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V ostatnom období sa výrazne mení charakter psychiatrického ošetrovateľstva nielen
vo svete, ale i v našom prostredí. Predovšetkým z dôvodov implementácie inovatívnych
postupov, otázky bezpečnosti a hodnotení rizík v prostredí poskytovania psychiatrickej
starostlivosti nadobudli význam v praxi. Jedným zo základných cieľov každej starostlivosti je
zaistenie maximálnej bezpečnosti pre pacientov i personál. Výsledkom niekoľkoročných
štúdii a výskumných prác bolo vytvorenie modelu Safewards. Autorka si zvolila teda
mimoriadne aktuálnu a zaujímavú tému.
Práca je formálne rozdelená do 5 kapitol, ktoré sú prehľadne a logicky zoradené. V
jednotlivých kapitolách teoretickej časti sa autorka venuje téme bezpečnosti na
psychiatrických oddelenia a modelu safewards. Prvá kapitola je zameraná na teoretické
východiska riešenej problematiky. V druhej kapitole, pozostávajúcej z podkapitol sa autorka
venuje téme bezpečného prostredia v psychiatrii a prevencii rizík. V tretej kapitole popisuje
Safeward model, jeho štruktúru a domény. Štvrtá kapitola je zameraná na intervencie modelu
a v piatej kapitole autorka stručne hodnotí súčasný stav.
Habilitačná práca je koncipovaná ako monografia a ponúka pilotnú kompiláciu
inovatívneho prístupu v starostlivosti o pacientov s duševným ochorením. Súčasťou práce je
praktický sprievodný manuál pre personál, ktorý je obsahovo pripravený ako príručka pre
klinických pracovníkov v ošetrovateľskej praxi.
Jednotlivé kapitoly majú jasnú a logickú štruktúru, nadväzujú na seba a sú napísané
kultivovaných jazykom, zrozumiteľne a na požadovanej vedeckej i štylistickej úrovni.
Súčasne platí, že autorka využíva štýl písania, ktorým dokáže zrozumiteľne predstaviť závery
svojej práce nielen odbornej verejnosti. Uvedená práca taktiež môže byť súčasťou
odporúčanej literatúry študentom ošetrovateľstva.
Pri spracovávaní témy sa autorka opierala o dobrú literárnu základňu tvorenú
domácou i zahraničnou vedeckou a odbornou literatúrou.
Predložená monografia dosahuje požadovanú odbornú úroveň, je spracovaná kvalitne
a odporúčam ju k obhajobe. Po úspešnej obhajobe odporúčam Mgr. Martine Dubovcovej,
PhD., MPH udeliť vedecko-pedagogickú titul docent v odbore Ošetrovateľstvo. Zároveň
konštatujem, že predložená monografia má potenciál byť prínosom pre štúdium v oblasti
ošetrovateľstva a odporúčam ju i do tlače.
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