OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE
Petry Mandysové, MSN s názvem:
„Jednoduchý praktický screening pro poruchy polykání“,
kterou vypracovala v rámci studijního programu
P5341 Ošetřovatelství na
Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Předložená práce má celkem 197 stran. Je členěna na úvod, cíle práce, metodiku,
výsledky, diskuzi, závěr, seznam použitých zdrojů a přílohy.
V textu disertace jsou uvedeny ilustrace, seznam tabulek, seznam zkratek,
terminologie a abstrakt v češtině a angličtině.
Přehled problematiky v rámci úvodu má 38 stran, vlastní práce 62 stran a
literatura zahrnuje 186 cittací a odkazů na 21 stranách. Práce má 25 tabulek
převážně se statistickým hodnocením výsledků.
Problematika disertační práce je aktuální, protože včasné odhalení dysfagie
vede, po potvrzení diagnózy a zavedení adekvátní terapie, prokazatelně
k nižšímu výskytu plicních zánětlivých komplikací v důsledku aspirace, a tím ke
snížení počtu úmrtí.
V teoretické části práce paní Petra Mandysová, MSN podrobně popsala všechny
dosud známé informace o hodnocení dysfagie zdravotní sestrou na
neurologických a ORL pracovištích.
Dostatečně prokázala, že se orientaci v problématice věnovala precizně.
Cílem práce je vypracování jednoduchého testu spočívajícího v kladení
jednoduchých otázek spolu s jednoduchým fyzikálním vyšetřením nemocného,
které může provést sestra. Dalším cílem bylo vypracování edukačního materiálu
pro sestry a další zdravotnické pracovníky a ověření výsledků školení v této
problematice.
Ve vlastní práci autorka vyšetřila 144 nemocných s podezřením na poruchu
polykání, kteří podstoupili endoskopické vyšetření. 106 nemocných mělo
problematiku neurologickou, 38 nemocných problematiku otorinolaryngologickou.

Překvapilo mě, že do souboru vyšetřených nebyli zařazeni nemocní s dysfagií na
podkladě problematiky gastroenterologické.
V diskuzi autorka podrobně rozebírá svoje výsledky.
Velmi zajímavá je část práce zabývající se proškolováním zdravotnických
pracovníků v odebírání anamnezy a provedení jednoduchého fyzikálního
vyšetření. Je popzoruhodné k jakým výsledkům lze dospět ve spolupráci se
statistikem. Statistické zpracování dat získaných od nemocných i od
proškolovaných osob je unikátní.
Každopádně je problematika disertační práce nejen zajímavá, ale z pohledu
klinické praxe významná.
Při čtení práce jsem narazil na několik drobných chyb:
na str. 73 tabulka č.10 vpravo nahoře je uveden medián 0,0
str. 92 nahoře: jednalo se o 144 nemocných či pacientů, nikoliv respondentů
na str. 96 v tabulce 19 je uvedeno 8 položek, v popisu pod tabulkou se pracuje
s 6 - 9 položkami.
Za nedostatek práce považuji skutečnost, že obsahuje hodně cizích slov i tam,
kde to není nutné. Osobně se mi nelíbí např. slovo eduktant
Dotazy:
1) Vzhledem k výsledkům: stačí vypracovaný test pro rozhodnutí o další
formě terapie nemocných s dysfagií nebo je nutné další vyšetřování ?,
pokud ano tak jaké ?
2) mění se dysfagie u nemocných s CMP v průběhu času ?
ZÁVĚR
Jedná se o neobyčejně metodicky propracovanou a pečlivě zpracovanou
disertační práci, přinášející zajímavá a klinicky významná zjištění. Paní Petra
Mandysová, MSN jednoznačně prokázala schopnost vědecky pracovat.
Doporučuji proto, aby po obhájení disertační práce, jí byl udělen titul PhD.
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