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Leczenie endodontyczne jest jednq z rutynowo wykonywanych przez lekarzy

dentyst6w procedur zabiegowych. WedNug wspolczesnych wytycznych jego efektem
powinno byc utrzymanie Zywej miazgi w calo5ci lub czgsci albo po jej usuniqciu i

nadaniu odpowiedniego ksztaftu kanalom korzeniowym szczelne wypelnienie

powstaNej przestrzeni. Jednym z oczekiwanych rezultatow jest takZe przywrocenie

funkcjonalno6ci tkanek okolowierzcholkowych. Leczenie endodontyczne powinno byc
jak najmniej traumatyczne dla pacjenta oraz sprawnie przeprowadzone. Od wielu juz

lat w Srodowisku stomatologicznym toczy siq dyskusja dotyczqca wykonywania

wszystkich procedur endodontycznych na jednej, dwoch lub wielu wizytach. Na

podjecie optymalnej w danym przypadku decyzji ma wptyw wiele czynnikow mi.in

stan ogolny, miejscowy, warunki anatomiczne oraz preferencje pacjenta odno6nie

czasu leczenia. lstotna jest takZe ocena ryzyka i szans powodzenia planowanego

zabiegu.

Podjgcie sig przez Autorkg proby oceny por6wnawczej efektywno6ci leczenia

jedno- oraz wieloseansowego jest wigc bardzo trafne. Uzyskane na podstawie prze-

prowadzonych badafi wyniki mogq sta6 siq waznym elementem w dyskusji dotyczq-

cej sposobu wykonywania procedur endodontycznych oraz wpNynq6 na zmiang prefe-

rencji polskich lekarzy dentystow.

W przedstawionej do recenzji dysertacji,liczqcq 244 slrony, mo2na wyro2nic

6 zasadniczych rozdzialow - wstqp, cel pracy, materiaN i metody, wyniki, omowienie

wynikow i dyskusjq oraz wnioski. W czqSci poczqtkowej pracy znajdujq siq wykazy

skr6t6w i terminow anglojgzycznych, a w koricowej zamieszczono zatqczniki w

postaci wzor6w ankiet, kart i informacjiwykorzystanych w trakcie badafi.

We wstqpie przygotowanym na podstawie zebranego piSmiennictwa,

Autorka wprowadza w tematykg planowanych badaf oraz kompleksowo analizuje

odmienne stanowiska i preferencje lekarzy dentystow odno6nie czasu trwania lecze-



nia endodontycznego. Jednym z omawianych zagadnieri jest tak2e kwestia wystgpo-
wania bolu w trakcie i po wykonaniu procedur endodontycznych.

WedNug mojej opinii lek. dent. Agnieszka Zanio-Kulaszewska w wystarczalqcy
sposob wprowadza w problematykq rozprawy oraz wykazuje dobrq znajomoSc ogol-
nej wiedzy teoretycznej.

Cel pracy to 6 jasno sformulowanych punktow, ktorych realizaqa byNa przed-
miotem dysertacji. Uwzglqdniono w nich przeprowadzenie badan ankietowych w6rod
lekarzy i pacjentow oraz badan klinicznych dotyczqcych skuteczno6ci wykonanych
procedur endodontycznych, ustalenia czynnikow ryzyka wystqpienia bolu pozabie-
gowego, a tal<ze okreSlenia stopnia jego nasilenia.

MateriaN i metody badan zostaNy dobrane wla6ciwie i zgodnie z zalo2onymi
celami pracy.

Wyniki przedstawiono na 65 fotografiach, 25 rycinach i w 20 tabelach, ktorych

analiza pozwol iNa Autorce na stwierd zenie, 2e:
- rodzimi lekarze denty6ci preferujq gNownie dwuseansowe leczenie endo-

dontyczne, mimo znajomo6ci korzy6ci wynikajqcych z przeprowadzenia

wszystkich procedur na jednej wizycie,
- czynnikiem determinujqcym czas trurania zabiegu jest chemomechaniczne

opracowanie kanalu korzeniowego,
- zarowno metoda jedno- jak i dwuseansowa pozwala na uzyskanie por6w-

nywal nych efektow terapeutycznych,
- pacjenci preferujq zabiegi jednowizytowe.

W obszernej dyskusji obejmujqceJ 24 strony lek. dent. Agnieszka Zanio-

Kulaszewska odniosla siq nie tylko do uzyskanych przez siebie wynikow, ale tak2e

przytoczyNa opinie innych autor6w zajmujqcych sig tym zagadnieniem. Udowodnila w

ten spos6b rozlegNq znajomo56 tematyki przeprowadzonych przez siebie badari.

Rozprawg konczy 6 wnioskow, kt6re w pelni odzwierciedlajq zalozony cel

dysertacji.

Zamieszczone piSmiennictwo (152 pozyqe - w tym 109 w jgzyku angielskim)

jest dobrze dobrane i wNa6ciwie wykorzystane.

Podsumowujqc ocenq pracy lek. dent. Agnieszka Zanio-Kulaszewska pt.:

,,Ocena por6wnawcza leczenia endodontycznego jedno- i wieloseansowego" stwier-

dzam, 2e ma ona wymierne warto6ci poznawcze oraz speNnia wymagania stawiane

rozprawom doktorskim w Swietle Ustawy o stopniach i tytule naukowym z dnia 14



' ]

kwietnia 2003 roku zezmianami zdnia 18 marca 2011 roku. Autorka samodzielnie
rozwiqzatra postawiony problem naukowy wykazujqc sig duzymi umiejqtnoSciami
badawczymi.

Z obowiqzku recenzenta muszg stwierdzi6,, 2e w tre6ci dysertacji wystqpujq
blgdy stylistyczne i literowe, kt6re Autorka powinna skorygowat, przed Ao2eniem
pracy do druku.

W oparciu o ocene rozprawy doktorskiej przedkNadam Radzie WydziaNu
Lekarsko-Dentystycznego WUM wniosek o dopuszczenie lek. dent. Agnieszki Zanio-
Kulaszewskiej do dalszych etap6w pzewodu doktorskiego,


