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1. Volba tématu:
Totálních endoprotéz (dále TEP) rok od roku přibývá, netýkají se již jen pacientů
v pokročilém věku... TEP je pravděpodobně nejčastěji prováděným operačním
zákrokem v ortopedii. TEP znamená pro pacienta úlevu od bolesti, zlepšení hybnosti,
návrat k aktivitám Samozřejmě za dodržení určitých podmínek před zákrokem,
během zákroku i po něm. Domnívám se tedy, že je třeba v této oblasti zvyšovat
povědomí odborné i laické veřejnosti, a proto považuji volbu tématu za velmi
vhodnou.

2. Teoretická část:
K teoretické části mám jednu zásadní připomínku a některé dílčí. Nejprve připomínky
dilči:
V kapitole 1.2 se píše "Sám pojem KVALITA je intuitivně pochopitelný pojem" - spíše
intuitivně vnímaný .... či třeba chápaný ??? ..
Str. 17 - kapitola l.6. - Ve výčtu chybí též standard struktury. - Jestliže existují
kritéria struktury (viz str. 19), pak musí existovat i příslušné standardy pro strukturu.

A nyní připomínka zásadní - teoretická východiska jakoby ne úplně "ladila"
s tématem a cíli práce - mám tím na mysli zejména podrobné obecné informace o
kvalitě v té míře, v jaké jsou uvedeny na str. 9 - 18, včetně informací o auditech,
cyklu auditů ... Myslím si, že teoretická část - tedy ta úvodní do str. 18 - mohla být
věnována např. také bolesti (vzhledem k tomu, že se jí empirická část poměrně hodně
týká) ... , zčásti např. i historii TEP, nebo mohly být podrobněji zmíněny standardy
FNHK (se zaměřením na TEP) ....

Strany 21 - 33 jsou již věnovány problematice kloubních náhrad, což je samozřejmě
zcela v souladu se zaměřením práce.

3. Empirická část:
Autorka si klade za cíl " ...odhalit problémy, které se mohou vyskytnout v oblasti péče
u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu ... H, přičemž se zaměřuje na
klíčové oblasti týkající se péče o pacienta s TEP: informovanost, spokojenost
s chováním a jednáním personálu, vnímání bolesti. Pro výzkum volí dotazníkovou
metodu - sledovaným souborem bylo 70 pacientů (mužů i žen). Výborně hodnotím
přípravnou fázi výzkumu, a sice to, že autorka na příslušné oddělení předala 10
dotazníků na zkoušku a teprve poté, co se ujistila, že respondenti dotazníku
porozuměli a neměli problémy při vyplňování, jej použila pro další výzkum. Výsledky
výzkumu autorka prezentuje naprosto srozumitelně a přehledně. Diskuzi k výzkumu
dělí opět (v souladu s úvodem k empirické části) do tří klíčových oblastí:
informovanost pacienta, spokojenost pacienta s chováním a jednáním personálu,
vnímání bolesti pacientem. Mj. na str. 48 uvádí" Ženy jako pacientky jsou citlivější a
kritičtější vůči personálu, muži jsou v tomto ohledu velkorysejší, proto větší
spokojenost u mužů. "
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4. Závěry práce:

Autorka přehledně rekapituluje svá zjištění z výzkumného šetření, předkládá rovněž
některá doporučenÍ. Např. také "nejprve nabídnout nefarmakologickou
terapii na zmírnění bolesti, poté farmakologickou", což se jeví být poněkud
v rozporu s otázkou Č. 5 dotazníku "Byly Vám lékařem nebo sestrou aktivně nabízeny
léky proti bolesti?" - Dotaz měl být zaměřen spíše na to, zda lékař/sestra edukovali
pacienta o způsobech tlumení bolesti - čili i o tom, že je lepší nejdříve začít
nefarmakologickými metodami tlumení bolesti ... , zda se zajímali o pacientovu bolest,
zda aktivně nabízeli její tlumení (ne jen farmakologocké) ...

5. Literatura a práce s literaturou:
Jediná připomínka by vycházela z mého tvrzení v bodě 2 - k teoretické část. Jinak
j sem přesvědčena o tom, že autorčina volba vycházela zcela logicky ze zaměření
práce.

6. Kvalita příloh:
Použité přílohy hodnotím jako kvalitnÍ. V dotazníku hodnotím kladně otázku Č. 16
zaměřenou na to, zda lékař/sestra zjišťovali efektivitu farmakoterapie bolesti.

7. Celkové stanovisko oponenta:
Myslím si, že se autorce podařilo přesvědčit o aktuálnosti a důležitosti tohoto tématu,
o tom, že je třeba věnovat mu náležitou pozornost. V teoretické části se autorka
zabývá detailně všemi aspekty péče o pacienta - od předoperační přípravy až po
pooperační péči, včetně přístupu zdravotníků k pacientovi, přičemž nemalou
pozornost věnuje bolesti u těchto pacientů, a to i v empirické části. Vzhledem k výše
uvedenému by jistě bylo na místě práci využít ke zlepšení informovanosti odborné,
event. i laické veřejnosti (informační brožurky ... ). Podnětné je i doporučení týkající
se edukačních sezení. Souhlasím s doporučením autorky ze str. 52 "seznámit
ošetřující personál s výsledky tohoto výzkumu ",
Body, k nimž by se mohlo při obhajobě diskutovat:
• V dotazníku jsou použity otázky č. 7 a 8 zaměřené na vstřícnost personálu a

pozitivní povzbuzování ze strany personálu. V předchozích otázkách se autorka
zaměřuje na spokojenost s jednáním a chováním personálu. - Nedaly by se právě
vstřícnost a pozitivní povzbuzování zahrnout pod jednání a chování personálu?
Event. co vedlo autorku ke zdůraznění těchto momentů v přístupu k pacientovi
v rámci dotazníku?

• Na str. 48 autorka konstatuje" Ženy jako pacientky jsou citlivější a kritičtější vůči
personálu, muži jsou v tomto ohledu velkorysejší, proto větší spokojenost u
mužů. -: Dalo by se s tímto zjištěním dále pracovat, využít jej v praxi v otázkách
přístupu k pacientovi? Tím spíše, že ženy tvoří převážnou většinu této skupiny
pacientů?

• Na str. 52 autorka doporučuje mj. "před propuštěním domů připravit pro větší
skupinu pacientů edukačni sezení, kde by mohli pacienti diskutovat se sestrou i
navzájem mezi sebou" - Měli by se ho zúčastnit i ostatní členové týmu (lékař,
fyzioterapeut )?

8. K1asifikování bakalářské práce: chvalitebně.
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