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Hodnocení bakalářské práce

1. Volba tématu - "Nejčastější ošetřovatelské problémy u dětských pacientů s atopickým
ekzémem" je zajímavá.

2. Teoretická část prokázala dobré znalosti zvolené problematiky.

Připomínky:

Str. 7, - Úvod - 3. odstavec - že rodiče ekzematika byli velmi často neinformováni o
onemocnění svých dětí a hlavně o standardní léčbě.
Na základě mých zkušeností a práce s rodiči a dětmi pochybuji o této větě.
Rodiče poučí pediatr, dermatolog, alergolog, a přesto tvrdí, že jim nikdo nic
neřeklo nemoci.

Str. 10, V 1. odstavci je hyposenzibilizaca, má být hyposenzibilizace, ve druhém
odstavci je etopického ekzému, má být atopického.

Str. 12, V 1. odstavci je ... o poruch, správně je ... poruchu.

Str. 13, 1.4.6. Další příčiny ... na 7. řádku má být jen jedna čárka.

Str. 17, 1.6.3. Ekzém dospívajících ... na 5. řádku chybí čárka.

Str. 19,2.1. Vyšetření ... na 6. řádkuje citováno, že alergolog provádí tzv. epikutánni
testy. To je ale nepravdivé. Epikutánní testy se provádí na kožních
odděleních. Z dalšího textu, který následuje, usuzuji, že jde o prick testy.

Str. 22, 2. odstavec ... zinkové, dehtové a ichthamolové pasty jsou stále základními
léčivými složkami. Jejich dráždivost je výjimečná.

Str. 23,2.3.2. Světloléčba ... na 8. řádku má být '" nesnáší teplo a pocení.

Str. 25, Volný čas ... nelze říci, že ekzematik může vykonávat všechny druhy sportu.
Problémem je stále plavání v dezinfikovaných bazénech. Většina ekzematiků
se horší.

Str. 27,2.3.5. Psychoterapie ... ve třetím odstavci má být ... U dospívajících, ne u
dospávajicich.

Str. 29, Syrovátkové koupele ... ve třetím odstavci ... jsme došly k závěru ... by mělo
být měkké i.

Str. 34, Na pátém řádku má být ... a horské oblasti.

Str. 35, Hutnická zdravotní pojišťovna ... na 4. řádku je ... Tjsou ... má být Ty jsou.

Str. 41,3.2.3. Kognitivní problémy ... na druhém řádku má být ... normou je v tomto



3. Také v empirické části je dosti chybiček. Uvádim.

Str. 44, Problém ě. 25 ... má být ... dochází k poruše.

Str. 50, Problém č, 6 ... má být ... na atopická onemocnění.

Str. 53, Chybí tečka za větou.

Str. 57, Graf číslo 14 ... má být ... výzkumu bolestí nebo bolesti.

Str. 63, Problém ě, 25 ... chybí ve větě "k".

Str. 69, V 6. odstavci ... asi má být ... domněnku.

Str. 73, V prvním řádku má být ... špatně.

Str. 73, Ve třetím řádku ... Při hospitalizaci má.

Str. 83, Poruchy spánku - intervence - na 6. řádku má být "aby mohl".

Str. 87, poslední odstavec ... myslím si, že ošetřovatelský plán musí mít sestra "v
duši", ne jen na papíře.

Str. 95, Závěr ... na 5. řádku má být ... V této práci.

Str. 95, Závěr ... ve 2. odstavci ve větě ... na které my, zdravotničtí pracovníci často
zapomínáme, a to problémy psychické, sociální a kognitivni ... s tímto konstatováním
nesouhlasím, usuzuji podle přístupu k dětem na našem pracovišti.

4. Závěr práce hodnotím kladně a má určitý přínos zvl. pro zdravotní sestry.

5. Bakalářka rovněž prokázala, že umí dobře pracovat s dostupnou literaturou.

6. Ke kvalitě příloh nemám žádné výtky, spíše naopak.

7. Práci hodnotím kladně.

Možná diskuze:
• co je atopický ekzém
• jeho problematika - komplikace
• léčebné možnosti
• podíl lékaře a sestry na ošetřování dětí s atopickým ekzémem
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