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Diplomantka si vybrala téma, které je velice potřebné  a společensky významné. Zabývá se 

vyhodnocením specifické akutní geriatrické péče a  srovnává jí s péčí o seniory na interních 

pracovištích.  

Práce je rozdělena na úvod, teoretickou část, empirickou část a závěr. 

V teoretické části podává přehled o současné situaci, podmínkách stárnoucí populace v oblasti 

sociální i zdravotně sociální, situaci v oblasti dlouhodobé péče, včetně rizik zdravotnických 

služeb, mýtů o stáří apod. Popisuje jednotlivé determinanty kvality života a to i s ohledem na 

právě poskytovanou péči. Autorka se snaží podat přehled o faktorech ovlivňujících život ve 

zdraví i v nemoci. Jejich znalost je nezbytnou podmínkou správného vyhodnocení přístupu. 

Podrobně se věnuje i komunikaci se seniorem- pacientem, jejími odlišnostmi od mladší 

populace a to i ve vybraných onemocněních- jako je demence. Znalost rizikových faktorů 

onemocnění ve stáří autorka vidí jako nezbytnou součást vzdělávání seniorů. 

V empirické části se autorka snaží  porovnat péči seniorů na všech třech typech JIP interního 

pracoviště.  Jako kritérium použila obložnost, průměrnou ošetřovací dobu , náklady na 

ošetřovací den a parametry kvality- jako dekubity, pády a katetrové sepse. Cílem práce je 

porovnání péče o seniory na různých pracovištích.  Ukazuje se, že geriatrická péče je sice co 

do počtu ošetřovacích dnů přibližně stejná jako na interní kardiologické JIP, je však levnější a 

s menšími komplikacemi a nižším počtem úmrtí.   

V závěru diplomantka vyhodnocuje hlavní aspekty akutní geriatrické péče. Patří mezi ně 

aktivní přístup k rehabilitační péči, péči o hydrataci, výživu a účelnou farmakoterapii. Tyto 

aspekty jsou zárukou  kvality v oblasti nejen akutní, ale rovněž dlouhodobé péče. 

Autorce se zdařilo dokázat význam akutní geriatrické péče pro zdravotnický systém. Je tímto 

významná pro praxi. Výzkum tak podněcuje k tvorbě většího počtu akutních lůžek u nás.  

Aktivní přístup k onemocnění ve stáří umožňuje seniorům rychlejší a kvalitnější návrat do 

domácího ošetření a pokračovat tak v plnohodnotném životě. 

Práce je komplexním zhodnocením efektivity akutní geriatrické péče. Splňuje vytčený cíl. 



Autorka podle mého názoru splnila všechny věcné požadavky na diplomovou práci i 

předepsané formální náležitosti. 

Výše uvedenou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení jako výborné. 

Otázky k obhajobě: 

Kde všude byste doporučovala zřízení akutních geriatrických lůžek? 

Domníváte se, že  při porovnání  efektivity jednotlivých JIP se jedná o srovnatelné pacienty co do 

tíže onemocnění a objemu péče? 


