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Ošetřovatelská praxe na LF OU

• sestry a porodní asistentky – praxe od 2006 řízená mentory

medici – 3 roč. 

- Základy ošetřovatelství – 15 + 30 hod. odborné učebny (letní semestr) 

- Ošetřovatelská praxe - 150 hodin v nemocnicích (červenec-srpen)

• řízená ošetřovatelská praxe – 3 ostravské nemocnice (FN, MN, VN) 

• mentoři – sestry 3letá praxe, mentorský kurz (certifikát MZČR)

• 1 mentorka  - 1-2 studenti 

• studenti - výběr nemocnice (pracoviště) 

• dokumentace studenta - docházkové listy, seznam výkonů, 

hodnocení mentora                                               

• ošetřovatelská dokumentace – ošetřovatelské posouzení jednoho 

pacienta (domény)

• zpětná vazba studentů – dotazníkové šetření



Hodnocení ošetřovatelské praxe 

Cíl

Zjistit, jak studenti medicíny hodnotí klinické výukové prostředí 

ošetřovatelské praxe a spolupráci s mentorem, zjistit úroveň 

spokojenosti studentů s praktickou výukou a faktory, které ji 

ovlivňují. 

Soubor

• studenti oboru Všeobecné lékařství (3. ročník)

• n = 54   (muži – 12,  ženy – 42)

• průměrný věk – 22,5 let

• Fakultní nemocnice – 24, Městská nem. – 17, Vítkovická nem.– 13      



Sběr a zpracování dat

CLES Clinical Learning Environment and Supervision (Saarikoski, 2002) 

• 27 položek (5 dimenzí):

1. atmosféra na oddělení

2. styl vedení staniční sestry

3. ošetřovatelská péče na oddělení

4. výuka na oddělení

5. vztah mezi studentem a mentorem

• Likertova škála  (1 = zcela nesouhlasím až 5 = zcela souhlasím).

• doplňující položky - hodnocení psychické a fyzické zátěže sester, 

celková spokojenost s realizovanou praxí



Sběr a zpracování dat

• tištěné dotazníky - září 2013

• návratnost – 88 %

• SPSS v. 22  - Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Chí-kvadrát test

• 2 studenti/muži hodnotili všechny položky 1 (vše negativně)…



Spokojenost s praxí - soubor

CLES dimenze mean vybrané položky mean

1. atmosféra na oddělení 4,1
týmová práce na odd. 4,3

student zapojen do komunikace na odd. 3,6

2. styl vedení staniční sestry 4,4
staniční sestra členem týmu 4,7

ocenění snahy sester 4,1

3. ošetřovatelská péče na odd. 4,3
předávání informací o péči pacientů 4,4

strategie/filozofie péče na odd. 4,2

4. výuka na oddělení 3,8
na odd. byl dostatek učebních situací 4,1

personál byl seznámen s praxí studenta 3,5

5. vztah student-mentor 4,0
mentorka měla kladný vztah k supervizi 4,2

získávání zpětné vazby od mentorky 3,8



Spokojenost s praxí – muži a ženy

CLES dimenze mean muži (n = 12) mean ženy (n = 42)

1. atmosféra na oddělení 3,7 4,2

2. styl vedení staniční sestry 3,9 4,5

3. ošetřovatelská péče na odd. 3,9 4,4

4. výuka na oddělení 3,8 3,8

5. vztah student-mentor 3,8 4,1

průměr CLES 3,8 4,2

celková spokojenost s ošetřovatelskou praxí (samostatná položka) – 3,9

muži – 3,3 ženy – 4,0



Spokojenost s praxí – oddělení

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

atmosféra na
pracovišti

styl vedení
staniční sestry

ošetřovatelská
péče

výuka na odd. vztah student -
mentor

INT-35 mean

CHIR-19 mean

rozdíly hodnocení mezi interními a chirurgickými odd. - není signifikantní rozdíl



Spokojenost s praxí – nemocnice
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Faktory ovlivňující spokojenost studentů

vliv na spokojenost studentů:

• ošetřovatelská péče na odd.  (p = 0,015) 

• střední a vyšší fyzická zátěž sester – vyšší spokojenost (p = 0,000)  

vliv fyzické zátěže sester: 

• vysoká zátěž sester – neg. hodnocena kvalita výuky (p = 0,018)

• vysoká zátěž sester – neg. hodnocen vztah mezi mentorem a 

studentem (p = 0,044)



Závěr

• první ošetřovatelské praxe mediků v Ostravě

• supervize mentorů a pedagogů – návaznost na  cvičení (výkony, 

ošetřovatelské zhodnocení pacienta)

• negativní/emotivní odezva u několika studentů před zahájení praxí

• Volné odpovědi/vyjádření v dotazníku (38 studentů tj. 70 %):

– 5 zcela negativních hodnocení

– 4 částečně negativní hodnocení („praxe by neměla být v Ostravě“..)

– 29 velmi pozitivních hodnocení  

• garant ošetřovatelských praxí – komunikace s mentory (negativní i 

pozitivní hodnocení) příp. možná „výměna“ mentorů 

• řízené ošetřovatelské praxe mediků budou na LF OU pokračovat…



Děkuji za pozornost


