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OCENA 

rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych  

 lek. Moniki Kozłowiec 

 nt. „Występowanie wypalenia zawodowego u pracowników 

oddziałów  hematoonkologicznych " 
 

Coraz większa zapadalność na nowotwory hematologiczne między innymi związana 

ze starzeniem się społeczeństwa stanowi obecnie duże wyzwanie dla systemu ochrony 

zdrowia w Polsce.  Prognozy zachorowań na nowotwory na najbliższe dekady niestety 

wykazują trend wzrostowy, zwłaszcza w grupie wiekowej po 65. roku życia i dotyczy to 

przede wszystkim hematologii onkologicznej, ponieważ zapadalność na nowotwory układów 

krwiotwórczego i chłonnego zwiększa się z wiekiem.  

Pacjenci hematoonkologiczni bardzo często są dotknięci nieuleczalnymi przewlekłymi 

nowotworami, które z jednej strony obniżają ich jakość życia,  wymagają wyniszczających                          

i zagrażających życiu terapii, a z drugiej strony narażają na duży stres. Z kolei                                

u  pracowników oddziałów hematooonkologicznych codzienna ekspozycja na cierpienie 

pacjentów może wywołać przeżywanie silnych emocji, takich jak np. poczucie 

niepowodzenia, uczucie nieadekwatności, żal, gniew, rozczarowanie i frustracja, a nawet chęć 

unikania pacjentów, czy  oderwania się od pracy. Angażowanie emocjonalne  personelu 

medycznego w problemy chorych, bliski kontakt z ludzkim cierpieniem oraz trudności                      

w osiąganiu sukcesów terapeutycznych, może u nich wywołać reakcję stresową i jej 

konsekwencje w postaci zespołu wypalenia zawodowego.  

Pomimo iż problem wypalenia zawodowego jest badany od dawna, jest on ciągle  

aktualny i wymaga systematycznego analizowania oraz stosowania środków zaradczych.    

W związku z powyższym badania Doktorantki można traktować jako istotne, 

zwłaszcza  w aspekcie implikacji praktycznych. 

 

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej                                                                              
ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a,  15-096 Białystok 

Tel/fax: (085) 7485528, email: zzom@umwb.edu.pl,  
Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak 
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Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska lek. Moniki Kozłowiec   obejmuje 

113 stron maszynopisu, w tym 14 tabel, piśmiennictwo złożone z 33 pozycji książkowych, 74 

artykułów, 24 aktów prawnych,  8 raportów, ekspertyz, materiałów konferencyjnych, 

informatorów statystyczne itp. i 3 źródeł Internetowych  oraz aneks zawierający wzór 

autorskiego kwestionariusza ankietowego,  Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 

Maslach,  Kwestionariusz CISS  i autorski Kwestionariusza Wywiadu Ustrukturyzowanego 

dla Kadry Zarządzającej. 

Układ pracy jest typowy dla rozprawy doktorskiej: zawiera wstęp, rozdział pt. 

Wypalenie zawodowe w świetle teorii i regulacji prawnych oraz  rozdziały  Metodologia 

badań własnych,   Wyniki, Dyskusja, implikacje praktyczne i wnioski, a także Streszczenia                

w języku polskim  i angielskim, Bibliografię, Spis Tabel oraz Aneks. 

W pierwszym rozdziale  Doktorantka omówiła zjawisko wypalenia zawodowego                      

i konceptualizację  zjawiska w świetle wybranych teorii, scharakteryzowała problem 

wypalenia zawodowego w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze opieki 

zdrowotnej, przybliżyła zależności pomiędzy wypaleniem zawodowym u lekarzy oraz 

pielęgniarek, a empatią i stylem radzenia sobie ze stresem. Rozdziały te stanowią idealne 

wprowadzenie czytelnika do badań własnych Doktorantki. 

W drugim rozdziale Doktorantka w sposób jasny, bardzo szczegółowy i nie budzący 

żadnych zastrzeżeń przedstawiła cele i metody swojego badania.  Na przeprowadzenie badań 

uzyskała zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nr KE-

0254/122/2019 z dnia 28 marca 2019 r.  

Celem badań Doktorantki  było przeanalizowanie zjawiska wypalenia zawodowego 

wśród personelu medycznego oddziałów i poradni o profilu hematoonkologicznym. Główny 

problem badawczy sformułowano w postaci pytania, jakie czynniki wywierają wpływ na 

poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników oddziałów i poradni o profilu hemato-

onkologicznym oraz jaki wymiar dominuje w jego strukturze w przypadku lekarzy. 

Dodatkowo stwierdziła  konieczność odniesienia się do rozwiązań systemowych, które 

istnieją w polskim sektorze ochrony zdrowia lub mogą być zaproponowane przez osoby 

zarządzające, od których zależy kształt tego systemu i inspirowanie najważniejszych w  nim 

trendów. Zaplanowała   także  zbadanie, jak wygląda sytuacja w powyższym zakresie                              

w takich państwach Unii Europejskiej, jak Włochy i Francja oraz w Republice Białoruś, 

państwie graniczącym z Polską, lecz znajdującym się poza Unią Europejską. 

Szczegółowe problemy badawcze przedstawiła jako siedem pytań: 

1. Czy dłuższy staż pracy w wykonywanym zawodzie medycznym ma wpływ na poziom 
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wypalenia zawodowego pracowników oddziałów i poradni o profilu hematoonkolo-

gicznym? 

2. Jaka grupa zawodowa jest bardziej narażona na występowanie wypalenia 

zawodowego wśród pracowników oddziałów i poradni hematoonkologicznych? 

3. Jaki wymiar dominuje w strukturze wypalenia zawodowego lekarzy objętych 

badaniem? 

4. Czy personel medyczny zatrudniony w większych oddziałach hematoonkologicznych 

jest bardziej narażony na wypalenie zawodowe? 

5. Czy właściwe strategie radzenia sobie ze stresem mogą chronić przed wypaleniem 

zawodowym? 

6. Czy kontakt z małymi pacjentami powoduje większe wypalenie zawodowe w 

przypadku pracowników oddziałów hematoonkologicznych? 

7. Jakie formy wsparcia personelu medycznego, które by miały na celu przeciwdziałanie 

wypaleniu zawodowemu, istnieją w polskim systemie ochrony zdrowia z punktu 

widzenia jego interesariuszy? 

Sformułowała także siedem hipotez badawczych: 

• Hipoteza 1. Im dłuższy jest staż pracy pracownika, tym większe natężenie wypalenia 

zawodowego; 

• Hipoteza 2. Poziom wypalenia zawodowego zależy od wykonywanego zawodu 

medycznego ‒ większe wypalenie zawodowe występuje w grupie zawodowej lekarzy; 

• Hipoteza 3. W strukturze wypalenia zawodowego lekarzy objętych badaniem 

dominujące znaczenie ma wymiar emocjonalnego wyczerpania; 

• Hipoteza 4. Wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego jest uzależnione od 

liczby łóżek na oddziale ‒ im jest ich więcej, tym większe jest obciążenie psychiczne i 

w konsekwencji ‒ poziom wypalenia zawodowego jest wyższy; 

• Hipoteza 5. Większe wypalenie zawodowe występuje u osób gorzej radzących sobie 

ze stresem; 

• Hipoteza 6. Większe wypalenie zawodowe prezentują osoby pracujące na oddziałach 

dziecięcych o profilu hematoonkologicznym; 

• Hipoteza 7. W polskim systemie ochrony zdrowia nie istnieją żadne formy wsparcia 

personelu medycznego, które by miały na celu przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu wśród osób pracujących z pacjentami hematoonkologicznymi. 
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             W celu rozwiązania głównego problemu badawczego Doktorantka zastosowała 

metody ilościowe i jakościowe. Proces badawczy przebiegał dwuetapowo. W pierwszym 

etapie zebrała niezbędny materiał badawczy, który w drugim etapie poddała analizie 

statystycznej. Weryfikacja hipotez badawczych oparta była na zastosowaniu metody badań 

sondażowych (badanie ankietowe), z wykorzystaniem Kwestionariusza autorskiego, 

Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego MBI ‒ Human Services Survey for Medical 

Personnel w tłumaczeniu dla badań naukowych wykonanym przez E. Donesch-Jeżo,  

Kwestionariusza CISS (ang. Coping Inventory for Stressful Situations) oraz 

Kwestionariusza wywiadu ustrukturyzowanego dla kadry zarządzającej. 

Badaniem Doktorantka  objęła  220 pracowników oddziałów i poradni hematoon-

kologicznych i onkologicznych z terenu całej Polski, z Uniwersyteckiego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w  Białymstoku; z Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego  w Lublinie;  ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy;                                      

z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie i z Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Do powyższych placówek, drogą e-mailową, 

wysyłała prośbę o wydrukowanie i wypełnienie zestawu kwestionariuszy składających się                    

z trzech modułów (kwestionariusza autorskiego, Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego 

MBI ‒ Human Services Survey for Medical Personnel oraz Kwestionariusza CISS).  

Zgodnie z założeniami, Doktorantka przeprowadziła także serię wywiadów 

ustrukturyzowanych wśród kadry zarządzającej, mającej wpływ na kształt polskiego systemu 

ochrony zdrowia w dziedzinie hematoonkologii oraz występujące w tym obszarze trendy. 

Interesariuszami zagadnienia badanego byli konsultant krajowy w dziedzinie hematologii 

prof. dr hab. n. med. E. Lech Marańda;  konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii 

dziecięcej dr n. med. M. Mitura- Lesiuk (województwo lubelskie);  wiceprzewodnicząca 

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia powołana na wniosek Komisji Trójstronnej do Spraw 

Społeczno-Gospodarczych, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor  

Instytutu  Zarządzania  w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based Healthcare oraz 

Programu "MBA w Ochronie Zdrowia" Uczelni Łazarskiego dr n. ekon. M.  Gałązka-

Sobotka; dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii dr n. med. M. J. 

Tombarkiewicz, w latach 2016-2018 ‒ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; zastępca 

dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia M. Bedlicki oraz kierownik 

Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. J. M. Zaucha. 
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Dodatkowo, w celu odniesienia się do trendów mających miejsce poza granicami 

Polski, o udzielenie wywiadu na podstawie przygotowanego kwestionariusza poprosiła:  prof. 

F. X. Mahon, specjalista onkologii klinicznej i hematologii ‒ dyrektor Instytutu Bergonie                 

w Bordeaux (Francja);  prof. F. Mannelli (Katedra Hematologii Wydziału Medycyny 

Klinicznej i Eksperymentalnej Uniwersytetu Florenckiego, Centrum Badań i Innowacji 

Chorób Mieloproliferacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego Careggi we Florencji(Włochy); 

prof. dr hab. n. med. A. Karpicki, członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego 

Republiki Białorusi siódmej kadencji z obwodu brzeskiego, Lekarz Naczelny Szpitala 

Obwodowego w Brześciu (Republika Białoruś). 

Warunki prowadzonego badania, użyte narzędzia badawcze i zastosowane metody 

statystyczne  nie budzą zastrzeżeń i są zgodne  z wymogami dla tego typu prac badawczych. 

Wyniki pracy zostały opracowane bardzo starannie i zebrane w postaci 14  tabel.  

W omówieniu badań Doktorantka wykazała, że jest dobrze obeznana z fachowym 

piśmiennictwem. Dyskusja jest przejrzysta i wyczerpująca. 

Uzyskane wyniki pozwoliły Doktorantce na sformułowanie siedmiu wniosków,                    

w których wykazała, że: 

1. Dłuższy staż pracy w wykonywanym zawodzie medycznym nie ma wpływu na 

poziom wypalenia zawodowego pracowników oddziałów i poradni o profilu 

hematoonkologicznym. Objawy wypalenia zawodowego w przypadku objętych 

badaniem lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz psychologów pracujących                     

z pacjentami hematoonkologicznymi, pojawiając się relatywnie wcześnie, mogą 

przyczyniać się do rezygnacji z takiej pracy przez osoby, które najmocniej je 

odczuwają. 

2. Wszystkie badane grupy zawodowe są potencjalnie jednakowo narażone na 

występowanie wypalenia zawodowego. 

3. W strukturze wypalenia zawodowego lekarzy objętych badaniem dominujące 

znaczenie ma wymiar emocjonalnego wyczerpania. 

4. Personel medyczny i psycholodzy zatrudnieni w większych oddziałach hematoonkolo-

gicznych nie są bardziej narażeni na wypalenie zawodowe, ponieważ nie stwierdzono 

występowania liniowej zależności korelacyjnej pomiędzy liczbą łóżek a wypaleniem 

zawodowym w ich przypadku. 

5. Większe wypalenie zawodowe występuje u osób gorzej radzących sobie ze stresem, co 

oznacza, że właściwe strategie radzenia sobie ze stresem mogą chronić przed 

wypaleniem zawodowym. 
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6. Kontakt z małymi pacjentami nie powoduje większego wypalenia zawodowego                      

w przypadku pracowników oddziałów hematoonkologicznych. 

7. W polskim systemie ochrony zdrowia nie istnieją żadne formy wsparcia personelu 

medycznego, które by miały na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród 

osób pracujących z pacjentami hematoonkologicznymi. 

Wszystkie  wnioski w pełni znajdują potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach 

własnych Doktorantki.  W moim odczuciu wniosek pierwszy jest zbyt rozbudowany i może 

warto zastanowić się nad jego przeredagowaniem przy przygotowywaniu pracy do druku. 

Piśmiennictwo składa się z odpowiednio dobranych pozycji.. Doktorantka nie 

ustrzegła się jednak pewnych niedociągnięć w postaci pojedynczych błędów interpun-

kcyjnych  i stylistycznych.   

Poczynione uwagi w żaden sposób nie umniejszają jednak wysokiej wartości 

ocenianej rozprawy, a całość pracy dokumentuje umiejętność badawczą Doktorantki.  

Całościowy układ pracy jest przejrzysty, ujęcie tematu rzeczowe, opisy wyników 

logiczne, a omówienie wyczerpujące. 

 Reasumując, oceniam rozprawę doktorską lek. Moniki Kozłowiec za bardzo cenną                    

i niezmierne ważną w profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia.  

Rozprawa w moim odczuciu ma duże znaczenie z kilku względów. Po pierwsze jest 

wynikiem własnego  doświadczenia zawodowego Doktorantki. Po drugie - problematyka 

wypalenia zawodowego wśród  hematoonkologów była podejmowana do tej pory  generalnie 

poza Polską, więc zależności pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego i różnymi 

aspektami pracy z pacjentami hematoonkologicznymi nie są jeszcze wystarczająco zbadane  

w Polsce. Po trzecie  - praca ma istotny wydźwięk praktyczny, bowiem w oparciu o analizę 

opinii wyrażonych przez kadrę zarządzającą w  ramach  serii  wywiadów  ustrukturyzo-

wanych  oraz   uwzględniając wypowiedzi respondentów, Doktorantka mogła  wysnuć 

wniosek o konieczności wdrożenia rozwiązań systemowych zapobiegających wypaleniu 

zawodowemu wśród personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i psychologicznego oddziałów i 

poradni o profilu hematoonkologicznym.  Udało jej się także stwierdzić, że najbardziej 

pożądanymi rozwiązaniami systemowymi mogą być obowiązkowe programy kształtujące 

zdolności komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie ze stresem realizowane podczas 

specjalizacji bądź jeszcze w trakcie studiów oraz  wsparcie psychologiczne zapewniane przez 

pracodawcę lub organizatora systemu ochrony zdrowia. Zasugerowała także, że wzorując się 

na rozwiązaniach przyjętych na zachodzie Europy, czyli np. we Francji, można zaproponować  
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stworzenie stref odpoczynku dla personelu w zakładach pracy. Powyższe czyni rozprawę 

doktorska wyróżniającą. 

Na tej podstawie stwierdzam, że przedłożona  mi do oceny praca doktorska Pani               

lek. Moniki Kozłowiec nt. „Występowanie wypalenia zawodowego u pracowników 

oddziałów  hematoonkologicznych” spełnia wszystkie wymogi stawiane rozprawom 

doktorskim.  

Mam więc zaszczyt przedłożyć Wysokiej Radzie ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie 

nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  swoją pozytywną ocenę rozprawy 

doktorskiej wraz z wnioskiem o jej wyróżnienie i dopuszczenie lek. Moniki Kozłowiec do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

                                        Prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak 

                                                                  
                                     Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu UMB                                                                  

                                   Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej  UMB 
 

 


