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Hodnotenie splnenia ciel'ov a úloh:
Autor spolu s riešiteľmi projektu si stanovili hlavný cieľ a to vytvoriť elektronickú výučbovú
databázu meracích nástrojov na posúdenie ošetrovateľských problémov seniora/geriatrického
pacienta vo vybraných doménach, ktorý bol splnený.
Ďalšie ciele projektu boli:
Prezentovať meracie nástroje, na administráciu ktorých má sestra kompetencie.
Prezentovať relevantné informácie k vybraným meracím nástrojom z h1'adiska ich
psychometrických charakteristík a administrácie.
Doplniť metódy tradičného vyučovania, poskytnúť priestor na sarnoštúdium.
Skvalitniť pregraduálnu výučbu študentov ošetrovateľstva.
Podporiť používanie meracích nástrojov ako súčasť štandardného posudzovania seniora!
geriatrického pacienta v ošetrovateľskej praxi.
Jednotlivé ciele projektu boli realizované priebežne formou účasti na ošetrovateľských
konferenciách, prezentáciou a publikovaním dosiahnutých výsledkov. Tiež zakomponovanie
systematického posudzovania geriatrického pacienta do priebežnej výučby vybraných
študijných predmetov vypovedá o splnení cieľov. Ide aj o implementáciu ošetrovateľstva
založeného na dôkazoch a využívanie nových foriem vzdelávania do pedagogického procesu.

Hodnotenie výsledkov:
Výsledkom projektu je elektronická výučbová databáza meracích nástrojov pre seniorskú
a geriatrickú populáciu, ktorá je prehľadná a systematická. Obsah databázy poskytuje
relevantné informácie o vybraných nástrojoch, ich administrácii, limitoch a pozitivach,
metodologických aspektoch ich používania nielen pre študentov odboru ošetrovateľstva, ale aj
pre sestry z klinickej praxe.

Využiteľnosť

získaných výsledkov:

Výsledky projektu budú využiteľné nielen v pedagogickej, ale aj v klinickej praxi.
Elektronickú výučbovú databázu meracích nástrojov na posúdenie ošetrovateľských
problémov u seniorov by bolo možné považovať za základ pri tvorbe národnej ošetrovateľskej
databázy meracích nástrojov. Na Slovensku zatiaľ takáto profesionálna databáza absentuje a v
klinickej praxi sa často meracie nástroje používajú nevhodne a neefektívne. Za významnú
považujeme možnosť využitia databázy aj sestrami - mentormi, ktorých úlohou je podieľať sa
na zlepšovaní zručností študentov pri administrácii s nástrojmi, čo v konečnom dôsledku
posilni a skvalitní diagnostický proces v ošetrovateľstve a prispeje k cielenejšiemu plánovaniu
ošetrovateľskej starostlivosti.

Hodnotenie výdavkov a hospodárenia prí riešení projektu:
Na základe správy o čerpaní pridelenej finančnej dotácie je možné vyhlásiť, že
prostriedky boli čerpané v súlade z plánovaným rozpočtom.

fmančné

Celkové hodnotenie projektu - prínos výsledkov projektu :
Prínos projektu je možné hodnotiť z viacerých

pohľadov.

V oblasti vzdelávania (v pregraduálnom štúdiu, ale aj v špecializačných študijných
programoch pre zdravotnícke povolanie sestra) je obsah databázy prínosom z h1'adiska
edukačného obsahu, ale aj modernej formy vzdelávania. Podporí aj prácu mentorov so
študentmi počas ošetrovateľskej praxe.
Pre klinickú prax - aplikácia jednotlivých výsledkov projektu do klinickej ošetrovateľskej
praxi pomôže zvýšiť úroveň poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti na základe presnej
diagnostiky ošetrovateľských problémov.
Pre odbornú obec (širší dosah projektu) - ako vzor a východisko pre vypracovanie národnej
ošetrovateľskej databázy meracích nástrojov pre rôzne sesterské špecializácie.
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