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v intenzívní péči 

MUDr. Renata Pařízková předložila dizertační práci „Rozhodovací procesy a kvalita 

života v intenzívní péči". Jádrem práce je 10 původních publikovaných prací, které již prošly 

řádným recenzním řízením. K publikacím je připojen komentář, který jde nad rámec 

v publikacích obsažené diskuze a spojuje některé práce do tématicky souvisejících celků. 

Vlastní dizertační práce je uvedena obsáhlou úvodní částí zabírající zvolený problémový 

okruh. V této části je objasněna používaná terminologie, stejně jako historie vývoje názorů 

této problematiky se dotýkajících. Jsou popsány rozhodovací procesy vlastní lékařství obecně 

a intenzívní medicíně zvláště, široce je pojednán pojem „kvality života" a různé způsoby 

jejího hodnocení. Jsou uvedeny normy tvořící legislativní bazi dané problematiky, stručně 

jsou zmíněny základní principy lékařské etiky i kontroverzní téma kategorizace nemocných. 

Na konci úvodní části jsou vymezeny pojmy eutanázie a asistovaná sebevražda. Tato část je 

zpracována srozumitelně a na velmi dobré úrovni, na základě rozsáhlého výchozího materiálu, 

který je srozumitelně a kvalifikovaně  komentován. 

Cíle a metodika práce jsou formulovány  stručně a přesně. Cíle jsou vhodně zvoleny a sledují 

klíčové otázky s nimiž se musíme v některých situacích v intenzívní péči se vyskytujících 

vypořádat: jaká jsou základní východiska - legislativní, etická, praktická? Jaké jsou 

krátkodobé i dlouhodobé výsledky intenzívní péče? Jaké jsou náklady na intenzívní péči a 

jaký je jejich vztah k dosahovanému klinickému výsledku? Jaké jsou postoje zdravotníků 

poskytujících intenzívní péči k úpravě léčebného režimu tam, kde je léčba zjevně neúčinná či 

marná? Na základě zodpovězení těchto otázek je pak možné - to je posledním deklarovaným 

cílem dizertace - navrhnout mezioborové konsensuální stanovisko, které by po obsáhlejší 

diskuzi probíhající na více úrovních napomáhalo rozhodování zdravotníků o dalším postupu u 

pacientů, kde závažnost stonání již vylučuje uzdravení a kde je prognóza bezvýchodná. Toto 

závažné téma dosud v našem písemnictví zpracováváno nebylo a jeho volba tak byla nanejvýš 

vhodná. 



Použité metody bádání byly zcela přiměřené dané problematice, jejímu praktickému dosahu i 

závažnosti. Byla používána metoda retrospektivní' observační studie, přičemž autorka se 

opírala o důkladné studium současného odborného písemnictví. Výsledkem studia pramenů 

byly i velmi dobře zpracované původní přehledové práce. Byly také používány prospektívní 

observační monocentrické i multicentrické studie (včetně jednodenní studie prevalenční), 

stejně jako prospektívní dotazníkové studie. Dosažené výsledky jsou prioritní, protože až 

dosud se domácí písemnictví těmto naléhavým otázkám nevěnovalo, či pojednávalo témata 

povýtce apodikticky, bez znalosti empirických údajů. 

Z dosažených výsledků považuji za přínosné již samotné upřesnění terminologie. Je 

významné, abychom o takto závažných problémech diskutovali v přesných kategoriích a 

pojmech. Na základě studia legislativních podkladů i základních zásad zdravotnické etiky 

autorka jasně ukazuje již existující možnost přizpůsobovat léčebnou strategii průběhu stonání 

a jeho prognóze. Lze se pak vyhnout zcela zbytečnému utrpení nemocných, kteří jsou 

podrobování velmi náročné, ale marné či neúčinné léčbě v situaci, kdy již jim není pomoci a 

je na místě především zmírňovat utrpení. Jasně je deklarováno, že ekonomické hledisko 

nemůže být důvodem ke změně léčebné strategie, tím důvodem může být jen odborné 

posouzení klinického stavu a jeho vývoje. Hodnocení kvality života je prezentováno jako 

výsostně individuálně vnímané entita a její posuzování „zvnějšku" může být ošidné. Doposud 

neznámé údaje se týkají zjištění o postojích lékařů ARO a JIP k otázkám omezování rozsahu 

poskytované péče, která se ukazuje býti neúčinnou a marnou. Zatímco v základních rysech se 

s tímto konceptem většina respondentů ztotožňuje, v některých jednotlivostech není názorová 

jednota: Eutanázie byla pro většinu respondentů nepřijatelná. Analgosedace a infuzní  terapie 

jsou ponechávány i v průběhu omezování léčebných snah. Závěry z výsledků učiněné jsou 

formulovány  jasně a stručně, oponent k nim nemá připomínky. 

Přednostmi práce jsou především její původnost a téma. Diskutovanými otázkami se 

v tuzemsku dosud nikdo řádně nezabýval a dr. Pařízková tak přinesla zcela prioritní pohled. 

Kvalita práce je dána jistě i tím, že dizertační práce má jako základ 10 již publikovaných (a 

citovaných) prací, které prošly náročným recenzním řízením. Nedostatků je málo a oponent je 

neshledává podstatnými. V termínech je někdy jistá formulační  neobratnost (např. 

nekompetentní pacient), samotný pojem kategorizace může navozovat souvislosti, které 

mohou být laickou veřejností vnímány negativně. Ne vždy je vnímán kulturní a sociální 

kontext, v němž jsou tato nelehká rozhodnutí činěna. 



Práci MUDr. Renaty Pařízkové „Rozhodovací procesy a kvalita života u nemocných 

v intenzívní péči" hodnotím jako kvalitní, přínosnou a doporučuji k obhajobě. O úspěchu 

obhajoby jsem přesvědčen. 
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