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Téma: Podíl oftalmologické sestry na prevenci, diagnostice a léčbě

glaukomu

Zvolené téma práce považuji za vysoce aktuální, neboť glaukom patří mezi nejčastější příčinu

irreverzibilní ztráty zraku u dospělých a pokud není diagnostika provedena včas a pacient není

dostatečně léčen, způsobí slepotu, mnohdy oboustrannou.

Monika Trnovská koncipovala práci obvyklým způsobem.

Úvodní část práce - obecná část -(na 18 stránkách) zahrnuje kromě historie glaukomu péči o

pacienty s glaukomem v současné době. Celkem na 54 stránkách dále podává přehled o

anatomii oka, fyziologii zraku, v přehledu rozebírá otázky prevence, diagnostiky a léčby

glaukomu v současnosti.

V druhé části- empirické si uchazečka jako cíle výzkumu stanovila zjistit na základě

anonymního dotazníku údaje o informovanosti pacienta o svém onemocnění s cílem přispět

ke zkvalitnění péče o pacienty s glaukomem ..Vzorek respondentů byl tvořen 180 pacienty

léčených v šesti různých ordinací společnosti VISUS s. r. o v období 3 měsíců.

Na jednotlivých kasusistických sděleních prokazuje důležitost odhalení očního onemocnění

co možná nejdříve, protože jen tak je možné předejít trvalé slepotě.

Rovněž upozorňuje na důležitost informovat pacienta o různých rizicích při nedodržování

léčby.

Formulaci otázek považuji za zdařilou, kromě otázky číslo 4 a 5, na ně laik není schopen

odpovědět. Rovněž návratnost dotazníků je velmi vysoká (180 z 200, tj.90%)
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V diskusi není odkaz na literaturu, chybí konfrontace s jinými autory.

Cíle .práce, které si uchazečka dala byly splněny, práce má praktický dopad na zlepšení

péč~pacienty s glaukomem.

Kvalita příloh je velmi dobrá, členění práce je přehledné

K práci mám několik připomínek:

Faktické poznámky:

Strana 44: glaukom s otevřeným úhlem je bezpříznakový a proto tak velice nebezpečný na

rozdíl od glaukomu s uzavřeným úhlem, který je pro diagnostiku a pro časnější odhalení

snazší.

Strana 49: Pilocarpin - patří mezi miotika, jeho účinek tkví v otevření komorového úhlu a

ve zlepšeném odtoku komorové tekutiny a ne ve snížení sekrece komorové tekutiny.

Technické poznámky:

Strana 50: výraz "půl napůl" - lepší vyjádření je v procentech

Strana 82: Glaucoma chronicum cum angulo aperto- místo glaucoma chronica cum angulo

aperto

Strana 82: výraz "přenastavení" se běžně nepoužívá, asi je lepší nahradit tento výraz na př.

"změnou místní antiglaukomové terapie".

Diplomovou práci klasifikuji stupnicí - velmi dobře

MUDr. Dagmar Hejcmanovť CSc. r
Oční klinika, FN

Hradec Králové

V Hradci Králové, 9.5.2006
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