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Bakalářská práce
Kvalita života seniorů po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Volba tématu absolventské práce je v této době velmi aktuální. Bakalářská práce je obsáhlá,
rozdělená do několika částí, včetně příloh.
Úvod do problému, medicína, stáří, psychika i ekonomikaje vyčerpávající a objasňuje.čeho
se práce tý ká
Teoretická část je dobře a přehledně zpracována. Rozbor kvality života, jak z pohledu
fyzických, tak psychických potřeb stárnoucí populace. Měření kvality je hodnoceno v různých
kategoriích respondentů a každá kategorie od kvality života očekává něco jiného. Je to
relativní. Asi se dá objektivně těžko zhodnotit. Pohled na stáří je v tomto rozboru poněkud
tristní, nicméně pravdivý .
Problematika TEP kyčle: tato problematika je hodně diskutovaná a bohužel i medializovaná.
Tlak na zdravotnická zařízení se neustále zvyšuje. Ceny endoprotéz jsou různě vysoké podle
materiálu a firem, ale v této práci je cena přece jen nadhodnocena.
Vznik a vývoj TEP u nás je v pořádku, až na jméno R. Pavlanského spoluautora práce
prof Čecha.
Indikace a kontraindikace u pacientů vhodných k implantaci TEP jsou celkem v pořádku.
Diskutovat by se dalo o nadváze pacienta Rizika komplikací jsou popsána vcelku dobře.
V rámci předoperační přípravy by měla být zmíněna také dobrá edukace pacienta, protože to
ostatní, jako nákup pomůcek, nácvik pohybových aktivit, ale i redukce hmotnosti a následně
nástup do zdravotnického zařízení na ni navazuje. Ani v předoperační péči na oddělení, by
neměla chybět edukace, aby pacient netrpěl strachem z hospitalizace, výkonu a návratu do
běžného života.
Ošetřovatelské diagnózy lze použít jako příklad, zdaleka ne vyčerpávající.
Empirická část: cílem výzkumu je zjistit zda operací TEP dochází ke zlepšení kvality života.
Osobně si myslím, že odstup od operace 2-3 roky je příliš dlouhý na to, aby respondenti
objektivně porovnali stav před a po operaci. Ze zkušenosti na naší klinice víme, že si pacienti
nepamatují jakým procesem prošli po operaci. Mnoho pacientů má postupně operované obě
kyčle. Při druhé TEP je to vždy více bolí a všechno jde nějak pomaleji než poprvé.
Dotamíky jsou zpracovány pěkně a také grafy velice pěkně ukazují výsledky výzkumu.
Výsledek empirické části výzkumu mě překvapil. Z jakého důvodu se zlepšila kvalita života u
tak relativně malého procenta respondentů?
Práce jako celek se mi líbila a pro nás bude inspirací k vlastnímu průzkumu mezi našimi
pacienty. Velmi pěknáje úprava a obrazová příloha. Zdá se mi poměrně málo rozvedená část,
která se týká ošetřovatelské péče o pacienta před a po operaci na oddělení.



/ Otázka k diskuzi: 1) proč uvádftejako OŠ. dg. - Intoleranci aktivity z důvodu dlouhodobého
pobytu na lůžku, imobilita
2)Protože se práce nezmiňuje o lázeňské péči, je vhodná lázeňská péče

navazující z lůžka na lůžko ihned?
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