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Vhodně vybrané téma ukazuje,že se autorka o problematiku
pacientů po operacích kyčelních kloubů zajímá. Důkladně
poukazuje na jejich trable spojené s bolestí a špatnou
pohyblivostí před operací a následně ukazuje životní perspektivy
po úspěšně provedené operaci a správné a včasné rehabilitaci.

2/

V teoretické části j sou podrobně charakterizovány a popsány
anatomie kyčelního kloubu,definice a historie TEP, dále pak
všechny typy endoprotéz používané na našich
pracovištích.Autorka poukazuje na možné komplikace
operačního zákroku,zdůrazňuje jak je důležitá důkladná
předoperační příprava a výběr pacienta pro TEP a následná
pooperační péče a včasná rehabilitace.Ukazuje na co si pacienti
musí dávat pozor z hlediska možných komplikací/správné
vstávání z lůžka,poloha na boku,chůze o berlích,používání
pomůcek ..... .!
Autorka dokonale zvládá vymezení pojmu KVALITA ŽIVOTA
a jeho význam pro další život operovaného pacienta.Definuje
tento pojem z hlediska
sociologického,psychologického,zdravotního
a jaké informace
přináší měření kvality života při běžné klinické praxi.
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Podrobně popisuje jaké metodiky pro měření kvality života
existují .Myslím si,že v teoretické části práce vykazuje solidní
zvládnutí tématu.

3/Empirická část
Autorka si stanovilajasný cíl: JAK OVLIVNILA APLIKACE
TEP soběstačnost,a kvalitu života operovaných pacientů.
al Dotazník anonymně vyplňovali pac. po operacích TEP ,kteří
rehabilitovali v léčebných lázních Bohdaneč.

bl Celkový počet dotazovaných bylo 100 cožje dostatečný
vzorek pro zhodnocení a konfrontaci zjištěných poznatků
Z dotazníků vyplynulo,že operační výkon opravdu přinesl
výrazné zlepšení zdravotního stavu. U velké většiny
dotazovaných to bylo hlavně odstranění bolesti,lepší
pohyblivost, kvalitní spánek návrat ke koníčkům atd. To
samozřejmě pozitivně ovlivňuje i duševní stav a možný návrat
k normálnímu životu.
41 závěry práce
Autorka splnila cíle výzkumu prokázala schopnost shrnout a
zobecnit závěry své práce. ,které jistě pomohou ke zkvalitnění
dalšího života pac. Po TEP.
51 K práci byla použita kvalitní literatura a autorka s ní umí
dobře pracovat.
6IPříloha je obsáhlá .Je zde obrazové vyhotovení kyčelního
kloubu,typy náhrad TEP,operační postupy.Dále pak souhlas
s odběrem kostního štěpu,informační leták léčebných lázní
Bohdaneč, Harrisův dotazník,použitý dotazník a získaná data
z dotazníku.Dobře jsou zpracované tabulky s odpověďmi i
závěry výzkumu.
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7IPráce působí celkově velmi dobrým dojmem.bylo by dobré
diskutovat k těmto tématům
a/jakjsou pacienti po op. TEP omezeni při sportu
bl jaké sporty doporučujete a jaké jsou výslovně zakázány
ci jaké formy edukace a osvěty jsou nejúčinnější
8/klasifikace výborně

V Hradci Králové, 9. 5. 2007
Herdová Stanislava
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