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Téma bakalářské práce je stále aktuální, i po 15 letech existence AOP v ČR.
V teoretické části bylo použito dostatečné množství dostupné odborné literatury,
vhodné k popsání problematiky ADP. K problematice samotného tématu práce
se příliš literatury nevyskytuje, spíše jen sporadicky v odborných periodicích
určeným zdrav. pracovníkům. Pro laickou veřejnost spíše letáková forma.
Pozn. na str. 10 doporučuji rozšířit ... bio-psycho-sociálně-spirituální základ

str. 12 postrádám informaci o tom, že sestry l!\DP jsou též
registrované v UNII ZP Čech a Moravy
( sekci následné péče)

str.15 zařadit již do tohoto textu
mezi zřizovatele ADP - mimo jiné také zdravotnická zařízení
( hospice, nemocnice, polikliniky ..

str. 15 na místo termínu odborná anamnéza a odborná diagnóza volit
ošetřovatelská anamnéza a ošetřovatelská diagnóza

str.23 výhrada k bodu a)
léčba deku bitů nespadá do odvětví sociální péče
( vzhledem k na nárokům na znalosti o principech moderního hojení ran -
znalost materiálů atd.

str.26 názor na teoreticky možné zřízení jednotky intenzivní péče
v domácím prostředí?

jednotka intenzivní péče musí splňovat personální i technické parametry
( do této péče nelze zařadit laiky)
úvaha je tedy zcela nereálná
pokud měla autorka na mysli jinak časově náročnější péči? pak musí brát
v úvahu jen 3 hod. /24 hod limit odborné ošetřovatelské péče ADP
daný pojišťovnami
fakt.pozn .bez dohody s pojišťovnami nelze tyto limity překročit
u soukromích ADP připadá v úvahu možná finanční spoluúčast klienta -

str.28 z textu autorky zde vyplývá, že oš.Iékař z nemocnice automaticky
(indikuje-li DP) vypisuje poukaz na DP na 14 dnů,



pojišťovny tuto praxi umožňují, ale není to rozhodně běžnou praxí!
pozn. pro dobrou spolupráci s praktickými lékaři není tento postup nejšťastnější.
dobrá spolupráce = dohoda před dimisí a zároveň poukaz na DP od PL

Teoretickou část bych doporučila doplnit o důležitou informaci -
o časových limitech, během níž se vlastně uskutečňuje zdravotní ošetřovatelská
péče.
Za kladnou stránku teoretické části práce považuji její koherenci.

Hodnocení empirické části.

Metodu dotazníku považuji za vhodnou k dosažení vytčených cílů, které jsou
v této práci definovány. Oceňuji velký vzorek oslovených zdrav. zařízení í
ADP.
Výsledky dotazníků jsou graficky přehledně zpracované. Celkový výsledek
výzkumu považuji za výtěžný, uplatňuje se zde celá řada aktuálních otázek,
korespondujících s problematikou daného tématu.

V diskusi a závěru své práce se autorka dobrala cílů, které si vytyčila jak
v teoretické tak i empirické částí.
Dotazníkem odhalila i problém vedení OŠ. sesterské dokumentace v ADP
(17%- nevede- velmi špatný ukazatel)

Hlavní přínos práce spatřuji v uceleném pohledu na danou problematiku. Práce
může být přínosná jak pro sestry mající zájem pracovat v ADP, tak pro
praktické lékaře a ostatní zdrav. pracovníky, potencionální členy týmů ADP.

V celé práci bylo patrné nasazení a zájem o danou problematiku.

náměty k diskusi:
);> Kde vidí východiska k ještě lepší spolupráci s praktickými lékaři, jakých
chyb se vyvarovat?

);> Jak chápat úvahu o zřízení jednotky intenzivní péče v domácím prostředí
v podmínkách stávající legislativy ČR a v současných možnostech ADP
v ČR?

Celkově hodnotím bakalářskou práci velmi dobře .
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