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Hrubá L.: Standardizace ošetřovatelské péče u pacientů na 
umělé plicní ventilaci, diplomová práce, FHS UK, Praha 
2009

P o s u d e k  š k o l i t e l e

   Lucie Hrubá  pracuje na oddělení akutní kardiologie 
v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze -
Krči a jako zdravotní sestra se pravidelně setkává 
s pacienty, kteří jsou na umělé plicní ventilaci. Zaujalo 
ji, že dosud neexistuje žádný ošetřovatelský standard, 
který by upravoval ošetřovatelskou péči o tuto specifickou 
skupinu pacientů a rozhodla se, že jej formou manuálu 
vytvoří právě v rámci své diplomové práce.
  Předložený diplomovou práci odevzdala v požadovaném 
rozsahu /84 stran a 5 příloh/.  V textu nechybí požadované 
formální náležitosti: prohlášení o samostatném vypracování 
diplomové práce, abstrakt  v českém i anglickém jazyce, 
klíčová slova a seznam zkratek. Bibliografické zdroje jsou 
validní a čítají  30 položek. Autorka správně cituje a 
dobře odkazuje na vybrané a uvedené literární prameny.

Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. 
V teoretické části jsou prezentovány základní údaje o 
plicní ventilaci i o ošetřování nemocných, kteří jsou na 
ni „napojeny“. Je prezentována též problematika 
managementu, která se týká ošetřování této specifické 
skupiny nemocných.
  V praktické části je prezentován autorčin kvantitativní 
výzkum, který provedla na „svém“ pracovišti. Celé práci 
dominuje snaha o vytvoření praktického manuálu 
/standardu/. Ten autorka nejen vypracovala, ale vyzkoušela 
v praxi a získala zpětnou vazbu od příslušných zdravotních 
sester. Ukázalo se, že podrobný a přehledný návod jak 
pečovat o nemocné na umělé plicní ventilaci je mimořádně 
ceněn a nepochybně přispěje ke zkvalitnění ošetřovatelské 
péče na daném oddělení. Lze si přát, aby se text manuálu 
rozšířil i na další analogická pracoviště a L.Hrubou tímto 
vyzývám, aby jej se stručným komentářem publikovala 
v odborném tisku zaměřeném na ošetřovatelství.
  Teoretická část reprezentuje pak vlastně doplněk 
k vlastní výzkumné práci i k realizaci změny. Ten je 
napsán stručně a přehledně. Jistě je ovšem možné namítnout 
jeho lékařský charakter /problematika kompetencí/, stejně 
tak, jako na skutečnost, že dost dobře nic jiného 
nezbývalo.

Závěr: Diplomovou práci L.Hrubé považuji za kvalitní a
především přínosnou pro praxi. Z tohoto důvodu ji p l n ě  
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d o p o r u č u j i  k obhajobě. Při ní bych ráda znala 
odpovědi studentky na tyto otázky:
l. Jak je možné, že mnohá pracoviště akutní kardiologie, 
která byla akreditována v rámci svých nemocnic, nemají 
žádný podobný manuál /standard/? Je to chyba? Nepotřebují 
ho?
3. Existuje ještě nějaká jiná oblast ošetřovatelské péče, 
týkající se pacientů na umělé plicní ventilaci, která by 
měla být podobně /manuál, standard/ zpracována? 
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Výborně – velmi dobře
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