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Název práce: Zavedení ošetřovatelského standardu na Klinice anesteziologie 

a resuscitace

Posudek vypracovala: Mgr. Barbora Vaculíková 
                                    Specialista kvality Nemocnice Na Homolce
                                    Nemocnice je akreditována podle standardů JCI

     Magisterská práce se skládá z 61 stran textu, čtyř příloh a seznamu použité 
literatury. Seznam obsahuje 50 položek odborné literatury tištěné i elektronické 
formy.
     Kvalita poskytované péče je v současné době velmi aktuálním tématem. 
Tento pojem se dostává do povědomí odborné i laické veřejnosti jednak 
v souvislosti s mezinárodními akreditacemi zdravotnických zařízení a jednak 
v souvislosti s nařízeními Ministerstva zdravotnictví (Sankční a bonusový řád). 
Sledování indikátorů kvality se stalo povinností pro všechna zdravotnická 
zařízení, přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví. Poskytováni kvalitní péče 
bude mít dopad na ekonomiku těchto zdravotnických zařízení.
     Ošetřovatelství jako obor má nesmírný vliv na celkovou kvalitu zdravotní 
péče a některé indikátory kvality jsou přímo zaměřené na ošetřovatelskou péči. 
     Magisterská práce reaguje na tuto situaci, zabývá se aktuální problematikou 
zvyšování kvality ve zdravotnictví. 
     V úvodu práce je podrobný rozbor aspektů kvality ve zdravotnictví, autorka 
se zabývá i legislativou, která se k této problematice vztahuje. Zabývá se 
standardy jako důležitým nástrojem řízení kvality, pozornost je věnována 
indikátorům kvality jako měřitelné složce kvality. 
     Teoretický úvod je zpracován velmi pečlivě a obsahuje všechny nezbytné 
informace o dané problematice. Domnívám se ale, že použití klasických 
odstavců bez vynechávání řádků by usnadnilo zachování kontinuity textu při 
čtení. 
     Práce dále obsahuje popis zařízení, ve kterém byla změna realizována. 
Součástí je i SWOT analýza a analýza současného stavu. Autorka si tedy pečlivě 
zmapovala prostředí, ve kterém projekt realizovala. 
     Dále se věnuje problematice bolesti jako problému medicínskému a 
především ošetřovatelskému. Bolest je jedním z významných faktorů, které 
ovlivňují nejen zdravotní stav pacienta, ale také to, jak pacient hodnotí úroveň 
služeb, které mu byly poskytnuty zdravotnickým zařízením. „Pain management“ 
je tedy nezbytný pro kvalitní pooperační péči. 
     V praktické části je zaznamenán postup plánování a realizace změny, 
zavedení systematického monitorování intenzity bolesti u pacientů na 
pooperačním oddělení pomocí VAS. Zvolené metody (nestrukturované 
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rozhovory, workshop, dotazník) odpovídají cílům, které si autorka ve své práci 
klade.
     Výsledkem procesu bylo vytvoření Analgetického protokolu, podle kterého 
jsou standardně léčeni pacienti tohoto oddělení. Došlo tedy k významné změně 
v běžné praxi a ke zvýšení kvality péče, poskytované daným oddělením. 
     Praktická část obsahuje hypotézy. K hypotéze č. 1 (Kvalitní pooperační 
analgezií dosáhneme toho, že snížíme pooperační rizika spojená 
s nedostatečným tlumením pooperační bolesti) postrádám nástroje, pomocí 
kterých by bylo možno hypotézu vyvrátit nebo potvrdit. Předpokládalo by to 
analýzu těchto rizik a jejich monitorování, což není obsahem práce. 
     Za problematické považuji použití názvu práce „Zavedení ošetřovatelského 
standardu na Klinice anesteziologie a resuscitace“. Jak autorka správně uvádí 
v teoretickém úvodu práce, ošetřovatelský standard má své náležitosti a 
požadavky na obsah a strukturu (str. 20). Magisterská práce neobsahuje 
ošetřovatelský standard, který by těmto požadavkům vyhovoval. (viz Otázky 
k obhajobě).

     Zvláště si v této práci cením:
 Aktuálnosti zvolené tématiky
 Praktického aspektu práce (zvýšení kvality poskytovaných služeb)
 Zaměření projektu na uživatele služby - na pacienta
 Zapojení nejen ošetřovatelského personálu, ale i lékařů oddělení do 

projektu
 Autorčiny schopnosti využívat internet jako zdroj odborných informací

     Otázky na autorku k obhajobě:
1) Bude následovat vytvoření ošetřovatelského standardu, který bude vyhovovat 
požadavkům na standardy (např. Kritéria hodnocení dodržování postupu)? 
2) Jaký je Váš pohled na etiku ve výzkumu s ohledem na uveřejňování názvu 
nemocnice a konkrétního pracoviště? (Práce neobsahuje informaci o tom, že 
účastníci projektu souhlasí s uveřejněním dat s plným názvem jejich pracoviště.)

     Práce splnila cíle, které si autorka stanovila a obsahuje formální i obsahové 
náležitosti diplomové práce. Práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím 
známkou velmi dobře.

V Praze dne 5.6. 2006                                               Mgr. B. Vaculíková




