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Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska
Zvolená problematika je v současné době velmi aktuální. Nádorové onemocnění prsu patří mezi
nejčastější onkologické onemocnění u žen. Autorka v práci uvádí alarmující epidemiologické údaje, např. stále
vzrůstající incidenci tohoto onemocnění, jehož výskyt se objevuje u čím dál mladších ročníků žen.
Velmi oceňuji zpracování kapitoly věnované prevenci onemocnění. Autorka se v ní zabývá
problematikou nejen mamografického screeningu, chirurgické prevence, selfmonitoringu vyšetřování prsů,
organizacemi zabývajícími se prevencí karcinomu prsu, ale zdůraznila významnou úlohu sestry v prevenci a
výchově ke zdravotnímu uvědomění žen.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Jakým konkrétním způsobem probíhala administrace dotazníků?
2. Které z dalších sociodemografických ukazatelů může ovlivnit zdravotní chování ženy (např. selfmonitoring
prsů, informovanost o rizikových faktorech)?
3. Jaký má podle Vás význam a dopad aktivní adresné zvaní žen do programu mamografického screeningu?
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