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Průběh obhajoby: 
MUDr. L. Hodačová, Ph.O: 

1. Co Vy osobně pokládáte za hlavní překážky a problémy dobré péče o umírající
pacienty v ČR? Jaká opatření byste navrhovala ke zlepšení této péče - na
úrovni celostátní, na úrovni regionální, v rámci jednotlivých zařízení,
a také v rámci jednotlivých lidí - vzhledem k otázce přístupu ke smrti
a umírání?

2. Na základě dotazníkového šetření udáváte, že 48 % respondentů (s.Sl) se necítí
být dostatečně připraveno na péči o umírající pacienty. Je to tedy téměř
polovina vzorku. Jak by se tato situace mohla zlepšit? Kdo je dle Vašeho
názoru odpovědný za nedostatečnou přípravu zdravotníků ohledně zmiňované
problematiky?

3. V otázce tišení, tlumení bolesti 15 % respondentů vzorku (s. 48) uvádí, že
na jejich pracovišti je bolest tlumena špatně či spíše špatně. V čem vidíte nej
větší problém?

Bc. D. Švecová: 

1. Co Vás rnotivovoalo k volbě tématu bakalářské práce?
2. Co si myslíte o práci dobrovolníků v nemocnicích?
3. Co Vy sama považujete za hlavní priority v péči o umírající pacienty?
4. Jaký je váš názor na čas trávený u umírajícího pacienta?

Hodnocení bakalářské práce: výborně 




