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Recenzja pracy doktorskiej mgr Magdaleny Szczepanik p.t. „Polska 
adaptacja skali Knee Outcome Survey Activities of Daily Living 
(KOS-ADL)”

Przesłana do oceny praca przedstawia oprawiony maszynopis liczący 106 
stron. Praca jest podzielona na 13 rozdziałów. Rozdział 8, 9 to streszczenie w 
języku polskim i angielskim. Rozdział 10 to piśmiennictwo gdzie autorka podaje 
108 pozycji polskiej i zagranicznej literatury. Rozdział 11, 12, i 13 to kolejno: 
spis tabel i rycin oraz załączniki. W rozdziale pierwszym autorka zawarła wstęp 
gdzie w sposób zwięzły i zrozumiały omawia zagadnienia dotyczące skal oceny 
chorych z dysfunkcjami stawu kolanowego, adaptacji kulturowo-językowych 
narzędzi badawczych, oceny własności psychometrycznych narzędzi 
badawczych oraz rzetelności, trafności i wrażliwości. W rozdziale drugim 
autorka uzasadnia podjęcie tematu badawczego, stawia 2 cele pracy i 3 hipotezy 
badawcze. Rozdział trzeci i czwarty to opisy materiału i metod, rozdział piąty to 
wyniki, szósty to podsumowanie i dyskusja a siódmy to wnioski. Wnioski w 
liczbie pięciu odpowiadają na cele i hipotezy pracy. Układ pracy jest zgodny z 
przyjętymi zasadami budowania prac naukowych i dostosowany do omawianych 
problemów i sposobów ich rozwiązywania.

Zmiany zwyrodnieniowe są ogromnym problemem starzejących się 
społeczeństw. Problem ten nie omija również naszego kraju. Choroba ta może 
praktycznie dotyczyć każdego stawu, szczególnie jednak rozpowszechnione są 
zmiany zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych. W ostatnich latach 
coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność uzupełnienia standardowego 
badania lekarskiego i radiologicznego pacjentów z rozpoznaniem zmian 
zwyrodnieniowych stawu kolanowego subiektywną oceną stanu zdrowia 
chorego. Pozwala to lepiej planować i monitorować proces leczenia. Większość 
kwestionariuszy powstała w krajach anglojęzycznych, dlatego istnieje 
konieczność ich adaptacji kulturowo-językowej. Doktorantka wybrała do tej 
adaptacji skalę KOS-ADL.
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Uważam, że już samo podjęcie tematu przez doktorantkę zasługuje na 
najwyższe uznanie. Autorka wyciąga ważne wnioski ze swojej pracy wyraźnie 
stwierdzając, że polska wersja skali KOS-ADL jest powtarzalnym, trafnym i 
czułym narzędziem w subiektywnej ocenie stanu zdrowia pacjentów poddanych 
zabiegowi endoprotezoplastyki stawu kolanowego w przebiegu 
zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych.

Praca jest wykonana na materiale 70 pacjentów zakwalifikowanych do 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego w przebiegu zaawansowanych, 
pierwotnych zmian zwyrodnieniowych. Wyniki są podane w sposób przejrzysty, 
analiza statystyczna przeprowadzona została bardzo dokładnie i profesjonalnie. 
Na uznanie zasługuje tabelaryczna forma przedstawienia wyników, ponieważ 
ułatwia to ich interpretację i zrozumienie.

Dyskusja jest obszerna i świadczy o doskonałej znajomości zarówno 
samego tematu jak i piśmiennictwa.

Praca jest ilustrowana dobrze dobranymi rycinami.

Mam jedną uwagę, że może dobrze by było ponumerować wnioski 
podobnie ja są ponumerowane cele i hipotezy pracy.

Chciałbym wyraźnie podkreślić, że powyższa uwaga ma charakter 
techniczny i w niczym nie umniejsza wartości samej pracy.

Praca doktorska mgr Magdaleny Szczepanik stanowi samodzielny, 
oryginalny i wartościowy dorobek naukowy doktorantki i jest cennym 
przyczynkiem do lepszego poznania problematyki subiektywnej oceny stanu 
zdrowia pacjenta ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego.

Uważam, że praca doktorska p.t. „Polska adaptacja skali Knee Outcome 
Survey Activities of Daily Living (KOS-ADL)” odpowiada wymogom 
stawianym pracom na stopień naukowy doktora. Stąd mam zaszczyt przedstawić 
Wysokiej Radzie Naukowej Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego wniosek o dopuszczenie mgr Magdaleny Szczepanik do 
dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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