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rozprawy doktorskiej
antybioĘkowa joko narzędzie kontroli zokdźeń szpitolnych w wybranym podmiocie
leczniczym,,wykonanej pod kierunkiem Pani dr hab. n. farm. tzabeli Korona.Głowniak.
Promotorem pomocniczymrozprawyjest Pan dr n. farm. Marek Juda.

Zakażeniaszpita|nestanowiq poważnyprob|em wspótczesnejmedycynyi dotyczq
g|oba|niezaktadówopieki zdrowotnej. Jak ważnyi trudny do opanowaniajest to prob|em
standardachopiekinad
fakt,iz dotyczyon szpita|izarównow krajacho najwyższych
świadczy
pacjentem jak i w krajach ubogich. Dodatkowo występuje na Wszystkichpoziomach
|ecznictwa,zarówno w podstawowejopiece jak i w szpita|ach,k|inikach czy instytutach
Zgodnie z definicjqŚwiatowej organizacjiZdrowia zakażeniem
wysokospecja|istycznych.
szpita|nymokreślasię zakażenienabyte w trakcie |eczeniaszpitalnego|ub w zwiqzkuz
pobytemw szpitaIu,
wtórne do stanupacjentaprzedhospitaIizacjq.
Problem zakaŻeńszpitalnychdotyczy zarówno pacjentów jak i persone|uszpita|nego.
po
Wśród pacjentów największagrupę ryzyka stanowiq chorzy długo hospita|izowani,
zabiegach operacyjnych, z chorobami przew|ekłymi,nowotworowymi, z obniżonq
po roz|egłych
urazach,z oparzeniami,W grupió wiekowejdzieci oraz wśród
odpornościQ,
osób starszych,pacjenci oddziatów IntensywnejTerapii, zaintubowani,z przetokami,
pozostajebrakskuteczności
w przestrzeganiu
cewnikami,i inne.Prob|ememniejednokrotnie
wiqże się wzrostem
przez persone| procedur zwiqzanychz reżimemsanitarnym a to
iz najistotniejszym
wydatków na ochronę stużby zdrowia. Na|eżymocno podkreś|ić,
wektorem transmisji zakaŻeńw szpita|achsq ręce persone|u.Kontaminacjarqk nie byłaby
prob|emem,gdyby byty spetnionezasady higieny rqk. |ch przestrzeganie
, wg raportów

do
od t6% do 8L%' Jednak najtrudniejszym
ma szeroka rozpiętość
epidemio|ogicznych
rozwiqzania na progu XXI w. pozostaje probIem narastajqcejantybiotykoodporności.
Pojawianiesię coraz to nowych patogenówalarmowych. To one z uwagi na ograniczone
antybiotyków,a tym samym do stałej
terapeutyczneprowadzqdo nadużywania
moż|iwości
presji seIekcyjnejszczepów opornych na dostępne obecnie antybiotyki.Stwierdzana
może być cecha naturalna niektórych
opornośćbakteriina |eki przeciwdrobnoustrojowe
mutacji.Jestwie|e
gatunkówbakteriiIubnabytaw wynikuzmiangenomu,czy zachodzqcych
pozostajqobecnew środowisku
szpitaInym,to
przyczYnd|a których szczepywie|o|ekooporne
m.in' ich zdolnośćdo tworzenia W niesprzyjajacychwarunkach na powierzchniach
biotycznychi abiotycznychbiofi|mów.Postugujqcsię ty|kotym przykłademmożnawskazać,
iŻ Życiew biofi|mie to obrona przed wnikaniem antybiotyków, stresem oksydacyjnym,
odpowiedziq immuno|ogicznqgospodarza czv zmniejszonq dostępnościqsktadników
odżywczych.Umoż|iwia przetrwanieW Warunkachsuchych i częściowow obecności
Biofi|mzapewniabakteriomochronęzarówno przed czynnikami
środkówdezynfekujqcych.
fizycznymijaki chemicznymi,przezco sa one źródtemzakażeńo bardzociężkimprzebiegui o
terapeutycznych.Niejednokrotnieopornośćna dostępne
ograniczonychmoż|iwościach
ce|owanego|eczenia,a to z ko|ei
antybiotykijest tak bardzowysoka,iż nie ma moż|iwości
prowadzi do ich nadmiernego zuŻycia i nadużycia.Zatem ty|ko dokładna anaIiza
nadzór kontroIi
epidemioIogicznaszpitaIi,racjonaInapoIitykaantybiotykowa,właściwy
Zespotów 7akazeńSzpitaInych,przestrzeganiezaIecanychi wdrażanychprocedursanitarnych
jest wtaściwymnarzędziemdo opracowaniaefektywnychprogramów |eczeniazakażeń
zjawiska
działańprzyczynisię do ograniczania
szpita|nych.Jedyniepodjęciekomp|eksowych
a zatozenia i ce|e Narodowego Programu ochrony Antybiotyków
antybiotykooporności
przyniosqzamierzoneefekty.
ana|izęSzpitalnej
Ce|epracyprzedstawioneprzezmgr AgnieszkęKurosadobejmowały
Po|itykiAntybiotykowejjako narzędziakontro|izakazeńszpitalnychw ograniczaniuselekcji
próbę
szczepówopornychw wybranymzakładzieopieki zdrowotnej.Dodatkowozakładały
zakażeńszpita|nych
udzie|eniaodpowiedzina pytaniao rzeczywistyrozmiarWystępowania
podmiocie|eczniczym,
dodatkowo, czy
w okreś|onym
wśródpacjentówhospitalizowanych
ska|azakażeńjest porównywalnado podmiotów leczniczycho podobnym profi|u?Jakie
efekty przynosi wdrożonaSzpitaInaPoIitykaAntybiotykowa,czy i jak u|egajqzmianom
stopień zuŻyciaantybiotyków i ich koszty oraz czv powyższy
wspótczynniki okreś|ajqce
usługmedycznych.Biorqc pod uwagę,iż
świadczonych
system nadzoruwptywa na jakość
otrzymanewyniki badań moga być wykorzystanew terapii zakazeń,na|eżypodkreślić
, iż
badany prob|em jest bardzo ważny nie ty|ko z poznawcżego, naukowego , a|e też
praktycznegopunktu widzenia. Wyniki badań, które dotyczq powyższegozagadnienia
zrealizowanow KatedrzeiŁak|adzieMikrobio|ogiiFarmaceutycznejz Pracown.iqDiagnostyki
UniwersytetuMedycznegoW Lubliniektórej kierownikiemjest Pani prof.
Mikrobio|ogicznej
Anny Ma|m, praca zostaławykonanapod kierunkiemPani dr hab. n. farm. |zabeliKoronyGłowniak,promotorem pomocniczymjest Pan dr n. farm. Marek Juda. o doniostości
w kierowanejprzez PaniqProfesorA. Malm jednostcei Jej
wyników badań Wypracowanych

liczne
oraz Pana dr M. Judę świadczq
WspótpracownikówPaniqdr hab. |. Koronę-Gtowniak
pub|ikacjew czasopismacho zasięgu międzynarodowymoraz |iczne ich cytowania w
rze światowej.
Iiteratu
Recenzowanarozprawadoktorska zawiera rozdziałytypowe d|a dysertacji:,,Wstęp,,w
rozprawie zatytutowany ,,Wprowadzenie,,, ,, Załozeniai ce|e badawcze,,,,,Materiat i
Metody,,, ,,Wyniki,,,,,Dyskusja,,,
,,Summary,, ,,Piśmiennictwo,,,
,,Wnioski,,,,,Streszczenie,,,
,,SpisTabe|,,, ,,Spis Rycin,,,,,SpiszatqcznikówAneksu,,,,,Aneks,,oraz ,,Inneosiqgnięcia
poprzedza,,Wykazskrótów użytychW pracy,,oraz ,,Spistreści,,.Praca
Doktoranta,,.Ca|ość
obejmuje fO3 strony maszynopisu i zawiera 34 tabele, 81 rycin oraz 161- pozycji
,Bib|iografii,,
39 pozycji
W przedstawionej
piśmiennictwa
i wykaz ].9 stron internetowych.
z
pochodzi z ostatnich5 |at , co stanowi niema|f5% całości
, i 80 pozycji piśmiennictwa
ostatnich 1.0 |at co stanowi niemal 50 % przeglqdu wykorzystanego W dysertacji
piśmiennictwa.
wynika,iż przeg|qdwiedzy W tym temacie zostatdokonany
7 powyższego
bardzostarannieze zwróceniem.uwagina postępnauki, który ma charakterciqgty.Ważne
temacie badawczymi nadałyda|szy
sq te prace, które byty pionierskiew okreś|onym
kierunek badań. Bardzo czyte|ne pozostajq informacjezawarte w ,,Spisiezałqczników
które przedstawiajqkonkretneformuIarzei zestawieniawykorzystane
Aneksu,,oraz ,,Aneks,,,
do ana|izy.Z uwagi na fakt, iż Kandydatkado stopnia naukowegonie jest pracownikiem
naukowo-dydaktycznymUniwersytetu Medycznego W LubIinie za istotne uważam
naukowej, uczestnictwiew
zamieszczenieinformacjio prowadzonejprzez niq dziata|ności
konferencjach naukowych, prezentacjach ustnych podczas zjazdów i sympozjów,
W pracę dydaktycznqze studentamii
współudziatuw pub|ikacjachoraz zaangażowanie
przezWydziatNauk o ZdrowiuWSB|Pw
podczaskursów specja|istycznych
organizowanych
ostrowcu Świętokrzyskim.
podzie|onymna trzy podrozdziały
W obszernym, W pierwszejczęści
,,Wprowadzeniu,,
Autorka przedstawia bardzo szczegółowo probIem zakazeń szpitaInych. Dokonuje
k|asyfikacji,podziałui charakterystykizakaŻeńszpita|nychzgodnie z obowiqzujqcqwiedzq,
która na przestrzeniIat sta|eewaluujei zmieniasię. Za niezwyk|ecenne uważamstudium
dotyczqce charakterystyki patogenów szpitaInych i ich mechanizmów oporności.
jest ana|iza zakażeńszpitalnychjako
Podsumowaniemdrugiej części,,Wprowadzenia,,
miernikjakości|eczeniai opieki w szpita|u.W trzeciejczęściAutorka koncentrujesię na
prob|emie antybiotykoodporności
w kontekścieza|eceń Światowej organizacjiZdrowia
(WHo) , EuropejskiejSieci Monitorowania opornościna Antybiotyki (EARS.Net)oraz
PoIskiego Narodowego Programu ochrony Antybiotyków.(NPoA). Jedynie właściwie
racjonalnapolitykaantybiotykowaw szpitalach
opracowana,wprowadzonai przestrzegana
przyczyniać
możestaćsię skutecznabroniq w wa|cez ograniczaniemantybiotykooporności,
się do zmniejszania nadużywaniaantybiotyków i ograniczać powstawanie zakazeń
W tej częściAutorka przedstawiaro|ę farmaceutyklinicznego.Zamieszczana
szpita|nych.
str.40bardzoczyte|nqrycinę,z którejwynikajak istotnajest wspótpracana wielu poziomach

zastugujena szczegó|newyróżnienie,a
W opiece nad pacjentem.Ta część
,,Wprowadzenia,,
recenzowanejpracy.
zaprezentowanawiedza duzo ,,wazy,,wcałości
Ce| pracy zostatprzedstawionyW sposób bardzo czyte|nyo czym jużnapisatampowyżej
przejrzystypodziałna ce| ogó|ny i ce|e
w mojej recenzji.Pomimo to, na|eżypodkreś|ić
szczegółow€ , WB których Autorka prowadzitabadania.
W rozdzia|e,,Materiałi Metody,, Autorka opisuje szczegółowowykorzystanqpodczas
jakim byt Zespót opieki Zdrowotnejw ostrowcu
pracy charakterystykępodmiotu |eczniczego
Szczegółowo
omawia materiałbadawczyużytydo pracy'Sq to mn.in : dane
Świętokrzyskim.
statystyczne dotyczqce ruchu chorych, anaIizy epidemioIogiczne,anaIizy zuŻycia
antybiotyków,receptariusze, zestawieniakosztów |eczenia, dane dotyczqcestruktury
szpita|a. Retrospektywne badania dotyczyty wszystkich pacjentów objętych nadzorem
w |atach2oL4-2oL8.W tym
w zakresiewystqpieniazakazeńszpita|nych
epidemio|ogicznym
miejscu chcę zapytać o zgodę.Dyrektora szpitaIa i/|ub zgodę Komisji Bioetycznejna
wykorzystaniepowyższychdanych do ana|izy.W pracy doktorskiejtakiej informacjinie
znalaztam.
zgodniez opisem zastosowanychmetod
Wyniki badań poddano analiziestatystycznej
badawczych.Za istotniestatystycznieuznawanowartościp<0,05.
analizę
bardzodoktadnq,wie|okierunkowq
Autorkaprzedstawita
W rozdzia|e,,Wyniki,,
celamipracy.obejmujq
uzyskanychwyników badań.Sq one zgodnez wytyczonymiwcześniej
ocenę wybranychwskaźnikówruchu chorych, szczegółowqana|izęzakazeńszpita|nych z
pacjentów,z podziałemna poszczegó|ne
oddziałyszpitaIne,
charakterystyki
uwzg|ędnieniem
Dodatkowopoddano
od czasu hospitalizacji.
wiek pacjentów,za|eżność
|ata hospita|izacji,
w
szczegółowej,wie|okierunkowejanaIiziecharakterystykępatogenów i ich |ekowraż|iwość
iw
od rodzajuoddziatuszpita|nego
szpitalnych,za|eżnie
zakażeniach
udokumentowanych
odniesieniu do całej p|acówki szpitaInej.To studium bardzo bogatej wiedzy. Jest
potrzebnqdo wykorzystaniai zastosowaniaw praktycewiedzq do wa|ki z
wartościowq,
zakażeniami
szpita|nymina szczeb|u nie tylko |oka|nyma|e i o zasięguogó|nym. Autorka
dokonaławie|okierunkowejana|izy uzyskanychwyników swoich badań, i szczegółowo
zi|ustrowataje w sposób bardzo czyte|ny,przejrzystyi starannyw postaci68 rycin oraz 30
t abel.
W ,,Dyskusji,,Autorka omawia problem zakazeń szpita|nychoraz prowadzonej
zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu ochr9ny Antybiotyków poIityki
antybiotykowejw p|acówkachsłużbyzdrowia. Poddajepod dyskusjęefektyzmiany systemu
zarzqdzania szpitaIami, dqżqce do zmniejszenia zuzycia antybiotyków, prowadzenie
doktadnychana|iz patogenów a|armowychoraz wymierne skutki działaniakomitetów i
zespołów W obszarze kontro|i zakaień szpita|nych. Ana|izie poddaje skuteczność
co jest
u pacjentóww Po|scei na świecie,
szpita|nych
stosowanego|eczeniaw zakażeniach
We wnik|iwej anaIizie
szczegó|nieistotne w dobie narastajqcejantybiotykooporności.

dokonuje porównań wyników wtasnych w kontekście światowej|iteratury , jak juŻ
podkreś|itam
piśmiennictwo
wykorzystaneW przygotowaniuniniejszejrozprawyw ponad
obejmujqcqwiedzęz zakresuostatnich10 |at.
50%stanowiwspótcześnie
We ,,Wnioskach,,kończqcych rozprawę Autorka zwraca uwagę na najważniejsze
aspektypracyformutujqcsiedemkonstruktywnychwniosków, będqcychpetnqodpowiedziq
zastugujekażdywniosek z
na wcześniejpostawione ce|e. Na szczegó|nepodkreś|enie
osobna, a w sposób szczegó|ny wnioski szósty i siódmy w kontekściepraktycznego
drobnoustrojówna
oporności
rozumieniaprob|emu zakaŻeńszpita|nychoraz narastajqcej
i
antybiotyki.Dodatkowo dowodzi znaczeniawykonywanychbadań mikrobio|ogicznych
wykorzystania diagnostyki mikrobioIogicznejW szpitaIu jako wskaźnika będqcego
ustug medycznychi świadomości
odzwierciedIeniemzwiększaniajakościświadczonych
personelu medycznego. We wniosku siódmym sformutowany jest przekaz dotyczqcy
wymiernych korzyścijakie przynosi wtaściwieprowadzony nadzór kontroIi zakazeń
szpita|nychi prawidtowakontrola zuzyciaantybiotykóww analizowanymszpita|u,a|e i we
wszystkichinnych.
Podsumowujqc,recenzowana dysertacja doktorska stanowi oryginaIne i bardzo
wartościowe
opracowaniezarówno pod wzg|ędempoznawczymjak i praktycznym.Posiada
wysokq wartośćmerytorycznQ.Wyniki badań majq duże znaczeniepraktycznebowiem
mogq być wykorzystanewe wtaściwymzarzqdzaniu,decyzjachterapeutycznychoraz moga
p|anów i organizacjinadzorup|acóweksłużby
zdrowiaw
być wykorzystanena ptaszczyźnie
zakresiekontroIizakażeńszpitaInych.
Recenzowanq rozprawę oceniam bardzo wysoko, spełniaona Wszystkiewymagania
stawiane rozprawom doktorskim.
W zwiqzkuz powyższymmam zaszczytzwrócićsię do PrzewodniczqcegoRady ds. Stopni
Uniwersytetu
WydziałuFarmaceutycznego
Naukowychw dyscyp|inienauki farmaceutyczne
Medycznegow Lubliniez wnioskiemo dopuszczeniePani mgr farm. AgnieszkiKurosad do
daIszychetapów przewodudoktorskiego.
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