
Oponentský posudek bakalářské práce

Název práce: Život s peritoneálním katetrem

Autorka: Pavlína Šedivá

Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová

Zahájení dialyzační léčby znamená pro většinu, do té doby relativně zdravých jedinců, velký
zásah do života. Četná omezení spojená s touto terapií se promítají do všech oblastí
pacientova života. Proto hodnotím zvolené téma jako aktuální.

Teoretická část je zpracována přehledně a srozumitelně. Autorka přináší celkově ucelený
pohled na problematiku onemocnění ledvin a dialyzační léčby. V jednotlivých kapitolách je
popsána fyziologie ledvin a krátce je zde zmíněna problematika chronického selhání ledvin.
Stěžejní část se zabývá jednotlivými typy náhrady funkce ledvin, se zaměřením na
peritoneální dialýzu. Nedílnou a z mého pohledu velice důležitou součástí je pohled na
psychosociální problematiku peritoneální dialýzy.

Cílem empirické části bylo zjistit jak pacienti s peritoneální dialýzou hodnotí své zkušenosti
s léčbou, edukací a jak celkově zvládají tuto složitou životní situaci. Do výzkumu bylo
zahrnuto šest pacientů léčených peritoneálnÍ dialýzou různého věku a pohlaví. Výběr byl
zcela náhodný a s respondenty byl veden otevřený rozhovor na předem stanovená témata.
Zjištěné skutečnosti byly následně rozpracovány a interpretovány v samostatné kapitole.

Celkově hodnotím práci jako zdařilou i když mi připadá v určitých oblastech poněkud
povrchně zpracovaná. Výsledky empirické části, i přes poměrně malý a nereprezentativní
vzorek respondentů, jsou ve shodě s údaji prezentovanými v odborné literatuře. Potvrzuje se,
že metoda peritoneální dialýzy má pro pacienty v mnoha oblastech nesporné výhody. Přesto
bych oponoval tvrzení "rozhodnutí pro metodu PD,měli především ti pacienti,kteří byli
dlouhodobě dispenzarizováni". Většina pacientů vstupuje do dialyzačního programu po
dlouhodobé léčbě v nefrologických ambulancích a rozhodnutí, kterou metodu zvolí, je pouze
na nich samotných. Velkou roli zde samozřejmě hraje kvalitní a nepřetržitá edukace a
dostupnost a zkušenosti s peritoneální dialýzou na tom kterém pracovišti.

Autorka využila velké množství aktuální literatury.

Přílohy jsou kvalitně zpracovány a vhodně doplňují zvolené téma.

Při obhajobě je možné diskutovat na téma:

Ovlivňuje výběr metody náhrady funkce ledvin ( PD x lID ) věk nemocných?
Proč je podle Vašeho názoru v ČR tak nízký počet peritoneálně dialýzovaných pacientů?
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