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Klinická prax pod vedením mentora

 objektívnejšie hodnotenie študentov

 lepšia koordinácia výučby v reálnych podmienkach

 pozitívny vplyv na integráciu študentov do 

interdisciplinárneho tímu



Akreditovaný PSV v kategórii sestra

 Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo

 od roku 2008 – doteraz

 prehlbovanie vedomostí a zručností sestier vo vedení 

a hodnotení praktických činností a podpore študentov 

počas výučby v ZZ

 rozšírenie možností odborného rastu sestier →

zabezpečenie efektivity spolupráce medzi pracovníkmi 

v zdravotníctve a zdravotníckom školstve 



Klinika UNM počet

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 3 (2)

Chirurgická klinika s transpl. centrom 19 (17)

Klinika hrudníkovej chirurgie 2 (2)

Neurochirurgická klinika 5 (5)

Klinika anestéziológie a int. medicíny 3 (3)

Ortopedicko-traumatologická klinika 10 (9)

Klinika hematológie a transfuziológie 4 (4)

Dermatovenerologická klinika 3 (2)

Klinika pneumológie a ftizeológie 5 (4)

Interná klinika - gastroenterologická 3 (3)

I. Interná klinika 9 (8)

Neurologická klinika 4 (4)

Klinika detskej chirurgie 2 (1)

Klinika detí a dorastu 5 (5)

Klinika detskej anestéziológie a int. medicíny 5 (5)

Neonatologická klinika 3 (3)

Psychiatrická klinika 6 (6)

Spolu v UNM

91 sestier –

mentorov 

(z toho 83 

vyškolených v 

PSV) 

8 mentorov –

mimo UNM



Kvalita a efektívnosť realizácie klinickej 

praxe

 spätná väzba

 hodnotenie študentov

 hodnotenie mentorov

 hodnotenie významnou súčasťou vzdelávania 

v klinickej praxi

 ak nie je činnosť mentora hodnotená, môže 

dochádzať k znižovaniu kvality výučby klinickej 

praxe (Gopee, 2011, p.237)



Cieľ prieskumu

 zistiť, ako študenti 3. ročníka študijného odboru 
ošetrovateľstvo hodnotia klinickú prax pod vedením 
mentora – 36 študentov

 spokojnosť študentov s realizáciou klinickej praxe

 5 sledovaných oblastí:

- Atmosféra na oddelení

- Štýl vedenia vedúcej sestry

- Ošetrovateľská starostlivosť na oddelení

- Výučba na oddelení

- Vzťah medzi mentorom a študentom



Metodika

 štandardizovaný dotazník Clinical Learning

Environment and Supervision evaluation scale(klinické 

výučbové prostredie a supervízia) (CLES) (Saarikoski

et al.,2003), vytvorený pre hodnotenie klinickej 

praxe študentmi

 27 položiek v 5 subškálach

 hodnotenie – päťstupňová škála: 

1 – úplne nesúhlasím - 5 – úplne súhlasím



Výsledky 

Subškály priemer SD %

Atmosféra 4,22 0,57 84,4

Štýl vedenia 4,21 0,68 84,2

Ošetrovateľská  

starostlivosť

4,39 0,41 87,8

Vyučovanie na 

oddelení

4,13 0,59 82,6

Vzťah mentor - študent 4,49 0,63 89,8

Celková spokojnosť 4,30 0,41 86,0



Vzťah mentor – študent (4,49)

 Moja mentorka mala k supervízii kladný vzťah (4,61±0,69) 

 Mal/a som pocit, že mentorka ku mne pristupovala individuálne 

(4,61±0,69)

 Celkovo som bol/a so supervíziou spokojný/á (4,61±0,73) 

 Supervízia bola založená na vzťahu rovnosti a prehĺbila úroveň 

mojich vedomostí a zručností (4,61±0,60)

 Vzťah sa vyznačoval vzájomnou spoluprácou (4,61±0,73) 

 Vzťah bol založený na dôvere (3,97±1,00)



Ošetrovateľská starostlivosť (4,39)

 S odovzdávaním informácií týkajúcich sa 

starostlivosti o pacientov neboli žiadne problémy 

(4,58±0,60)

 Ošetrovateľská dokumentácia bola jasná. (napr. 

ošetrovateľské plány, denné záznamy 

ošetrovateľských postupov) (4,22±0,83)



Vyučovanie na oddelení (4,13) 

 najnižšie hodnotená subškála

 informovanosť študenta o praxi a angažovanosti 

celého personálu. 

 prítomnosť rôznych situácií, z ktorých sa môže 

študent učiť 

 vhodnosť celého prostredia pre výučbovú základňu.



Hodnotenie jednotlivých subškál CLES –

typ pracoviska

Subškály

Chirurgické 

disciplíny

Internistické 

disciplíny

Pracoviská 

intenzívnej 

starostlivosti

priemer priemer priemer p(K-W)

Atmosféra 4,33 4,01 4,50 0,112

Štýl vedenia 4,34 4,18 3,96 0,374

Ošetrovateľská  

starostlivosť

4,53 4,23 4,67 0,032

Vyučovanie na 

oddelení

4,33 3,88 4,30 0,102

Vzťah mentor -

študent

4,77 4,20 4,60 0,048



Závery 

 86 % študentov spokojných s vedením klinickej praxe formou 

mentoringu

 pozitívne hodnotenie s priemerným skóre 4,30 na 5 stupňovej 

Likertovej škále 

 študenti, ktorí absolvujú klinickú prax pod vedením mentora sú 

stále viac spokojnejší

 oproti výsledkom z roku 2008 je to viac ako 26% nárast, 

oproti roku 2009 narástla spokojnosť študentov o 4%

 pre študenta vedenie klinickej praxe mentorom nie je ničím 

neznámym a stáva sa tak „štandardnou“ výučbovou stratégiou, 

 zlepšuje sa  odborná pripravenosť študenta pre budúce 

povolanie



Budúcnosť ?

 posilňovať vzťahy medzi vzdelávacími inštitúciami a 
výučbovými pracoviskami –význam pre študenta aj pre 
samotné pracovisko (výber a stabilizácia 
zamestnancov...)

 organizovanie pravidelných pracovných stretnutí 
mentorov a pedagógov zodpovedných za klinickú prax

 vytvoriť sieť väčšieho počtu mentorov pre efektívne 
vedenie študentov v rámci klinickej ošetrovateľskej 
praxe (zabrániť preťažovaniu mentorov...)

 motivácia sestier k mentorstvu?

 sestra – mentor → signifikantný pilier profesionálnej 
prípravy sestier



Ďakujem za pozornosť

zanovitova@jfmed.uniba.sk


