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1. Volba tématu
Zvolené téma přispívá do spektra bakalářských prací o kvalitě péče o nemocné.

2. Teoretická část
Obsahuje 37 stránek a je rozdělena do 3 kapitol. První část je věnována definicím kvality,
jejímu měření, auditu, indikátorům kvality, systému řízení a standardům. Ve druhé části
nás autorka seznamuje s definicí zlomeniny, léčbou, vyšetřovacími metodami, edukací
pacientů, stručně předoperační a pooperační péčí. Závěr tvoří informace o rehabilitaci
pacientů se zlomeninou dolního konce předloktí. Autorka čerpá z 16 titulů literatury
vhodně doplňující text této části práce.

3. Empirická část
Tato část obsahuje 78 stránek. Převahu této části tvoří 10 kazuistik (spíše epikrís ze
zdravotnické dokumentace), kde jsou především informace medicínské, a to včetně léčby,
diagnózy, popsání vyšetření, obava prostředí pacientů včetně personálního zabezpečení.
Jde spíše o informace týkající se prostoru pracoviště. Získané informace analyzovány,
dány do tématických okruhů a porovnány. Definice kvality péče mohla být uvedena na
počátku teoretické části, místo zařazení do příloh. Vytvořeny mapy péče, navazující na
získané informace a standardní ošetřovatelský plán za použití diagnostických domén.

4. Závěry práce
Využití práce a přínos je ve zpracování medicínsko - ošetřovatelském. Bylo by bývalo
vhodné zpracování více výsledků z pohledu ošetřovatelského (Nanda II). Nepoužívá se
označení NZP, PZP, ale nelékařské obory.

5. Literatura a práce s literaturou
Autorka prostudovala 23 titulů, čerpala ze šesti elektronických zdrojů. Zpracovaná
teoretická i empirická část čerpá z těchto zdrojů a vhodně práci doplňuje.

6. Kvalita příloh
V práci uvedeno 18 příloh. Z nich dvě jsou kresbami zlomenin a pět klasifikací
jednotlivých autorů, obrázky dlah a zevní fixace. Příloha Č. 10 obsahuje sérii cviků
vhodných k procvičování prstů. Bylo by vhodné zařadit i rtg snímek.

7. I když bakalářská práce obsahuje méně ošetřovatelských informací, hodnotím ji jako
přínosnou.



Diskutovat bychom mohli:

1. Jaké formy stanovení ošetřovatelských diagnóz jsou používány v praxi?
2. Navrhla byste ještě nějakouformu zkvalitnění ošetřovatelské péče?
3. Jak by se dalo předejít této formě zlomeniny?

8. Práci klasifikuji velmi dobře.
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