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1. Téma a cíle práce
Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku
2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu
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Způsob shrnutí
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Komentář a připomínky k textu:
Práce je napsána velmi pěkně s velkým přínosem pro kvalitu ošetřovatelské péče o pacienta na JIP. Inspiruje
k pokračování nastavených procesů edukace sester a zlepšení kontrolních mechanizmů v oblasti péče o CVK
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Měly podle Vás nějaký vliv na správnost postupu při péči o katétr úroveň dosaženého vzdělání a délka
praxe?
2. Jak si vysvětlujete v některých otázkách poměrně velké rozpory mezi odpověďmi na otázky v dotazníku
a následnými výsledky pozorování?
3. Jaké další možnosti byste navrhovala k účelné edukaci sester v problematice péče o CVK mimo
uvedené v bakalářské práci?
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