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Habilitačná práca PhDr. Gabriely Magyarovej, PhD. je zameraná na veľmi citlivú oblasť
ošetrovateľstva v neonatológii, ktorá výrazne môže ovplyvniť počet a kvalitu budúcej
generácie.
Práca popisuje vybrané zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti o novorodencov s
akcentom na novorodencov s pôrodnou hmotnosťou 1500g a menej a analyzuje špecifickú
mortalitu a vybranú morbiditu. Znalosť postnatálnej adaptácie a jej špecifiká u veľmi nezrelých
novorodencov môže ďalej rozširovať naše vedomosti z fyziológie a tým vytvoriť podmienky
na prevenciu a včasné odhalenie patologických intervencií.
V teoretickej časti sú podrobne rozobrané špecifiká a nové trendy ošetrovateľskej
intenzívne-resuscitačnej starostlivosti najfragilnejších pacientov: od behaviorálnej
ošetrovateľskej starostlivosti, cez termomanažment, manažment bolesti, osobitosti
starostlivosti o kožu nezrelých, starostlivosť pri poruchách respirácie, zabezpečenie výživy pre
nezrelých, zmeny v starostlivosti v resuscitácii a prevencii infekcií až po neonatal family care,
podporu rodičov novorodencov v kritickom zdravotnom stave a paliatívnu ošetrovateľskú
starostlivosť. Autorka rozoberá aj markery-indikátory na možnosť porovnania kvality
starostlivosti, ako je špecifická novorodenecká úmrtnosť podľa príčin a podľa podielu
jednotlivých hmotnostných skupín a gestácie, ako je aj incidencia najzávažnejších ochorení,
ktoré determinujú mortalitu, ale aj dlhodobú morbiditu uvedených novorodencov. Celá kapitola
je písaná v duchu modernej koncepcie pozitívneho významu podpory eustresu, ako aj prevencie
distresu.
Ciele výskumu s hypotézami sú konkrétne a jasne formulované. Zistiť, či zmeny v
starostlivosti o novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou viedli k zníženiu
špecifickej mortality a morbidity danej subpopulácie bolo možné len pri komplexnej analýze
účinku zavedených zmien.
Autorka v metodike tým, že hľadala súvislosti v celoslovenskej relatívne veľkej
subpopulácii vo vzťahu k pôrodnej hmotnosti a gestácii, minimalizovala chybovosť výsledkov.
Hodnota práce sa zvyšovala aj tým, že v rámci morbidity je vyhodnotená široká paleta život
a kvalitu života limitujúcich ochorení. Štatistické spracovanie údajov je moderné a správne.
Ciele, ako autorka na mnohých grafoch, obrázkoch a tabuľkách dokladuje v texte
habilitačnej práce, boli splnené bez výnimky.

V diskusii autorka konfrontovala vlastné zistenia s výsledkami iných autorov zo
svetovej odbornej literatúry.
V odporúčaniach pre prax navrhuje relevantné celoslovenské principiálne zmeny
v ošetrovateľskej intenzívne-resuscitačnej starostlivosti daných novorodencov.
Z formálneho hľadiska je predložená habilitačná práca rozčlenená do 5 kapitol
v rozsahu 178 strán. Prácu dopĺňa zoznam použitých skratiek, domáce a zahraničné literárne
zdroje, ktoré sú aktuálne a relevantné, ako aj adekvátne prílohy.
Rozsiahlu edukačnú, publikačnú a vedeckú prácu PhDr. Gabriely Magyarovej, PhD.
poznám veľmi dobre aj osobne. Je už dnes jednou z mienkotvorných osobností slovenskej
neonatológie a denne venuje veľkú snahu zlepšeniu starostlivosti o novorodencov nielen na
svojom pracovisku, ale aj v celoslovenskom meradle. Myslím si, že niektoré kapitoly tejto
práce by sa mali stať aj edukačným materiálom sestrám aj lekárom pracujúcim na
novorodeneckých oddeleniach v SR.
OTÁZKY v diskusii:


V čom vidíte úskalia alebo problémy súčasného zabezpečenia ošetrovateľskej
starostlivosti?



Kde vidíte možnosti smerovania ošetrovateľstva v neonatológii v budúcnosti.

Záver: Autorka prezentovala schopnosť samostatne vedecky uvažovať a pracovať. Práca je
výrazným prínosom neonatologického ošetrovateľstva. Udeľujem 100 bodov - známka A.
Na základe uvedeného ako aj poznania osobnosti autorky o d p o r ú č a m habilitačnú
prácu prijať a po úspešnom obhájení navrhujem udeliť PhDr. Gabriele Magyarovej, PhD.
vedecko-pedagogický titul docent v odbore Ošetrovateľstvo.

V Nových Zámkoch 23.03.2022
__________________________________
prof. MUDr. František Bauer, PhD.

