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Výber a aktuálnosť témy
Predložená habilitačná práca Mgr. Martiny Dubovcovej, PhD.

sa zoberá problematikou

implementácie modelu Safewards v psychiatrickom ošetrovateľstve. Model Safewards sa
úspešne implementuje tam, kde sú zapojené rôzne profesijné skupiny a manažment podporuje
proces

jeho

implementáciu. Ako

organizačný

prístup

k

poskytovaniu

služieb

hospitalizovaného pacienta má za cieľ minimalizovať počet situácií, v ktorých dochádza ku
konfliktom medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi, ktoré vedú k nežiaducim
udalostiam. Manažment mimoriadnych udalostí pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
sa považuje za efektívny nástroj riadenia, ktorý má významný vplyv na zvyšovanie kvality
poskytovaných služieb. Služby vysokej kvality vedú k maximálnemu uspokojovaniu potrieb
pacientov. V tomto kontexte výber témy hodnotím za pozitívny a aktuálny.
Posúdenie obsahu habilitačnej práce
V úvode autorka uviedla prehľadný vstup do problematiky a zámer práce. V teoretických
východiskách spracovala oblasť týkajúcu sa problematiky fenoménu násilia, agresie ich príčin,
problematiky bezpečného prostredia v psychiatrii a prevencii rizík. Teoretické východiská
analyzovala a interpretovala z domácich a zahraničných zdrojov, publikácií a relevantných
štúdií zameraných prioritne na model – Safewards, jeho využitie v zahraničí. Jadro práce
predstavuje uvedený model – Safewards, ktorý vyvinul tím výskumníkov pod vedením prof.
Lena Bowersa. Autorka opisuje 6 originálnych domén, ktoré sú kľúčové pri ovplyvňovaní
vzniku konfliktu a kontroly, ich spúšťače a možnosti ovplyvnenia. Súčasťou práce je 10
intervencií modelu, ktoré sú autormi ponúkané ako súbor činností, ktoré personál uplatňuje
v prístupe k pacientom na psychiatrických pracoviskách.

Každá intervencia, ktorá sa realizuje v prostredí hospitalizovaného pavcienta, predstavuje
inštrukciu pre personál a vymedzuje jeho roly pri interakcii s pacientom. Práve uvedené
intervencie pre personál,

môžu byť podkladom pre

pracovníkov v ošetrovateľskej praxi.

tvorbu príručky, či manuálu

pre

Obsah habilitačnej práce korešponduje s témou,

spracovanie problematiky autorka rieši z pohľadu ošetrovateľstva.
Posúdenie štruktúry habilitačnej práce
Práca je spracovaná na 84 stranách s uvedením dostatočného počtu domácich a zahraničných
literárnych zdrojov, s ktorými autorka pracovala. Okrem úvodu a záveru má práca 5 kapitol.
Posúdenie formálnej stránky habilitačnej práce
Po formálnej stránke habilitačná práca zodpovedá stanoveným požiadavkám.
Prínos a použiteľnosť dizertačnej práce
Autorka spracovala dostupné doteraz publikované informácie s doplňujúcim prehľadom a
komentárom.

Prínosom pre ošetrovateľskú prax sú predovšetkým intervencie modelu, ktoré

sú obsahovo pripravené ako príručka pre klinických pracovníkov v ošetrovateľskej praxi.
Záver
Predložená habilitačná práca je koncipovaná ako materiál monotematického charakteru,
predstavuje

sumarizáciu inovatívneho prístupu v starostlivosti o pacientov s duševným

ochorením. Autorka predkladá prácu, v ktorej vymedzila východiská a závery uplatnenia
modelu – Safewards v zahraničí, uvádza model, jeho intervencie, popis nástroja a rolu sestry
s perspektívou pre uplatnenie v psychiatrickom ošetrovateľstve na Slovensku.

Prácu odporúčam prijať k obhajobe pre habilitačné konanie v odbore Ošetrovateľstvo.
Otázka
Konkretizujte spôsob, Vaše vízie implementácie modelu Safewards v podmienkach
psychiatrického ošetrovateľstva na Slovensku.
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