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Ciele spolupráce
vzdelávacích inštitúcií a výučbových pracovísk z klinickej praxe

 vytvoriť sieť mentorov pre efektívne vedenie študentov
v rámci klinickej ošetrovateľskej praxe a klinických 
ošetrovateľských predmetov 

• spájanie teórie s praxou

• preklenutie rozdielu medzi obsahom vedomostí a ich 
klinickou aplikáciou

• učenie sa riešením problémov v rámci individualizovanej 
ošetrovateľskej starostlivosti v reálnych podmienkach 
výkonu profesie sestra (PBL)

• osvojenie si kľúčových kompetencií pre výkon profesie 
sestra

 adaptovať študenta na nové, „neznáme“ prostredie klinickej 
ošetrovateľskej praxe



Ciele spolupráce
vzdelávacích inštitúcií a výučbových pracovísk z klinickej praxe

 stabilizovať kolektívy sestier v klinickej ošetrovateľskej praxi 

(personálne)

• študenti vedení sestrami – mentormi ako potenciálni 

kolegovia po ukončení štúdia

 zlepšovať kvalitu interpersonálnych vzťahov na pracoviskách

 zvyšovať efektivitu tímovej práce v klinickej ošetrovateľskej 

praxi

 zvyšovať kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti



Pohľad zamestnávateľa 
(sestier – mentorov na výučbových pracoviskách v 

klinickej praxi)

resp. potenciálneho 

zamestnávateľa študentov 

ošetrovateľstva ako budúcich 

sestier 
(vedených sestrami – mentormi)



Prínos mentorstva

 mentorstvo ako stratégia pre zlepšenie výberu a udržania 
zamestnancov

• stabilizácia ľudských zdrojov – efektívnejší výber 
zamestnancov (väčší záujem študentov o prácu v 
zdravotníckom zariadení, ktoré participovalo na jeho 
odbornom raste)

• zníženie fluktuácie sestier, redukcia zanechania profesie 
sestrami 

 zlepšenie komunikácie a interpersonálnych vzťahov na 
pracoviskách, vzťahov so študentmi, vzťahov s pedagógmi 
vzdelávacích inštitúcií (odborní asistenti fakúlt – lektori PSV, 
pedagógovia zodpovední za jednotlivé klinické ošetrovateľské 
predmety, ošetrovateľskú prax...)

 podpora interdisciplinárnej kooperácie s ostatnými členmi tímu

 lepšia tímová spolupráca na pracoviskách → menej stresových 
situácií



Prínos mentorstva

 aktívna účasť na výskume 

v ošetrovateľstve 

→ spolupráca v rámci „tripartity“

 implementácia princípov ošetrovateľstva založeného na dôkazoch 
(EBN – Evidence Based Nursing) → dopad na prax:

• vyššia kvalita ošetrovateľskej starostlivosti na pracoviskách, 
kde prebieha výučba klinickej ošetrovateľskej praxe

• efektívnejšie organizovaná ošetrovateľská starostlivosť

• kvalitnejšie terapeutické prostredie

študent

odborný 
asistent/lektor

mentor

 mentor a študent sa učia jeden od druhého (vzájomný vzťah  

zodpovednosti, reciprocity), spoločne riešia problémy...(shared 

learning)

 študent → kritická reflexia súčasnej praxe, zdroj otázok, 

rôznych pohľadov, názorov, postojov...



Pohľad sestier – mentorov 

(zúčastňujúcich sa vedenia a supervízie 

študentov ošetrovateľstva na 

výučbových pracoviskách v klinickej 

praxi)



Prínos mentorstva

→ sestry – mentori

 ↑ osobná zodpovednosť a motivácia

 ↑ sebarealizácia, schopnosť kreativity a reflexie 

 ↑ profesionálna a osobná spokojnosť

 podpora profesionálneho rastu:

• podpora sústavného vzdelávania – PSV

• organizácia mentorov v rámci pracovnej skupiny / sekcie → 

výmena skúseností, hodnotenie efektívnosti mentorstva v 

klinickej praxi, vzájomná podpora mentorov (peer support)

• účasť v porovnávacích výskumných štúdiách

• aktívna účasť na seminároch, workshopoch a konferenciách →

so zameraním na mentorstvo a klinickú supervíziu študentov 

ošetrovateľstva



Ďakujeme za pozornosť...

ferencova@mfn.sk

vadkertiova@mfn.sk

lepiesova@jfmed.uniba.sk


