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1.Volba tématu
Cévní příhody postihující centrální nervový systém jsou nejčastějším akutním
onemocněním v neurologii.Autorka správně uvádí,že cévní mozkové příhody
patří mezi časté a nesmírně závažné onemocnění.Bakalářská práce je zpracována
na péči o klienta v domácím prostředí.
V úvodu své práce nastínila spolupráci zdravotníků a rodiny v péči o klienta
s cévní mozkovou příhodou. Cílem bylo poskytnout rodině a klientovi, dostatek
informací o zdravotním stavu, rehabilitaci,sociálním zázemí,příspěvky na
sociální péči.
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2.Teoretická část
Obsahuje základní informace o onemocnění.Dělení cévních mozkových příhod,
prevenci onemocnění,příznaky onemocnění, vyšetřovací a léčebné
metody,rehabilitační péči.Na straně 12 správně uvádí, jak důležité jsou pro léčbu
cévních mozkových příhod tzv.iktové jednotky,kde je poskytována
multidisciplinární a kvalifikovaná péče.
Na straně 19 se zaměřila na péči o klienta v domácím prostředí,bezbariérové
zařízení. V ošetřovatelské péči nastínila potřeby klienta, soběstačnost v oblasti
výživy,vyprazdňování,hygieny,pohybu,komunikaci.Kladně hodnotím i přehledné
porovnání psychického stavu zdravého a nemocného člověka.
Zdůraznila potřeby a požadavky klienta na vybavení pokoje, lůžka,sociálního
zařízeni.Dobře zpracovala léčebný program ergoterapie a logopedie.
Velmi podrobně zaznamenala a uvedla kontakty na agentury a sociální služby
v případě pomoci rodině při ošetřování klienta. Odkaz je i na instituce na
příspěvky na péči o klienta, rehabilitační a ergoterapeutickou péči.V závěru
teoretické části zaznamenává i možnost sociální opory pro klienty i rodinu, která
o nemocného klienta pečuje.



3.Empirická část
Obsahuje cíle a hypotézy na straně 36.
jak rodina a blízcí prožívají pobyt klienta v nemocnici
jaká je možnost návratu klienta do domácího prostředí
zjistit informovanost o domácí a pečovatelské péči a službách, které poskytují
klientům.To se jí podle mého názoru vcelku podařilo.
Hypotézy k jednotlivým otázkám podrobně rozpracovány. -~-
Výzkum byl prováděn na jednotce intenzivní péče a iktové jednotce od listopadu
2007 do konce ledna 2008 v nemocnici v Sokolově.Tím chápu, že výzkum
probíhal u nemocných klientů převážně v akutním stavu.To samozřejmě muselo
ovlivnit postoj a náhled na další péči o klienta.Metodou výzkumu byla
dotazníková šetření u rodinných příslušníků v 55 případech.Počet odevzdaných
dotazníků 96% je vysoký.Dotazník obsahoval 20 otázek.Osm otázek mohli
respondenti doplnit vlastními názory. Otázky v dotazníku podle mého názoru byly
vhodně vybrány. Autorce bakalářské práce pomohly k dobře zpracovaným
výsledkům.V grafu velmi pěkně prezentovány výsledky dotazníkové metody.
Bakalářskou práci mám možnost podruhé přečíst a znovu j sem se zamýšlela nad
otázkou č.14, kolik respondentů v produktivním věku by opustilo zaměstnání.I
v naší statistice jsou klienti mladšího věku, o které pečuje rodina středního věku,
ale není jich mnoho.Je pravda, že mnohdy péče o klienty není jen otázkou peněz,
ale hlavně o lidském přístupu.Z naší praxe však vím, že o klienta by pečovalo
v domácím prostředí více lidí staršího věku.Domnívám se, že řada příbuzných,
kteří přijdou za klientem na návštěvu do nemocničního zařízení, mnohdy nemají
představu o ošetřovatelské péči po celých 24 hodin. Příkladem je otázka č.5
největší obavy z nečekaných komplikací. Otázkou je i nedostatek informací o
možnosti využít služeb sociální péče.
4. Závěry práce
Bakalářská práce podle mého názoru byla již dobře zpracována.
Přínosem práce bylo ukázat, jak zkvalitnit péči o klienta v domácím prostředí.
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5.-Literatura a přílohy
V seznamu se objevuje řada kvalitní odborné literatury ve všech oblastech v péči
o klienta s cévní mozkovou příhodou.

6. Setkala jste se Vy osobně s rodinou, která pečuje o klienta v domácím
prostředí?

7. Klasifikuji bakalářskou práci: velmi dobře
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