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Romana Luptáčiková
Bakalářská práce
Kvalita ošetřovatelské péče o nemocné se zlomeninou dolního konce předloktí

Téma práce: Volba tématu je jistě zajímavá, protože jak autorka správně tvrdí, je to
nejčastější zlomenina horní končetiny. Obzvlášť u dětí - periostální zlomenina. O té se
bohužel autorka nezmiňuje.

Teoretická část: Je velmi rozsáhlá, zbytečně odbíhá od tématu. Rozebírá kvalitu péče, včetně
akreditačních standardů. Z odborného hlediska rozebírá používané klasifikace, ale zcela
postrádá dělení podle věku.
Není pravda, že největší sílaje při flexi zápěstí. V anamnéze - nejen osteoporóza může být
příčinou patologické zlomeniny.
Používá zkratky, které nejsou běžné bez vysvětlení (DRUK)
Zobrazovací vyšetření se používají především RTG snímky, lze připustit CT a MR u akutního
vyšetření. Běžně se nedělá a už vůbec ne scintigrafie.
U léčby zlomenin se autorka zmiňuje o tom, že s přibývajícím věkem kostra fyziologicky
prochází nikoliv demyelinizací, ale demineralizací.
V odborné části je mnoho dalších nepřesností a při používání prací známých autorů chybí
citace. Prakticky všude.
Při práci na téma ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou dolního konce předloktí, není
nutné rozebírat veškeré léčebné metody,operační výkony, protože to je lékařský výkon a
sestra o něm musí vědět proto, aby mohla přizpůsobit ošetřovatelskou péči o pacienta po
operaci. Důležitá je péče o ZF.
Edukace je velmi důležitá ze strany nelékařských pracovníků - sester, lékařů i fyzioterapeutů.
Při plánované operaci ZF je nutná i edukace rodiny, aby po propuštění pacienta do domácího
léčení mu mohl být někdo nápomocen při čištění ZF.
Předoperační péče mi připomíná pacienta s polytraumatem, je skutečně vyčerpávající.

Empirická část: charakteristika pracoviště, kde autorka sbírala podklady je v pořádku.
Definování výzkumného problému je popsáno dobře.
Nevím z jakého důvodu byl např. pacient v kazuistice LCP 1, operován. Zhoršilo se mu
postavení v sádrovém obvazu?
U kazuistik ZF 1 a dále není zmínka o edukaci pacienta, jak zacházet se ZF.
Edukace o možnostech nefarmakologické léčby bolesti - ledování, úlevová poloha atd. je
všude, ale péče o ZF nikde,před propuštěním.
Myslím si, že bylo uvedeno málo příkladů. V dnešní době se dá z NISu vytáhnout jistě mnoho
pacientů s touto diagnózou.
Dále mi chybí dotazník. Jistě by se dala dobře udělat statistika z velké skupiny respondentů
prošlých ambulancí.

Diskuze: myslím, že skupina pacientů je tak malá, že se dá těžko zodpovědně říci, který
způsob léčby je lepší. Jistě záleží na každém jednotlivém úrazu a typu zlomeniny.
To, že pacienti nedodržují léčebný režim a chovají se nezodpovědně k vlastnímu zdraví jistě
závisí částečně na dobře zvládnuté edukaci.
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Závěr: Práce je velice obsáhlá a pokud by pomohla zavést ošetřovatelskou dokumentaci na
klinice FN KV, tak to májistě kladný výsledek.

K práci s literaturou mám jedinou připomínku - chybí citace.

Přílohy: Jsou velice pěkné a názorné, jen mě zaráží, že není použit jediný RTG snímek.
Naprosto zbytečné jsou výsledky krevních rozboru, protože u těchto pacientů se na krevních
rozborech nic neukáže.
Co se týká map péče a ošetřovatelských domén, tak si myslím, že jsou trochu mimo praxi.
To je ale otázka k diskusi.

Celkové stanovisko: Práce je velmi obsáhlá. Zabývá se hodně medicínskými věcmi, odbíhá
od tématu. Bohužel jsou tam i pravopisné chyby.

Téma k diskusi: Jak se ošetřuje ZF a proč musí být edukována i rodina
Léčba zlomenin dolního konce předloktí konzervativně
Při léčbě nedislokovaných zlomenin doporučujete cvičit prsty. A proč ne
loket a rameno? (Starým lidem ruka v závěsu ztuhne)

Hodnocení: Za výběr a zpracování tématu - dobře
Doporučuji k obhajobě
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