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Habilitačnej práce MUDr. Martiny Zavackej, PhD., MPH. (Klinika cievnej chirurgie, Lekárska 
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„VPLYV ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI A STAROSTLIVOSTI NA PREŽÍVANIE PACIENTOV 

POČAS LIEČBY NAHRÁDZAJÚCEJ FUNKCIE OBLIČIEK“ 

 

Posudok podáva: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. - prednosta  

Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UN Martin, Slovenská republika 

 

1. Všeobecná charakteristika práce 

Práca je napísaná na 123 stranách, obsahuje 6 tabuliek, 26 obrázkov a uvádza 185 literárnych 

citácií z domácej a zahraničnej literatúry, pričom 35 odkazov je z obdobia posledných 5 rokov. Text 

práce je rozdelený do 5 kapitol a jednotlivých podkapitol. Jadro práce tvoria dve monotematické 

vedecké práce uverejnené v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch.  

 

2. Aktuálnosť zvolenej témy 

Dobre fungujúci cievny prístup má pri hemodialýze kľúčovú úlohu v kvalite života a v klinickom 

výsledku u dialyzovaných pacientov. Otázka vplyvu zdravotnej gramotnosti a starostlivosti na 

prežívanie pacientov s cievnym prístupom a zhodnotenie prežívania podľa typu cievneho prístupu je 

zaujímavá a prínosná, nakoľko počet pacientov, ktorí k svojmu životu potrebujú dialyzačnú terapiu 

neustále narastá. 

 

3. Ciele práce 

Ciele práce sú definované na základe publikovaných vedeckých prác. Ide o overenie súvislosti medzi 

vybranými doménami zdravotnej gramotnosti a typom cievneho prístupu a vyhodnotenie prežívania 

pacientov s jednotlivými typmi cievnych prístupov.  



 

4. Zvolené metódy spracovania 

Autorka na základe svojich odborných skúseností a literárneho prehľadu rozpracovala problematiku 

chronických obličkových ochorení, liečbu nahrádzajúcu funkciu obličiek, popísala cievne prístupy 

vrátane anatomického prehľadu, predoperačnej prípravy a popisu jednotlivých typov operačných 

výkonov a AV fistúl a aplikácie CVK so zhodnotením možných komplikácií. V samostatnej kapitole 

hodnotí výhody jednotlivých cievnych prístupov z pohľadu prežívania a mortality. Dôležitú časť práce 

predstavuje charakteristika jednotlivých faktorov, ktoré sú rozhodujúce pri výbere typu cievneho 

prístupu s dôrazom na socio-psychologické faktory.  Vlastné výsledky sú v prvej práci prezentované 

dotazníkovou štúdiou hodnotiacou 542 pacientov podstupujúcich hemodialýzu v 20 

hemodialyzačných centrách na Slovensku. Bola použitá online forma dotazníka hodnotiaca 9 

samostatných domén zdravotnej gramotnosti. Súbor je socio-demograficky charakterizovaný. 

Asociácia medzi doménami zdravotnej gramotnosti a typom zavedeného cievneho prístupu je 

zhodnotená za použitia zodpovedajúcich štatistických metodík. Druhá práca retrospektívne hodnotí 

748 dialyzovaných pacientov. Demografické, klinické údaje a údaje o type centrálneho prístupu sú  

získané z centrálnej lekárskej databázy EuClid5. Prežívanie a vplyv sledovaných faktorov na dĺžku 

prežívania pacientov s jednotlivými typmi cievneho prístupu sú vyhodnotené za použitia 

zodpovedajúcich štatistických metód.  

 

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

V habilitačnej práci autorka zhodnotením domén zdravotnej gramotnosti a vyhodnotením prežívania 

dialyzovaných pacientov dospela k potvrdeniu výhod potreby preferencie zavádzania AV fistúl pred 

CVK. Každý poznatok, ktorý prispeje do tejto problematiky je zaujímavý a môže viesť k zlepšeniu 

kvality života dialyzovaných pacientov so zavedeným cievnym prístupom. 

 

6. Pôvodnosť práce  

Práca je pôvodná, primerane spracovaná a spĺňa svojím obsahom a formou stanovený rámec 

habilitačnej práce. 

 

 

7. Pripomienky a otázky pre autora  

Na autorku mám nasledujúce otázky: 

 

1. Je vo vašej klinickej praxi bežné používanie dotazníka zdravotnej gramotnosti 

v rozhodovacom procese pri výbere typu cievneho prístupu? Akým spôsobom sa následne 

snažíte ovplyvňovať jednotlivé domény zdravotnej gramotnosti?       

 

2. Boli do oboch súborov zaradení  aj nejakí pacienti s arterio venóznym graftom?  



 

 

8. Záver 

Habilitačná práca vyjadruje spôsobilosť autorky samostatne tvorivo a vedecky pracovať a spĺňa 

kritériá pre habilitačnú prácu. Na základe vyššie uvedených skutočností, prácu hodnotím kladne a 

odporúčam po splnení podmienok stanovených v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MUDr. Martinu 

Zavackú, PhD., MPH, po úspešnom habilitačnom konaní vymenovať za docenta v odbore chirurgia.  

 

 

 

V Martine,  4.8.2020 

 

        doc. MUDr. Anton  D Z I A N, PhD. 

                                                                                                              Klinika hrudníkovej chirurgie 

                                                                                                                     JLF UK a UN v Martine 
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