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Rozprawa doktorska mgr Urszuli Ziętalewicz jest po raz kolejny (poprzednio 8 marca 

2020 r.) przeze mnie recenzowana. Praca została skierowana do poprawy. Podtrzymuję 

swoją wcześniejszą pozytywną recenzję. Poza zawartymi w niej treściami, odnoszę się 

do nowego badania (nr 4), które Doktorantka dodatkowo przeprowadziła oraz 

ewentualnych innych wprowadzonych zmian. 

 

Zainteresowanie się przez Badaczkę pacjentami z przewlekłym bólem w kontekście 

wybranych determinantów jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia jest 

odpowiedzią na społeczny problem odnoszący się do dużej grupy chorych. 

Przewlekły ból, mimo licznych rekomendacji towarzystw medycznych wskazujących, iż 

w XXI wieku żaden pacjent nie powinien zmagać się z bólem przewlekłym, towarzyszy 

wielu chorym. Przewlekłość i nasilenie bólu sprawiają, iż osoby te nie mogą funkcjonować 

w większości sfer życia w sposób optymalny, gdyż ból ograniczając ich fizyczne i 

psychiczne funkcjonowanie obniża ocenę jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. 
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Pomimo tego, że w leczeniu bólu przewlekłego stosuje się cały wachlarz metod, zarówno 

farmakologicznych, operacyjnych, jak i rehabilitacyjnych oraz psychologicznych, 

potrzebne są badania poszukujące nowych propozycji terapii wspomagających leczenie, 

ale wcześniej niezbędna jest dogłębna analiza biopsychospołecznych uwarunkowań 

oceny jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. Stąd podjęcie badań w tym zakresie 

uważam za bardzo cenne. 

 

Lektura rozprawy doktorskiej dowodzi, że Autorka zdaje sobie sprawę, iż 

interdyscyplinarne podejście do zagadnienia przewlekłego bólu jest niezbędne, by 

zoptymalizować zasoby zdrowotne osób zagrożonych tym schorzeniem jak i chorych. 

 

Rozprawa Pani mgr Urszuli Ziętalewicz dobrze wpisuje się w nurt poszukiwań 

efektywnych form interdyscyplinarnego podejścia do choroby jak i samych chorych z 

przewlekłym bólem  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, przekładających się 

na ocenę jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. 

Ponieważ w takim ujęciu przeprowadzono nieliczne badania, rozprawa doktorska jest 

pracą oryginalną, podejmującą istotną i wciąż aktualną problematykę.  

 

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska ma układ klasyczny, składa się                      

z części teoretycznej (którą stanowią trzy rozdziały) oraz empirycznej (na którą składają 

się cztery rozdziały, każde dotyczy innego badania przeprowadzonego przez Autorkę) i 

liczy wraz  z Wprowadzeniem, Streszczeniem w jęz. polskim i angielskim, Bibliografią, 

Załącznikami 188 stron. 

 

Przyjęcie takiej struktury pracy jest zgodne z wymaganiami, stąd od strony formalnej 

recenzowana rozprawa spełnia w pełni standardy stawiane pracom doktorskim                            

o charakterze empirycznym.  

 

Tytuł pracy w pełni odpowiada treściom w niej zawartym, jest  stylistycznie i 

metodologicznie prawidłowy, daje potencjalnemu czytelnikowi wskazówkę, jakiego 

obszaru eksploracji naukowej dotyczy dysertacja. Można by ew. doprecyzować w tytule, 

iż dotyczy  pacjentów z przewlekłym bólem w odcinku lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa. 

 

Pracę rozpoczyna streszczenie  w języku polskim i angielskim. 
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Wprowadzenie (4 strony) poza krótkim zagajeniem w problematykę badawczą 

przedstawia w sposób skrótowy, czego czytelnik może spodziewać się w pracy.  

 

Lektura cz. teoretycznej pracy nie budzi większych zastrzeżeń.  

Część teoretyczną stanowią trzy rozdziały; w pierwszym przedstawiono kluczowe 

terminy, w tym zagadnienie bólu i przewlekłego bólu lędźwiowo-krzyżowego, w drugim 

- pojęcie jakości życia i jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia, jak również modele 

teoretyczne jakości życia oraz stan badań nad jej wybranymi korelatami i predyktorami, 

zaś w rozdziale trzecim Autorka przedstawiła ogólny cel badań, którym była analiza 

jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia i jej korelatów z perspektywy modelu jakości 

życia Wilsona i Cleary’ego u pacjentów doświadczających przewlekłego bólu, 

zlokalizowanego w okolicy lędźwiowo - krzyżowej kręgosłupa.  

 

Treść tych rozdziałów tworzy spójną całość.  

 

Wśród istotnych walorów cz. teoretycznej rozprawy należy zwrócić uwagę na: 

 

− uwzględnienie zagadnienia ważnego, a mało eksplorowanego, jakim są 

uwarunkowania jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów z 

przewlekłym bólem w okolicy lędźwiowo - krzyżowej kręgosłupa;  

− syntetyczne i analityczne ujęcie zagadnienia, przejrzysty, komunikatywny język; 

− bogatą literaturę przedmiotu (195 źródeł); powoływanie się zarówno na polskie 

jak i zagraniczne publikacje, zarówno klasyczne, jak i najnowsze. 

 

Z uwag jakie mam do tej bardzo starannie opracowanej części chciałam zaznaczyć 

następujące: 

− Doktorantka czasem zamiennie stosuje określenia chroniczny ból grzbietu/ 

pleców/ okolicy lędźwiowo- krzyżowej kręgosłupa. Czy to jest to samo rozpoznanie? 

− w akapicie dot. możliwości terapeutycznych bólu przewlekłego Autorka nie 

wspomina nic o tym, by te terapie obejmowały odziaływania psychologiczne; 

− w dalszej części o tym wspomina, ale s. 31 – powołując się na jedno tylko  źródło 

Doktorantka formułuje autorytatywne stwierdzenie: Wiadomo także, że 

interwencje psychologiczne w połączeniu z fizjoterapią redukują ból, zarówno 
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krótko-, jak i długoterminowo oraz krótkoterminowo zmniejszają niesprawność. 

Jednakże ich skuteczność, wyrażona wielkością efektu, jest mała (Silva Guerrero, 

Maujean, Campbell, Sterling, 2018). 

− moim zdaniem cel pracy lepiej byłoby przestawić w rozdziale metodologicznym.  

 

Część empiryczną w poprawionej wersji pracy tworzą cztery rozdziały. Zgodnie z intencją 

Badaczki, realizacja zamierzeń badawczych obejmowała cztery badania, w których 

wykorzystano zróżnicowane metody. Badanie 1. odnosiło się do jakości życia 

uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów z bólem lędźwiowo-krzyżowym w 

odniesieniu do postrzegania obrazu ciała, badanie 2. dotyczyło jakości życia 

uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów z bólem lędźwiowo-krzyżowym w 

kontekście wrażliwości na ból, badanie 3. dotyczyło jakości życia uwarunkowanej stanem 

zdrowia u pacjentów z bólem lędźwiowo-krzyżowym w relacji do cech osobowości, zaś 

badanie 4. stanowiło propozycję całościowego testowania modelu Wilsona i 

Cleary’ego (1995). Próba badawcza oparta jest w nim (co cenne) na wynikach analizy 

mocy statystycznej. Badanie objęło grupę kontrolną osób zdrowych (N=160), dobraną do 

grupy osób cierpiących na przewlekły ból lędźwiowo-krzyżowy (N=177) pod względem 

cech demograficznych. Jest to doskonałe uzupełnienie wcześniejszych badań.  

 

Znakomicie, że Doktorantka wybrała zweryfikowany w innych badaniach model, którego 

dużą zaletą jest jego całościowe podejście do czynników kształtujących jakość życia 

uwarunkowaną stanem zdrowia, a także jego uniwersalność w odniesieniu do różnych 

schorzeń, cech demograficznych czy kultury.  

 

Na przeprowadzone badania uzyskano zgodę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na 

Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Pierwsze badanie objęło 98 osób, 47 odczuwających przewlekły ból w okolicy lędźwiowo-

krzyżowej oraz 51 osób z RZS.  

Jego celem była analiza związków między jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia 

u osób z bólem w okolicy lędźwiowo-krzyżowej a obrazem ciała.  

Autorka sformułowała 4 pytania badawcze i odpowiadające im hipotezy. 
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Poza autorską ankietą socjodemograficzną zastosowano dobrze znane, trafne i rzetelne 

narzędzia badawcze, tj. Kwestionariusz dotyczący Bólu (Brief Pain Inventory – Short Form, 

1991) w wersji skróconej, WHOQOL-Bref (World Health Organisation Quality of Life), 

Krótka Skalę Samooceny Depresji i Lęku (Kokoszka, 2008) oraz Skalę Oceny Ciała 

(Franzoi, Shields, 1984) w polskiej adaptacji M. Lipowskiej i M. Lipowskiego (2013). 

W mojej ocenie narzędzia te są dobrze dobrane, ich zaletą jest także to, że nie są 

obciążające dla chorych, gdyż są krótkie, przyjazne dla pacjenta. 

Warto by sprawdzić rzetelność tych narzędzi dla badanych grup. 

 

Zastosowano staranną, odpowiednią do celu pracy analizę statystyczną, aczkolwiek 

uzyskany materiał pozwalał na bardziej zaawansowaną statystykę. Jednak oczywiście 

Doktorantka miała prawo skupić się jedynie na związkach pomiędzy poszczególnymi 

wskaźnikami HRQL a obrazem ciała kobiet i mężczyzn z przewlekłym bólem lędźwiowo 

– krzyżowym. 

Celem badania drugiego była ocena (a nie jak pisze Autorka celem badania było zbadanie) 

związku między jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia u osób cierpiących z powodu 

bólu lędźwiowo-krzyżowego a wrażliwością na ból. Stąd sformułowano pytanie badawcze: 

Czy wrażliwość na ból jest związana z jakością życia w zakresie funkcjonowania 

fizycznego u pacjentów z bólem w okolicy lędźwiowo-krzyżowej? i odpowiadającą mu 

hipotezę: Im większa wrażliwość na ból, tym gorsza ocena jakości życia w zakresie 

funkcjonowania fizycznego u pacjentów z bólem w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. 

W drugim badaniu wzięło udział 28 pacjentów z przewlekłym bólem w okolicy 

lędźwiowo-krzyżowej, poddawanych rehabilitacji w Centrum Kompleksowej 

Rehabilitacji w Warszawie. Zastosowano ankietę uwzględniającą lokalizację i 

występowanie bólu, BMI,  i wiele danych socjodemograficznych, ankietę do oceny jakości 

życia w zakresie funkcjonowania fizycznego pacjentów oraz pomiar algometryczny  

(wrażliwość na ból) i badanie funkcjonalne przeprowadzone przez fizjoterapeutę. 

Poza statystykami korelacyjnymi zastosowano także (z powodzeniem) analizę regresji. 

 

Badanie trzecie dotyczyło związków między poszczególnymi cechami osobowości a 

jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia u osób cierpiących z powodu bólu 

lędźwiowo-krzyżowego. Postawiono 3 pytania badawcze i odpowiadających im 5 hipotez. 
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Szczególnie ważne wydają się być wyniki związane z weryfikacją trzech ostatnich hipotez, 

zakładających moderującą funkcję stabilności emocjonalnej z nasileniem bólu - ogólną 

percepcją zdrowia; stabilności emocjonalnej z nasileniem bólu - jakości życia 

uwarunkowanej stanem zdrowia w zakresie funkcjonowania psychologicznego oraz 

ekstrawersji z nasileniem bólu – jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia w zakresie 

funkcjonowania psychologicznego. 

Uczestnikami 3. badania były osoby z chorobami przewlekłymi, którym towarzyszy 

przewlekły ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, trwający co najmniej 3 

miesiące. W badaniu wzięło udział 70 osób: 35 osób stanowili pacjenci Oddziału 

Rehabilitacyjnego oraz Pracowni Fizykoterapii, natomiast 35 osób – uczestnicy zajęć 

gimnastycznych. Osoby badane wypełniały jednokrotnie zestaw kwestionariuszy: ankietę 

dotyczącą danych demograficznych, Kwestionariusz dotyczący bólu – krótką wersję, EQ-

5D-5L, Krótką Skalę Samooceny Depresji i Lęku oraz TIPI-PL.  

Zastosowano m.in. analizę regresji.  

W badaniu 4., stanowiącym jak pisze Autorka próbę całościowego testowania modelu 

Wilsona i Cleary’ego (1995), ujęte zostały dwa warianty teoretyczne. W pierwszym 

wariancie zmienną zależną w modelu jest ogólna jakość życia (zadowolenie z życia), w 

drugim – ogólna percepcja zdrowia. Rozwiązanie takie oparte jest na wynikach metaanalizy 

przeprowadzonej przez Smitha, Avis i Assmann (1999). Autorzy ci stwierdzili, że według 

pacjentów z chorobami przewlekłymi jakość życia i stan zdrowia są w znacznym stopniu 

konstruktami niezależnymi. Pierwszy konstrukt wiąże się z aspektami psychologicznymi, 

natomiast drugi – z funkcjonowaniem fizycznym.  

Wyniki uzyskane w tym badaniu w dużym stopniu przyczyniły się do  

stworzenia autorskiej propozycji zmodyfikowania modelu Wilsona i Cleary’ego, 

(ryc 6.), co uważam za najważniejszy wynik zrealizowanego projektu doktorskiego. 

 

Istotne walory części empirycznej: 

− przyjęcie w założeniach teoretycznych  dobrze zweryfikowanego modelu jakości 

życia Wilsona i Cleary’ego i wykorzystanie go w badaniach; 

− cztery dopełniające się badania mające za cel eksplorowanie innych uwarunkowań 

jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów z bólem lędźwiowo-

krzyżowym w odniesieniu do postrzegania obrazu ciała (badanie 1.), wrażliwości 

na ból (badanie 2.), cech osobowości (badanie 3.) oraz całościowego testowania 

modelu Wilsona Cleary’ego (1995). 
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− brak zastrzeżeń natury metodologicznej co do przeprowadzonych badań, które 

zostały zaplanowane, zrealizowane i zanalizowane poprawnie;  

− duża liczba badanych; 

− wykorzystanie wielu adekwatnych narzędzi badawczych; 

− czytelnie przedstawione wyniki badań; 

− uzupełnienie listy predyktorów jakości życia o czynniki do tej pory stosunkowo 

rzadko badane w tym kontekście, czyli obraz ciała i wrażliwość na ból; 

− nowe podejście do HRQL - połączenie dwóch poziomów z modelu Wilsona i 

Cleary’ego (1995), tj. subiektywnego postrzegania odczuwanych objawów oraz 

wpływu tych objawów na funkcjonowanie chorych; 

− opracowanie zmodyfikowanego modelu HRQl, na podstawie modelu Wilsona i 

Cleary’ego (1995) oraz badań własnych; 

− zdawanie sobie sprawy z ograniczeń badań własnych (co zostało przez Autorkę 

przedstawione w oddzielnym podrozdziale); 

− aplikacyjność uzyskanych wyników 

 

Literatura tej części pracy skłania również do sformułowania kilku uwag, których 

uwzględnienie w innych pracach może być przydatne w dalszym rozwoju Doktorantki. 

Szkoda, że Doktorantka nie wykorzystała sugestii drugiego recenzenta do poprawy pracy 

do odpowiedzenia na podane wcześniej także moje uwagi, które z racji nie wprowadzenia 

modyfikacji są takie same, jak poprzednio: 

− brakuje mi jasnych kryteriów włączających do kolejnych badań i 

wyłączających z badań;  

− szkoda, że ocena stanu zdrowia i kwalifikacji do badań nie była 

przeprowadzona (a przynajmniej o tym nie wspomniano) przez lekarza; 

− czasem zdarzają się potknięcia językowe, np. nie powinno być waga, tylko 

masa ciała (w wielu miejscach pracy – łatwe do poprawienia, zostało w 

starej formie);  

− s. 39 – z jakim stopniem nasilenia choroby były badane osoby z RZS? 

Wydaje się dziwne, że nie zaznaczyły one bólu kolan lub stóp. Z badań i 

obserwacji klinicznych wynika, że właśnie kolana (i dłonie) najczęściej są 

zajęte zmianami, jak i bólem w tej grupie chorych. 
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Pomimo tych uwag uzyskane przez Doktorantkę wyniki są cenne, a poddane badawczej 

analizie wypełniają oczekiwania recenzenta odnośnie kwalifikacji poznawczej i poziomu 

rozprawy doktorskiej, pozwalając na jej pozytywną ocenę.  

Całość rozprawy, w tym dyskusja wyników potwierdza, że Doktorantka posiada dużą 

wiedzę interdyscyplinarną, pozwalającą na szczegółową analizę uzyskanych wyników, 

dowodzi krytycznego sposobu myślenia Autorki. 

Opinie formułowane przez Panią mgr Urszulę Ziętalewicz zawsze znajdują potwierdzenie 

w uzyskanych wynikach własnych, bądź w danych z literatury. Wyniki, co niezmiernie 

cenne, można przełożyć na propozycje oddziaływań praktycznych. Aplikacyjność 

uzyskanych wyników, w mojej ocenie, zwiększa wartość recenzowanej pracy.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzam, że przedłożona mi do recenzji dysertacja Pani 

mgr Urszuli Ziętalewicz WYBRANE DETERMINANTY JAKOŚCI ŻYCIA 

UWARUNKOWANEJ STANEM ZDROWIA U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYM BÓLEM  

w pełni spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie 

warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich (Dz.U. z 2018, poz. 261) 

oraz art. 13 Ustawy o tytułach i stopniach naukowych z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. z 

2016 r., poz. 882 z późn. zm.) 

W związku z powyższym wnoszę do Wysokiej Rady Dyscypliny Psychologia 

Uniwersytetu Warszawskiego o dopuszczenie mgr Urszuli Ziętalewicz do dalszych 

etapów postępowania doktorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 


