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Bakalářská práce o rozsahu 70 stran (kromě příloh) je členěna do osmi kapitol, které
na sebe vzájemně navazují.

Cílem práce bylo ověřit vědomosti a znalosti všeobecných sester, týkající se specifické
problematiky ošetřování pacientů osídlených MRSA.

Téma, které si autorka zvolila je vysoce aktuální voblasti ošetřovatelské praxe,
protože pacientů osídlených MRS A stále přibývá, jsou hospitalizováni téměř na všech
odděleních, stoupá tím nárok na vyšší počet personálu, financí a v neposlední řadě je kladen
důraz na dodržování striktních zásad při ošetřování těchto pacientů. Je nutná edukace
personálu, aby se předcházelo dalšímu přenosu mezi pacienty a personálem.

V teoretické části se autorka věnuje mikrobiologické části, normální floře lidského
těla, hlavním příčinám přenosu MRS A. Jako důležitou část zde popisuje zásady správného
ošetřování pacientů osídlených MRS A, hygienickému zabezpečení rukou v ošetřovatelské
péči. V neposlední řadě se věnuje informovanosti pacientů a rodinných příslušníků.

V empirické části je popsán cíl, metoda výzkumu, realizace rozdání dotazníků,
metodika zpracování dat a výsledky výzkumu. Na konci práce je analýza výsledků a závěr.

Autorka ve výzkumné části zvolila metodu anonymního dotazníkového šetření,
přičemž si vytvořila vlastní dotazník. Dotazníky rozdala na tři kliniky FN Hradec Králové,
návratnost byla 83 % z celkového počtu 120 rozdaných dotazníků.

Výsledky výzkumu jsou prezentovány přehledně, jak v tabulkách, tak pomocí grafů.
Autorka jasně popisuje systém hodnocení. Velice srozumitelně je pomocí grafů vyjádřen
výsledek otázky a správnost či nesprávnost odpovědi, dělené podle oboru. V analýze výsledků
autorka připojuje svůj komentář k dosaženým výsledkům.

V stručném závěru autorka doporučuje opakování šetření a upozorňuje na nutnost
dalšího vzdělávání o této problematice.



Na konec je uvedena anotace v českém a anglickém jazyce.

/ Autorka uvádí celkem 21 literárních zdrojů, převážná část je z posledních 5 let. Výběr
literatury svědčí o dobré orientaci v dané problematice.

Hlavní přínos bakalářské práce spatřuji ve zjištění výsledků a provedeného šetření ve
FN Hradec Králové. S výstupy je možno pracovat při sledování kvality poskytované
ošetřovatelské péče a při použití metodiky lze toto šetření kdykoliv zopakovat.

V přílohách autorka uvádí seznam zkratek, tabulek, grafů a příloh, kterých je celkem
16, včetně dotazníku pro všeobecné sestry.

Možné otázky k diskusi:

1. Proč podle Vás na chirurgických oborech byl horší výsledek na otázku správného postupu
při převazu rány infikované MRSA?

2. Jak byste edukovala personál (hlavně v chirurgických oborech) o správném postupu při
izolačním opatření MRSA pozitivního pacienta v kohortě?

3. Jak je podle Vás řešena problematika předávání pacientů osídlených MRSA z akutních
lůžek na doléčení do jiných ZZ (např. následné péče) nebo ADP?
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