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Ocena rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Gajdek

nt.: „Charakterystyka usług medycznych świadczonych przez Zespoły Ratownictwa 

Medycznego i ocena ich jakości w populacji otwartej miasta Rzeszowa i powiatu 

rzeszowskiego”, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Pawła Januszewicza, promotor 

pomocniczy: dr. n. o zdr. Dariusz Bazaliński.

Rzeszów 2017 ss.191

Z chwilą wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej obserwuje się wzrost 

oczekiwania społeczeństwa polskiego dotyczące funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia Państwowe Ratownictwo Medyczne od dnia wejścia w życie Ustawy (2006 r.) 

przeszło już pewien proces zmian , które miały na celu poprawę jakości świadczeń 

zdrowotnych. Słusznie zatem Autorka dysertacji poddała ocenie realizację zadań 

ustawowych i determinantów jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zespoły 

ratownictwa medycznego w populacji otwartej miasta Rzeszowa i powiatu 

rzeszowskiego” s.9.
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Rozprawa doktorska mgr Małgorzaty Gajdek zawiera 191 stron maszynopisu razem 

z piśmiennictwem (151 pozycji, wykaz tabel 97 oraz 18 rycin). Praca jest dobrze 

przygotowana pod względem edytorskim, a opracowanie graficzne poprawne 

i przejrzyste.

Problematyka badawcza podjęta przez Doktorantkę dysertacji jest ważna 

co wskazuje na wagę podjętego problemu wyrażonego samym tytułem pracy. Praca 

zawiera wszystkie elementy strukturalne istotne dla pracy tj. wstęp opisujący celowość 

podjętych badań. Trzy rozdziały zostały poświęcone omówieniu Systemu Ratownictwa 

Medycznego w Polsce. Przedstawione zostały podstawy prawne regulujące działanie 

i współdziałanie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zagadnienie jakości 

świadczeń zdrowotnych wykonywane przez zespoły ratownictwa medycznego.

Cel pracy, cele szczegółowe, materiał i metody badawcze, organizacja 

i przebieg badań, analizę wyników badań, wnioski, piśmiennictwo, streszczenie w języku 

polskim i angielskim, spis tabel i rycin oraz zawarty w pracy aneks zostały przedstawione 

prawidłowo. Rozdziały i podtytuły podrozdziałów są spójne z problematyką badawczą 

i odzwierciedlają właściwy jej zakres.

Przedmiotem rozprawy doktorskiej było określenie „profilu świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego w populacji 

województwa podkarpackiego, miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego oraz ocena 

zadowolenia osób korzystających z opieki medycznej świadczonej przez dyspozytorów 

medycznych i zespoły ratownictwa medycznego (Rzeszów i powiat rzeszowski) s.6o.

Głównym celem badań Autorki była „ocena realizacji zadań ustawowych 

i determinantów jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego” s. 60. Do realizacji celu głównego Autorka właściwie przedstawiła cele 

szczegółowe.
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W pracy Doktorantka zastosowała metodę sondażu diagnostycznego, szacowania 

(skala), analizę dokumentów i właściwe metody statystyczne. Wykorzystała następujące 

narzędzia: autorski kwestionariusz, kwestionariusz służący do pozyskania informacji 

pochodzących z dokumentów medycznych ZRM, a następnie systemu informatycznego 

WFZ oraz dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, kwestionariusz ogólnego 

stanu zdrowia (General Health Questionaire-28 GHQ 28). Autorka uzyskała zgodę Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 5/01/2015. Organizacja i przebieg badań 

zaprezentowany na stronach (65-66) nie budzi zastrzeżeń.

Doktorantka zastosowała kryteria włączenia (do grupy badawczej) jakim 

była dobrowolna zgoda, wiek powyżej 18 lat, umiejętność czytania i pisania w języku 

polskim, potwierdzenie faktu udzielenia świadczeń zdrowotnych przez zespoły 

ratownictwa medycznego w dokumentacji medycznej oddziału szpitalnego, jak też 

kryterium wykluczenia z grupy badawczej opisane przez Autorkę pracy na stronach 67-68. 

W badaniu wzięło udział 435 osób; kobiety stanowiły - 283 tj. 65,1%, mężczyźni 152 tj. 

34,9%-

Analizy wyników badań wskazują na systematyczny wzrost liczby świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez ZRM w populacji województwa podkarpackiego, miasta 

Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego we wszystkich grupach wiekowych (największy 

w grupie wiekowej 0-5 lat, 70-89 lat).

Autorka pracy wykazała, że wiek, płeć, subiektywny stan zdrowia badanych 

nie różnicuje poziomu zadowolenia z usług medycznych wykonywanych przez zespoły 

ratownictwa medycznego. Natomiast wykształcenie, aktywność zawodowa oraz miejsce 

zamieszkania mają wpływ na poziom zadowolenia ze świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Osoby korzystające ze świadczeń 

zdrowotnych w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego pozytywnie 

oceniły jakość udzielanej pomocy w warunkach pozaszpitalnych.
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Wyniki badań przedstawiono w sposób uporządkowany i syntetyczny. Właściwe 

zaprezentowanie wyników badań wsparte zostało bogato ilustrowanymi rycinami 

i tabelami stanowi duże ułatwienie dla recenzenta. Omówienie wyników badań i dyskusja 

przeprowadzone na 26 stronach maszynopisu jest poprawne i oparte na wcześniej 

przeprowadzonych badaniach. Doktorantka dobrze sobie radzi z porównaniem wyników 

badań własnych z wynikami innych autorów.

Analiza przedstawionych badań wskazuje na dobrą znajomość zagadnień 

i umiejętność prowadzenia badań w tym zakresie. Rozprawa doktorska mgr Małgorzaty 

Gajdek jest poprawna i stanowi początek do dalszych badań interdyscyplinarnych 

w dziedzinie nauk o zdrowiu. Omówienie jak i wnioski w pełni znajdują potwierdzenie 

w przeprowadzonej analizie.

Układ pracy jest przejrzysty, ujęcie tematu rzeczowe, opisy wyników badań 

logiczne i wyczerpujące. Rozprawa doktorska ma nie tylko walor poznawczy 

ale i praktyczny.

Pracę doktorską uważam za wartościowy wkład do profesjonalnej wiedzy nauk 

o zdrowiu, a uzyskane wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne w realizacji dobrej 

jakości usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Biorąc wyżej wymienione przesłanki pod uwagę uważam, że przedłożona 

mi do oceny rozprawa doktorska mgr Małgorzaty Gajdek nt. „Charakterystyka usług 

medycznych świadczonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i ocena ich jakości 

w populacji otwartej miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego” obejmuje wszystkie 

elementy niezbędne do uznania jej za podstawę nadania stopnia naukowego doktora 

nauk o zdrowiu w świetle Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie szczegółowego trybu i warunkach przeprowadzania egzaminów w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadawanie tytułu 

profesora z dnia 03.10.2004 roku (Dz. U., 2014, poz. 1383).
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Mam więc zaszczyt przedłożyć Wysokiej Radzie Wydziału Medycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w Rzeszowie moją pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej wraz 

z wnioskiem o dopuszczenie mgr Małgorzaty Gajdek do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.
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