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Obsahová stránka:

Předkládaná práce se zabývá problematikou jednotné zdravotnické 

dokumentace, je prakticky zaměřená na Oblastní nemocnici Náchod, a.s. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části se diplomantka nejdříve zaměřuje na teoretický základ 

zdravotnické dokumentace, formou citací a porovnáním jednotlivých právních 

předpisů ukazuje zdravotnickou dokumentaci z právního hlediska. Vzhledem 

k tomu, že si jako cíl stanovila zejména zavedení jednotné ošetřovatelské 

dokumentace, popisuje v dalších kapitolách pojem ošetřovatelství, jeho význam, 

základní metody - ošetřovatelský proces a jeho jednotlivé fáze.

Následuje obsáhlá část, ve které se diplomantka zabývá obsahovou částí 

zdravotnické dokumentace a v podkapitolách zejména dokumentaci 

ošetřovatelské péče, její složky, význam, zásady vedení a kontrolu. 
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Poslední kapitola teoretické části se věnuje základnímu a pouze 

okrajovému popisu akreditace a certifikace zdravotnických zařízení jako metody 

hodnocení a zlepšování kvality.

V teoretické části diplomové práce diplomantka využila množství citací 

a odkazů, ke kterým se snaží zaujímat vlastní názor a navrhovat možnosti jejich 

využití v praxi. Dovoluji si upozornit, že diplomantka v některých případech 

zaměňuje názvy právních předpisů a opakuje texty, které již byly v diplomové 

práci uvedeny.

Praktická část diplomové práce obsahuje tři rozsáhlé kapitoly, v jedné 

diplomantka seznamuje s výsledkem diagnostiky organizace Oblastní nemocnice 

Náchod, a.s., ve druhé se zaměřuje na konkrétní kroky při procesu změny –

vytvoření jednotné ošetřovatelské dokumentace a v poslední na pilotní ověření 

zavedení ošetřovatelské dokumentace v klinické praxi.

V úvodu první kapitoly praktické části je představena Oblastní nemocnice 

Náchod, a.s. V dalších podkapitolách pomocí využití analýzy původního stavu 

ošetřovatelské dokumentace popisuje diplomantka systém používání 

ošetřovatelské dokumentace v jednotlivých lokalitách a jejich oddělení výše 

uvedeného zdravotnického zařízení před zahájením procesu změny. Zaměřuje 

se na využití ošetřovatelské dokumentace ošetřovatelským personálem, ale také 

lékaři, jaké možný nástroj pro kvalitní a bezpečnější péči vůči pacientům. 

V závěrečných podkapitolách shrnuje výsledky  analýzy  a navrhuje doporučení, 

které jsou významným podkladem pro  obsáhlou kapitolu popisu procesu změny. 

Poslední částí diplomové práce jsou vytvoření a poté zavedení jednotné 

ošetřovatelské s dokumentace do praxe.

Popis celého procesu změny oceňuji a považuji jej za přínosný.

Diplomantka využila k tomuto procesu výhodu týmové práce, získala 

manažerku kvality, která má zkušenosti se zavaděním systému, využila svého 

postavení hlavní sestry Oblastní nemocnice Náchod, a.s. a já považuji celý tento 

systém za efektivní a smysluplný. 

Poslední kapitola uzavírá celý proces pilotním ověřením vytvořené verze 

ošetřovatelské dokumentace. Popisuje zde způsob zavedení ošetřovatelské 
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dokumentace, vytvoření nového metodického pokynu k vedení ošetřovatelské 

dokumentace a metodické konzultace. V konečné fázi využití konkrétních 

připomínek k ošetřovatelské dokumentaci týmem, který pracoval na jejím 

vytvoření.

Závěr diplomové práce považuji za vhodně strukturovaný a shrnující. 

Celou diplomovou práci za přínosnou.

Formální stránka:

Práce je přehledná, bez významných pravopisných chyb, znázornění 

výsledků výzkumu je v některých částech nepřehledné, upozorňuji na 

nejednotnost písma v kapitolách a špatné citace názvů právních předpisů.

Závěr:

Jde o diplomovou práci zabývající se problematikou zavádění 

ošetřovatelské dokumentace. Dovoluji si jen upozornit, že téma diplomové práce 

mohlo být přímo zaměřeno na ošetřovatelskou dokumentaci, avšak stanovený cíl 

diplomové práce byl splněn a celkový dojem z této diplomové práce je výborný.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navržený stupeň klasifikace: výborně

Otázky:

 Měla jste možnost praktického srovnání s ošetřovatelskou 

dokumentací v jiných zařízeních?

 Jakým způsobem budete kontrolovat naplňování stanovených 

parametrů ošetřovatelské dokumentace?

V Praze dne 3. června 2009                          Hana Drábková




