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Hodnocení bakalářské práce

Autor: Radek Mathauser

Tema : Vybrané standardní ošetřovatelské postupy pro posádky RZP

1) Volba tematu je velmi aktuální. Reflektuje současné trendy vývoje přednemocniční
neodkladné péče ( PNP ) v České republice, kdy narůstá význam využití posádek bez lékaře
tj. tzv. rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Tento překotný vývoj předbíhá nutnou přípravu
kompetencí těchto posádek a přípravu standardních ošetřovatelských postupů( SOP ).
Posádky RZP se z dříve okrajové a doplňkové složky poskytování PNPstávají jejím hlavním
pilířem. Tento vývoj autor postihl a zvolil aktuální tema s potřebným výstupem pro praxi.

2) Teoretická část.
V kapitolách kvalita, řízení a kontrola kvality péče a faktory ovlivňující kvalitu práce
posádek RZP se autorovi podařilo podrobně, vysoce profesionálně a s vhodně použitými
citacemi a odkazy na práce renomovaných autorů, definovat problematiku a vytýčit cíl
práce.V kapitole faktory ovlivňující kvalitu práce posádek RZP potom autor zjevně
uplatňuje vlastní názory, které vyplývají z vlastní profesní zkušenosti. Tyto autorovy názory
lze jednoznačně označit za naprosto relevantní.

3) Empirická část.
Hlavní výzkumný problém je definován jasně a cíl práce se jeví jako potřebný s velmi
pravděpodobným využitím v praxi výjezdových posádek RZP. Na základě rozboru
nečastějších příčin výjezdů posádek RZP chce autor stanovit standardy ošetřovatelské péče
pro nejfrekventnější diagnozy a stavy se kterými se záchranářui posádek RZP
setkávají.Vybraný vzorek, metody získávání dat, jejich zpracování i interpretace jsou podány
na vysoce profesionální úrovni.

4) Závěry práce
Již vytčené cíle práce slibovaly zajímavé výstupy. Skutečnost je však předčila. Rozbor
výjezdů, vyhodnocení nejfrekventnějších příčin výjezdů, je podpůrná práce, sama o sobě již
na velmi dobré úrovni, Zásadním výstupem jsou však 4 vypracované SOP pro
nejfrekventnější diagnozy a stavy se kterými přichází do kontaktu prosádky RZP v ZZS
KRK. Tyto ,na vysoké úrovni vytvořené SOP , posouvají tuto práci k praktickému výstupu
využitelnému pro zkvalitnění PNP v Královéhradeckém kraji.Předpokládám
s pravděpodobností hraničící s jistotou, že autor bude vedením organizace vyzván ke
spolupráci při zavádění SOP do praxe výjezdových posádek a ke spolupráci na přípravě
SOP pro další stavy a diagnozy.

5) Literatura a další prameny informací jsou citovány výstižně v textu včetně vhodně
zvolených citací významných autorů. Přehled použité literatury je výborně zpracován.

6) Kvalita příloh, zejména grafů, tabulek a vývojových diagramů je na velmi dobré úrovni.
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7) Práci hodnotím jako výbornou, nadstandardně a s přehledem zpracovanou s jasnými a
.a hmatatelnými výstupy pro praxi.

Otázky pro diskuzi :
-změnil by autor indikace pro výjezd posádek RZP, případně jak
-doporučil by autor změny kompetencí posádek RZP, případně jaké

8) Klasifikace práce :

Výborně. Práci doporučuji k obhajobě.

V Hradci Králové, 17.5.2007 MUDr. ~ Jiří'JMa~e'k


