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1. Volba tématu:

Téma o chronické bolesti je velmi aktuální. Populace stárne a komorbidit
přibývá. Paliativní a dlouhodobá péče o chronicky nemocné je dynamicky rozvíjejícím se
oborem současné medicíny. Ošetřovatelská péče o pacienty s chronickou bolestí má své
nezastupitelné místo.

Téma velice pěkné a užitečné pro odbornou i laickou veřejnost!

2. Teoretická část:

V teoretické části práce, publikované na 28 stranách textu, autorka shrnula
současné poznatky o chronické nenádorové bolesti. Definuje pojem chronická bolest,
bolest jako syndrom, informuje o Loeserově konceptuálním modelu bolesti, který rozšířil
profesor Mareš. Sumarizuje poznatky o faktorech, ovlivňujících vnímání chronické
bolesti, o dopadech chronické bolesti na kvalitu života pacienta, připojuje informace o
psychosomatice chronické bolesti. Publikované poznatky konfrontuje s výsledky
domácích i zahraničních studií o diskutované tématice.

Ošetřovatelskou problematiku přibližuje v kapitolách o léčbě chronické bolesti,
kde autorka zdůrazňuje úlohu sestry v hodnocení a monitoringu účinků analgetické
terapie. Nezastupitelnou roli sestry shledává v času, který má sestra možnost s pacientem
trávit, v komunikaci a v identifikaci příznaků chronické bolesti.

3. Empirická část práce:

Empirická část bakalářské práce je publikována dohromady na 33 stranách
textu. Výzkumné šetření, realizované metodami dotazníku a standardizovaného
rozhovoru, přináší poznatky o pozitivních i negativních zkušenostech pacientů s výsledky
léčby chronické bolesti. Soubor 26ti respondentů vypovídá o přímé zkušenosti s léčbou
v ambulanci chronické bolesti v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

Z výzkumu vyplývá, že 100% respondentů je s péčí lékařů a sester v ambulanci
bolesti spokojeno a odhodláno i nadále služeb ambulance využívat! Skvělá vizitka pro
lékaře a sestry z ambulance je také pozitivním zjištěním významu a potřebnosti
komplexní péče o chronicky nemocné trpící bolestí.

Zajímavým zjištěním bylo, že nelze oddělit účinnost léčby bolesti od pacientova
psychického stavu, sociálního a rodinného zázemí. Autorka předkládá výsledky výzkumu
o tom, jakým způsobem chronická bolest zasáhla do partnerského života pacientů.



Z rozhovorů vyplynulo, že chronickou bolest partnera lépe tolerují ženy než muži. Ženy
dokáží být mužům v nemoci daleko větší oporou.

4. Závěr práce, hlavní přínost práce:

Všechny vytyčené cíle práce byly splněny. Jako hlavní přínos předloženého
textu shledávám v prezentování činnosti ambulance chronické bolesti a v přímých
výpovědích pacientů, kteří jsou zdravotníky v této ambulanci ošetřováni.

Ambulancí chronické bolesti v České Republice každým rokem příbývá. Jejich
činnost a pomoc pacientům je v systému zdravotní péče nezastupitelná. Každá informace
o činnosti a potřebě diskutovaných ambulancí je prospěšná pro informovanost odborné i
laické veřejnosti!

5. Literatura:

Autorka čerpala dohromady z celkem 29ti českých i zahraničních publikací, které
řádně cituje v seznamu použité literatury.

6. Kvalita příloh:

Seznam příloh obsahuje souhlas pacientů s dotazníkovým šetřením, celé znění
dotazníku a otázek standardizovaného rozhovoru. Autorka připojuje také vyjádření
souhlasu etické komise nemocnice Jablonec nad Nisou s realizací výzkumného šetření.

7. Celkové stanovisko oponenta, téma pro diskuzi:

Výběr tématu a jeho zpracování v předloženém textu bakalářské práce hodnotím
výborně! Pro diskuzi bych ráda zůstala u tématu chronické bolesti a zajímalo by mne, jak
se liší přístup zdravotníků v řešení nenádorové a nádorové chronické bolesti?

8. Klasifikace bakalářské práce oponentem: výborně

V Hradci Králové dne 23.5.2008


