
                           OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

Habilitačnej práce doktoranda, MUDr.Martiny Závackej , PhD., MPH,  

odborná asistentka   Kliniky cievnej chirurgie  UPJŠ LF a VUSCH, a.s.  v Košiciach,  na 

tému: 

„ Vplyv zdravotnej gramotnosti a starostlivosti na prežívanie pacientov počas liečby 

nahradzujúcej funkciu obličiek“ 

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy o vysokých školách. 

 

Posudok podáva:  prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA 

    Prednosta Kliniky Onkologickej chirurgie LFUK a OUSA, 

                                       Heydukova 10, Bratislava 

 

1. Všeobecná charakteristika práce 

 

Habilitačná práca  má celkovo 125 strán, 185 citácií, 26 obrázkov, 6 tabuliek. 

Habilitačná práca je napísaná zrozumiteľne s bohatou obrázkovou dokumentáciou, 

zameraná na stanovenú problematiku. Text práce je rozdelený do 5 kapitol a jednotlivých 

podkapitol, ktoré sú spracované zrozumiteľne. 

  

2. Aktuálnosť zvolenej témy 

 

Cievny prístup je základným úkonom pri iniciácii liečby nahradzujúcu funkciu obličiek. 

Rastúci počet pacientov indikovaných na hemodializačnú liečbu vedie k optimalizácií 

zvolených prístupov, čo podčiarkuje aktuálnosť zvolenej témy.  

 

 

3. Ciele práce 

 

  Cieľom tejto práce bolo overenie vplyvu zdravotnej gramotnosti a starostlivosti na prežívanie 

pacientov počas liečby nahrádzajúcej funkciu obličiek. Autorka zosumarizovala výsledky 

a skúsenosti rozhodovacieho procesu z pohľadu klinického výstupu prežívania nefrologických 

pacientov. 

V prvej fáze sledovania poukázala na súvislosť medzi vybranými doménami zdravotnej 

gramotnosti a typom zavedeného cievneho prístupu.  

Druhá fáza predstavovala sledovanie odlišností 1-5ročného prežívania medzi skupinami 

pacientov s odlišnými typmi cievnych prístupov.  

 

4. Zvolené metódy spracovania 

    

 Autorka sa k stanovenej problematike stavia zodpovedne, čerpá zo súčasnej literatúry a zo 

svojich odborných skúseností.   

Habilitačná práca obsahuje dáta zozbierané z klinickej praxe v rokoch 2008-2019. Pozostáva 

z materiálu publikovaného vo forme  monotematických vedeckých prác publikovaných 

v kvalitných recenzovaných časopisoch. Rozoberá interakciu nefrológa a pacienta, kriticky 

hodnotí dĺžku prežívania pacientov s odlišnými zavedenými cievnymi prístupmi.  



Súbor podrobne a kvalitne vyhodnotila. 

 

 

 

5. Výsledky a prínos nových poznatkov a prínos pre ďalší rozvoj vedy 

 

V habilitačnej práci podáva  autorka súčasný vývoj poznania zvolenej problematiky. 

Poukazuje na význam zdravotnej gramotnosti pacienta, ktorú vie pacient využiť pri prístupe 

porozumenia a aplikácie so zdravím súvisiacich informácií, čím je ovplyvnená kvalita života 

a účinnosť terapeutických postupov. Na základe podrobnej analýzy poznatkov konštatuje, že 

skupina pacientov so schopnosťou orientácie v zdravotnom systéme mali pri zavedenej 

artériovenóznej fistule  pri liečbe základného ochorenia o 52% vyššiu pravdepodobnosť  

5ročného prežívania ako pacienti so zavedením centrálnych venóznych katétrov.  

Svoje výsledky porovnáva  a vyhodnocuje s medzinárodne akceptovanými prácami.  

Svoje poznatky formuluje do cieľov habilitačnej práce, s následným klinickým využitím. 

 

6. Pripomienky a otázky pre autora  

 

V práca je výborne spracovaná, zdokumentovaná, s interpretáciou dobre podložených 

vlastných skúseností. Práca spĺňa svojím obsahom a formou stanovený rámec habilitačnej 

práce. 

   

Prosím odpoveď na tieto otázky: 

 

- Ako   je možné ovplyvniť edukáciu pacientov s týmto ochorením?   

 

         -     Bude autorka naďalej pracovať v tejto téme?  

7. Záver 
 

Habilitačná práca vyjadruje spôsobilosť autorky samostatne tvorivo a vedecky pracovať. 

V plnom rozsahu spĺňa kritériá pre habilitačnú prácu. Celkovo je práca spracovaná na dobrej 

úrovni. Autorka  pracovala so súčasnou bázou odbornej literatúry a vlastných výsledkov. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, prácu hodnotím kladne a odporúčam  

MUDr.Martinu Závackú, PhD., MPH, odbornej asistentky   Kliniky cievnej chirurgie  UPJŠ LF 

a VUSCH, a.s.  v Košiciach, po úspešnej habilitačnom konaní, vymenovať za docenta. 

 

Bratislava  10.7.2020                              

 

 

 

                                             prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.,MHA 

 


