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1. Volba tématu
Předložená práce aktuálně a v celé šíři reaguje na potřebu komplexní péče o nemocné
se stomiemi. Dobře informovaná a přemýšlivá zdravotní sestra, zvláště je-li vnímavá
pro klientovy potřeby, dokáže pacientovi dát velmi mnoho pro jeho další život
s hendikepujícím onemocněním.
Má-li sestra kromě správného přístupu k nemocnému a jeho postižení i vynikající
znalosti z oblasti medicíny a ošetřovatelství, z oblasti psychologie, ekonomiky i
sociálního zabezpečení může velmi intenzivně ovlivnit pacientovu potřebu sdílení
choroby, potřebu dobré péče a dostatku pomůcek. Dokáže pacientovi vrátit zpět jeho
sebevědomí, zároveň je nápomocna získat opětovný zájem o své záliby a dokonce u
nemocných v produktivním věku pomůže k návratu do zaměstnání.

2. Teoretická část
V teoretické části autorka dokázala jak dokonale danému tématu rozumí. Tato část je
zpracována podrobně i s poukázáním na typy stornií a jejich komplikace,
předoperační i pooperační péči, práci stomaporaden. Rozepisuje se i o celé řadě
pomůcek k péči o stomie. Detailně popisuje i jejich použití. Zmiňuje se též o
důležitosti správné stravy a pitného režimu, nezapomněla na aktivitu a odpočinek a ani
na velmi důležitou pomoc v sociální oblasti.

3. Empirická část
Je vyhodnocena na základě dotazníkové metody pomocí nestandardizovaného
anonymního dotazníku. Získané statistické údaje jsou přehledně zpracovány graficky a
nechybí ani slovní zhodnocení.
Vyhodnocení dotazníku odpovídá zadanému cíli.
Kladně hodnotím i zmínku o tom, jak při tvoření dotazníku lze využít bakalářské práce
kolegyň z předchozích let. I to je jedna z možností jak s tímto materiálem pracovat a
k čemu je možné ho použít.
V diskuzi jsou citlivě netradičním způsobem použity i vlastní výroky nemocných.

4. Závěr
V závěrečné části autorka uvedla, že práce bude využita dále jako výukový materiál
pro studenty zdravotnických škol v Mladé Boleslavi. Jsem přesvědčena, že pro tuto
cílovou skupinu lidí bude práce, která je velmi kvalitní a komplexně zpracovaná,
velkým přínosem.
Též nápad motivačního bonusu od pojišťoven pro nemocné, kteří se podrobují
pravidelným preventivním prohlídkám, není bezpředmětný.
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5. Literatura
Autorka předkládá dostatečné množství různých citací.
Vybraná literatura vhodně doplňuje uvedený text a je použita nejen jako zdroj
informací, ale i pro porovnání s poznatky vlastní práce.

6. Přílohy
Seznam dvanácti dobře vybraných příloh umocňuje celkový dojem z napsané práce.

7. Celkové stanovisko oponenta
Jde o kvalitní a pro praxi velmi užitečnou práci.
Práce je psána srozumitelně, dobrým slohem. Zvolené téma je zpracováno s citem, na
základě vynikajících znalostí dané problematiky.
Diskuzní okruhy:
a) průběh psychické krize nemocného člověka
b) význam psychoterapie při zvládání těžkých zdravotních situací
c) zhodnocení potřeb a základní ošetřovatelské diagnózy u nemocných s nově

založenou stomií ve vyšším věku.
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