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Hodnocení:
Práce je zaměřena na problematiku kvality života nemocných s trvalým kardiostimulátorem.
Téma práce je velmi vhodně zvolené, protože implantace stimulátorů je dnes častou léčebnou
metodou u kardiologických nemocných. S těmito nemocnými se setkáváme nejen při své
práci, ale často i v nejbližším okolí či rodině.

Teoretická část přehledně popisuje anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému,
vysvětluje základní pojmy týkající se kardiostimulace, dále se zabývá problematikou
ošetřovatelské péče a edukace nemocných léčených trvalou kardiostimulací .Další kapitola je
věnována otázkám kvality života. V závěru teoretické části je seznámení s home
monitoringem.

Empirická část je provedená šetřením pomocí nestandardizovaného dotazníku. Cílem
výzkumu bylo posoudit obavy nemocných a podporu jejich okolí v době zavádění stimulátoru
a spokojenost či omezení v současném životě v souvislosti s implantovaným přístrojem.
Zkoumaný soubor tvořilo 49 nemocných. Výzkum byl prováděn v kardiologické poradně a na
lůžkovém interním oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. Dotazník tvoří 21 otázek.
Prvních 5 otázek zjišťovalo základní údaje - věk, pohlaví, rodinný stav, dobu stimulace a
zaměstnání po implantaci pacemakeru. Ostatních 16 otázek bylo zaměřeno na faktory, které
souvisí s kvalitou života nemocných.
Výsledky jsou uvedené v tabulkách, vyjádřeny v grafech a doplněny krátkým slovním
komentářem .. V diskusi jsou přehledně rozebrány výsledky všech odpovědí.

V závěru výzkumné práce autorka uvádí, že implantace stimulátoru přináší do života
nemocného poměrně velkou změnu. U většiny nemocných nedošlo v oblasti psychiky
k výraznějším problémům, implantovaný přístroj spíše vyvolává pocit bezpečí. I přes jistá
fyzická omezení jsou respondenti se svým současným životem spokojeni. Dále autorka uvádí
edukaci těchto nemocných, jako důležitou součást léčebného procesu.

Bohatá a vhodně vybraná literatura svědčí o zájmu autorky o tuto problematiku.
Zpracování a uspořádání teoretické části ukazuje na znalost této literatury.

Práce obsahuje 3 přílohy
- dotazník určený pro pacienty s trvalým kardiostimulátorem
- obrázky kardiostimulátorů a elektrod
- odpovědi na otázku: Chtěl/a byste ještě něco dodat (např. Vaše přání, co postrádáte, aj.)



Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní po stránce obsahové i grafického zpracování.

Drobné připomínky k textu:
Komorový pacemaker (PM) brání fibrilaci komor není úplně přesná informace.
Komorový PM zabrání bradykardii, při které může vzniknou fibrilace komor. Zabránění,
případně léčba fibrilace komor je zajišťována implantabilním kardioverter-
defibrilátorem. (str. 12)
Pokračujeme v prevenci antibiotiky (ne antibiotik) zřejmě překlep - ( str. 21).
Skupina irských psychologů poukazuje ( ne poukazují) též asi překlep - ( str.30).
Výraz" větší polovina" není správný - (str.56).

K diskusi bych navrhovala 2 otázky.

1) Byl prováděn výběr nemocných nebo jde jen o nevhodně zvolený výraz" vybraní
pacienti"? Byl-li výběr prováděn, tak podle jakého klíče? ( cíl č.5 ,str.34 a
opakovaně v textu - str. 9,54,58,67).

2) V kapitole" Život s trvalým kardiostimulátorem" se zmiňujete o "kartičce nemocného
s kardiostimulátorem". Kde a od koho ji nemocný získá? Patří mezi úkoly sestry
informovat pacienta o nutnosti nošení této kartičky stále u sebe? Není vhodné zařadit
tuto skutečnost do plánu ošetřovatelské péče po implantaci a do edukačního plánu?

Navrhuji klasifikaci: výborně


