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Kvalita života u lidí po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Výběr tématu je v dnešní době nesmírně aktuální. Stále se dozvídáme, kdo z našich známých
osobností podstoupil tuto operaci a proto i veřejnost má dostatek informací na toto téma.

V teoretické části autorka rozebírá historii endoprotéz, indikace a kontraindikace,
druhy endoprotéz, ale i operační přístupy. Bohužel není jasné, kde pracuje, jen se zmiňuje o
letních brigádách v Anenských lázních.

V této části je několik nepřesností, ať v historii, tak v odborné části, např. pooperační
podávání antibiotik profylakticky trvá pouze 24 hod, ale i v terminologii.
Poměrně krátkou kapitolu věnuje komplikacím. Právě komplikace mohou docela zásadně
ovlivnit kvalitu života po operaci totální endoprotézy. Ani ne tak poranění, ale útlak nervus
femoralis, ovlivní délku rehabilitace a rychlý návrat do aktivního života, třebaže se časem
upraví a nemusí mít další následky.

Předoperační příprava, vlastní operace a pooperační péče jsou v zásadě správně, ale
velice stručně popsány. V další části týkající se lázeňské péče autorka objasňuje
charakteristiku lázeňské péče, veškeré služby, které lázně nabízejí a v neposlední řadě je to
jistě dobrá reklama pro lázně. Zapomněla napsat, že do lázní se překládají pacienti pokud to
jejich stav dovoluje, také přímo z lůžka na lůžko a v lázních dostanou lékařskou a
ošetřovatelskou péči jako v léčebném zařízení. I tady jsou některé drobné chyby.
Např. proč by se měl operovaný kloub teplem při koupelích uvolnit.

V závěru teoretické části autorka rozebírá termín "kvalita života" z pohledů různých
vědních oborů včetně medicíny. Myslím, že celkem vyčerpávajícím způsobem podala i
metody hodnocení, které se pro měření kvality života používají. I přes některé chyby je
teoretická část vyčerpávající a pečlivě zpracovaná.

Empirická část: Cíl i metodika výzkumu jsou definovány jasně a srozumitelně.
Velmi pěkně je zpracována grafická část výzkumu. Z diskuze vyplývá, že častěji se artróza
projeví u žen a proto je více respondentů z řad žen. Podle tohoto výzkumu je nejvíce pacientů
indikovaných pro totální endoprotézu kyčle mezi 50-59 lety. To se mi zdá nepravděpodobné.
Z vlastní zkušenosti vím, že nejvíce pacientů se nachází ve věku nad 60 let.
Důležitý výstup z tohoto výzkumu je ten, že 98% respondentů se po TEP cítí lépe a došlo tedy
ke zlepšení kvality života a návratu ke svým zálibám, nebo návratu k práci. Překvapuje mně
fakt, že 69% respondentů nevyužilo lázeňskou léčbu.

Dobře byla provedena pilotní studie - předvýzkum, ale měl by následovat další
dotazník řekněme po několika letech. Pak by tento výzkum měl jistě určitou důležitost.

Práce se i líbila, velice pěkné je zpracování grafů, dotazníku i dalších obrazových
příloh. Protože nevím, kde kolegyně pracuje, získala jsem dojem, že celá práce je z pohledu
fyzioterapeuta. Jako celek se mi práce líbila, dobrý dojem podtrhuje úprava a zpracování
příloh. V empirické části potvrdila cíl celé práce a to je zlepšení kvality života po operaci
TEP.
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Otázky k diskusi: 1) Je vhodné pacienta překládat do lázní z lůžka na lůžko již 7. den po

operací ?
2) Co je to .Resurfacing" a jaké má výhody?
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