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Průběh obhajoby: 

Doporučujeme diskutovat k těmto otázkám: 

Doc. MUDr. V. Tošnerová, CSc. : 

1. Proč autorka nehodnotila kvalitu péče po TEP i podle 9 kriterií kvality péče
(str. 13)?

2. Tabulka str. 27 - autorka ji vypracovala sama?

3. Nácvik vertikalizace pacienta po TEP kyčelního kloubu z pohledu rehabilitačního
ošetřovatelství. Prevence vzniku TEN.

Bc. M. Kreminová: 

1. V dotazníku jsou použity otázky č. 7 a 8 zaměřené na vstřícnost personálu
a pozitivní povzbuzování ze strany personálu. V předchozích otázkách se autorka
zaměřuje na spokojenost s jednáním a chováním personálu. - Nedaly by se právě
vstřícnost a pozitivní povzbuzování zahrnout pod jednání a chování personálu?
Event. co vedlo autorku ke zdůraznění těchto rnanentů v přístupu k pacientovi
v rámci dotazníku?

2. Na str. 48 autorka konstatuje "Ženy jako pacientky jsou citlivější a kritičtější
vůči personálu, muži jsou v tanto ohledu velkorysejší, proto větší spokojenost
u mužů". - Dalo by se s tímto zjištěním dále pracovat, využít jej v praxi
v otázkách přístupu k pacientovi? Tím spíše, že ženy tvoří převážnou většinu
této skupiny pacientů?

3. Na str. 52 autorka doporučuje mj. "před propouštěním domů připravit pro větší
skupinu pacientů edukační sezení, kde by mohli pacienti diskutovat se sestrou
i navzájem mezi sebou" - Měli by se ho zúčastnit i ostatní členové týmu
(lékař, fyzioterapeut)?

Hodnocení bakalářské práce: velmi dobře 




