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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Práce vychází prakticky zcela z údajů z literatury. Obohacením by bylo
zařazení vlastních zkušeností s daty konkrétních pacientů, sběr takových dat je
ale časově náročný a nebyl primárním předmětem této práce. Hlavní přínos
práce vidím ve dvou směrech: kromě hlavního tématu (tedy péče o pacienta
s PEG a řešení komplikací) považuji za velmi důležité i kapitoly popisující
pravidla poskytování nutriční podpory a zdůraznění významu klinické výživy
vůbec.
-

Základní indikace a kontraindikace zřízení perkutánní gastrostomie

-

Časné komplikace (při zavedení a v prvních 2 týdnech) a prevence

-

Pozdní komplikace (v průběhu dlouhodobé péče) , prevence a řešení

-

Co to je „feeding button“ a čím se liší od PEG (včetně pohledu péče)

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Doporučuji.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

