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Cíl práce: splnen
" • v

Cílem bakalárské práce bylo zpracovat prípadovou studii u novorozence s atrézií jícnu Cíl práce byl
bez výhrad splnen.

Bakalárská práce je zpracována prehledne, srozumitelne a komplexne. Je rozdelena na dve cásti 
klinickou a ošetrovatelskou.
V klinické cásti studentka popisuje anatomii jícnu, charakterizuje onemocnení, jeho diagnostiku a
lécbu.
V ošetrovatelské cásti vypracovala prípadovou studii novorozence s atrézií jícnu, u kterého byl použit
nový operacní postup - zevní trakce pahýlu jícnu. Pri práci s pacientem vychází studentka z metodiky
ošetrovatelského procesu. Ke zhodnocení stavu dítete použila ošetrovatelského modelu
V. Hendersonové. Na základe hodnocení vytvorila krátkodobý i dlouhodobý plán péce
s ošetrovatelskými diagnózami a cílem péce. Jednotlivé diagnózy jsou velmi pekne a peclive
zpracovány. Každá diagnóza je doplnena realizací a hodnocením péce.
Studentka se dále zabývá edukací matky dítete.

Po odborné stránce studentka prokazuje, že dané problematice porozumela a velmi dobre se v ní
orientuje.

Po formální stránce je práce pekná, obcas se vyskytují drobné chyby.
Studentka se pravidelne úcastnila konzultací, pricházela na ne pripravená. Pracovala samostatne.
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Práce je k obhajobe

doporucenanedopomeeaa

Slovní hodnocení práce: výborne

Otázky k obhajobe:
• V práci uvádíte, že jste u dítete používala dve ruzné škály bolesti. Proc jste vybrala tyto škály?

Z jakého duvodu jste nepoužívala pouze jednu škálu?
• V práci uvádíte, že se u pacienta nemá provádet nefarmakologické tišení bolesti. Z jakého

duvodu?

• Jak je v praxi zajišteno, aby rodice dítete dostali všechny potrebné informace a aby tyto informace
byly podávány ve shode všemi zdravotnickými pracovníky?
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