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Promotor pomocniczy: dr Ewa Kocot
Postęp w leczeniu licznych chorób jest powodem znacznego wydłużenia życia.
W przypadku wielu chorób likwidowana jest przyczyna choroby, ale pozostają mniej
czy więcej znaczące jej skutki, które są przyczyną niepełnosprawności.
Udowodniono, że wcześnie podjęta kompleksowa rehabilitacja ma znaczący wpływ
na poprawę jakości życia i zgodnie z definicją rehabilitacji „ że jest to użycie
wszelkich środków mających na celu zmniejszenie wpływu niepełnosprawności
i stanów upośledzających i stworzenie warunków w których osoby niepełnosprawne
osiągną optymalny poziom integracji społecznej”. Aby spełnić te warunki
rehabilitacja musi być kompleksowa: medyczna, społeczna i zawodowa.
Obecnie, nie ma klinicznej dziedziny medycznej w której rehabilitacja nie była by
niezbędna. Dotyczy w szczególności chorób ortopedyczno – urazowych,
reumatologicznych, psychicznych, neurologicznych, kardiologicznych, naczyń
obwodowych, endokrynologicznych, metabolicznych, pulmonologicznych leczonych
zachowawczo lub operacyjnie. Ostatnio zwraca się szeroko uwagę na zastosowanie
kompleksowej rehabilitacji w onkologii, gdzie niepełnosprawność powstanie w wyniku
choroby ale również jako skutek jej leczenia.
Zwiększająca się liczba osób w wieku podeszłym i skutki fizjologicznego procesu
starzenia się organizmu są przyczyną postępującej niepełnosprawności
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i niesamodzielności. Właściwie dobrana rehabilitacja może wydłużyć czas
samodzielnego funkcjonowania tych osób, co ma wpływ również na obniżenie
kosztów społecznych w postaci opieki nad nimi.
Rehabilitacja jest realizowana na różnych etapach i w różnych miejscach leczenia:
oddziałach rehabilitacji, ambulatorium oraz w warunkach uzdrowiska.
Obecnie toczą się dyskusje, na ile rehabilitacja w warunkach uzdrowiska przynosi
wymierne efekty kliniczne i ekonomiczne.
Przedstawiona do oceny dysertacja ma układ typowy dla prac doktorskich. Składa się
z 11 rozdziałów i obejmuje 254 strony wydruku komputerowego, w tym 48 tabel i 19
rycin starannie przygotowanych i czytelnych oraz 354 pozycje piśmiennictwa,
właściwie dobranego i aktualnego, polsko - i anglojęzycznego. Warto podkreślić, że
Doktorantka wybrała wyjątkowo wartościowe i kluczowe pozycje literatury
przedmiotu, uwzględniając istotne dokonania zagranicznych i rodzimych autorów.
Na początku pracy Autorka umieściła wykaz użytych skrótów, pozwalający na
płynne czytanie pracy i uniknięcie niepotrzebnych powtórzeń. W tej części pracy
znajduje się również streszczenie w języku polskim i angielskim.
W rozdziale 1,.który stanowi wprowadzenie, Doktorantka przedstawiła przedmiot
pracy, cel, zakres pracy i pytania badawcze oraz metody pracy. W tej części również
uzasadniła wybór tematu.
Celem pracy była ocena efektywności klinicznej (analiza kliniczna) i efektywności
kosztowej (analiza ekonomiczna) świadczeń (technologii medycznych) z zakresu
uzdrowiskowej rehabilitacji medycznej finansowanej ze środków publicznych w
Polsce. Doktorantka podkreśla, że systematyczna ocena świadczeń zdrowotnych
powinna stanowić podstawę decyzji o zasadności dalszego finansowania tych
świadczeń ze środków publicznych.
W pracy zostały postawione następujące pytania badawcze:
- czy rehabilitacja prowadzona w warunkach uzdrowiskowych jest procedurą
medyczną o udowodnionej skuteczności klinicznej oraz korzystnym profilu
bezpieczeństwa?
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- czy rehabilitacja uzdrowiskowa jest interwencją kosztowo efektywną, zarówno
z perspektywy płatnika publicznego, jak również z perspektywy wspólnej płatnika
publicznego oraz świadczeniobiorcy?
Doktorantka dokonała systematycznego przeglądu dokumentów i literatury naukowej,
a także tzw. szarej literatury w zakresie oceny efektywności klinicznej i kosztowej
ocenianej interwencji, co było źródłem wiedzy i informacji na temat uzdrowiskowej
rehabilitacji medycznej.
Wybór tematu został podyktowany brakiem kompleksowych analiz efektywności
klinicznej, analiz ekonomicznych oraz analiz uwzględniających uwarunkowania dla
lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Było to przyczyną dokonania analiz
efektywności lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce i innych krajach. W tym celu
dokonano przeglądu systematycznego literatury we wszystkich wskazaniach
medycznych leczonych w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej uwzględniając złożony
charakter procesu rehabilitacji z uwzględnieniem wymiaru kosztowego.
Powodem wyboru tematu były również skrajne opinie dotyczące finansowania ze
środków publicznych pobytów leczniczych w uzdrowisku. Wątpliwości co do
zasadności utrzymania tej formy rehabilitacji budził brak wiarygodnych dowodów
naukowych skuteczności i bezpieczeństwa lecznictwa uzdrowiskowego.
W rozdziale 2 Doktorantka przedstawiła charakterystykę i funkcjonowanie systemu
rehabilitacji medycznej w Polsce. Kompleksowo przedstawiła organizację, system
finansowania, dostępność oraz korzystanie z rehabilitacji medycznej dla dorosłych
i dzieci. Omówiła szczegółowo zakres świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych
i finansowanych ze środków publicznych: ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ,
ubezpieczeń społecznych –KRUS/ZUS, oraz w ramach systemu rehabilitacji
społecznej i zawodowej – PFRON. Wymieniła również placówki udzielające
świadczeń rehabilitacyjnych i istniejącą bazę uzdrowiskową, korzystanie z tych
świadczeń przez świadczeniobiorców, dostępność do świadczeń i wielkości
wydatków na nie z różnych źródeł z uwzględnieniem raportu NIK. Doktorantka
zaprezentowała obraz polskiej rehabilitacji uzdrowiskowej przedstawiany w mediach
i portalach medycznych.
Obecnie brak jest oceny i rekomendacji w sprawie skuteczności świadczeń z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego w danym kierunku leczniczym.
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Zespół powołaniu przez Ministra Zdrowia w 2017 roku którego celem było
opracowanie zmian w leczeniu uzdrowiskowym raportował o konieczności
dostosowania systemu lecznictwa do aktualnych potrzeb zdrowotnych i zmian
demograficznych w celu zabezpieczenia ciągłości i kompleksowości leczenia oraz
optymalizacji wykorzystania zasobów opieki rehabilitacyjnej w Polsce.
Ocena efektywności klinicznej terapii uzdrowiskowej została przedstawiona
w rozdziale 3.
Celem analizy klinicznej była ocena efektywności klinicznej (skuteczności i profilu
bezpieczeństwa) medycznej rehabilitacji uzdrowiskowej, w leczeniu różnych chorób,
niezależnie od wskazania. Oceniano efektywność eksperymentalną (efficacy) oraz
efektywność praktyczną (effectivenes) badanej technologii medycznej.W analizie
klinicznej badano poszczególne elementy schematu PICOS. (Population – Ppopulacja, Intervention – I - interwencja, Comparison – C – komparatory, Outcome O
– efekty zdrowotne/punkty końcowe, Study – S – rodzaj badań).
Metodyka analizy polegała na przeprowadzeniu systematycznego przeglądu
doniesień naukowych polskich i zagranicznych, obejmujących ocenę efektywności
klinicznej rehabilitacji uzdrowiskowej względem opcjonalnych sposobów
postępowania. Przegląd systematyczny przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi
Oceny Technologii Medycznych AOTMiT. Przeprowadzony przegląd systematyczny
wraz z prezentacją jego wyników, spełnia kryteria PRISMA (Prefereed Reportring
Items for Systematics Review and Meta – Analysis).
W ramach analizy klinicznej zostały sprecyzowane kryteria włączenia oraz kryteria
wykluczenia doniesień naukowych z analizy. Następnie opracowano strategię
wyszukiwania doniesień naukowych w wybranych źródłach informacji medycznej.
Dokonano selekcji wyszukanych doniesień uwzględniając kryteria włączenia
i wykluczenia. Włączone do analizy doniesienia naukowe scharakteryzowano,
oceniono ich jakość i homogeniczność a także wyszczególniono wyniki
w odpowiednie formularze.
Doniesienia naukowe, w języku polskim i angielskim, brane do analizy zgodnie z
Wytycznymi AOTMiT to: przeglądy systematyczne RCT ( z meta analizą i bez),
badania eksperymentalne (randomizowane, bez randomizacji i jednoramienne),
badania obserwacyjne z grupą kontrolną, badania opisowe, opinie ekspertów.
Uwzględniono również opracowania wtórne: przeglądy systematyczne bez meta
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analizy, raporty technologii medycznych (HTA) oraz rejestry kliniczne i pierwotne
badania kliniczne.
Źródłem danych była: baza Medline, baza Embase, biblioteka Cochrane, rejestry
badań klinicznych oraz internetowe strony instytucji polskich i międzynarodowych,
towarzystw naukowych. Brano również pod uwagę polskie czasopisma naukowe:
Acta Balneologica, Problemy uzdrowiskowe, Fizjoterapia Polska.
Po wstępnej weryfikacji z 5 357 doniesień naukowych. Do ostatecznej analizy
włączono 284 doniesienia, natomiast wykluczono 285 doniesień naukowych.
W dalszej części rozdziału przedstawiono wyniki i wnioski z przeglądów
systematycznych polskich badań klinicznych i badań przeprowadzonych w innych
krajach..
W rozdziale 4. Doktorantka opisała ocenę efektywności kosztowej terapii
uzdrowiskowej. Przedstawiła wyniki i wnioski z odnalezionych przeglądów
i pierwotnych analiz ekonomicznych. Następnie opisała metodykę analizy
ekonomicznej, strategię i technikę ekonomiczną, perspektywy analizy i horyzont
analizy. Wyniki analizy ekonomicznej były przedstawione w aspekcie konsekwencji
zdrowotnych, kosztów i zestawienia kosztów i konsekwencji zdrowotnych. Dokonała
analizy wyników badań bardzo starannie i przedstawiła w postaci 29 czytelnych tabel
i 30 rycin. Uzyskała odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
W rozdziale 5 – Doktorantka dokonała podsumowania wyników analizy efektywności
klinicznej i kosztorysowej.
W przypadku polskich badań wyodrębniono prace z przeszukania tzw. szarej strefy.
Nie było polskich randomizowanych badań klinicznych, dlatego w pracy
uwzględniono badania o niższym poziomie jakości, w tym również badania
jednoramienne. Wśród 175 polskich badań klinicznych, oceniających skuteczność
terapii uzdrowiskowej, większość nie posiadała grupy kontrolnej, oraz nie
odnaleziono rejestru z dłuższym czasem obserwacji oceniających kompleksową
rehabilitację uzdrowiskową. Nie były raportowane również zdarzenia niepożądane,
dlatego leczenie w uzdrowisku uznawane jest za bezpieczne.
Najczęstszą grupą osób poddawanych rehabilitacji w uzdrowisku, były osoby z
chorobami narządu ruchu – 83 prace – 8 485 pacjentów.
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U 29 pośród 83 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa obserwowano
zmniejszenie bólu (intensywności, częstotliwości), poprawę ruchomości kręgosłupa,
mniejsze zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe, poprawę jakości życia
i sprawności fizycznej. W porównaniu z pacjentami leczonymi w ambulatorium
obserwowano lepszą skuteczność w ocenie klinicznej. U pacjentów z
reumatoidalnym zapaleniem stawów obserwowano znaczące zmniejszenie bólu,
obrzęku, zwiększenie zakresu ruchów w obrębie stawów, zwiększenie codziennej
aktywności ruchowej i fizycznej. Podobne efekty uzyskano u chorych na łuszczycowe
zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i w przebiegu dny
moczanowej.
Kolejnymi chorobami, często leczonymi w warunkach uzdrowiskowych, były choroby
układu krążenia (29 badań). Najlepsze efekty kliniczne uzyskiwano u chorych po
zawale mięśnia sercowego, niezależnie od grupy wiekowej we wczesnym okresie po
zawale. Osoby w wieku produkcyjnym wracały do pracy zawodowej.
Podobnie korzystny wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej obserwowano u pacjentów
z zarostową chorobą naczyń obwodowych (3 737 osób) i makroangiopatią
cukrzycową. Obserwowano lepszą sprawność marszową, mniejszy ból.
W 12 badaniach klinicznych oceniano efektywność leczenia uzdrowiskowego osób
z narażeniem zawodowym lub chorobą zawodową (pacjenci narażeni na metale
ciężkie, wibracje, zapylenie). U wszystkich tych osób następowała poprawa
w badaniach funkcjonalnych i laboratoryjnych.
Podobnie poprawa kliniczna obserwowana była u pacjentów z cukrzycą typu II,
łuszczycą skóry, osób starszych, po leczeniu raka piersi chemioterapią.
W pracach odnalezionych w przeglądach zagranicznych oceniających terapię
uzdrowiskowa obserwowano poprawę stanu klinicznego u osób z chorobą
zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa, zesztywniającym zapaleniem
stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów, fibromialgią, astmie lub w atopowym
zapaleniu skóry. W żadnej z prac nie zauważono objawów ubocznych, u wszystkich
chorych obserwowano poprawę.
W dostępnych analizach ekonomicznych wykazano, że:
- efekty leczenia w uzdrowisku utrzymują się przez kilka miesięcy
W grupie osób z chorobami reumatycznymi i po urazach (we Francji) obserwowano
obok poprawy klinicznej zmniejszenie w ciągu roku kosztów związanych z lekami
przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi
6

- w analizie ekonomicznej we Włoszech w grupie pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa wykazano istotną redukcje korzystania z innych
form terapii (hospitalizacje, farmakoterapia, medycyna fizykalna)
- większą skuteczność i efektywność kosztową (Tunezja, Austria i Holandia)
uzyskano u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i fibromialgię.
W grupie pacjentów z chorobą Parkinsona we Francji wykazano , że terapia
uzdrowiskowa jest skuteczniejsza i tańsza niż standardowa.
- w analizie ekonomicznej w Polsce, u chorych ze zwyrodnieniem kręgosłupa
stwierdzono, że leczenie uzdrowiskowe (21 dni) generuje wyższe koszty niż terapia
ambulatoryjna (10 dni), ale obserwuje się obniżenie kosztów leczenia
farmakologicznego, podjęcie aktywności fizycznej, a po 3 miesiącach istotnie
statystycznie lepszą sprawność funkcjonalną .

W rozdziale 6 - dyskusja - Doktorantka dokonała omówienia wyników w sposób
konkretny i rzeczowy opierając się na wynikach badań i wyważonej ich interpretacji,
co może świadczyć o dobrej znajomości tematu i umiejętności prowadzenia badań.
W rozdziale 7. - Wnioski końcowe i rekomendacje.
Autorka dokonała przedstawienia uzyskanych wyników przeprowadzonych badań
w postaci następujących wniosków:
- terapia uzdrowiskowa może być stosowana u pacjentów z chorobami przewlekłymi,
w rehabilitacji poszpitalnej, oraz profilaktycznie,
- dostarczenie dowodów naukowych na skuteczność leczenia uzdrowiskowego były
i nadal są niedostateczne. Autorka sugeruje konieczność poszukiwania metody
przeprowadzenia badań potwierdzających skuteczność,
- przeprowadzony systematyczny przegląd badań skuteczności i efektywności
kosztowej , pomimo ograniczeń liczby i jakości odnalezionych pozycji literatury
polskiej i międzynarodowej pozwala na wyciagnięcie wniosku o dodatkowych
efektach zdrowotnych związanych z terapią w uzdrowisku w wielu jednostkach
chorobowych,
- istnieje potrzeba badań skuteczności klinicznej terapii uzdrowiskowej
z zastosowaniem różnych modelowo analiz.
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Autorka sugeruje, że przy niemożliwości przeprowadzenia badań z zaślepienia
próby, wydaje się, że badanie kwestionariuszowe mogło by być rozwiązaniem, gdyż
umożliwiło by przeprowadzenie oceny na większej populacji i w dłuższym okresie
obserwacji. Przy niewielkich kosztach i łatwiejszym przeprowadzeniu.
Autorka rekomenduje, podjęcie w przyszłości badań nad efektami zdrowotnymi
i kosztami leczenia uzdrowiskowego mierzyły efekty zdrowotne w dłuższym okresie
obserwacji, z zastosowaniem odpowiednich punktów końcowych, w tym użycie
kwestionariuszy i skal oceniających jakość życia związaną ze zdrowiem, które można
przełożyć na wartości zyskanych QALY. Możliwe będzie też oszacowanie kosztów
medycznych i niemedycznych i analizę ekonomiczną.
Porównanie efektów zdrowotnych i kosztów w ramach jednego badania umożliwiły by
pełną ocenę efektywności kosztowej terapii uzdrowiskowej w Polsce.
W rozdziale 8 – piśmiennictwo – znajdują się 354 pozycje, ułożone zgodnie
z kolejnymi rozdziałami pracy i ich z tematyką oraz cytowanego zgodnie ze
schematem w czasopismach naukowych.

W rozdziale 9, 10 – spis tabel i rysunków – są one czytelne, bardzo starannie
wykonane.
W rozdziale 11 - aneks zawiera:
- wykaz zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,
- strategie wyszukiwania doniesień naukowych,
- formularze oceny doniesień naukowych i ekstrakcji danych,
- programy polityki zdrowotnej dotyczące świadczeń rehabilitacyjnych ocenione przez
AOTMiT,
-szczegółową charakterystykę i wyniki odnalezionych prac w ramach analizy
efektywności klinicznej (przeglądy systematyczne, pierwotne badania kliniczne
przeprowadzone w Polsce, randomizowane badania kliniczne przeprowadzone w
innych krajach, prace odnalezione w rejestrach badań klinicznych),
- doniesienia naukowe wykluczone z analizy wraz z przyczyną ich wykluczenia,
- dane kosztowe uwzględnione w analizie ekonomicznej
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Reasumując, uważam, że rozprawa magister Magdaleny Mrożek – Gąsiorowskiej
pt.: „ Analiza efektywności klinicznej i kosztorysowej wybranych świadczeń z zakresu
uzdrowiskowej rehabilitacji medycznej” jest samodzielnym i oryginalnym
opracowaniem Doktorantki.
Obecnie istnieje bardzo duża potrzeba kompleksowej rehabilitacji w wielu chorobach,
a uwzględniając proces starzenia, potrzeby znacznie rosną. Istnienie dużej bazy
łóżkowej w uzdrowiskach, umożliwi wielu chorym w większym stopniu korzystanie
z rehabilitacji.
Brak badań opartych o fakty, uniemożliwia oszacowanie efektów zdrowotnych,
kosztów i budzi wątpliwości co do zasadności istnienia terapii uzdrowiskowej.
Autorka podjęła się bardzo trudnego zadania wyszukania literatury polskiej i
zagranicznej oraz przeprowadzenia analizy pozyskanych wyników zawartych w
pracach naukowych.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością tematu, prawidłowo sformułowała cel pracy
i problemy badawcze, poprawnie opracowała metodykę badań i przedstawiła wyniki
przeprowadzonych analiz porównawczych oraz wyciągnęła adekwatne do celu
wnioski.
Uwzględniając powyższe opinie i uwagi stwierdzam, że praca w pełni odpowiada
wymogom rozprawy doktorskiej i stawiam wniosek do Wysokiej Rady Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie o
dopuszczenie Doktorantki magister Magdaleny Mrożek – Gąsiorowskiej do dalszych
etapów przewodu doktorskiego.
Pragnę również podziękować Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie za obdarzenie mnie
zaszczytem recenzowania powyższej rozprawy doktorskiej.
Krystyna Księżopolska-Orłowska
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