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Autorka si vybrala téma, které je stále aktuální a kterému se věnuje
hodně pozornosti jak ve zdravotnických či sociálních zařízeních, tak na půdě vědy a
vzdělávání. Téma považuji vhodně volené, přestože už bylo mnoho napsáno, stále je možné
přinášet nové pohledy, které by v každodenní praxi přispěly k větší vzdělanosti nelékařského
personálu. A tím k vyšší eliminaci výskytu dekubitů.

Teoretická část je autorkou zpracována dostatečně, přehledně a
vyčerpávajícím způsobem.Popisuje anatomii a fyziologii kůže. Definuje dekubity a jejich
možné lokalizace. Toto názorně dokládá na obrázcích. Cituje všechny faktory, které vedou ke
vzniku dekubitů a popisuje zevrubně jejich vývoj, včetně možných komplikací.Podstatnou
část věnuje autorka prevenci a správně uvádí, že i když známe všechny příčiny vzniku
dekubitů, není prevence jednoduchý a lehký úkol. Následně popisuje všechny zásady, které by
měly být v rámci prevence dodržovány včetně používaných polohovacích a antidekubitnich
pomůcek.Dobře uvádí nutnost správného hodnocení dekubitu a popisuje fáze hojcní. V části o
léčbě dekubitu autorka zmiňuje i hojeni ran za sucha, které se používá velmi výbčrovč a
správně poukazuje na nutnost spolupráce nejen na mezioborové úrovni, ale i v rámci
ošetřovatelských týmů, lékařů apod. V závěrečné kapitole teoretické části autorka správně
zdůrazňuje komplexnost péče a klade důraz na prevenci, mimo jiné i posouzení rizika vzniku
dekubitu. Správně též poukazuje na možnost zapojení rodiny do péče o pacienta.

V části empirické uvádí autorka čtyři cíle. Vybrala si pět kazuistik,
které odebrala na relevantním vzorku pacientů Kliniky gerontologické a metabolické.
Kazuistiky zpracovala podle funkčního modelu zdraví M. Gordonové a riziko vzniku je
hodnoceno dle rozšířené stupnice Norton. Výběr považuji za správný, vzhledem k běžnému
používání daných metod.v praxi. Cíle, které si autorka dala splnila.

Tato bakalářská práce se zaobírá poměrně rozsáhlou problematikou
dekubitů v kontextu ošetřovatelské péče .Pojednává o způsobu vzniku,lokalizaci, klasifikaci,
způsobu hojení, léčbě dekubitů a s důrazem na prevenci. V závěru dobře poukazuje na fakt, že
výskyt dekubitů je jedním z hlavních indikátoru kvality ošetřovatelské péče.

Cíle, které si autorka dala, to je popsat faktory, které vedou ke vzniku
dekubitů a zejména možnosti prevence ve své práci vystihla dobře. Zvolila si vhodné metody
a dobře prezentuje výsledky.



Práce je doplněna kvalitními přílohami iuvedené obrázky v textu dobře
zapadají do prezentované problematiky.

K práci s literaturou nemám připomínky. Autorka uvádí vhodné zdroje
v dostatečném množství.

Hlavní přínos práce vidím v komplexním pohledu na danou problematiku
a důrazem kladeným na preventivní opatření.

Diskuze by mohla být zaměřena na to, jaké znalosti obecně maj í členové
ošetřovatelských týmů o dekubitech a zejména preventivních opatřeních, proč se nedaří
eliminovat vznik dekubitů.

Celkově hodnotím tuto bakalářskou práci jako dobře pojatou, dobře
zpracovanou a klasifikuji: výborně.
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