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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKI

EJ

Pana lek. med. Marcina Nowaka pt. ,Pomiar ciq2ko6ci powiktad

w ocenie wynik6w !eczenia

zespotu kanatu nadgarstka endoskopowq metodq Krishnana".

Drqtwienie palc6w, ktorym towarzyszE bole okolicy nadgarstk6w orasz ciq2kie do zniesienia

bole nocne sq utrudniajqcymi codzienne zycie, szczeg6lnie, kobiet objawami upoSledzenia
funkcji rqki. Wykonawcy 90% zamierzefi naszego m6zgu.
Wyb6r tematu rozprawy doktorskiej przez doktoranta jest jak najbardziej trafny, odpowiada

profilowi oSrodka oraz potrzebom Srodowiska lekarzy bezpo5rednio zajmujqcych siq tym
zagadnieniem. Posiada warto6i edukacyjnq i praktycznq dla wszystkich lekarzy zajmujqcych
siq tym zagadnieniem bez znaczenia na posiadanq specjalizacje.

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska lek. med. Marcina Nowaka wykonana pod

kierunkiem Pana dr hab. Barttomieja Noszczyka,

w

Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum

Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego, jest zwiqztym opracowaniem zawartym na 60
stronach maszynopisu. Tekst ocenianej rozprawy doktorskiej obejmuje istotne i wymagane
czqSci

tj. wstqp, zaloienia

i

pracy, cele pracy, metody, wyniki

wyptywajqcymi

z nich

wnioskami oraz podsumowaniem bqdqcym om6wieniem postawionych hipotez badawczych.

Uktad recenzowanej pracy zgodny jest
naukowych, z cechq charakterystycznq

z o96lnie przyjqtymi

- rzadko

spotykanq

zasadami pisania prac

w tego typu pracach -

du2q

zwiqztodciq. Pracq koriczy 91 pozycji aktualnego piSmiennictwa. Przydatnym zabiegiem dla
przyszto6ci, dla czytelnika, jest zamieszczenie streszczeri w jqzyku angielskim jak i polskim na

poczqtku rozprawy.

W do66 dtugim jak na catosd rozprawy wstqpie doktorant bardzo doktadnie omawia
epidemiologiq jak i etiologiq choroby co jest wa2ne dla jej zrozumienia. Szkoda, patrzqc z
punktu widzenia zabiegowca,2e w czqSci tej, akapicie anatomia nadgarstka, nie znajduje
czytef nik zatqczonych

ryci lub zdjqi omawianej okolicy. W znaczny spos6b pomogfy by one

poczqtkujqcym chirurgom zrozumienie stosunk6w anatomicznych panujqcych

w

tej

ograniczonej operacyjnie okolicy. Zaletq wstqpu jest omowienie badari diagnostycznych w

prosty

i

zrozumiaty sposob. Zamieszczone

w tej czq:ici zostato om6wienie dostqpnych

i

wykorzystywanych, takze w osrodku pracy doktoranta, ankiet oceny leczonego problemu.
Szczeg6lnie, 2e dla powodzenia procesu leczenia wazna

jest samoocena pacjenta, kt6ra

pozwala na okreSlenie zaawansowania zmian oraz por6wnad r6znych okres6w leczenia

z

jego skuteczno6ciq.
Kazde dziatanie, nie tylko chirurgiczne,

a w naszym przypadku wtainie, zwiqzane jest

ryzykiem powiktari. Sq one wynikiem natury naszej pracy
doSwiadczenia, stosowania odpowiedniego sprzqtu

i

z

ale r6wnie2 nabywania

komplikacji ze wspomnianych

wynikajqcych. Na czqsto6i ich wystqpowania wplyw ma wiele czynnikow: ocena wskazari do

zabiegow operacyjnych

i

czynnik6w ryzyka, prawidtowo(i leczenia oraz do:iwiadczenie

zespotu operacyjnego. Dla usystematyzowania ich oraz utatwienia wyciqgania odpowiednich

wniosk6w

w ka2dej dziedzinie chirurgicznej tworzy siq odpowiednie

skale na podstawie

uzyskiwanych wynikow.

Ze zrozumiatych wzglqd6w w tej czq6ci rozprawy znajduje siq omowienie skali Accordion,
bqdqcej po odpowiednim jej dostosowaniu przez doktoranta, podstawq badan omawianego

problemu. Jest on modyfikacjq doskonale znanego
pooperacyjnych zdarzei negatywnych

Clavien

w chirurgii ogolnej systemu podzialu
Dindo

z

1992 roku,

a

nastqpnie

zmodyfikowanego w 2004 roku. System ten w gtownej mierze dotychczas wykorzystywany

byt

w chirurgii

o96lnej, Autor ocenianej rozprawy, wraz

z innymi zaproponowat

jego

wykorzystanie w chirurgii plastycznej jak ichirurgii rqki. Co okazato siq stusznym posuniqciem
i poskutkowato pierwszq publikacjq w skuteczne jego wykorzystanie w chirurgii plastycznej.
W swojej pracy lek med. Marcin Nowak,zalozyti2ciq|ko(6 powiklan leczenia zespotu kanatu
nadgarstka mo2e byc mierzona systemem Accordion w celu okre(lenia oceny ryzyka operacji.
JednoczeSnie na podstawie zebranego materiatu doktorant przyjqf dodatkowe zalo|enie w

oparciu o wzmiankowany system, ze wtasna modyfikacja operacji metodq Krishnana jest
skuteczna w kategoriach samooceny chorych oraz bezpieczna w kategoriach oceny ryzyka.Za

cele swojej pracy postawit po pierwsze dostosowanie i wykorzystanie systemu Accordion do
oceny ryzyka operacji kanatu nadgarstka oraz po drugie ocenq skuteczno6ci iryzyka leczenia
ZKN wtasnq modyfikacjq operacji sposobem Krishnana.

Dla osiqgniqcia cel6w pracy

i potwierdzenia hipotez badawczych doktorant przeprowadzit

retrospektywne badanie na podstawie historii chorob znaczqcej liczby prawie 500 pacjent6w

w Klinice Chirurgii Plastycznej, Centrum Medycznego
Podyplomowego. Tak du2a grupa badawcza pozwala na stworzenie

w latach 201.1

leczonych

Ksztatcenia

odpowiednich podgrup

i

21,13

uzyskanie wiarygodnych wynik6w. Metodykq swojego badania

oparl, o czym wspominatem wczeSniej, na dostosowaniu systemu Accordion do potrzeb
pracy oraz na ocenie skutecznosci
Krishnana.

W

i ryzyka zaproponowanej

wtasnej modyfikacji metody

tym nale2y zwrocic uwagq na syntetyczny i przejrzysty opis
zastosowanej metody operacyjnej z pokazaniem wykorzystywanego

rozdziale

modyfikacji wtasnej

instrumentarium. Co Swiadczy o posiadanym przez doktoranta znaczEcym do6wiadczeniu
operacyjnym.
Uzyskane

w ramach recenzowanej pracy wyniki badania opisane zostaty na L5 stronach.

Spierai mo2na by byto siq czy

w rozdziale Wyniki nale2y ponownie omawiai dostosowany i

wykorzystany do potrzeb badania system oceny. W ocenianej pracy sytuacja ta ma miejsce.

Za stuszny nalezy uznai ten zabieg ze wzglqdu na przejrzysto6i uzyskanych wynikow
przeprowadzonego badania. Uwaga ta dotyczy r6wnie2 rozdzielenia w osobnych rozdzialach

wynikow badafi statystycznych zastosowana

jak

rozumiem

w celu uzyskania

wiqkszej

przejrzysto$ci wynikow. Tak doktadne przedstawienie wynikow zastosowania systemu oceny,
z

jego poszczegolnymi podpunkta mi, oraz danymi statystycznymi mogto by sprawii wrazenie

piqtrzenia trudnoSci ich odczytu. Jako czynnego zabiegowca szczegolnie interesujqca jest
czq5i uzyskanych wynik6w skuteczno6ci oraz ryzyka modyfikacji wtasnej metody Krishnana w

por6wnaniu z metodq endoskopowq z ich polniejsze omowieniem. Pomimo zastosowania
roznych sposobow wykluczeni, rezultaty zastosowania obydwu metod w rqkach tej samej

osoby sq podobne. Swiadczy

to, jak wspomniatem wczesniej, o duzym doswiadczeniu

operatora, w tym przypadku doktoranta oraz o tym, 2e potrafi na podstawie dostqpnej

literatury

i

wtasnego doiwiadczenia szukai nowych rozwiqzan. Rozwiqzari, ktore w

wybranych przypadkach przynoszq zadowalajqce rezultaty zar6wno, co wazne, pacjentowi

takze operatorowi. Przyktadem czego jest klarownie napisany podrozdziat

w

skutecznosci metody. Mo2e on

przysztoSci, co

by.

a

oceny

sugerowal, stai siQ podstawq do

napisania tekstu bqdqcego pomocE dla szkolqcych siq adeptow nie tylko chirurgii rqki,
chirurgii plastycznej ale r6wnie2 ortopedow.
Podsumowujqc,

jest to

rzeczywidcie pierwsza

w jqzyku polskim propozycja

dostosowania systemu oceny powiktan pooperacyjnych

w

zarowno

chirurgii rqki, oparta

jak r6wniez pierwsza praca porownujqca r62ne

wspolczesnq literaturq tematu,

o

metody

i ich rezultaty, gtownie dla pacjentow. Z punktu widzenia
prawidtowosci pisania prac naukowych wnioski wyciqgniqte na podstawie

dostqpu operacyjnego

przeprowadzonego badania odpowiadajq celom pracy, niemniej jednak znajduje

w

niej

pewne bfqdy. Na szczqScie btqdy nie wplywajEce na merytorykq, a wynikajqce zapewne

z

niefrasobliwo6ci przy przygotowywaniu tekstu do druku. Mianowicie praca zawiera 9, a tak

naprawdq
numery 2,

t2

rycin. Dotyczy

3 i 7.

Btqdy

to

te w

dodanych do pracy jak mniemam zdjqc. Powt6rzone

sa

zadnym stopniu jak wspominatem nie wplywajq ani nie

umniejszajq jakoSci pracy.

Podkre6lajqc znaczenie praktyczne uzyskanych wynikow
przeprowadzonych badad zostanq opublikowane

i

mam nadzieje, 2e

wyniki

stanq siq dostqpne szerszemu gronu

odbiorc6w.

Wnioski koricowe

W Swietle wyiej przedstawionej, pozytywnej oceny pracy doktorskiej lekarza medycyny
Marcina Nowaka pt.,,Pomiar ciqikoSci powiklaf

w

ocenie wynik6w leczenia zespofu

kanafu nadgarstka endoskopowq metodq Krishnana", stwierdzam,

ie spelnia ona wymogi

rozprawy na stopiefi doktora nauk medycznych oraz odpowiada warunkom okre6lonym w

art. 11 Ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych. (Dz. U. nr 55/90 poz. 386). Kilka
moich uwag nie umniejsza jej wartoici. Biorqc pod uwagq wklad pracy doktoranta wnoszq

do Wysokiej Rady Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warsz ie o "
dopuszczenie Jej do dalszych etap6w przewodu

doktorskiego. dr

