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Vážený pán dekan, 

  

na základe listu  480/2019/Výsk.   v zmysle § 1 ods. 8 vyhlášky č. 6/2005Z.z. MŠ SR 

o postupe  získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor zasielam oponentský posudok habilitačnej práce MUDr. Alexandry 

Krištúfkovej, PhD., odbornej asistentky I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB 

v Bratislave, študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo na tému „Závažná materská 

morbidita a mortalita na Slovensku “   

 

 

 

 

       prof. MUDr. Ján  D a n k o, CSc. 

                                                                    oponent 
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Oponentský posudok habilitačnej práce  

  

Predložená práca „Závažná materská morbidita a mortalita na Slovensku “   

má 69 strán, a v záverečnej časti predkladá dotazníky, ktoré detailne objasňujú zber dát,  

ktoré použila v habilitačnej práci.  

 

Po úvodnej časti, ktorá má  29 strán, jej súčasť tvorí súbor publikovaných prác 

v domácich a zahraničných časopisoch. Autorka cituje spolu 62 prác, v ktorých je autorka, resp. 

spoluatorka. 

V úvodnej časti popisuje embóliu plodovou vodou, ako jednu z príčin materskej 

úmrtnosti, v ďalšej časti popisuje činnosť pracovnej skupiny Slovak Obstetric Survery System, 

podrobne analyzuje výsledky závažnej materskej mortality a morbidity a inkorporáciu systému 

sledovania závažnej morbidity a mortality na Slovensku do medzinárodných štruktúr.  

Téma práce – je vysoko aktuálna, pretože materská mortalita a morbidita patrí 

k základným ukazovateľom úrovne zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa. Na Slovensku 

napriek jasnej legislatíve stále pretrváva problém exaktnosti dát a hlásení o materskej morbidite 

a mortalite.  

Klinické súbory a metodika MUDr.Krištúfková sa podujala na veľmi ťažkú úlohu 

zozbierať a zostaviť objektívne informácie zo slovenských pôrodníc o počtoch a úrovne liečby 

jednotlivých prípadov materskej úmrtnosti a mortality na Slovensku. V práci uvádza podrobnú 

incidenciu závažnej morbidity v rokoch 2012-2016 v jednotlivých krajoch Slovenska. Popisuje 

incidenciu závažného peripartálneho krvácania, peripartálnej hysterktómie, abnormálnej 

invazívnej placenty, ruptúry maternice, incidenciu eklampsie a HELLP syndrómu, incidenciu 

sepsy a fekvenciu transportov rodičiek na oddelenia anesteziológie a intenzvínej medicíny. 

Relatívne veľkú časť práce venuje embólii plodovou vodou, pretože na Slovensku v ostatných 

rokoch jej frekvencia dramaticky stúpla a v r. 2005 - 2010 sa pohybovala 1,88 na 100 000 

pôrodov. Jej nebezpečie je predovšetkým v tom, že aj napriek jasným postupom terapie vedie 

veľmi často k smrti rodičiek. K tejto téme uvádza viaceré publikácie v domácej a zahraničnej 

literatúre. Za veľmi pozitívne hodnotím spoluprácu s pracoviskom National Perinatal 

Epidemiology Unit. v Oxforde. S týmto pracoviskom publikovala  spoločnú prácu v časopise 



International Journal of Gynecology and Obstetrics  Comparison of outcomes of perinatal care 

in Slovakia and the UK.  

Ciele práce boli vo všetkých ukazovateľoch naplnené.  

 

Celkové zhodnotenie práce  :  

Práca je výsledkom mnohoročnej interdisciplinárnej práce autorky a aj ostatných členov 

kolektívu I. Gyn. - pôr. kliniky. Gyn.-pôr.klinika LF a UN Bratislava je priekopníkom 

perinatológie na Slovensku a táto práca je logickým vyvrcholením náročného úsilia 

jednotlivých členov tímu pod vedením MUDr. Krištúfkovej. Jej prínos je nesmierne dôležitý 

nielen pre vedeckú, ale predovšetkým pre praktickú časť starostlivosti o matku a dieťa, pretože 

predkladá výsledky obrovských klinických súborov – môžeme špekulovať o ich exaktnosti 

pretože sú dodávané z rôznej úrovne zariadení starostlvosti o matku a dieťa, ale 

nespochybniteľný je fakt, že práca ponúka systém ako tieto vedľajšie vplyvy eliminovať na 

minimum. Z vyššie uvedeného habilitačnú prácu hodnotím ako veľmi prínosnú pre rozvoj 

gynekológie a pôrodníctva nielen na Slovensku. 

 

Otázky :  

1. Ako si autorka predstavuje zlepšenie zberu dát o materskej mortalite a morbidite na 

Slovensku?  

 
Pripomienky k práci : 

K práci nemám zásadné pripomienky, je písaná kultivovanou slovenčinou.  

Záver – MUDr. Alexandra krištúfková,PhD.  je známa osobnosť v Slovenskej gynekologicko-

pôrodníckej spoločnosti. Je dlhoročná reprezentantka mladej slovenskej geerácie gynekológov 

v Europskej spoločnosti ENTOG, kde reprezentuje Slovensko veľmi úspešne. 

 Predložená  práca splňa  kritéria pre habilitáciu.Doporučujhem prácu prijať a po obhajobe pred 

Vedeckou radou udeliť MUDr. Alexandre Krištúfkovej, PhD. venium docenti pre odbor 

gynekológia a pôrodníctvo. 

 

.   

prof. MUDr. Ján  D a n k o, CSc. 

                                                                oponent  
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