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Posilování kvality života u pacientů s totální endoprotézou

kyčelního kloubu

Výběr tématu je aktuální a vzhledem k tomu, že se autorka aktivně podílí na péči o pacienty
po totálních endoprotézáchje úvod do tématu opravdu vyčerpávající.
Cíl práce je jasně definován. Zjistit na kolik je medicína schopná pomoci pacientům ke
zlepšení kvality života a na kolik je pacient sám schopen podílet se na této aktivitě.
Teoretická část: Autorka rozebírá pojem kvalita života, cituje některé definice, které
se tímto širokým pojmem zabývají. V další kapitole je rozebrán význam sledování a měření
kvality života až k jeho kořenům. V moderním zdravotnictví je potřeba na pacienta pohlížet
komplexně. Tímto směrem je vedena i celá práce. Dále je dobře popsána etiologie
onemocnění, vznik a vývoj endoprotéz a v neposlední řadě indikace a kontraindikace
k výkonu. Správně autorka uvádí, že v některých případech je potřeba zvážit operační výkon
vzhledem k jeho dopadu na celkový stav pacienta po operačním výkonu.
Bez chyb jsou uvedena rizika operace i předoperační příprava. Velmi zajímavá je edukace
budoucích pacientů, čekajících na endoprotézu. Edukační besedy nejsou běžnou praxí na
jiných ortopedických pracovištích. Autorka uvádí, že zahrnuje i domácí přípravu před
příchodem do nemocnice. Pacient je tak seznámen s prostředím a odbourá se stres z nástupu
do nemocničního zařízení.
Vyčerpávajícím způsobem je popsána pooperační a rehabilitační péče, včetně edukace pro
pooperační období.
Ošetřovatelská péče je popsána podle standardních pracovních postupů, platících pro FN HK.
Obsáhle autorka popisuje pohybovou aktivitu, její druhy, význam a vliv na kardiovaskulámí
systém. Důležitost zhodnocení pohybové aktivity podle věku a fyzického stavu pacienta .. Jak
správně uvádí, někdo rehabilituje rychleji a někomu návrat do běžného života, trvá déle. Proto
je dobře rozebrán výběr pohybových a sportovních aktivit.
Empirická část: Cíl a metodika výzkumu jsou jasně a srozumitelně definovány. Výzkum
probíhal u dostatečně velké skupiny respondentů a dotazník byl zpracován tak, aby všichni
respondenti byli schopni ho kvalitně vyplnit.
V diskusi se autorka vyjadřuje k tomu, že TEP dosahuje lepších výsledků, než
konzervativní terapie. Je však nutné dodržet všechna doporučení, aby měl implantát čas se
usadit a upevnit. Náhrada kyčelního kloubu významně přispívá ke zlepšení funkčnosti
kyčelního kloubu, tedy i kvality života. Autorka se zamýšlí nad otázkou jaký životní styl měli
tito pacienti před tím, než došlo k poruchám pohybového aparátu.
Práce se mi velmi líbila, je zpracována vyčerpávajícím způsobem a vychází z mnoha
citovaných světových výzkumů. Bylo by dobře navázat na tyto výsledky po několika letech.
Jistě by bylo zajímavé zhodnotit kvalitu života s endoprotézou po několika letech od operace.

Otázky k diskusi:

1) Z jakého důvodu je důležité dodržovat tři měsíce určité zásady
a jaké?
2) Co je to .Resurfacing"?
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