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Volba tématu:

Volba tématu je velmi aktuální vzhledem k dané problematice ošetřovatelské pece.

V úvodu práce studentka uvádí důvod volby tématu a stanovuje hlavní cíl bakalářské práce.

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjištění hodnocení kvality ošetřovatelské práce

z pohledu pacientů s chronickým selháním ledvin po chirurgickém vytvoření A-V shuntu.

Teoretická část:

Teoretickou část autorka rozdělila na dvě oblasti. V první oblasti se zabývá kvalitou

ošetřovatelské péče, její definicí, znaky, dimenzí, možnostmi měření, zajištění kvality

ošetřovatelské péče a řízení rizik v ošetřovatelství. Druhá oblast se zabývá ošetřovatelskou

péčí o pacienta po chirurgickém vytvoření A-V shuntu. Podává základní informace o

indikacích a kontraindikacích k výkonu. Seznamuje čtenáře s jednotlivými typy, lokalizacemi

a objasňuje pravidla pro založení A-V shuntu. Dále pisatelka specifikuje předoperační a

pooperační péči v této problematice. Závěr teoretické části poskytuje rozbor vlivu A-V shuntu

na jednotlivé oblasti života.

Teoretická část je zpracována kvalitně s využitím adekvátních literárních zdrojů dané

problematiky.



Empirická část:

Je stanoven cíl výzkumu, metoda výzkumu a výzkumný soubor.

Hlavním cílem empirické části bylo zjištění hodnocení kvality ošetřovatelské pece

z pohledu pacientů s chronickým selháním ledvin po chirurgickém vytvoření A-V shuntu.

Dílčími cíli empirické části bylo:

• zjistit, zda pacientům vyhovovala dosažitelnost sester na oddělení,

• zmapovat vnímání kvality ošetřovatelské péče u nemocných,

• zmapovat vědomosti pacientů o zásadách správné péče o končetinu s A-V shuntem

Základní metodou byl kvantitativní výzkum, který byl prováděn formou anonymního

dotazníku u pacientů s A-V shuntem. Anonymní dotazník vytvořila z části sama autorka a

dále se inspirovala bakalářskými pracemi s podobnou tématikou s předešlých akademických

let. Odkazy na tyto bakalářské práce uvádí v literatuře.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 respondentů. Výsledky dotazníkového šetření jsou

prezentovány dostatečně dle jednotlivých otázek dotazníku. K prezentaci získaných dat

autorka použila procentuální a grafické znázornění.

Z výzkumu vyplývá, že jednotlivé dílčí cíle empirické části byly splněny. Pozitivním

zjištěním jsou jistě výsledky vyjádření spokojenosti pacientů s poskytovanou ošetřovatelskou

péčí, dosažitelností sester na oddělení. Zarážející je výsledek, že pouze 18ti respondentům se

představily sestry, které je ošetřovaly.

Varovné jsou výsledky dotazníkového šetření zabývající se edukací pacienta. Z výsledků

je patrná určitá roztříštěnost zdrojů informací (54% respondentů informoval lékař). Dále

pouze 88% respondentů bylo spokojeno s podanými informacemi a z vědomostní části

dotazníkového šetření vyplývá, že ne všichni pacienti jsou dostatečně informováni na dané

téma. Autorka tyto výsledky velmi dobře shrnula v závěru práce.

Závěr práce:

Studentka shrnula získané informace z teoretické a empirické části adekvátně. Ze závěru

diplomové práce je patrný přínos bakalářské práce nejen pro širokou zdravotnickou veřejnost,

ale i pro ošetřovatelskou praxi samotné studentky.

Literatura:

Je použito 41 literárních zdrojů z let 1994 - 2009.



Kvalita příloh:

Kvalita příloh bakalářské práce je dostatečná.

Možné otázky pro diskuzi:

• Jaké mají sestry možnosti v dalším sebevzdělávání na téma :Ošetřovatelská péče o

pacienta s A-V shuntem?

• Jak zkvalitníte proces edukace pacienta o zásadách péče o končetinu s A-V shuntem?

Klasifikace bakalářské práce:

výborně

Bc. Šáila Dcstalšová..
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