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1. Volba tématu
Zvolené téma je stále aktuální pro možnost informovat ta pracoviště, kde ošetřovatelská
dokumentace není ještě zavedena.

2. Teoretická část
Je zpracována na 28 stránkách a věnuje se vymezení pojmu zdravotnická a ošetřovatelská
dokumentace. S touto dokumentací související legislativa, zásady vedení zdravotnické
dokumentace a právní problematika nahlížení do dokumentace pacienty, studenty.

Další kapitola je věnována ošetřovatelské dokumentaci v kontextu ošetřovatelského
procesu. Seznamuje s pravidly při vedení ošetřovatelské dokumentace, pořizování
záznamů tvorbou formuláře. Popisuje jednotlivé složky ošetřovatelské dokumentace.

Závěr této části tvoří kapitola o odpovědnosti za vedení dokumentace a definice auditu,
jeho typy a význam pro kvalitu vedení ošetřovatelské dokumentace a tím i péče o
pacienta.

3. Empirická část
V této části o 24 stránkách si autorka vytkla za cíl zjištění, jak je vedena ošetřovatelská
dokumentace v nemocnici Chrudim na čtyřech standardních odděleních a navrhnout
nápravná opatření. Za metodu výzkumu si zvolila interní audit se zaměřením na vedení
této dokumentace. Náhodný výběr pěti uzavřených chorobopisů z každého oddělení tvořil
celkem 20 chorobopisů s 10 auditními kriterii ohodnocenými body dle druhu odpovědi.
Maximální počet bodů pro jeden chorobopis byl 10, celé oddělení mohlo získat 50 bodů a
zdravotnické zařízení 200 bodů. Jde o nestandardní výzkum, časově náročný.

Otázky byly zaměřeny na legislativu, směrnice týkající se vedení ošetřovatelské
dokumentace jednotlivých jejich složek, čitelnosti záznamu a označení identifikačními
údaji pacienta.

V diskusi autorka rozvádí jednotlivé výstupy výzkumu a doporučuje nápravná opatření,
která se týkají hlavně oddělení následné péče. Poukazuje na nedostatky a zároveň hledá
cestu k nápravě. Audit autorka tento prováděla spolu s Mgr. Vackovou, náměstkyní
ošetřovatelské péče, což je časově náročné. Hodnotím tento postup nejen pro časovou
náročnost.

4. Závěry práce
Hlavní přínos práce vidím nejen pro ukázku předpokladu vedení ošetřovatelské
dokumentace, ale i samotný výstup auditu, který je přínosný pro pracoviště autorky a
názorný pro další pracoviště.



5. Literatura a práce s literaturou
Autorka prostudovala 23 titulů a čerpala ze čtyř elektronických zdrojů.

6. Přílohy
Velmi názorně doplňují bakalářskou práci (zpráva o provedení auditu, jeho kriteria,
protokol o neshodě interního auditu a zásady vedení zdravotnické dokumentace
v nemocnici Chrudim - Směrnice ředitele). Závěr tvoří ukázka ošetřovatelské
dokumentace včetně příloh.

7. Diskutovat bychom mohli:

A. Kolik času jste věnovaly auditu jednoho oddělení?
B. Jak přijímají sestry audit ajsou seznamovány s výsledky?
C. Podporují a využívají ošetřovatelskou dokumentaci lékaři?
D. Myslíte si, že by dokumentace měla být jedna a některé informace by se nemusely

opakovat?

8. Práci klasifikuji výborně.
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