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Bakalářská práce pojednává o kvalitě života polymorbidních pacientek, seniorek,
hospitalizovaných v zařízení následné péče. Cílem práce bylo zjistit zda a v jaké míře se liší
pohled vybraných pacientek a pohled sester na kvalitu života pacientek. V teoretické části se
pojednává především o stáří a stárnutí, jeho příčinách, pozitivech, negativech a možnostech
terapie z pohledu vědeckých studií. Dále charakterizuje pojmy související s bakalářskou prací,
jako geriatrie, geriatrický pacient, ale i pojem kvalita života a jeho přístupy měření.
V empirické části byla zkoumána kvalita života šesti polymorbidních pacientek a byl zvolen
kvalitativní přístup. Šlo o rozhovor, který byl nahráván, přepsán do protokolu a analyzován.
Výsledkem byl teoretický model, který má tyto části: Předchorobí, Kritický bod, Současný
stav, Vzpomínky a Budoucnost. Pacientky porovnávaly svůj současný stav, svou aktuální
kvalitu života tak, jak ji prožívají nyní, během onemocnění, s kvalitou života před
onemocněním a s výhledem do budoucnosti. Potvrdilo se, že u většiny pacientek
polymorbidita zasáhla kvalitu života ve všech oblastech života. Druhou částí respondentů
byly sestry, které pacientky znaly a zajišťovaly jim ošetřovatelskou péči. Problematika
pacientek byla tedy přenesena na sestry s očekáváním, do jaké míry jsou ony schopny ji
rozpoznat a vyjádřit v souladu s obsahovým sdělením pacientek. Ukázalo se, že sestry jsou
v některých oblastech v souladu s pacientkami, v některých oblastech se ale rozcházejí. Na
základě výzkumu vyvstal návrh otázek, který by měl sestrám umožnit zachytit a poznat

jednotlivé stránky života pacientů, a tím i přispět ke zlepšení kvality života těch, o které se
starají.

