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Oponentní posudek bakalářské práce

Jana Neumannová: Nozokolmiální nákazy z hlediska ošetřovatelské péče
Volba tématu:
Jedná se o stěžejní problematiku ošetřovatelské praxe a je zároveň jedním ze základním pilířem možné prevence
infekcí a kvality poskytované zdravotní péče.
Za výběr náročného tématu je nutno zpracovatelce poděkovat.

Teoretická část:
Pisatelka definuje předmět zkoumané problematiky ajasně vytyčuje cíl práce.
Logické členění teoretické části na část věnovanou problematice nozokomiálních nákaz a možných přístupů
k prevenci z hlediska ošetřovatelské péče vystihuje základní teoretické předpoklady pro zvládnutí tématu. V této
části jsou některé drobné nesrovnatelnosti (přenos NN, dekontaminace ploch biologickým materiálem).Velmi
kvalitně je teoreticky zpracovaná ošetřovatelská část s přístupy ke kvalitě a vybraných procesů péče o invazivní
vstupy - močové a venózní katetry.

Empirická část:
Práce sleduje vytýčený cíl, průzkum znalostí ošetřovatelského personálu v oblasti předcházení nemocničních
nákaz. Vytvoření vlastního dotazníku je velmi náročná činnost. Dotazník, který obsahuje více než třetinu
nestrukturovaných dotazů je extrémně těžko hodnotitelný. S tímto problémem se pisatelka vyrovnala nadmíru
uspokojivě. Zkoumaný vzorek je kvantitativně i kvalitativně relevantní. Získané výsledky popisuje a ihned
komentuje. Tento přístup není zcela obvyklý. Výsledky jsou prezentované ve formě jednoduchých a
srozumitelných grafů. Oceňuji dostupnost tabulkových výsledků v příloze. Prezentace výsledků je doplněna
množstvím relevantní obrazové dokumentace prostředí, zdravotnických prostředků a pomůcek, textů apod.
Diskuse rozebírá a hodnotí zjištěné skutečnosti. Objektivizuje diskrepanci mezi znalostmi a dovednostmi
respondentek. Vědí, že prevence nemocničních nákaz je v možnostech ošetřovatelské činnosti, ale praktické
zkušenosti vyplývající z dotazníku potvrzují významné rezervy.

Závěry práce:
Jsou jasné, cenné jsou doporučení zdravotnickému pracovišti při přípravě k akreditaci a na cestě kontinuálního
zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče. Bakalářská práce je přínosem osobním pro řešitelku, ale i
přínosem pro sledování kvality zkoumaného zdravotnického zařízení.

Literatura a práce s literaturou:
Výběr literatury je relevantní zkoumané problematice. Využity byly učebnice, časopisy, legislativa, standardní
ošetřovatelské postupy. V citacích, textu a přílohách je i zahraniční literatura.

Kvalita příloh:
Přílohy mohou být velmi významným a kvalitním zdrojem informaci pro čtenáře. Pozornost si zasluhuje
názornost a originalita.

Práce je koherentní, dokazuje velmi dobrou teoretickou přípravu a kvalitní zpracování dat.

K diskusi navrhuji:
I.) Charakterizujte základní rozdíly v hygienickém mytí rukou a hygienické dezinfekce rukou a pokuste se
vysvětlit výhody a nevýhody pro ošetřovatelskou praxi.
2.) Základní principy prevence NN vošetřovatelské praxi jsou principy asepse, antisepse, dekontaminace,
dezinfekce a sterilizace. Popište prakticky tyto principy teoreticky.
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