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IV. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství

Informovanost o agenturách domácí péče

Volba tématu
Téma pro bakalářskou práci o domácí péči se mi jeví jako velmi vhodné. Starých a
potřebných lidí bude stále přibývat a náklady na zdravotní péči nelze stále zvyšovat. Proto je
nutné domácí péči nejen poskytovat, ale i vhodným způsobem o ní dostatečně informovat a
to jak mezi zdravotníky tak i širokou veřejností.

Teoretická část
Problematika domácí péče je velmi dobře definována, jsou i jasně stanoveny cíle.
Není pamatováno jen na mladší generaci, kde je péče většinou krátkodobá, ale do popředí je
posunuta péče o starší občany a geriatrické pacienty, u kterých je také třeba péče i pomoc
sociální.
Práce se zabývá historií a vznikem domácí péče, rozvojem u nás po roce 1989, odlišností ve
vzdělávání dříve a nyní, ale i zavedením ošetřovatelského procesu do domácí péče včetně
zdravotnické dokumentace. Upozorňuje také na rozdílnou práci sester v nemocnici oproti
činnostem a zodpovědnosti sester v domácí péči.
V práci není opomenut ani pacient, pro kterého je velkým přínosem, aby mohl stonat ve svém
domácím prostředí v kruhu svých nejbližších. Na příkladech je velmi správně uvedeno jak je
důležité dodržovat práva pacientů a umět vhodně komunikovat. Je dobře zpracován přehled
výhod domácí péče jak pro pacienta i personál, ale i nevýhod, z kterých právě vyplývá dané
téma diplomové práce.

Empirická část
Cílem šetření je zjistit míru informovanosti o agenturách domácí péče v Pardubicích u čtyřech
odlišných skupin dotazovaných.

1. skupina - zdravotní sestry v pardubické nemocnici
2. skupina - hospitalizovaní pacienti v pardubické nemocnici
3. skupina - pacienti v péči agentury domácí péče
4. skupina - občané města Pardubic

Metodou výzkumu jsou zvoleny dotazníky, které jsou anonymní. K zajištění objektivního
porovnání mají všechny skupiny 50 respondentů.
Dotazník pro 1. skupinu obsahuje 18 otázek, pro 2. skupinu 15 otázek, pro 3. skupinu 13
otázek a pro 4. skupinu 15 otázek. Úkolem u všech je zjistit obecné informace a dále pak
ověřit konkrétní znalosti o domácí péči.
Výsledky šetření jsou dobře zpracované a dostatečně vypovídající ve všech čtyřech
skupinách. Vzájemně ověřují domněnku, že jak zdravotnická veřejnost, pacienti i občané mají
nedostatečné znalosti nebo je mají zkreslené. Paradoxem je, že nejhůře informovanou
skupinou jsou zdravotní sestry a nejlépe pacienti domácí péče.

Závěry práce
Práce jasně shrnuje fakt, že i přes dlouhodobou existenci domácí péče je velmi malá
informovanost. Dle jednotlivých skupin dotazovaných jsou shrnuty body, které ovlivňují
celkový pohled na domácí péči např. její financování, indikaci k péči, suplování pomoci
v domácnosti apod.
Celá práce provedla podrobný rozbor stanovující kritická místa, nabízí možné řešení
k odstranění špatné informovanosti a v tom vidím její hlavní přínos ..



Bakalářská práce přesahuje maximální počet doporučených stránek.
Ve výčtu právních předpisů, které souvisejí s výkonem činností v domácí péči je chybně
uvedena Vyhláška MZCR č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a
šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a
ústavů sociální péče. Tato vyhláška byla nahrazena novou vyhláškou a to pod číslem
195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální
péče.

Literatura a práce s literaturou
Použitá literatura v textu byla řádně citovaná, byla využita monografie, články z periodických
publikací, diplomové a bakalářské práce i elektronické zdroje.

Kvalita příloh
Jako součástí příloh jsou dotazníky pro všechny dotazované skupiny, práva pacientů v plném
znění a veškeré součásti sesterské zdravotnické dokumentace využívané pro domácí péči.
Dotazníky obsahují oslovení respondentů, jméno dotazujícího, důvod provádění výzkumu,
jsou přehledné a upravené.

Body k diskusi
Forma propagace a reklamy domácí péče mezi veřejností včetně zajištění zdrojů na ni.
Způsob získání praktických lékařů ke spolupráci s agenturami domácí péče.
Jaký podíl na informovanosti veřejnosti může mít veřejná správa.
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