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Predložená habilitačná práca je zameraná na oblasť neonatologického ošetrovateľstva. 

Teoretické východiská práce korešpondujú s cieľmi práce. Autorka približuje problematiku 

ošetrovateľskej starostlivosti o novorodencov z viacerých oblastí. Zameriava sa na vymedzenie 

indikátorov kvality poskytovania starostlivosti, predstavuje program zameraný na posúdenie 

pripravenosti nezrelého novorodenca na nové stimuly (NIDCAP). Aplikuje koncept Levinnovej 

modelu, jej princípy zachovania energie, štrukturálnej, osobnej a sociálnej integrity poskytujúc 

konkrétny prístup k rozhodovaniu o ošetrovateľskej starostlivosti. Veľmi vhodne približuje 

špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v rámci manažmentu riadenia termoregulácie a bolesti.  

Venuje sa osobitostiam  starostlivosti o kožu nezrelých novorodencov. Uvádza úlohy sestry pri 

podpore respirácie v rôznom rozsahu vrátane prevencie ventilačnej pneumónie. Podrobne, na 

základe nových poznatkov popisuje parenterálnu a enterálny výživu u nezrelých novorodencov. 

Veľmi vhodne do tejto časti textu autorka priradila aj problematiku podávania materského 

mlieka. Z hľadiska komplexnosti sledovanej problematiky začlenila autorka aj paliatívnu 

ošetrovateľskú starostlivosť o dieťaťa, rodičov a rodinu dieťaťa.  

Ciele práce  spolu so štyrmi hypotézami sú jasne a zrozumiteľne stanovené.  Ako hlavný cieľ 

stanovila autorka zistiť, či zmeny v starostlivosti o novorodencov s pôrodnou hmotnosťou 

1500g a menej viedli k zníženiu špecifickej úmrtnosti a k zmenám incidencie vybranej 

chorobnosti tejto hmotnostnej skupiny novorodencov. Ako metódu praktickej časti práce 

autorka zvolila obsahovú analýzu dokumentov resp. literárnych zdrojov z databáz Medscape, 

PubMed, Cochran Library, UpToDate, zaoberajúcich sa problematikou novorodencov s 

hmotnosťou nižšou ako 1500g. Získané dáta spracovala prehľadne v grafickej aj písomnej 

podobe. Stanovené hypotézy overila vhodne vybranými štatistickými metódami. V diskusii 

autorka porovnáva svoje zistenia so štatistickými údajmi, s výsledkami iných autorov 

a prezentuje aj svoj názor k sledovanej problematike. V odporúčaniach pre prax sa autorka 

dotkla  viacerým oblastí v neonatológii, ktoré je potrebné riešiť koncepčne. V práci sú použité 

relevantné domáce a zahraničné literárne zdroje. Práca je vhodne doplnená prílohami. 

 

Poznámky a diskusia: 

Uveďte zmeny v starostlivosti, na základe ktorých ste predpokladali, že sa zníži špecifická 

úmrtnosť a dôjde k zmenám incidencie vybranej chorobnosti novorodencov s pôrodnou 

hmotnosťou 1500g a menej (cieľ práce). 
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Konkretizujte odporúčanie, ktoré by bolo vhodné aplikovať do ošetrovateľskej praxe  

v neonatológii v súvislosti s princípmi behaviorálnej starostlivosti. 

 

Predloženú prácu hodnotím ako prínosnú pre oblasť neonatologického ošetrovateľstva. Autorka 

preukázala schopnosť samostatne vedecky uvažovať a pracovať. Výsledky odporúčam 

k publikovaniu. 

 

Na základe uvedeného o d p o r ú č a m  habilitačnú prácu prijať a po úspešnom obhájení 

navrhujem udeliť PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

Ošetrovateľstvo. 
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        prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., v. 
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