ABSTRAKT (v ČJ)
Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě (CMP)
je v dnešní době velmi závažným problémem. Toto onemocnění je pro pacienty obzvláště
nebezpečná a to z důvodu hrozící aspirační pneumonie. V České republice byl vypracován
Standard léčebného plánu pro pacienty s dysfagií po CMP v roce 2015 a poté byla do praxe
zavedena nová screeningová metoda, která by měla předcházet vzniku aspiračních pneumonií
(Solná, 2015). Tato metoda se nazývá THEGUGGING SWALLOWING SCREEN –
GUSS test. Po pozitivním výsledku GUSS testu by měla následovat standardizovaná
ošetřovatelská péče, na které se podílí celý zdravotnický tým (lékaři, zdravotní setry,
logopedi, rehabilitační pracovníci a sanitáři).
Cílem práce je ověřit, zda GUSS test a následný stanovený postup ošetřovatelské péče
vypracovaného standardu léčebného plánu, vyhovuje všeobecným sestrám. Dalším cílem je
ověřit, zda-li by sestry na základě dosud získaných zkušeností chtěly postup doplnit, inovovat,
případně aktualizovat. Na základě častější spolupráce všeobecných sester s logopedy je
dalším cílem zhodnocení spolupráce mezi všeobecnými sestrami a logopedy. Součástí práce je
též zjištění efektivity využívání GUSS testu při poskytování ošetřovatelské péče a léčby
poruch polykání
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výzkumu - kazuistikou. Pro zpracování kazuistiky, byl vybrán pacient po CMP. U tohoto
pacienta byl proveden GUSS test, který byl s negativním výsledkem, avšak posléze došlo
k náhle vzniklé aspiraci. Po zpracování kazuistiky následují rozhovory se čtyřmi všeobecnými
sestrami a dvěma logopedy pracující na iktové jednotce. Rozhovory byly vedeny formou
otevřených otázek se zaměřením na získání relevantních informací, jak dotazované zdravotní
sestry a logopedi hodnotí přínos a efektivitu stanoveného postupu GUSS testu. Po přepsání
získaných rozhovorů jsou výsledky zhodnoceny v závěrečné diskuzi.
Implementace: Ze zjištěných výsledků vyplývá, že všeobecné sestry největší problém
GUSS testu spatřují v jejich nedostatečné edukaci. Dále poukazují na skutečnost, že by se měl
GUSS test provádět nejen na iktových jednotkách, ale také na jiných odděleních. Jako návrh
pro zlepšení sestry uvádějí vhodnější načasování provedení GUSS testu z důvodu
nespolupráce pacientů při jejich příjmu. Na stanovené ošetřovatelské péči by nic závažného
nezměnily. Na základě zjištěných informací je zřejmé, že je zapotřebí připravit seminář
zaměřený na edukaci pro práci s GUSS testem nejen pro všeobecné sestry pracující na
iktových jednotách, ale i pro ostatní všeobecné sestry.
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