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Posudek 

Volba tématu 
 
Časná pooperační péče u pacienta s levostrannou mechanickou srdeční podporou 

HeartMate II je velmi specializované téma, které zatím nikdo pro nelékařský zdravotnický 

personál nezpracoval. Téma je to vysoce specializované a pro studentku, která pracuje na 

jiném typu pracoviště velice náročné.  

 
Teoretická část 

 

Teoretická část diplomové práce je rozdělena na pět kapitol. V úvodní části se studentka 

zaměřila na historii mechanických srdečních podpor ve světě i v IKEMu a zabývá se etickými a 

právními aspekty ošetřovatelské péče u pacienta s mechanickou srdeční podporou. Po 

kapitole patofyziologie v časném pooperačním období následuje farmakologická podpora a 



mechanická srdeční podpora HeartMate II., kde studentka popisuje funkci a indikaci pro 

zavedení u pacienta. V poslední kapitole studentka popisuje povinnosti sestry v předoperační 

přípravě pacienta před implantací mechanické srdeční podpory a hlavně  v časné pooperační 

péči při přijetí na resuscitační oddělení po výkonu. Studentka se zaměřuje na 

ošetřovatelskou péči u pacienta na umělé plicní ventilaci, odpojování od ventilátoru, nutriční 

specifika těchto pacientů a také na časnou rehabilitaci a edukaci pacienta a rodiny.  

Empirická část 

V empirické části studentka zpracovala případovou studii pacienta, kterému byla levostranná 

mechanická srdeční podpora HeartMate II. zavedena. Péče o tohoto pacienta je velice 

náročná a studentka stanovila 12 ošetřovatelských diagnóz.  Zvolila pouze tři ošetřovatelské 

diagnózy aktuální, což neodpovídá celkovému závažnému stavu pacienta, jak dále popisuje.  

Dále v empirické části provedla komparaci dvou dokumentů, které se zabývají 

ošetřovatelskou péčí o tyto pacienty. Jedním z dokumentů je používaný v IKEMu „standard“ 

zaměřený na pooperační péči pacientů s mechanickou srdeční podporou, který ale svým 

zpracováním spíše tvoří manuál pro sestry, aby se lépe orientovaly v péči o tohoto 

náročného pacienta. Druhým je dokument medicínského centra Pacific Presbyterian Medical 

Center, San Francisco, California s názvem „ The Thoratec Ventricular Assist Device: Nursing 

guidelines“. Tento dokument je přímo zaměřen na ošetřovatelský plán péče o pacienta 

s mechanickou srdeční podporou.  Po provedené komparaci těchto dokumentů studentka 

navrhla standard „ Časná pooperační péče u pacienta s mechanickou srdeční podporou 

VAD“. Standard je zpracován velmi podrobně a popisuje komplexní ošetřovatelskou péči u 

pacientů s mechanickou srdeční podporou. Na standard navazuje ošetřovatelský audit, který 

vyhodnocuje splnění standardu. Oba dokumenty jsou zpracovány pečlivě se zaměřením na 

potřeby pacienta.  

Studentka zpracovala poměrně velké množství materiálu a na základě zjištěných potřeb u 

pacientů navrhla ještě informační příručku s názvem „ Levostranná mechanická srdeční 

podpora ( LVAD), která je určena jednak pro pacienty a jejich rodinné příslušníky ale také pro 

ošetřovatelský personál, který pacienty edukuje.  

 
Formální zpracování práce 
 
Z formálního i obsahového hlediska odpovídá předložená diplomová práce sledovaným 

cílům. 



 
Přílohy  
 
V příloze diplomové práce je 27 obrázků, které přehledně seznamují s přístrojem HeartMate 

II. a dalších 41 příloh obsahujících tabulky užívané nelékařským zdravotnickým personálem 

v péči o pacienty s mechanickou srdeční podporou.   

  
 
 
Celkové hodnocení práce 
 
Předložená diplomová práce má 150 stran textu a 41 příloh. Seznam použité literatury 

obsahuje 68 literárních zdrojů a internetových pramenů. Studentka pracovala s velkým 

množstvím i zahraniční literatury.  

Cílem předložené diplomové práce bylo seznámení s péčí o pacienta po implantaci 

levostranné mechanické srdeční podpory HeartMate II. a vytvoření návrhu ošetřovatelského 

standardu s názvem „ Časná pooperační péče u pacienta s mechanickou srdeční podporou 

VAD“, který obsahuje komplexní plán ošetřovatelské péče. Při stáži na resuscitačním 

oddělení IKEM, studentka ještě navrhla informační příručku pro pacienty a jejich rodinné 

příslušníky, která obsahuje základní informace pro pacienta. Informační příručku jistě využije 

i nelékařský zdravotnický personál, protože informace o mechanických srdečních podporách 

v české literatuře jsou pouze pro lékaře. 

Studentka na přepracování práce měla pouze 6 týdnů.  Nicméně přes určité výhrady, kdy se 

studentka zaměřuje na přílišné podrobnosti zejména v teoretické části, které jsou využitelné 

pouze pro lékaře, kteří s mechanickou srdeční podporou pracují, je tato část práce 

zpracována dostatečně.  Jinak v empirické části není zcela dobře zpracován plán 

ošetřovatelské péče se stanovenými diagnózami, protože většina jich je potenciálních nikoliv 

aktuálních.  

I přes některé nedostatky, které se v diplomové práci objevují, velmi pozitivně hodnotím 

zpracování příručky pro pacienty, protože se jedná o velice specializovanou problematiku.    

 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 



 
 
Práci klasifikovat stupněm:   velmi dobře   
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
 
1. Proč v plánu ošetřovatelské péče máte převážně potenciální diagnózy? 
  
 
 
 
 
V Praze dne 23.8.2013                                             PhDr. Jana Hocková, PhD. 
     
 


