
Oponenské posouzení bakalářské práce studentky Regíny Jirákové:
Psychózy a delirantní stavy v intenzivní péči v kardiochirurgii z pohledu
ošetřovatelské profese.

1. Psychózy a delirantní stavy jsou závažnými a svízelně řešitelnými komplikacemi
v pooperačním průběhu po kardiochirurgických výkonech. Velkou úlohu pro správné
zvládnutí těchto stavů má ošetřovatelská péče. S rostoucím věkem a narůstající
polymorbiditou operovaných těchto stavů přibývá. Proto je téma práce velmi aktuální,
dobře zvolené a zpracování této problematiky se zaměřením na ošetřovatelskou péči je
neobyčejně potřebné a přínosné.

2. Teoretická část je velmi dobře zpracována. Autorka prokázala nejen znalost
problematiky, ale i schopnost sepsat o tomto tématu práci přiměřeného rozsahu. Cíl
teoretické části bakalářské práce byl splněn.

3. V empirické části byl vytvořen soubor 41 nemocných, u kterých v pooperačním
průběhu po kardiochirurgických výkonech došlo k rozvoji psychózy, k jejímuž
zvládnutí byl nutný farmakologický zásah a i event. použití omezovacích prostředků.
Zjištěné skutečnosti - jednotlivé uvedené faktory tohoto souboru jsou charakteristikou
souboru nemocných, u kterých došlo k psychóze. Abychom tyto faktory mohli označit
za rizikové, pak bychom museli mít druhou skupinu nemocných, tj. všech
operovaných, u kterých se psychóza nevyskytla. Pokud by se některé faktory
statisticky významně častěji vyskytovaly u skupiny s psychózou, teprve pak bychom
je mohli označit za rizikové pro vznik psychózy v pooperačním průběhu. Také by byl
zajímavý údaj u jakého procenta operovaných se psychóza vyskytla. Diskuse není
diskusí, ale slovním vyjádřením výsledků, které jsou ve výsledkové části práce
uveřejněny v grafech.

4. Hlavním přínosem práce je vytvoření ošetřovatelských standardů, přehledné
zpracování problematiky v teoretické části a také charakteristika souboru nemocných
s výskytem psychózy v pooperačním průběhu.

5. Rozsah uvedené literatury je přiměřený. Autorka prokázala, že umí pracovat
s literárními prameny.

6. Kvalita příloh je velmi dobrá.

7. Práce je velmi dobře sepsána a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Cíle
práce byly splněny. Výtky k metodice empirické části by měly svou závažnost, pokud
by se jednalo o původní vědeckou práci či disertační doktorskou práci.
Při obhajobě možno diskutovat právní problematiku použití omezovacích prostředků a
zdůraznění přesnosti záznamů v ošetřovatelské i lékařské dokumentaci a dále pak
především zdravotní rizika vyplývající z nutnosti kurtování a současné nezbytné
hlubší sedace nemocných.

8. Výborně-.
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