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1. Volba tématu:
Ošetřovatelská péče o ženu v šestinedělí.

2 . Teoretická část :
Autorka ve své práci přehledně objasnila průběh pravidelného šestinedělí,
poukázala na rizika patologického šestinedělí - tato část je výborně zpracovaná,
má potřebný a vyčerpávající obsah.
Ošetřovatelská péče je rovněž přehledně zpracovaná. Chybí mi tu ale zmínka
o technice kojení, alternativním kojení apod.

3. Empirická část:
Porovnání ošetřovatelské péče na oddělení šestinedělí v sedmdesátých létech
minulého století oproti současnosti.
Autorka v této části zvolila dotazníkovou metodu, kde graficky i procentuálně
zpracovala odpovědi na jednotlivé otázky s následným komentářem.
Dotazník má autorka dobře zpracovaný, otázky jsou převážně zaměřené na
ošetřovatelství. Můžeme tu i čerpat některá porovnání 70tých let se
současností - např. v jaké průměrné věkové hranici ženy rodily a rodí, zda
šlo o plánované těhotenství apod. V poslední otázce dala autorka prostor
respondentkám k vlastnímu vyjádření toho, co by rády na oddělení změnily.
Ze zpracovaných výsledků respondentek na šestinedělí (OMN) v současnosti
může čerpat i samotné oddělení a zjednat nápravu - přínosné.
Výsledky jsou zpracovány do přehledných srovnávacích tabulek a grafů
s procentuálním vyčíslením - velmi pěkně přehledně zpracováno, doplněno
o stručný komentář.
Diskutování výsledků je rovněž hezky zpracované. V této části se odráží
vlastní úvaha autorky.

4. Závěry práce:
V závěru práce autorka popisuje kladný vývoj ošetřovatelství od sedmdesátých
let 20.století do současnosti, větší informovanost a připravenost budoucích
matek.
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5. Literatura a práce s literaturou:
Autorka pracovala s dostatečným počtem odborné literatury, včetně
internetových stránek.

6. Kvalita příloh:
V příloze autorka uvádí obsah dotazníků pro obě skupiny respondentek,
Práva pacientů, Etický kondex porodních asistentek a cvičení v šestinedělí,
které je pěkně zpracované.

7. Celkové stanovisko oponenta k práci:
Práce je pečlivě zpracovaná, přehledná i přínosná - zmapovaný vývoj
ošetřovatelství v daném oboru, kladný posun v informovanosti kojících maminek.
Body k diskuzi:
str. 22 genciánová violet' a brilantová zeleň se už na OMN FN HK na potírání
bradavek nepoužívá - proč tyto desinfekční roztoky autorka ve své práci uvedla?
str. 28 autorka uvádí jako nejradikálnější způsob antikoncepce sterilizaci - zná
podmínky k tomuto výkonu?
str. 63 autorka uvádí, že kojící ženy mají racionální dietu, která je pro ně nevhodná
a navrhuje dietu šetřící. Autorce asi uniklo, že pacientky na oddělení OMN mají
deitu 3P - racionální porodnická: tj. dieta, ze které je vyloučena nadýmavá
zelenina a kořeněná jídla a je upravena tak, aby vyhovovala kojícím matkám
a nezpůsobovala nadýmání dětem. Šetřící diety jsou bez obsahu tuku
a neslané - proč tedy zvolila tuto dietu?

8. Klasifikování bakalářské práce oponentem:
Práci hodnotím výborně.

Jaroslava Dlullerová
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