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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Práce se zabývá dvěma velmi zajímavými oblastmi neurochirurgie jakými
jsou resekční výkon v oblasti CNS u pacientů při plném vědomí a
epileptochirurgií. Kombinace těchto dvou vysoce specializovaných oblastí
neurochirurgie vyžaduje dokonalou spolupráci celého operačního týmu a při
vlastní operaci pak dobrou souhru mezi anesteziologem, neuropsychologem,
instrumentační i obíhající sestrou a neurochirurgem. Zaváhání či pochybení
jednoho z nich může vést k nevratnému poškození pacienta. Zdravotní sestra
Petra Váchová v této práci podává velmi přehledně a obsáhlé pohled
instrumentační sestry při operaci a popisuje důkladně správné postupy. Jde i
za hranice pohledu instrumentační sestry a věnuje se teoreticky i vlastní
epileptologii a funkčně významným centrům v CNS. Podává tak velmi
ucelený a detailní přehled o tématech, které je nezbytné znát k pochopení
smyslu
operací při probuzení.
Je vhodný ke studiu pro všechny
neurochirurgické instrumentační zdravotní sestry
Jaký je hlavní smysl awake kraniotomie?
Jaké jsou možnosti prevence a léčby epileptického záchvatu během awake
kraniotomie ?
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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

