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Bakalářská práce
Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubníchnáhradách

Volba tématu v době, kdy prochází naše zdravotnictví mnoha změnami je jistě
aktuální.Týká se vztahu mezi ošetřujícím personálem na všech stupních a pacientem.
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí, včetně příloh.
V úvodu je rozebrána důležitost informovanosti pacienta pro spolupráci
s personálem. Bylo by třebaještě zdůraznitpotřebaedukace
pacienta ještě dříve než nastoupí
do zdravotnického-zatřízeni. Buď formou rozhovoru.nebo letákem informujícím ve stručnosti
s čím se můževe zdravotnickém zařízení setkat vzhledem k jeho onemocnění.
V teoretické části je dobře, přehledně a obsáhle zpracované téma měření kvality
ošetřovatelské péče. Dále důležitost umění komunikace a s tím spojený vliv personálu na
pacienta. Vzhledem k tomu, že práce je vztažena ke kloubním náhradám, popisuje autorka
stručně, ale vyčerpávajícim způsobem, jak onemocnění velkých kloubů, využití kloubních
náhrad a jejich druhy, tak indikace a kontraindikace k výkonu. Co se týká miniinvazivních
operací kyčelních kloubů jsou výhody operace diskutabilní.
Ošetřovatelský proces u pacientů s náhradou kyčelního kloubu se ztotožňuje s modelem
"Funkčního typu zdraví" podle Gordonové, který je v práci dobře uveden, stejně jako
ošetřovatelské diagnózy, které jistě nejsou vyčerpány.
Empirická část: Výzkumný problém byl jasně definován se zaměřením na zkvalitnění
péče o pacienty. Dotazníková akce proběhla u dostatečného množství respondentů a výsledek
je celkem vypovídající. Velmi pěkně zpracovaná grafická část výzkumného úkolu působí na
celkový dojem práce kladně.
V diskusi se jasně odráží jak závislost na věku, tak na vzdělání respondentů. Vzdělanější
respondenti většinou nemají takovou fyzickou zátěž v zaměstnání a mají blíže k informacím,
než starší populace, která se už někdy těžko smiřuje, třeba právě s internetem. Svůj úkol tento
výzkum splnil, dokázal, že personál se zajímá o své pacienty a snaží se jim vyjít vstříc.
Závěrem: práce pojednává o kvalitě ošetřovatelské péče u klientů po kloubních
náhradách. Myslím, že práce splnila svůj účel a autorka v závěru zjistila, že je důležitá
edukace budoucích pacientů již před nástupem do zdravotnického zařízení, alespoň
v ambulantní péči.
Práce jako celek působí kompaktně s kvalitně zpracovaným výzkumným úkolem.
Otázky k diskusi: 1) Je vhodná návaznost lázeňské péče na hospitalizaci ?
2) Výhody a nevýhody metody miniinvazivní TEP.

Návrh klasifikace: Za zpracování vybraného tématu i když bylo použito hodně
všeobecných informací, výborně.
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