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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Inadekvátní výboje nejsou jedinou komplikací u nemocných s implantovaným ICD. Jaká je
potenciální role sestry u ostatních komplikací, zejména infekcí?
2. V minulosti byli do zdravotnických týmů pečujících o nemocné léčené umělou ledvinou
zařazováni i psychologové. Myslíte si, že by v budoucnu mohla sestra být významným členem
týmu, starajícího se o psychologické problémy nemocných po implantaci ICD?
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