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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Pacientům se střevními stomiemi je v současné době věnována značná pozornost a oni se již necítí být tak
izolováni, vyčleněni ze společnosti jako tomu bylo dříve. Je to dáno komfortnějšími pomůckami, které mají
k dispozici, jejich edukaci vyškolenými sestrami specialistkami (stomasestry a stomakluby, které je sdružují a
jsou jim nápomocni. Přesto je stále aktuální otázka, na kterou se tato bakalářská práce snaží nalézt odpověď,
jaká je kvalita života pacientů se střevní stomií. Je srovnatelná se zdravou populací, ve kterých oblastech je
snížená a kde je nutná intervence zdravotníků ve smyslu zlepšení kvality života? Autorce se podařilo kvalitu
života svého výzkumného souboru pacientů zjistit, prokázala obsáhlou znalost problematiky i osobní zaujetí. Ve
své práci použila generický dotazník WHOQOL-BREF a českou verzi jednoho z pěti standardizovaných
specifických nástrojů Stoma QOL a oba tyto výzkumné nástroje porovnala. Vzhledem k praktičnosti a efektivitě
specifického dotazníku, doporučuje autorka jeho využití v klinické praxi, ve stomických poradnách ke sledování
vývoje kvality života těchto pacientů a k zajištění tak časné, individualizované a cílené intervence.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:

1. Čím si vysvětlujete rozdíl ve kvalitě života, který uvádíte u srovnání se zahraničními výzkumy (Stoma-QOL)
mezi pacienty stomiky z Dánska ( Německa, Španělska a Francie) a vaším sledovaným souborem pacientů?
2. Jak si představujete implementaci specifického dotazníku StomaQoL do klinické praxe?
3. Ve zkoumaném souboru se vykytuje více žen než mužů. Je kvalita života obecně rozdílná v závislosti na
pohlaví a byl by tento rozdíl významný v případě pacientů se střevní stomií?

Datum: 14.10.2013
Podpis vedoucího práce:

