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1. Volba tématu: zvolené téma ajeho zaměření na kvalitu života považuji za záslužné
vzhledem k tomu, že se objevuje zpracované poprvé.

2. Teoretická část: se zabývá v první části vymezením pojmů jako je kvalita života
z obecného hlediska, dále zaměřením na kvalitu života nemoc-
ného člověka a v neposlední řadě na specifické aspekty kvality života
nemocných s leukemií. V další části se autorka zabývá definicí pojmu
transplantace, vyhledáváním dárců, registrem dárců a jeho historií,
indikacemi a komplikacemi při transplantaci. Popisuje leukemii,
jednotlivé typy, možnostmi léčby. V oblasti psychické se zabývá oporou
jako takovou. V poslední kapitole se autorka věnuje možností hodnocení
kvality také za pomoci uznávaných dotazníků. Využívá plně prostu-
dované literatury a poznatky z ní získané vhodně využívá.

3. Empirická část: je věnována zmapování kvality života z pohledu nemocných, s cílem
zjistit oblasti, které jsou nemocí negativně ovlivněny a to jak v oblasti
somatické, psychické i sociální.
Autorka si vytýčila hypotézy, které mylně nazvala cílem. Bylo by možná
vhodnější je nazvat potencionálními cíli zjištění. Zvolenou metodou
výzkumu byl anonymní dotazník, který obsahoval 35 otázek. Byl roz-
dělen do dvou částí. Jedna část byla modifikací české verze meziná-
rodních generických dotazníků pro hodnocení globální kvality života.
Návratnost z 50 rozdaných dotazníků byla 41 , tj. 82%. Spolupráce
s pacienty byla na dobré úrovni. Výsledky výzkumu zpracovány do tabu-
lek a barevných grafů. Chybí komentář, stručně rozvedeny v diskuzi

4. Závěry práce: Autorka shrnuje faktory, ovlivňující kvalitu života po transplantaci ze
všech tří hledisek, Zdůrazňuje i ekonomický dopad onemocnění na
kvalitu života. Výsledky výzkumu potvrzují důležitost rodiny, přátel
ale i zdravotnického personálu, který, jak vyplývá z výzkumu, je také
velkou oporou, je-li péče a komunikace profesionální, kvalitní. Tato část
je zakončena krásnými slovy nemocného dárci kostní dřeně. Přínosem
je ověření si teoretických poznatků v praxi u nemocných s uvedenou Dg.

5. Literatura a
práce s literaturou: Využito 14 titulů, 5 zdrojů informací, kterých autorka vhodně využila

ve své práci.



/
6. Kvalita příloh: V doplňující části práce uveden dotazník.

7. Celkové stanovisko: Téma citlivě zpracováno. Projevuje se i osobní angažovanost
autorky. Pro lepší orientaci by pomohl komentář ke grafům.

Diskuzní okruhy: 1. Domníváte se, že psychologická péče je málo využívána proto, že o této
možnosti pacienti nevědí, nebo tuto péči odmítají?

2. Víte o možnosti, jak pomoci těmto klientům po ekonomické stránce?

3. Myslíte si, že mohou více pomoci sestry a ve kterých oblastech?

Klasifikuji: velmi dobře
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