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Posilování kvality života u pacientů s totální endoprotézou kyčelního
kloubu.
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1. Volba tématu:
Autorka zvolila téma průzkumu kvality života nemocných s totální endoprotézou
kyčelního kloubu v několikaletém odstupu od operace.
Testy hodnotící kvalitu života se stávají součástí většiny klinických studií. Téma je
aktuální, pro hodnocení efektu léčby na úrovni bakalářské práce značně obtížné.
Hodnocená práce má 101 stran vlastního textu, dále 20 literárních odkazů.
Přílohou jsou dvě tabulky, dopis pacientům, dotazník kvality a aktivity, dva
obrázky rentgenových snímků. Struktura práce je tradiční, logická.

2. Teoretická část:
Teoretická část je rozvedena na 36ti stranách, dvě třetiny autorka věnuje
problematice totální endoprotézy. V úvodu autorka rozvádí obsah pojmu zdraví a
prevence orientované na udržení zdraví formou zdravého životního stylu. Úvod
má přehledně shrnout, čím se autorka zabývala a proč. Cíle autorka definuje
zřetelně. Přehled poznatků není vyrovnaný co do rozsahu. V části 2.8. pooperační
péče a rehabilitace postrádám popis rehabilitačního ošetřovatelství jak u lůžka
nemocného tak nácvik vertikalizace a dalších pohybových aktivit, které patří do
kompetencí zdravotní sestry. Větná vyjadřování v pasivech například viz str. 29 "
je třeba dodržet doporučení stran polohy ...", .operovaná končetina je udržovaná
v mírné abdukci..", " pacient je posazen a postaven u lůžka ...",je nepřesné. V celé
stati je řada obsahových nepřesností, chybí rozdělení náplně činností zdravotní
sestry, fyzioterapeuta a vlastních možných aktivit nemocného.
V kapitole 3 pohybové aktivity je dobře rozvedeno téma vlivu pohybových aktivit
ke zdraví. Kapitolu uvádí zřejmě převzatá stať (není citace) o poměru ke cvičení
před SOti lety (překlep), která do věcného textu nezapadá, nezdá se být
podložená fakty. Celý první odstavec kap. 3.1. na str.36 není relevantní.

3. Empirická část:
4.1. Východiska je opakováním a teorií, má již konkrétně nastínit práci.
4.2. Cíle výzkumu jsou definovány přehledně I

4.3. Metody výzkumu. Dotazník autorka převzala a cituje bakalářskou prao
(cit.19) . Pokud chce autorka práci nazvat výzkumem, má mít zvolený test kvality
života prokázanou validitu, spolehlivost, senzitivitu a specificitu. To splňují
autorkou v teoretické části uvedené testy, je například dostupná česká verze
standardizovaného dotazníku SF-36 (Short Form 36).
4.4. Soubor nemocných. Kritéria jsou vzhledem ke zvoleným cílům široká (nebo
nepřesně stanovená):
4.5 Výsledky autorka zpracovala velmi dobře, tabulky a grafy jsou velmi dobré,
funkční. Uvádím připomínky:

- Tab.č.24,26,28,30 počty pacientů n=S,7,4 a z toho plynoucí přepočty procent
60,70,100% jsou zavádějící. Autorka tento rozpor uvádí v diskuzi.



- Tab č.31 vyjádření" u mužů z celkového počtu 39 neudává žádnou bolest po
operaci 41%" tabulce neodpovídá Navrhuji: " z celkového počtu 39
dotazovaných 16 (41%) mužů nemělo bolesti.II

- Tab. č.32 zhodnocení rovněž tabulce neodpovídá, navrhuji stejnou změnu.
Diskuze výsledků má být zaměřena na vlastní výsledky, má konfrontovat výsledky
se současnými studiemi. Na str.98 je věta:" Z výsledků dosažených vyhodnocením
dotazníkové akce jako součásti této práce vyplývá, v souladu s výsledky
publikovanými ve světovém písemnictví, že náhrada kyčelního kloubu patří mezi
metody volby u nemocných s degenerativním kloubním postižením." Uvedený závěr
z dotazníkové akce provedené u 63 respondentů nevyplývá Další část diskuze je již
vedena úměrně k výsledkům.

4. Závěry práce:
Způsob shrnutí, závěry odpovídají výsledkům. Přínosem práce je aspekt vlastního
hodnocení pooperačního stavu ze strany nemocného.
Poznámka : V závěru je uvedeno, že se soubor skládal z respondentů
s necemenotvaným typem endoprotézy, v empirické části a charakteristice vzorku
tato informace chybí.

5. Literatura
Autorka pracovala s literaturou velmi dobře, citovala aktuální literární zdroje české i
zahraniční. Škoda, že chybí citace autorů vlastního klinického pracoviště včetně prací
vedoucího práce doc. MUDr. Karpaše.

6. Přílohy jsou funkční, velmi dobré. Odpovídají doplnění textu.

Celkové stanovisko oponenta
Problematika kvality života je ve zdravotnictví poměrně nová, v posledních

letech zdůrazňovaná Představuje hodnocení následků životních problémů na
sociální úrovni. Analýzy dat týkající se kvality života nejsou jednoduché. Výsledky
hodnocení kvality života jsou dobrou zpětnou vazbou pro ošetřující personál, tím lze
hodnocenou práci uplatnit v praxi. Formální stránka práce je velmi dobrá, jazyková
stránka je kvalitní.

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací a proto ji
doporučuji k ústní obhajobě.
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
Otázka k ústní obhajobě práce:

1) Uveďte přesnou definici souboru sledovaných respondentů, kritéria výběru. -
Šlo o první endoprotézu? Druhá dolní končetina byla vždy bez TEP? V souboru
byly zahrnuty kromě osteoartróz, m. Bechtěrev, revmatoidní artritidy i operace
TEP úrazové? Proč autorka při vysokém počtu ročních operací TEP na
ortopedické klinice nezvolila jednotný časový odstup od operace? Prosím uvést
při zvoleném čase 1-5ti let od operace přesnější statistický údaj (medián, rozpětí).
2) Uveďte definici rehabilitačního ošetřovatelství a její obsah určený pro zdravotní
sestru.

V Hradci Králové dne 23.5.2008
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