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Hodnotenie splnenia ciel'ov a úloh:
Hlavný cieľ projektu, ktorým bolo vytvorenie elektronickej výučbovej databázy meracích
nástrojov na posúdenie ošetrovateľských problémov seniorov a v populácii geriatrických
pacientov so špecifickými problémami (vo vybraných doménach) bol splnený. Vychádzajúc z
potrieb objektivizácie diagnostického procesu v ošetrovateľstve a podpory praxe založenej na
dôkazoch, boli odvodené aj ďalšie parciálne výstupy, predovšetkým zefektívnenie výučby
v pregraduálnom a špecializačnom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo . Uvedené ciele spíňali
autori kontinuálne v priebehu realizácie projektu systematickým a organizovaným
zakomponovaním problematiky do príslušných učebných plánov a osnov vybraných
predmetov. Cieľ - podpora ošetrovateľstva založeného na dôkazoch bol splnený
prostredníctvom publikačných výstupov v predkladanej monografii, v recenzovaných
periodikách a na medzinárodných konferenciách týkajúcich sa podpory praxe založenej na
dôkazoch a implementácie e-Iearningu v oblasti vzdelávania v zdravotníckych odboroch.
Hodnotenie výsledkov:
Výsledkom riešenia projektu nie je len elektronická výučbová databáza, ale komplementárne
ju dopíňa aj monografia hlavnej riešiteľky projektu (Aktivity denného života: pre klinickú
prax a ošetrovateľský výskum). Pozitívne možno hodnotiť aj prehľadnosť a organizovanosť
elektronickej databázy. V rámci databázy sú dostupné informácie týkajúce sa nielen

samotných nástrojov, ale aj komplexné spracovarue vybraných domén posúdenia
v gerontologickom ošetrovatel'stve a metodologické aspekty použitia meracích nástrojov
v ošetrovatel'stve. V rámci vybraných nástrojov sú prehl'adne a organizovane spracované
informácie o dostupných nástrojoch, ich administrácii, vrátane metodologických usmerneni
pri ich využití v klinickej praxi. O priebežnom a zodpovednom plneni ciel'ov projektu
vypovedá aj prednášková činnosť a publikačné výstupy, ktoré autori projektu realizovali v
medzinárodnom meradle.
Využitel'nosť

získaných výsledkov:

Dosiahnuté výsledky riešenia projektu bude možné využiť predovšetkým v pedagogickom
procese v rámci výučby klinických predmetov nielen v pregraduálnom štúdiu, ale aj v
špecializačných študijných programoch pre zdravotnícke povolanie sestra. V súčasnosti sme
pri implementácii meracích nástrojov v pedagogickom procese, ale aj v klinickej praxi
konfrontovani s viacerými problémami, napríklad dostupnosť len samotných formulárov
nástrojov bez manuálov pre ich administráciu, používanie nejednotných, modifikovaných
verzií, resp. uvádzania zdrojov kompilačného charakteru. Vzhl'adom na uvedené problémy
predstavuje spracovanie dostupnej elektronickej databázy originálny projekt, ktorý môže
zefektívniť výučbu v ošetrovatel'stve, zlepšiť zručnosti študentov v klinickom posudzovaní
a v konečnom dôsledku podporiť objektivizáciu a skvalitnenie ošetrovatel'skej diagnostiky.
Hodnotenie výdavkov a bospodárenia pri riešení projektu:
Na základe oboznámenia sa s čerpaním finančnej dotácie na riešenie projektu môžno
konštatovať, že na projekt pridelené finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom, a
že boli použité účelne a zmysluplne na potrebné záležitosti.
Celkové hodnotenie projektu - prínos výsledkov projektu:
Prinos výsledkov projektu možno

bodnotiť

minimálne v dvoch rovinách:

•

V oblasti vysokoškolského vzdelávania vodbore ošetrovatel'stvo (v pregraduálnom
štúdiu, ale aj v špecializačných študijných programoch pre zdravotnícke povolanie
sestra), ako bolo hodnotené vyššie v súvislosti s realizáciou ciel'ov projektu, kde
možno predpokladať ďalší spoločenský prínos.

•

Dosah práce môže byť však ovel'a komplexnejší. Originálnosť projektu databázy
meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovatel'stve (v budúcnosti ďalej
rozširovanej a aktualizovanej) môže byť zároveň inšpiráciou pre vytvorenie
analogických databáz nástrojov v iných klinických odboroch ošetrovatel'stva, ktoré
môžu prispieť ku skvalitnenie ošetrovatel'skej diagnostiky v klinickej praxi.
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