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Oponentský posudek na bakalářskou práci Ireny Krykorkové

Na téma: Sestra v ordinaci praktického lékaře s problematikou Lymeská borelióza.

Volba tohoto tématu se jeví jako velmi aktuální vzhledem ke zvýšenému výskytu daného

onemocnění a stále nedokonalé informovanosti pacientů o rizicích, které jsou s ním spojeny.

V teoretické části se zpracovatelka zabývala rozsáhlou informací o tomto onemocnění
z dostupné literatury, část rozdělila do 13 kapitol včetně závěrečného zhodnocení
problematiky.
Kvalitně definovala cíle práce, upozornila na nebezpečí, které onemocnění vyvolané
Borrelií burgdorferi sensu lato mohou nemocnému způsobit.
Zajímavě byla podána kapitola týkající se historie lymeské boreliózy,podrobně pak pojednává
o přenašeči uvedené bakterie a sice o klíštěti,o vývoji a stádiích ve kterých je tento přenašeč
nebezpečný člověku.
Přehledně je rovněž podána informace týkající se epidemiologické situace v České republice
s uvedením zdroje (EPIDAT), dále pak je podle Českého meteorologického ústavu vysvětleno
riziko, které výše zmíněný ústav vydává, což je opět jedna z forem, jak se Lymeské borelioze
vyhýbat.
Podrobně se zpracovatelka zabývá diagnostikou Lymeské boreliózy -přímímy i nepřímými
metodami (ELISA,Western blotting,nepřímá imunofluorescence,PCR a dalším)
Kapitola týkající se kliniky onemocnění je přehledně zpracována a uvádí všechny formy
onemocnění, které může Borelie způsobit(Erythema migrans,Borreliový lymfocytom,
Chronická atrofická acrodermatitida,postižení kloubů, nervového systému,karditidu,postižení
oka a další.)
Léčbě a pak i následné dispenzarlzaci je věnována další část bakalářské práce.Není
opomenuta prevence,výzkum a stav vývoje očkovací látky proti tomuto onemocnění.
Autorka čerpala bohatě z uvedené literatury,některé informace nejsou precizované a sice
seminář- dr. Gebouzský- není uvedeno, kde byl daný seminář přednesen a jsou na něj v textu
odvolání.
V empirické části byl stanoven kvalitně cíl, zjištění rozsahu vědomostí respondentů o lymeské
borelióze, z textu není patrné,kde byla dotazníková akce provedena, zda se jednalo o průzkum
v oblastech s mírným nebo vyšším výskytem lymeské boreliózy.Rovněž snaha o zjištění
nedostatků při odstraňování klíštěte dalo zpracovatelce podklady pro vyhotovení manuálu pro
zlepšení zdravotního uvědomění klientů o zmiňovaném onemocnění.
Vzorek respondentů byl stanoven náhodně.jednalo se o klienty praktického lékaře u kterého
zpracovatelka pracuje a kteří byli ochotní na anonymní dotazník odpovídat. To se nakonec
projevilo i ve vysoké návratnosti dotazníků(v 94 %)
Vzorek dotazovaných byl reprezentativní, bylo osloveno 113 klientů se zastoupením 58% žen
a 42% mužů, nerůznějšího věkového i sociálního složenľ)
Dotazníková metoda byla v tomto případě kvalitně zvolena a dodala zpracovatelce dostatečné
množství validních informací.Výsledky byly kvalitně a přehledně prezentovány, tabulky
doplněny graficky na velmi pěkné úrovni.doplněno diskusí.Možná by bylo vhodnější hned při
diskusi o dotazníku uvést, že je přiložen, na které straně začíná,zlepšilo by to přehlednost.



Závěry práce: zpracovatelka zvýraznila, že téma Lymeská borreliózaje aktuální a potřebné,
protože stále je určité množství lidí, jejichž informovanost není dostačující,ať již se týká
samotného onemocnění, nebo například odstraňování přisátých klíšťat a následné
desinfekce.Přínosem práce je pak zpracování- navržení informačního materiálu pro klienty
jejího praktického lékaře a nabídka i pro další zájemce.

Literatura je přehledně uvedena podle abecedy prvních autoru, ne na všechny jsou pak v textu
odvolání,ale i tak ukazuje, že ke zpracování bylo použito velké množství validních zdrojů.

Přílohy jsou velmi kvalitní, především navržená edukační brožura.

Problematika k diskusi: Objasnit o jaký zdroj informací se jednalo při odvolávání na dr.
Gebouzského ?
Jakým způsobem ovlivnila tato práce váš přístup k pacientům, kteří se dostavili k odstraní
nebo po odstranění přisátého klíštěte?
Jaké kroky jste podnikla k realizaci edukační brožury

Celkově hodnotím práci Ireny Krykorkové výborně a doporučuji její přijetí k obhajobě.

V Hradci Králové 12.května 2008 MUDr.Stanislav Konštacšý.Cšc,
i
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