
ZAKŁAD A/VrR OPOLOGII M EDYCZN EJ
//vSTYTUT MEDYCYNY WSI tu. WITOLDA CHODZKI

ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin

tel.: +4B-B1-718 45 33

Lublin, dn. 17 .02.2022 r.

oCENA
pracy doktorskiej mgr Magdaleny Krysińskiej-Pisarek

pt: ,oEfekĘ kształcenia opiekunów medycznych - stan obecny i wnioski

usprawniające'o

wykonanej w Narodowym InsĘtucie Zdrowia Publicznego PZIJ

- Państwowym InsĘtucie Badawczym

Promotor pracy: dr hab. n. med. Piotr Tyszko

Promotor pomocniczy: dr n. med. Ewa Urban

Zawód opiekuna medycznego powstał stosunkowo niedawno bo w 2007 r,W znacznej

mięrze stał się on odpowtedzią na zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne

z-łviązane z procesem starzenia się społeczeństwa polskiego, jak też deficytów kadrowych

wśród personelu pielęgniarskiego. Nalezy on do grupy zawodów medycznych regulowanych,

wymagających zdobycia kierunkowego wykształcenia, zdania wymaganych egzaminów,

jak tęż rejestracji w organizacji zawodowej. Czynnikiem decydującym o poziornie

świadczonych usług ptzez opiekunów medycznych jest jakość ich kształcenia otaz

predyspozycje osobiste. Rolą opiekuna medycznego jest m.in. świadczenie usfug

opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych, kompleksowa wspóĘraca z

zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej,

niesamodzielnej głównie poprzez wspomaganie personelu medycznego, ale tęż wsparcie

chorego w trudnej dla niego sytuacji. Dlatego niezmiernie ważne jest posiadanie przez

opiekuna medycznego zdolności komunikacyjnych, otwartości, cierpliwości, umiejętności

pracy w zespole, nierzadko pod presją czasu.



Chociaż wyrnogi f,ormalne wykonywania tego zawodu od początku regulowały

stosown* akty prawne, to na przestrzeni kilkunastu lat sposób kształcenia opiekunów

medycztrych i podstawa prograrnowa ulegały isiotnym zmianom, będącyni odpowiedzią na

rcalnc potrzeby osob praktykujących ten zawód.

Nalezy podkreślić, żę starzenie się polskiego społeczeństwa, podobnie jak

społeczeństw innych krajów europejskich sprawia, że w perspektywie najblizszych lat

z_apottzebowanie na usługi świadczone przęz opiekunów medycznych będzie zwiększało się

w całej Europie. Rosnąca liczba osób wymagających wsparcia oraz co za tym idzie wzrost

wydatków państwa na tzecz ochrony zdrowia związanej z wiekiem, skutkuje koniecznością

takiej organizacji systemu usług zdrowotnych, by na różnych poziomach były one istotną

podporą dla opieki długoterminowej realizowanej w placowkach medycznych oraz domach

pacjentów, co wydaje się szczegolnie nieodzowne w sytuacji niedoboru osób

z wykształceniem pielęgniarskim. Przesłanki te stały się podstawą i uzasadnieniem dla

podjęcia przez panią mgr Magdalenę Krysińską-Pisarek badań nad et-ektami kształcenia

opiekunów medycznych w Polsce jako nowej grupy zawodowej w obrębie zawodów

nredycznyclr.

Rozprawa doktorska ma charakter badawczy. Jej konstrukcja ma klasyczny układ,

liczy 195 stron wydruku komputerowego, zawięra 37 tabel oraz obejmuje 139 pozycji

odpowiednio dobranego piśmiennictwa, z czego 18 pozycji to akty prawne, a 1 żrodła

internętowe.

Doktorantka w sposób bardzo obszerny, na 67 stronach przedstawiła podstawy

te<lretyczne będące przyczynkiem dla realizowanych przez nią badań, zawarła je

we wprowadzeniu oraz rozdziałach 1-3. Przedmiotem jej analizy była jakość kształcenia

opiekuna medycznego w Polsce, uwzgledniająca podstawy prawne i dynamikę zmian

w obrębie podstaw programowych kształcęnia oraz specyficznych umiejętności zawodowych

na przestrzeni lat 2007-20ż1. Pani mgr Magdalena Krysińska-Pisarek z dużą wnikliwością

opisała ostatnio wprowadzone dodatkowe ef-ekty i kryteria związane z procesem edukacji

opiekurrów medycznych, wskazując na uzasadnioną potrzebę uszczegółowienia przypisanych

im zadań, by były one fakultatywne, a nie nakładające się z zadaniami zawodowymi

pielęgniarek. Wprowadzenie teoretyczne zostało wzbogacone o przegląd systemu i jakości

kształcenia średniego personelu medycznego w wybranych krajach Europy, uwzględniające

nr.in. Europejskie Ramy Kwalifikacji oraz wskazanie roli opiekuna medycznego

r.ve współczesnej polityce senioralnej i polityce społecznej w Polsce, w perspektywie



wydłużaria się przeciętnej długości życia i związanej z tym wielochorobowości

i niepełnosprawności.

CzvvaĘ rczdział dysertacji poświęcony został przęz Doktorantkę prezentacji celow

i hipotez badawczych.

Zarówno cel główny, jak i ceIe szczegółowe zostaĘ prawidłowo sformułowane i są

ściśle związane z problematyką realizowanych badań. Głównym celem badania było

określenie efektów ksźałcenia opiekunów medycznych osiąganych w procesie ich

kształcenia, w zakre s i e w ie dzy te oretycznej i umi ej ętno ś c i praktyc zny ch,

Z kolęi wśród celów szczegółowych znalazĘ się: 1. Identyfikacja potrzeb opiekunów

medycznych w zakresię kształcenia w zawodzie,2. IdenĘfikacja elementów z programu

ksńaŁcęnia, które wymagają zwiększenia lub zmntejszenia w podstawie programowej,

3. Ocena wpły\^.u miejsca pracy na ocenę nabytej wiedzy i umiejętności w procesie

ksztńcenia; 4. Ocena wpływu stażapracy oraz miejscapracy na zadowolenie z pracy.

Doktorantka w oparciu o przegląd literatury przedmiotu oraz programu kształcenia

opiekunów medycznych sformułowała 1 hipotezę główną, w której zńoĘła,

że,,Funkcjonujący system ksńńcenia opiekunów medycznych nie w pełni zaspokaja

potrzeby tej grupy zawodowej oraz potrzeby rynku pracy" otaz 4 hipotezy szczegółowe:

Hl: Podstawa programowa nie w pełni uwzględnia potrzeby opiekunów medycznych w

ramach wiedzy i umiejętności przygotowujących do pracy w zawodzię; H2: Opiekunowie

medyczni korzystają z dodatkowych kursóŃ doszkalających, aby lepiej być przygotowanym

do pracy zawodowej; H3: Pozycja opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotrrej jest

społecznie niższa niz posiadane kompetencje; H4: Nie wszystkie elemen§ podstawy

programowej w opinii opiekunów medycznych są wykorzystywane do pracy zawodowej.

Pani mgr Magdalena Krysińska-Pisarek w rozdzialre 5 ,,Materiał i metody" w sposób

skrupulatny przedstawiła metody i narzędzia badawcze wykorzystane do zebrania danych

oraz sposób realtzacji badań. Badania zostńy zaplanowane w sposób właściwy i przemyślany.

Doktorantka w swoich badaniach zastosowała zarówno metodę ilościową - sondazu

diagnosĘcznęgo otaz jakościową zogniskowanego wywiadu grupowego,

przeprowadzonego zgodnie z zasadarrli przyjęĘmi dla tego typu badań. Wykorzystanymi

narzędziarrti były: kwestionariusz ankiety papierowej i kwestionariusz ankiety internetowej

oraz scenariusz badania fokusowego,

Respondentami w badaniach ilościowych byli opiekunowie medyczni. Do atalizy

włączono odpowiedzi uzyskane od 842 opiekunów medycznych. Z kolei w wywiddach



fokusowYch wzięły udział 3 Wpy grup, a wśród nich znależli się: 1. Opiekunowie medyczni
(5 osób) 2. Nauczyciele, kształcący opiekunów medycznych (4 osoby) oraz 3. pracodawcy/

b ezpo średn i przełożeni opiekunów medycznych (4 osoby).

Doktorantka do statystycznej analizy uzyskanych danych wykorzystała pakiet

statYstYczny IBM SPSS Statistics 26.0., program STATISTICA version I2,0., arkusz

kalkulacyjny Excel oraz zastosowała odpowiednie tesĘ statystyczne.

W rozdziale 6. Doktorantka przedstawiła dogłębną analizę statystyczną otrzymanych
wYników badań, dzielącją na dwie części, tj. poświęconą danym uzyskanym w trakcie badait
ankietowYch oraz danym uzyskanym w wyniku realizacji badah fokusowych. Analiza ta

stanowi ciąglogiczny i odpowiadaprzyjętym celom badań.

WYniki badah pokazńy, że zawód opiekuna medycznego jest sfeminizowany i dość
nisko oPłacanY. Ponad połowa badanych opiekunów zatrudnionabyła w szpitalu, pozostali
pracowali w domu opieki społecznej lub zakJadzie opiekuńczo-\eczniczym.

SPoŚród zadah ogólnych, które zgodnie z podstawą programową powinny

PrzYgotowaĆ do wYkonYwania zawodu opiekuna medycznego, zdecydowana większość
resPondentów uznńa, Że w najwyższym stopniu posiadła umiejętność podejmowania

wsPÓĘracY z zesPołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z za6esu.
opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną w najmniej sąlm zaś umiejętność

konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania
zabiegów- OPiekunowie medyczni wysoko ocenili poziom przyswojenia wiedzy w ramach

zajęć podnoszących ich kompetencje personalne i społeczne.

Prawidłowe wykonywanie obow iązków zawodowy ch przez opiekunów medycznych
WYmaga od nich przyswojenia ważnych umiejętności praktycznych, które w większości będą

realizowane w kontakcie z pacjentem czy podopiecznym. Uzyskane przęz Doktorantkę
wYniki badah własnych pokazaĘ, że w badanej grupie najlepiej ocenianą umiejętnoś ciąbyĘ
m.in, ocena parametrów funkcji zyciowych, wyjaśnianie anatomii i fizjologii człowieka oraz
umiejętnoŚĆ Przekazania zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu, planowania,

organizowania i wykonywania czynności higienicznych, pielęgnacyjnych u osoby chorej
i niesamodzielnej orazpomagania osobie chorej i niesamodzielnej.

Badani oPiekunowie medyczni, w oparciu o własne doświadczenia zawodowe,

dostrzegli Potrzebę poszerzenia programu navczania o zagadnienia z zakresu psychologii,

wielochorobowości i chorób rzadkich,

W rozdziale 7 Pani mgr Magdalena Krysińska-Pisarek zamieściła podsumowanie

wYników, Zarówno wyniki badań ilościowych i jakościowych pokazaĘ, że absolwenci



kierunku opiekun medyczry posiadają wysokie kompetencje do pracy w wyuczonym

zawodzie, Zdecydowana ich większość wyrazlła zadowolenie z wykonywanej pracy

i zadeklarowńa, że w przypadku powtórnej mozliwości wyboru zawodu, ponownie byłby to

zaw ód opiekuna medycznego.

Dopełniającym elementem dyseńacji jest Dyskusja, w której Doktorantka dokonała

porównania uzyskanych wyników badahwłasnych z wlmikami badań innych autorów. W tym

celu odniosła się do publikacji, zawierających doniesienia z badah doĘczących poruszanej

w pracy problematyki.

Podsumowującą część rozprary doktorskiej stanowi 8 wniosków końcowych

i usprawniaj ących, zawaĘch w rozdziale 9.

Konkluzje ze ztealtzowanych badań to: 1. Badania jakościowe i ilościowe wykazńy,

iżwiedza i umiejętności absolwentów kierunku opiekun medyczny nabywane są na wysokim

poziomie, jednakże istnieją elementy podstawy programowej które powinny zostać

rozszerzone, Liczba godzin zajęć praktycznych w opinii uczestników badań ilościowych

i jakościowych jest niewystraczĄąca, Szczegó|nie ważne byłoby zwiększenie liczby godzin

ztemaĘki komunikacji personalnej i społecznej, 2. Wprowadzenie dodatkowych kursów

w zależności od miejsca pracy może pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości opieki nad

pacjentami. Dlatego wskazane byłoby współfinansowanie ptzęz pracodawców takich kursów.

3. Praca opiekuna medycznego jest wymagająca zarówto psychicznie jak i flzycznie, jednak

niedoceniana społecznie i finansowo, co znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach

poniżej średniej. Wyższe płace i lepsze warunki pracy mogą wnieść wartość dodaną do

zawodu i spowodować, iż coraz więcej osob będzie chciało ksńałcić się w tej dziedzinie.

4.Wńnejest, aby umożliwić opiekunom medycznym jasną ściezkę kariery i zapewnió kursy

podnoszące kwalifikacje tej grupy. 5. W podstawie programowej zawarto zbyt wiele

elementów teoreĘcznych, które w opinii opiekunów medycznych są nie wykorzysĘwane

podczas pracy zawodowej (np. prowadzęnie działalności gospodarczej). 6. W z-lviązktl

z częściowym pokrywaniem się zakresu czynności wykonywanym przęz opiekunów

medycznych i pielęgniarki, istotne jest dokładne określęnie zadaiprzynależnych dla obu grup

zawodowych. 7. Z uwagi na częstą migrację zarobkową, niezwykle wńne jest równiez

ujednolicenie kształcenia i zadań zawodowych na poziomie międzynarodowym,

aprzynajmniej europejskim. 8, Wskazane jest prowadzenie kursów poszerzających wiedzę

iumiejętności specyficzne d|aróżnych miejsc pracy i stosowanie zasady współfinansowania

ichprzez pracodawców.



Kolejne częŚci dYserlacji to streszczenia w j. polskim i angielskim,wykazpiśmiennictwa,
sPis tabel i rycin, aneks, w których zamieszczone zostały wykorzystane do badań narzędzia.

Pomimo duzej starannoŚci, z jaką napisana zostńa oceniana tozprawa doktorska,
z obowiązka Recenzenta wnoszę następujące uwagi:

1) W mojej ocenie zaburzonę zostaĘ propoĘe w konstrukcji poszczególnych
rozdzińów dYsertacji. WProwadzenie teoretyczne zamieszczone zostńo na 67
stronach, wyniki na 46, a dyskusja jedynie na 18 stronach. Zwyczajowo
wProwadzenie i dYskusja Powinny być o zbliżonej objętości, a wiodącym elementem
pracy badawczej prezentacja wyników badańwłasnych.

2) W rozdziale PiŚmiennictwo, W kilku pozycjach zaczerpniętych z Internefu zabrakło
daĘ dostępu do żrodła,

3) Doktorantka nie ustrzegła się drobnych błędów literowych i interpunkcyjnych,
mający ch charakter edytorski.

4) Pragnę równiez zwróciĆ uwagę, że w języku polskim separatorem dziesiętnym
jest przecinek. Doktorantka w pracy zastosowała kropkę.

Pomimo PoczYnionYch uwag, mających głównie charakter edytorski, uwńam,
ze ProblematYka Podjęta Przez Doktorantkę jest ważna i ciekawa oraz bardzo aktualna.
KoresPonduje bowiem ze zmiatami demografic znymi zachodzącymi obecnie
w sPołeczeństwie Polskim orazuwzględnia potrzeby kadrowe w funkcjonującym systemie
oPieki zdrowotnej. Na docenienie zasługuje wysoki poziom przeprowadzonego procesu
badawczego, zastosowane metody zbierania danych i analiza statystyczna. Konkluzje
wYciągnięte z PtzęProwadzonych badańmają nie tylko charakter poznawc zy, ale również
aPlikacYjnY, Ten swego rodzaju feedback uzyskany od aktywnych zawodowo opiekunów
medYcznYch, wskazujący na potrzebę modyfikacji niektórych treści programowych
wProcesie ich ksźałcenia, to ważna przesłanka do dokonania zmian, ptowadzących do
wzro sfu profesj onalizmu.

Reasumując, Pracę doktorską pt: ,,Efekty kształcenia opiekunów medycznych - stan
obecny i wnioski usprawniające" oceniam pozyĘwnie. Spełnia ona wymogi art. 13 ,

ustawY z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tyfule naukowym oraz
ostopniach i tytule w zakresie szfuki (tj, Dz. TJ.2077, poz. 1789), będące podstawą
ubiegania się o stoPień doktora w dziędzinie nauki o zdrowiu. W mviązku z powyżsąlm



mamzaszczytprzedstawić Wysokiej Radzie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

pZH - Państwowego tns{tutu Badawczego w Warszawie wniosek o dopuszczenię Pani

mgr Magdaleny Krysińskiej-Pisarek do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Ze względu na istotne walory naukowe i wdrożeniowe dysertacji wnioskuję o jej

wyróznienie.

kierownik

Lublin, I7.02,2022 r. 4u Arfwr,l ogi i Medyczne}

,U\ńQ,W,,riuh
L prof. lMW

7akl

dr hob,


