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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika dialyzační léčby je velmi aktuální. V současné době stále narůstá množství pacientů v
chronickém dialyzačním programu i pacientů v intenzivní péči vyžadujících náhradu renálních funkcí.. Práce
obsahuje ucelený přehled všech metod. Originalita práce je zejména v propojení teorie a praxe.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Toto téma je velmi obsáhlé a náročné jak na pochopení principů očišťování krve, na technické
provedení, tak na ošetřovatelskou péči. Pouze personál, který všechny tyto podmínky splní, dokáže
plnohodnotně s dialyzovanými pracovat a současně i řešit nastalé komplikace. Podrobné, samostatné
zpracování dané problematiky z mnoha pramenů /viz odkazy/ je toho důkazem.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Martina Petráňová svoji práci vypracovala zcela samostatně na podkladě studia množství odborné
literatury i praktické práce s pacienty. Kazuistika pojednává o pacientovi z chronického dialyzačního
programu, který vzhledem ke zhoršení stavu a komplikacím musel být přijat do intenzivní péče. Zde
byla prováděna kontinuální dialýza. Poukazuje tím na možné využití různých metod očišťování krve u
jednoho pacienta. Všechny údaje získala samostatně a zpracovala je velmi pečlivě.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Celá práce je přehledná a ucelená. Formální zpracování i rozsah odpovídá požadovanému schématu.
Jediné, co lze vytknout , je gramatika a stylistická úroveň. Na té má ale velký podíl složitost celé
problematiky. Grafická úprava je přehledná, publikační norma byla dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Nejčastější komplikace, alarmy různých priorit, řešení. Na co přístroj předem
sám upozorní.
Rozdíly mezi dialyzačními přístroji různých značek, uživatelský komfort,
ovládání.
Aseptické ošetření.

Hodnocení celkem: Nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
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MUDr.Pavla Piknová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

