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rozprawy habilitacyjnej ,,Medykalizacja nadpobudliwo5ci
globalnego standardu do peryferyjnych paktyk" dra Michala Wdblewskiego

Recenzja dorobku

l,

od

Sylwetka i osi4gtrigcia naukowe

Michal Wr6blewski jest z wyksztalceiia filozofem i socjologiem W roku 2009 uzyskal t)'tul
magistra f1lozofii, a w r oku 2Ol0 magistra socjologii na Uniwersltecie Mikolaja Kopemika

w Toruniu, Siopief naukowy doktora nauk hunanistycznych uzyskal w roku 2014 na b'm
jego kariera
samym uniwers)'tecie, w zakresie filozofri. Od uzyskania dolloratu cala
naukowa od asystenta do adiunkta przebiega w UMK, pocz4tkowo lnsq4ucie Filozofii a

-

nast€pnie w Instltucie Socjologii. Od roku 2019 petrni firnkcjQ zast9pcy dyrekora ds'
organizacyjnych w lnstltucie Filozofii

IIMK.

Zainteresowania badawcze Michala wdblewskiego w dziedzinie socjologii koncenlruj4 sig
spolecznych aspekt6w zdrowia i choroby fimkcjonowania medycyny - oraz studi6w

i

wok6l

nad nauk4

i

technik4. Nurty te zaz9biaj4 sie w niekt6rych pracach Autora; bada

np 'n?lyw

na praltyki z]'/tqzane ze z&owiern, m in w terapiach
Szczeg6lnie wiemy jest analizom zjawiska medykalizacji'

nowoczesnych technologii

antyalkoholowych.

podejmowala
obserwowanego gl6wnie w oparciu o syndrom nadpobudliwofci ADHD, kt6re
ju2 jego praca magisterska. Praca doktorska z

filozofii

poSwigcona byla

filozofii politycznej

Antonia Gramsciego, jednak po uzyskaniu doktoratu Michal Wdblewski luaca do socjologii
procesami
rozwijac swoje studia
medycyny, aby kontlnuowac, poglgbiad

i

nad

medykalizacji.
Jednostk4 obserwacji jest nadal zespol

ADHD,

jednak p6zniejsze analizy Autom aracznie

lvybiegaj4 poza t9 jednostkg ,,chorobow4''; dotycz4 one w znacznej mierze fiurkcjonowania
medycyly w og6le, a zwlaszcza psychiatrii, zar6vmo jako nauki jak i praktyki medycatej'

przejawy medykalizacji detypowych zachowan, zarowno na etaple
Problemy te staj4 sQ przedmiotem
okreslania ich etiologii, jak i diagnozowania i leczenia'

Interesuje

go

I

podjgtych Fzez niego badan empirycznyclL a nast9pnie obszemej i wniKiwej rozprawy
habilitacyjnej. Problematyka medykalizacji, czy szetzej spoleczne aspekty fimkcjonowania

w czasopismach i
zbiorowych monognfiach, publikowanych zar6wno w jqzyku polskim jak i aogielskim'

medycyny i

jej ekspansji sq takze

tematem artykul6w publikowanych

Publikacje habilitanta cechuje umiejgtne l4czenie analiz rzeczywisto5ci spoleczrej z refleksj4
teoretyoztr4. Fakt, ze Michal Wr6blewski jest jednoczeSnie filozofem
2e

i socjologiem sprawi4

jego warsztat i analizy teoretyczne dotycz4ce zjawisk spolecznych i system6w ptzekonan

maj4 tak2e wyrriar dociekan filozoficznych.

ze sporym dorobldem
w tlm 16 uzyskanych po

Wnbblewski prtyst9puie do hrbilitacii

W sumie, Michal

naukow)'m. Jest autored
doktoracie (wSr6d nich

i

dwie

wsp6lautorem 35 publikacji'

samodzielne monogmfie), Sumaryczny impact

factor

jego

wg Publish or Perish - 54. Na swoim koocie ma
t*2e 6 przeklad6w prac naukowych z jgzyka angielskiego na polski' W og6lnej
charakterystyce dorobku Michala Wr6blewski nalezy odnotowac jego akt'rany udzial
publikacji

qnosi

0,334, a liczba c)'towan

krajowl,rn i migdzynarodouym zyciu nauko{Tm. Wyglosil 30 referat6w na knjowych (18) i
migd4marodowych (12) konferencjach, wystgpowal w panelach dyskusyjnych i wyglaszal

odczt4y, a

t*ze

b1xtl

Akty$,nie pozyskiwal

udzial w pracach komitet6w organizacyjnych tych konferencji'

tez i by, z8{1ftsza|ry do udzialu w kajowych i

grantach badawczych (s grant6w). Uczestniczyl

migdzynarodowe

w dw6ch migdzynarodowych konsorcjach

a jedn)'m z nich kierowal. W ramach obowiqzkow dydaktycznych byl
promotorem 3 pmc studenckich na seminarium licencjacKm' oraz plomotorem
badawczych,

pomocniczym w dw6ch. prz€wodach dollorskich na UMK.

W uznaniu jego al:trvnoici i osi4gniqi naukowych Rektor UMK przyznal mu trzyhotnie
nagrodg. Wcze6niej uyzyskal Wze Vzyz^awane ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego
sttpendium dla mlodych, *ybijajqcych sig doldorant6w.

2.

Rozprawa habilitacyjna

Jako gl6wne osiqgnigcie w przewodzie habilitacyjnym Michal Wr6blewski 'wskazal praca

praktyk perferyjrych" Jest
,,Medykalizacja nadpobudliwo6ci. Od globalnego standardu do
to obszema monogmfi4 licz4ca 332 strotry, poswiQcona kontrowersyjoemu i wzbudzaj4cemu

wiele dyskusji zjawisku nadpobudliwosci psychoruchowej, aanej jako ADHD
jasnej etiologii; do dzi3
Kontrowersje te w znacznej mierze wiqz4 siE z faktem nie do kofca
')

tez
trwaj4 spory czy ma ono podloZe biologiczne ( a zatem nalezT do 6wiata medycyny), czy
3rcdowiskowej
jest problem€m wychowawczym, prztnaleinym do sfery spoleczno

-

Rozbie2noSci migdzy -obydwoma stanowiskami s4

ogromne od twierdzerl, ze ADIID jest

po
,,chorob4 wymyslon4", czystym konsauktem spolecznym,
zrnianami

w

m6zgu

i

hipotezy

.gvia4t4ce

ie

ze

wskazuj4ce na chamkterystyczn4 symptomatologig kliniczn4

responsywn4 na leczenie farmakologiczne. Pomimo braku dostaiecznych, niepodwa2alnych

dowod6w naukowych na jednoznaczne przesqdzenie o slusznoici kt6regoS z tych stanowislq
w ci4gu ostatnich lat ootowany jest proces medykalizacji tego ziawiskq dokonuj4ay siQ ptzy
udziale
Jak

to

wielu aktor6w, nie tylko

zreszt4 bezposrednio zwiqzanych z insotucjq medycyny'

siQ dzieje, 2p p€wne probl€matycznego

zjawiska uzyskuj4 status zaburzenia/choroby ?

Jakie s4 tego przyczlny, okolicznoici, jaki jest Fzebieg tego procesu? Co ksztaltuje wiedzQ

i praltykE

medyczn4? Jakie czynniki stabilizuj4 medyczn4 definicje choroby, legitymizuja

prowadz4 do obiek6rrizacji

i

rozpowszechniania sig jej? To tylko niektore z pozn wczo

wainych pytan, ktore stawia sobie Autor analizuj4c na przykladzie

ADHD

problem

medykalizacj i.

Rozprawg habilitacyjn4 Michala Wr6blewskiego oceniam zdecydowanie pozltywnie'
Przyczlnia siQ do tego w znacznej mierze nowatorski wyb6l ramy teorctycznej w stosunku
do analizowanego problemu. Teoria aktora

-

sieci (ANQ okazuje

si9

dezwykle przydatnym

narzqdziem do uchwycenia calej zloinnodci, ,'hybrydowo6ci" zespolu nadpobudliwo6ci

i

identyfikacji szeregu heterogenicznych, indywiduatnych i insqtucjonalnych aktor6w
(,,mikoaktorzy i makoaktorzy) kreuj4cych jego ontologig, S4 to wigc psychiatrzy i
neurologowie, genetycy, psychologowie, wychowawcy

i

edukatorzy, rodzice, ale tak2e

przemysl farmaceutycnry, orguizacje pozatz4dowe czy Intemet' Teoria ANT ka2e tez
dostrzec istohq rolg aktor6w pozaludzkich, takich jak w tym przypadku llasyfitacje chor6b
czy kwestionariusze diagqostycae. Postugujqc siQ zalozeniami ptln4cymi

we wnikliwy spos6b analizuje

catr4 sied

z

tej teorii Autor

zale2noici okreslaj4cych pojmowanie tej kondycji'

prcces konsqduowania siQ ADHD jako faktu spolecznego

i praltyki

zmierzaj4ce do jej

,,uzdrowienia". Rozwiqzania praktyczne rczwaza poptzez odwolanie sig do koncepcji
obiekhr granicznego, jako sposobu na ograniczanie dowolnoSci heterogenicznych praktyk'
Pracg rozpoczynaj4 wstQpne rozdzialy charakteqzujqce zesp6t ADHD, socjologiczne
postrzeganie choroby i rczwoju wiedzy medycznej, koncepcje i wyniary medykalizacji'

weszcie zaloiienia teorii akora

-

sieci i uzasadnienia dla jej wyboru. Atttor zaTb.za, ie

rola ATN, jako teorii relacyjnej i

doceniaj4cej rolg czynnik6w materialnych' pozwala

tra
unikn46 rcdukcjonianu, co w pr4padku badan nad medykalizacjq Gozpatryq'anq

096l w

perspektywie konstrukcjonistycznej) jest szczeg6loie uzasadnione'

W dalszej czgsci pracy, w rozdziale "ADHD i procesy globalizacyjne", Michal Wr6blewski
rozwaia kwestig rozprzestrzeniania sig wiedzy i Faktyki medycznej' Jest to bardzo ciekawy

w mojej opinii na szczeg6lne wyr62nienie' Wybiega

rozdzial, zasluguj4cy

problemy zwiqzane z ADHD

i

znacznie poza

stanowi interesuj4ce studium upowszechniania

si9

podstaw

&ialania medycyny ( i nie tylko) w zakresie z&owia psychicznego, wraz z
towarzysz4cytrri temu interesami r6inych profesji i insq{ucji. Przy okazji naswietla
reguluj4cych

kontrowersje

i

zmagania o

*plywy na okeilenie ksaattu ( etiologii, diagnostyki' leczenia)

zaburz€f psychicznych migdzy poszczeg6lnlmi specjalistarni

-

genetykami, psychiatrami o

ro2nych orientacjach, oeurologami, psychologami, farmakologami

i in'

Ich

aktualnoS6

jednostek
wkracza poza ramy analizowanego Foblemu ADHD; dotyczy wielu
chorobowych, ktorych natun nie jest do koica rozpoznana ( np. choroba Alzheimera)'

Ciekawe s4

tu takZe rozwazania Autora na temat tmnsferu wiedzy i relacji

migdzy

cenhalnyrni a peryferyjnymi systemami wiedzy i praktyki, takze ich t4lywem na potocaly
obraz zaburzei. Na t rn tle ukazuje tez formowanie sig stosunku do ADHD w Polsce'

W

2e

konsekwencji faktu,

zjawiskiem medykalizacji

w dotychczaso\'lych badan socjologicznych nad
(a szczeg6lnie w dziedzinie psychiatrii) pochodTi ze Stan6w
wigkszoSc

Zjednoczonych, a wiQc odnosz4 si9 one do specyfiki spoleczeristwa o odmiermej strukturze
znaczn)'m stopniu ,,uzaleznionym" od tpll"wu medycyny na zycie'
Michal Wr6blewski dokonuje przegl4du badan nad ADHD w Europie, a takZe realizuje
wlasne badania empiryczne w Polsce. Sklada siQ na nie analiza treici czasopism medycznych

opieki zdrcwohej

iw

(psychiatrycznych)
poglgbionych

z

i

publikacji na temat ADHD,

oraz

realizacja

przedstawicielami r6inych profesji, zajmuj4cych sig

(20)

w

q'wiad6w

swojej praktyce

zdrowiem psychicznym. Uzyskany material pozwolil na odtworzenie stosowanych przez
nich 62nych procedur majqcych na celu interpretacje oraz diagnozowanie objaw6w z

dyskursu medialaego

ADHD

a

-

w

swojej prallyce. Dzialaniom tym towarzyszyla ana'liza
poszukiwanie relacji miqdzy stosowan]'rai narracjami na temat

kt6rymi byli konfrontowani

praktyk4 dzialari spolecznych. Nie bgd9

tu

szozegolowo omawia6 wynik6w badan'

to dobrze przeamlizowane materialy, wskazujqce na znacan4 erudycjQ autor4 rodeglq

i

dobr4 znajomo3d metodologii badan jakoSciowych, kt6re autor Swiadomie wykorzystuje

i

S4

uzasadnia ich adekwatlo!6 dla cel6w swoich dociekair.

Trudno jest zrekapitulowai bogactwo interesqi4cych obserwacji

procesu medykalizacji, racjonalnodci medycznej

i

i inteipretaoji dotycz4cych

spolecznej reakcji na niejednoznaczn4

chorobg, prowadzonych pizez Auton prry oka4ji rozpatrywania pr4?adku
przez niego literatua i materialy z wlasnych badan s4

tak rozbudowane

2e recenzentowi sprawia trudnosi ustosunkowania sig do wszystkich

z

ADHD

i

Zebrane

wielow4tkowe,

nich'

Praca jest

bardzo ,,ggsta", pod wzglQdem zawartosci; jednocze3nie jednakjej strukurajest logiczna a
jgzyk klarowny i barwny, co sprawia" 2e staje sig ona pasjonujqc4 1ektur4. Nie mam w
zasadzie 2adnych uwag krytycznych

pod

adresem pracy. Mozna

byloby mo2e bardziej

rozbudowac rolg niepewnoSci diagnostycznej, z kt6r4 praktyka medyczna musi sobie radzii

we wszystkich niemal przypadkach, mimo coraz precyzyjniejszych, technologicanych
narzgdzi diagnostycznych, czy praktycznych spekulacji ( wynik6w badan?) na temat los6w
dorostych os6b poddanych,/i

nie w r[odosci roznym praktykom uporania

sig z

ADHD Nie

Wraz moich wlasnych zaintercsowai Ponadlo,
rczbudowlvanie i tak obszemej i wielow4lkowej analizy przekroczyloby ramy analizy
nyznaczonej sobie przez Autora. Podsumowui4c' oceniam bardzo pozyttrnie rozprtwe
s4 to jednak uwagi krytyczne,

ile

rcc7-eJ

habilitacyjtrq Michala Wr6blewskiego' J€st dobrze osadzona w teorii sociologicznei'
anatizy s4 wnikliwe a znriomosd literrtury przedmiotu impotrui4cr' Przesledzenie

procesu medykalizacji ADHD

i

analiza mechanizm6w spolecznych kt6re temu

towarzyszq j€st niew4tpliwie wariosciowym osiqgnigciem naukowym

.

Konkluzja

Ksi42ka

,,

Medykalizacja nadpobudliwodci.

Od

globalnego

standardu

do

peryferyjnych prakryk" jest dojrzal4 prac4 naukowq reprezentuj4c4 rozlegl4 wiedzq

i

interesuj4c4 refleksjQ. Jestem przekotralF', ze wnz z pozostfiym dorobkiem Swiadczy ona o

'wysokich kwalifikacjach do samodzieloej dzialalnoici naukowo- badawczej

i w pelni

odpowiada wymogom prz€widzianlm dla rozpraw habilitacyjnych. Stawiarn zatem wdosek o

przyjgcie pracy za podstawg Fzewodu habilitacyjnego i dopuszczenia dra Wroblewskiego do
nastgpnych etap6w przewodu.

