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Oponentský posudek na bakalářskou práci Romany Ševčíkové

Na téma: Preventivní činnost v ordinaci praktického lékaře

Preventivní činnost je neoddělitelnou součástí práce praktického lékaře a tudíž zvolení tohoto

tématu jako bakalářské práce, považuji za správné.

V teoretické části bakalářské práce je podán přehled preventivních činností,je uvedeno jaké
typy jsou- primární, sekundární a terciární prevence. Zpracovatelka vysvětlila tyto pojmy jako
i dispenzární péči, která je aktivní formou prevence se snahou vyhledávání ranných stadií
nemocí a včasného léčení již diagnostikovaných onemocnění.
Je zmíněna role Světové zdravotnické organizace a vyzvednuta primární péče poskytovaná
praktickými lékaři ajejich zdravotními sestrami.V teoretické části autorka upozornila na
nejzávažnější riziková chování klientů jako je kouření, nesprávné stravovací návyky,nízká
pohybová aktivita,zneužívání drog,alkoholu a rizikové sexuální chování a další.Zmínila se o
nejčastějších onemocněních sledovaných praktickými lékaři v rámci dispenzarizace, jako jsou
onemocnění kardiovaskulárního aparátu(hypertenze, ischemická choroba srdeční, cévní
onemocnění mozku )dále pak nádorová onemocnění, která jsou rovněž jednou z cílových
skupin závažných onemocnění vyhledávaných praktickými lékaři.
Práce praktického lékaře je v této oblasti prevence naprosto nezastupitelná a kladně
zpracovatelkou hodnocena,podrobně vysvětluje indikaci k zahájení hypolipidemické terapie
v souvislosti s tabulkami SCORE a výškou kardiovaskulámího rizika,což je v souladu
s platnými doporučenými postupy.
Přehledně je zpracována část věnující se primární a sekundární prevenci u pacientů
s arteriální hypertenzí a v oblasti prevence u onkologických onemocnění( vzpomenut mimo
jiného i test na okultní krvácení ve stolici, mamografie, vyšetření per rektum a další.)
Samostatná část je pak věnována závodní preventivní péči a jsou zde zdůrazněna její
specifika,jako je poradenská činnost, dohled nad pracovními podmínkami,nad zdravím
zaměstnanců a systém lékařských preventivních prohlídek
(vstupní,periodické,mimořádné,řadové a výstupní).
Větší část práce je pak věnována citaci jednotlivých částí zákona 48/1997 Sb. o veřejném
zdravotním pojištění ve znění platných vyhlášek.-správně by bylo ve znění novely zákona.
Úlohu sestry v preventivní činnosti vidí autorka ve zdravotní výchově vůči klientům a
zamýšlí se nad jednotlivými formami této činnosti, což je pak v empirické části práce
propracováno dále a počítá se s širší spolupráci v této oblasti i s pacienty.
Pro teoretickou část je dostatek podkladů v literatuře, škoda jen že autorka se téměř výlučně
odvolává najeden zdroj.
V empirické části byl zvolen sběr dat- údaje o preventivních prohlídkách za dvě léta ve dvou
ordinacích lišících se vlastnickým vztahem a vzájemné porovnání údajů.
Bylo provedeno porovnání věkového složení pacientů obou ordinací a uvedení do souladu
s preventivními prohlídkami.Vzorek populace byl reprezentativní a odrážel skutečné složení
klientů jednotlivých ordinací.Metodika byla vhodná, správně použitá a s dostatečným
množstvím dat vhodných ke statistickému zpracování.Výskyt zachycených patologií byl
v obou ordinacích téměř stejný(lO,03% a 10,33%) jednalo se především o hypertenzi a
dyslipidemii, v obou skupinách byly pozitivní testy na okultní krvácení i další závažná
onemocnění, která ale pro malou četnost nebyla vhodná k stanovování nějakých validních
závěrů.



Kladně lze hodnotit navržené edukativní plány, které ukazují cestu, jak se podíl zdravotní
sestry v této oblasti prevence může zvýšit.Drobná nesrovnalost je při uvedení sekundární
hypertenze,ale to nemění nic na kvalitě zpracování obou edukativních plánů) pacientů
s hypertenzí a pak i před kolonoskopickým vyšetřením, kterého se pacienti často obávají a
přitom správná informace může spolupráci mezi zdravotníky a nemocnýmijen zlepšit.

Závěry: Předložená práce ukazuje, že autorka vhodně volila téma i způsob provedení
empirické části, tím že porovnala výsledky preventivních prohlídek ve dvou ordinacích
praktických lékařů s rozdílným pracovněprávním vztahem.Poukázala na nutnost provádění
preventivních prohlídek,které pomáhají odhalit onemocnění v časných stádiích onemocnění.

Použitá literatura:Je v dostatečném množství,aktuální a vhodná pro zpracování daného
tématu,škoda že převaha odvolávekje najeden literární zdroj, který je ovšem kvalitní a
vhodným podkladem pro tuto bakalářskou práci.

Přílohy a grafy jsou velmi kvalitně prezentovány a dokreslily vhodně celou práci.

Problematika k diskusi:
Použila jste v ordinaci již edukační plán u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo před
kolonoskopií dle vašeho návrhu a jaká byla odezva z řad pacientů?
V úvodu jste uvedla, že dříve jsme toho moc o prevenci nevěděli- s tím by se dalo
polemizovat,ale odvoláváte se na množství studií, kde se ukázalo, že prevence je levnější než
léčba- víte o některé konkrétní?

Celkově hodnotím bakalářskou práci Romany Ševčíkové výborně a doporučuji její
obhajobu.

V Hradci Králové 14. května 2008 MUDr. Stanislá~ Konš~,CSc.


