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Volba tématu
Transplantologie - téma, které si autorka zvolila, je svou aktuálností na nejvyšších
stupních žebříčku sledovanosti. Právě pro svou aktuálnost je to téma diskutované nejen
mezi zdravotníky, ale i mezi laickou veřejností. Kromě aktuálnosti a diskutovanosti je to i
téma velmi diskrétní a choulostivé, narážející i na otázky etiky a morálky.
Svou závažností a důsledky z toho plynoucími jde o téma široké, týkající se celé naší
společnosti. Vybrané téma je tedy velice dobře zvolené.

2.

Teoretická část
Teoretická část je rozdělena zhruba do pěti odstavců, kde jsou uvedena většinou pouze
samá fakta, ale chybí vlastní názory a závěry.
V teoretické části by bylo možné uvést i reakce rodinných příslušníků na ztrátu člena
rodiny a naopak - jak vnímá dárcovství sám příjemce ajeho nejbližší.
A co teprve psychika čekajícího nemocného na vytoužený orgán, ví, jaké problémy ho
čekají při užívání léků potlačujících vlastní imunitu? Co schopnost člověka
s transplantovaným orgánem začlenit se do pracovního procesu, co sport a záliby?

3.

Empirická část
Cílem empirické části bylo zjištění skutečnosti, zda jsou sestry dostatečně informované o
problematice transplantologie. Opravdu je možno z těchto málo otázek usuzovat na
nízkou informovanost sester?
Na ARO, JIP i standardním oddělení se sestry s otázkou odběrů a transplantací běžně
setkávají a z toho důvodu si myslím, že by pro objektivnost zjišťované informovanosti
zdravotních sester měly i další otázky (viz teoretická část) zaznít v dotazníku.

4.

Závěr
V práci mně chybí ucelený pohled na nemocného s darovaným orgánem, chybí zde
ošetřovatelské diagnózy - např. u nemocného připravovaného k transplantaci, nebo, a to
by bylo velmi zajímavé, u potencionálního dárce.
Postrádám zde vlastní názory a úvahy k odběrům, dárcovství a transplantacím. Z větší
části se v práci vyskytuje převaha citací z literatury a méně vlastních myšlenek a
stanovisek.

."
5.

Literatura
Jako zdroj informací pro zvolené téma studentka použila celkem široký a dostatečný
seznam literatury a dokonce použila internetové odkazy a bakalářské práce s podobnou
tématikou.

6.

Přílohy
V přílohách autorka předkládá transplantační zákon v plném znění, použitý dotazník pro
průzkum informovanosti sester a vzorky místně používaných formulářů.

7.

Celkové stanovisko oponenta
Přes snahu a dobrý výběr tématu, ale vzhledem k uvedeným nedostatkům navrhuji
hodnocení: dobře

8.

Diskuzní okruhy
a) náhled církve na odběry a transplantace orgánů
b) způsoby zvládání negativních projevů chování u dialyzovaných nemocných
c) edukace nemocného v den příjmu k transplantaci orgánu (ledviny)
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