
ABSTRAKT (v ČJ) 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma Ošetřovatelská péče o pacienta s lymfomem. 

Zvolené téma považuji za velmi aktuální, protože výskyt lymfomu stoupá (In: Linkos,2019). Jako 

lymfomy se označují nádory, které pocházejí z lymfocytů.  

V teoretické části se zabývám problematikou lymfomů. Zaměřuji se především na jejich 

diagnostiku a léčbu. A zabývám se ošetřovatelskou péčí a pacientskou organizací Lymfom Help. 

Před vypracováním bakalářské práce jsem si nechala vypracovat rešerši v Národní lékařské 

knihovně. Dále jsem informace čerpala z databází: BMČ, PubMed, EBSCOhost a Medline. Využila 

jsem i léčebná doporučení – Kooperativní lymfomové skupiny.  

Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem si zvolila případovou studii pacientky              

s B-buněčným lymfomem z velkých buněk, difuzní. Použila jsem model funkčního zdraví Marjory 

Gordonové. Na konkrétním případu jsou uváděny ošetřovatelské standardní postupy, 

potencionální rizika ošetřovatelské péče a jejich prevence. 

Cíl práce: V práci se zaměřuji na komplexní ošetřovatelskou péči u pacientky s diagnózou              

B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní, která podstoupila chemoterapii.  

Výsledky: Jsou stanoveny ošetřovatelské postupy a sleduje se jejich dodržování. Na základě 

uvedené studie je vytvořen informační leták pro pacienty s lymfomem. 

Závěr: V dnešní době se stále vyvíjejí nové chemoterapie a vznikají další studie. Právě probíhající 

studie u onemocnění Lymfom: CITADEL 203, CITADEL 205, PCYC 1143 – SYMPATICO, ACELY – 308, 

PCYC 1141, BGB3311 – 212, IELSG37 – PMBL, GO39942 – Polarix (In: lymphoma.cz, 2019). 

Zaměřujeme se na ošetřovatelskou péči o pacienta s lymfomem v kontextu komplexního 

ošetřovatelského procesu. Důležité je poskytovat osvětu pro domácí péči a informovanost             

o pacientských organizacích. Ošetřovatelská péče se nezakládá pouze na již vzniklé onemocnění, 

ale převážně na poskytování osvěty a informovanosti laické veřejnosti o problémech v domácím 

prostředí a prevenci proti segregaci.  

Přínos práce: Na základě odborné praxe na hematoonkologii a rešerše odborné literatury jsem 

vytvořila informační leták pro pacienty s lymfomem. V informačním letáku se dozvědí informace  

o pacientské organizaci Lymfom Help a problémy, s kterými se mohou setkat doma a jak jim čelit.   
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