oceny jakości życia  

w zależności od zastosowanej rehabilitacji i sposobu wykonania zabiegu 

chirurgicznego. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa ma układ typowy dla tego typu 

opracowań. Liczy ona172 stron wydruku komputerowego (w tym załączniki). 

W pracy umieszczono 23 wykresy, 87 tabel i 8 rycin (w tym ilustrujące 

wiadomości przedstawione we Wstępie). W pracy zacytowano 175 pozycji 

piśmiennictwa głównie anglojęzycznych, w większości starszych niż 5 lat.  

Grupa badawcza liczyła 60 pacjentów leczonych operacyjnie z powodu 

nowotworów płuc w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie w latach 2019-2020. Pacjenci poddani byli programowi 

rehabilitacji standardowej, czyli jedynie pooperacyjnej lub rozszerzonej tj. 

zarówno przed, jak i pooperacyjnej. Ćwiczenia, edukacja i zabiegi 

rehabilitacyjne prowadzone były przez jednego fizjoterapeutę. W grupie 

znalazło się 29 kobiet i 31 mężczyzn a średnia wieku wynosiła 64,15 ± 10,60 
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lat. Badana grupa została podzielona ze względu na metodę zabiegu na 

pacjentów operowanych metodą klasyczną (torakotomia) - 29 pacjentów oraz 

metodą małoinwazyjną (VATS) - 31 pacjentów. Ze względu na program 

rehabilitacji pacjenci zostali zakwalifikowani do grupy poddawanej 

rehabilitacji pooperacyjnej i dodatkowej rehabilitacji przedoperacyjnej  lub do 

grupy standardowej rehabilitacji, czyli nieuwzględniającej usprawniania 

przedoperacyjnego. W pierwszej grupie liczącej 29 osób znalazło się 11 kobiet 

i 18 mężczyzn. W drugiej 31 osób, a wśród nich było 18 kobiet i 13 mężczyzn.   

W przedstawionej do recenzji rozprawie Doktorantka omówiła w sposób 

kompleksowy wyniki opisujące wpływ rodzaju zastosowanych metod 

operacyjnych, jak i rodzaju rehabilitacji na wszystkie aspekty życia pacjentów 

mieszczące się w definicji zdrowia człowieka w WHO obejmując jego aspekty 

fizyczne, psychiczne i społeczne. W recenzji skupię się na krótkim opisie tych 

wyników, które pozwoliły Doktorantce na sformułowanie wniosków 

podsumowujących całość rozprawy. Mgr Magdalena Mendrek-Sim stwierdziła, 

że w wyniku przeprowadzonej fizjoterapii przedoperacyjnej odnotowano 

zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu operacyjnym, polepszenie 

mechaniki oddychania w porównaniu z grupą poddaną rehabilitacji 

standardowej. Pacjenci, u których zastosowano fizjoterapię w okresie przed 

zabiegiem uzyskiwali lepsze wyniki w ocenie funkcjonowania fizycznego  

i emocjonalnego oraz ocenie jakości życia. Wyniki te wskazują, że u chorych 

na raka płuc, którzy będą poddani leczeniu operacyjnemu, zasadne jest 

stosowanie w fizjoterapii oddechowej nie tylko po, ale również przed zabiegiem 

operacyjnym. Podobne korzyści przynosiło stosowanie metody VATS.  

W dyskusji i wnioskach zabrakło mi trochę odważniejszego podejścia do 

tematu, tj. sformułowania propozycji pewnych algorytmów postępowania 

fizjoterapeutycznego z pacjentem zakwalifikowanym do zabiegu resekcji guza 

nowotworowego płuc.  

Autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością przedmiotu, 

krytycyzmem w ocenie wyników i umiejętnością trafnego wyprowadzana 

wniosków. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Dyskusji oraz innych 

miejscach pracy znalazło się omówienie ew. ograniczeń badania (ang. „study 

limitations”). Doktorantka posiada umiejętność zwartego, przejrzystego 

przedstawiania wyników własnych oraz konfrontacji ich z opublikowanymi 
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danymi innych autorów. Na podstawie uzyskanych wyników  

i przeprowadzonej dyskusji Autorka formułuje siedem wniosków 

podsumowujących rozprawę doktorską.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Doktorantka przeprowadzała badania 

w okresie pandemii COVID-19, przez co musiała się mierzyć nie tylko ze 

standardowymi problemami jakie napotyka badacz pracującymi z pacjentami, 

ale także z problemami wynikającymi z obostrzeń administracyjnych 

i epidemicznych.  

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia wszystkie 

wymagania stawiane tego typu opracowaniom. Obowiązkiem recenzenta jest 

jednak sformułowanie uwag krytycznych, nawet niewielkich  

i niewpływających na pozytywną ocenę merytoryczną rozprawy doktorskiej, 

jak i niezależnych sugestii mogącym wskazać alternatywne podejście do 

uzyskanych wyników. Uwagi pozwolę pogrupować sobie na dotyczące strony 

edytorskiej pracy oraz jej zagadnień metodologicznych i merytorycznych. 

 

Uwagi dotyczące edytorskiej strony pracy, nie wpływające w żaden 

sposób na jej ocenę merytoryczną: 

 W pracach pisanych w języku polskim zwroty obcojęzyczne zwyczajowo 

zapisuje się kursywą, czego zabrakło w recenzowanej pracy, dodatkowo 

często w tekście przed zwrotami anglojęzycznymi zabrakło określenia 

„ang.” lub „z ang.”, 

 W pracy pojawiają się bardzo obszerne zdania, czasem sięgające w 

swojej długości nawet ok. 8 wersów, dodatkowo zazwyczaj opisują one 

wiadomości zaczerpnięte nawet z 9-10 pozycji literatury, które 

doktorantka wymienia osobno, mimo że są to kolejne pozycje i można 

by zastąpić je przedziałem cytowanych pozycji np. na str. 13 wers 5: 33-

38. Wspomniane powyżej rozbudowane zdania polegają głównie na 

wymienianiu np. czynników rozwoju raka płuca, wg Recenzenta cześć 

zagadnień można było przedstawić w formie tabelarycznej co wpłynęłoby 

pozytywnie na odbiór tekstu przez czytelnika, 

 W pracy występują zwroty zaczerpnięte z potocznego języka medycznego 

np.: „pacjent jest zły”, „grupy chorych wypełniały ankiety” 
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 W przypadku Rycin zaprezentowanych we Wstępie zabrakło informacji 

czy są to obrazy (np. radiogramy) pochodzące ze zbiorów własnych 

Kliniki czy zaczerpnięte z innych źródeł, 

 Zwracają uwagę także mało opisowe tytuły podrozdziałów, niektóre z 

nich brzmią dość enigmatycznie np. „Czas”, 

 Cytując źródła internetowe zwyczajowo podaje się datę skorzystania z 

tego źródła 

 W pracy występują pojedyncze błędy edytorskie, ortograficzne  

i gramatyczne. 

  Uwagi dotyczące metodyki i zagadnień merytorycznych: 

 W opisie grupy badawczych Doktorantka przedstawiła porównanie 

grup objętych rehabilitacją standardową lub rozszerzoną jednie pod 

względem jakościowym dotyczącym palenia papierosów, zabrakło 

porównania pod względem intensywności nałogu tj. ilość paczkolat  

i czas od rzucenia nałogu. Podobne braki można stwierdzić jeśli 

chodzi o występowanie chorób współistniejących, 

 W rozdziale Materiał i Metody, podrozdział 3.1.8 Podział na grupy, 

Doktorantka nie opisała w jaki sposób pacjenci byli kwalifikowani do 

poszczególnych grup badawczych oraz czy zachowano losowość  

w momencie kwalifikacji do poszczególnych grup, 

 Zabrakło opisu wywiadu dotyczącego nałogu palenia tzn. jakie 

dokładnie informacje zostały pozyskiwane w trakcie wywiadu, 

chociaż pośrednio takie informacje można uzyskać analizując 

zmienne poddane analizie statystyczne, 

 Zabrakło także jednoznacznej informacji czy kwestionariusze 

ankietowe były wypełniane przez pacjentów całkowicie samodzielnie 

czy z pomocą badacza, 

 W opisie metod zabrakło danych dotyczących producentów 

aparatury użytej w badaniach oraz kraju pochodzenia, 

 W opisie „testu wchodzenia po schodach” zabrakło informacji  

o wysokości przewyższenia jaką pokonywali pacjenci lub wysokości 

stopnia. Opis badania powinien zapewniać odtwarzalność metod 

badawczych, a wysokość pięter czy stopni oraz ilość stopni 

koniecznych do wejścia na pojedyncze piętro będzie się różniła  
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w zależności od rodzaju budynku. W opisie tej metod zabrakło także 

dokładnego opisu w jaki sposób były mierzone wartości ciśnienia 

tętniczego krwi oraz tętna, 

 W opisie metod nie znalazłem także jednoznacznego potwierdzenia, 

że pacjenci wyrazili zgodę na wykorzystanie ich zdjęć po 

uniemożliwieniu identyfikacji osoby badanej, 

 Doktorantka stwierdziła, że wszystkie osoby zakwalifikowane do 

rehabilitacji rozszerzonej „otrzymały wsparcie psychiczne”, w ocenie 

recenzenta zabrakło informacji czy było to wsparcie udzielone przez 

psychologa klinicznego czy osobę badacza, czyli fizjoterapeutę. Jest 

to ważne z praktycznego punktu widzenia i kolejnej informacji 

wynikającej z treści rozprawy tj. „…co jak później przyznali bardzo 

pomogło im…”, jeśli wsparcie było udzielone przez Doktorantkę 

wskazuje to na kolejny ważny aspekt rehabilitacji przedoperacyjnej 

oraz zwiększa ważność fizjoterapeuty w kompleksowej opiece 

medycznej, zwłaszcza w obliczu ograniczonego dostępu do opieki 

psychologicznej spotęgowanego pandemią COVID-19, 

 W rozprawie zastosowano zaawansowane i nowoczesne metody 

analizy statystycznej, jednak z drugiej strony zabrakło 

jednoznacznego wskazania, które statystyki opisowe i miary rozrzutu 

są właściwie. W tabelach Doktorantka podaje zarówno miary 

używane dla rozkładu normalnego, jak i nieparametrycznego. Z kolei 

na wykresach głównie medianę i miary rozrzutu stosowane przy 

rozkładzie nieparametrycznym. Dodatkowo nie podano jaki program 

komputerowy został wykorzystany w analizie statystycznej, 

 Większej uwagi i dyskusji wydaje się wymagać istotnie statystyczny 

wynik stwierdzający, że pacjenci operowani metodą VATS lepiej 

oceniali swoje funkcjonowanie fizyczne przed i po zabiegu. Z czego 

mogła wynikać różnica przed zabiegiem? Mniejszy stopień 

zaawansowanie klinicznego? Dodatkowo czy istotna różnica po 

zabiegu nie wynika li tylko z faktu istotnej różnicy przed zabiegiem, 

 W przypadku analizy dotyczącej występowania zaparć po zabiegu 

operacyjnym przeprowadzonym różnymi metodami, przy 

przygotowaniu przyszłej publikacji sugeruję włączanie do analizy 
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porównania dawek opiatów mogących wpływać na ten objaw z 

uwzględnieniem ew. różnic pomiędzy grupami, 

Po zapoznaniu się z treścią rozprawy doktorskiej mgr  Magdaleny 

Mendrek-Sim pt. „Wpływ fizjoterapii przed i pooperacyjnej na wydolność 

oddechową oraz jakość życia pacjentów z rakiem płuca poddanych zabiegom 

torakochirurgicznym.” uważam, że przedstawiona mi do oceny 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. 5 z późn. zm.) oraz zapisów Ustawy z dnia 3 

lipca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. Zm). Wnoszę do Rady ds. Stopni 

Naukowych w dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie o dopuszczenie mgr  Magdaleny Mendrek-Sim do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.       

Z wyrazami szacunku, 


