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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY  
 

Průřezové hodnocení studijních programů pro vzdělávání sester a kompetencí studentů 
při zajišťování mezioborové farmaceutické péče 

 
Před účastí v tomto šetření se prosím, seznamte s následujícími informacemi.  
 
Cíl šetření 
Úloha sester v mezioborovém týmu při poskytování farmakoterapie a farmaceutické péče není 
v současné době zcela transparentní a při srovnání evropských zemí se liší. Rozdílné je také vzdělávání 
sester. Výukové osnovy týkající se této oblasti jsou rozdílné, chybí popis očekávaných výstupů a 
vzdělávacích cílů. Osnovy navíc mnohdy neodpovídají dostatečně potřebám trhu práce a požadavkům 
praxe. Nedostatek transparentnosti spolu s rozdíly ve vzdělávání sester i v ošetřovatelské praxi samotné 
v jednotlivých zemích znesnadňuje spolupráci na různých úrovních: v rámci multidisciplinární spolupráce 
v klinické praxi, mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vzdělávání a inovací v Evropě, v rámci 
mezinárodní mobility sester.  
V této rozsáhlé mezinárodní studii se zabýváme studijními programy pro vzdělávání sester a jejich 
výukovými osnovami týkajícími se oblasti zajišťování farmakoterapie a farmaceutické péče. Zajímáme se 
také o kompetence studentů závěrečných ročníků, u nichž se očekává, že budou již v blízké době tuto 
oblast péče zajišťovat jako kvalifikované sestry nebo sestry specialistky. Studie bude probíhat ve čtrnácti 
různých evropských zemích.  
Účast v projektu pro Vás znamená vyplnění elektronického dotazníku, který bude vyžadovat přibližně 
30 minut Vašeho času. Pro účely tohoto sběru dat byly vyvinuty webové stránky umožňující vyplnění 
dotazníku i v několika časových úsecích, tzn. odpovědi je možné případně uložit a pokračovat později. 
Na některé otázky je také možné odpovědět opakovaně, např. za účelem získání vyššího skóre v části 
zabývající se znalostmi (pokud se tak rozhodnete). 
 
Zajištění projektu 
Tato studie je součásti projektu DeMoPhaC (Development of a Model for Nurses’ role in interprofessional 
Pharmaceutical Care), zajišťovaného konsorciem, jehož členy jsou University of Antwerp (Belgie), 
Univerzita Karlova (Česká republika), Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg (Německo), University 
of Peloponnese (Řecko), University of Pécs (Maďarsko), Anaste Assiciazione Nazionale Strutture per I 
Terza Età (Itálie), University of Applied Sciences Utrecht (Nizozemsko), University St Kliment Ohridski 
Bitola (Severní Makedomie), Østfold University College (Norsko), Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra (Portugalsko), Slovenská Zdravotnická Univerzita v Bratislave (Slovensko), Univerza Na 
Primorskem Universit Del Litorale (Slovinsko), Unversidad De Alicante (Španělsko), Swansea University 
(Velká Británie). Více informací o projektu DeMoPhaC najdete prostřednictvím následujícího odkazu  
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Dobrovolná účast  
Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná a máte plné právo svou účast odmítnout. Právo souhlasit 
s účastí nebo účast odmítnout není omezeno časem. Pokud s účastí budete souhlasit, doporučujeme, 
abyste si tyto informace stáhli do svého PC a uložili. Před zahájením vlastního dotazníkového šetření 
budete požádáni o potvrzení souhlasu zaškrtnutím políčka “souhlas s účastí”.  
 
Svou účast ve studii, máte také právo kdykoli ukončit, i po vyjádření předchozího souhlasu s účastí, a to 
bez udání důvodů. Rozhodnutí o ukončení účasti vám nezpůsobí žádnou újmu ani ztrátu výhod. Rovněž 
to neovlivní Vaše hodnocení nebo případný přístup k dalším šetřením. 
 
Vaši účast může být případně ukončena i bez Vašeho výslovného souhlasu z následujících důvodů:  
– nebudete se řídit pokyny pro účast v této studii, 
– bude zřejmé, že nesplňujete nezbytné požadavky pro účast ve studii, 
– oprávněný orgán ukončí studii z jiných, v současné době neznámých důvodů.  

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
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Rizika 
Účast v této studii není spojena s žádnými riziky. 
 
Výhody a kompenzace 
Účast v této studii Vám nezajistí jakékoli přímé benefity. Informace získané tímto šetřením přispějí 
k lepšímu náhledu na výukové osnovy sester v rámci Evropy a kompetence studentů závěrečných 
ročníků studia v oblasti zajišťování farmakoterapie a farmaceutické péče. Na základě získaných informací 
bude zpracována nejen závěrečná zpráva, ale také návrh způsobu vyhodnocování kompetencí v této 
oblasti s cílem poskytnout oporu pro vzdělávací proces, stejně jako např. mobilitu sester 
na mezinárodním pracovním trhu. Za účast v tomto šetření není poskytována žádná kompenzace. 
Výsledky šetření bude možné konzultovat po ukončení studie prostřednictvím následujících odkazů: 
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac a https://www.demophac.nuphac.eu.  
 
Ochrana soukromí  
Vaše identita a účast v této studii budou považovány za přísně důvěrné. Vaše identifikace při publikaci 
výsledků tohoto šetření nebude možná žádným způsobem. Abychom mohli poskytnout zpětnou vazbu 
(těm, kdo si tuto možnost zvolí), osobní údaje budou pseudonymizovány (jméno/e-mail budou nahrazeny 
kódem). Po poskytnutí zpětné vazby všem registrovaným účastníkům, bude odstraněn tzv. registr 
(soubor propojující osobní údaj s příslušným kódem) a s daty již bude možné zacházet jenom ve zcela 
anonymizované podobě. K tomuto dojde přibližně 1 rok po ukončení tohoto šetření. Do té doby však 
osobní údaje (v případě registrace) nebudou použity jinak, než jak je uvedeno výše (poskytnutí zpětné 
vazby registrovaným uživatelům). Anonymizované údaje pak budou uloženy zabezpečené po dobu 20 let 
Univerzitou v Antverpách v Belgii.  
Pokud budete souhlasit s účastí v tomto šetření, znamená to, že souhlasíte s použitím kódovaných dat 
pro výše uvedené účely. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, na které je odkazováno v těchto 
informacích, máte právo kdykoli (za předpokladu, že registr ještě nebude do té doby odstraněn) 
bezplatně Vaše údaje zobrazit a nesprávné a/nebo neúplné údaje upravit. Je možné také požádat, aby 
Vámi odevzdané údaje nebyly dočasně zpracovány (s výjimkou zákonem stanovených případů), dokud 
nebude k dispozici ověřená verze Vámi odevzdaných dat.  
 
Pro zajištění výše popsaného budou mít k osobním údajům (registrovaných uživatelů) přístup pouze níže 
uvedení vědečtí pracovníci působící na Univerzitě v Antverpách (koordinátor projektu), kteří za nakládání 
s osobními údaji v tomto projektu zodpovídají:  
- Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
- Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be  
- Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be  
 
Pro účely analýzy dat v jednotlivých zemích budou příslušným koordinátorům projektu zpřístupněna 
pouze data v anonymizované podobě. Kontaktní údaje na příslušného koordinátora projektu jsou níže 
součásti těchto informací. 
 
O požadavcích na zajištění sběru dat a zacházení s osobními údaji informovala Univerzita v Antverpách 
také fa WEBIT (registrována v Antverpách, v Belgii) zajišťující tvorbu webových stránek, které budou 
pro toto šetření využity. Z důvodu náležitého ošetření ochrany soukromí byl proces zacházení s daty 
ošetřen smlouvou mezi těmito dvěma subjekty. 
 
Pokud změníte názor a rozhodnete se z projektu, i přes dříve udělený souhlas, odstoupit, pro odvolání 
dříve uděleného souhlasu využijte kontakt na manažerku projektu Elyne De Baetselier prostřednictvím 
e-mailové adresy Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be. Odvolání souhlasu je možné bez udání důvodu. 
V případě odvolání souhlasu nebudou Vaše data dále využívána pro následující analýzy. Odvolání 
souhlasu se však netýká analýz provedených do té doby či managementu dat, na které se udělení 
Vašeho souhlasu nevztahuje.  
 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
https://www.demophac.nuphac.eu/
mailto:Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be
mailto:Tinne.Dilles@uantwerpen.be
mailto:Bart.VanRompaey@uantwerpen.be
mailto:Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be
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Případné další otázky týkající se Vašich práv nebo ochrany a zpracování osobních údajů na Univerzitě 
v Antverpách můžete směrovat na kancelář pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové 
adresy privacy@uantwerpen.be. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nezávisle monitoruje 
dodržování opatření pro ochranu osobních údajů na této univerzitě. 
 
Pokud dospějete k závěru, že s Vašimi osobními údaji není zacházeno v souladu s platným právem, máte 
možnost podat stížnost Komisi pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje jsou k dispozici 
prostřednictvím www.privacycommission.be). V takovém případě však doporučujeme nejdříve 
kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (viz výše). Mnohé problémy a nedorozumění jsou 
vyřešena touto cestou. 
 
Opětovné použití údajů 
V zájmu optimálního využití všech dat tohoto šetření mohou být soubory dat případně opět použity 
pro další analýzu v pozdější fázi. Pro tyto účely zaručujeme stejnou ochranu dat a soukromí, jako tomu 
bude v případě počátečního sběru dat. 
 
Etická komise  
Návrh této studie byl posouzen nezávislou etickou komisí. Souhlas s realizací této části projektu byl 
vydán 18. prosince 2020 Etickým poradním výborem pro sociální a humanitní vědy Univerzity 
v Antverpách (koordinátor projektu). 
 
Kontakty v případě dotazů  
Pro další informace můžete kdykoli kontaktovat koordinátora projektu ve Vaší zemi (Mgr. Jana 
Heczkovou, Ph.D., přednostka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, 1.LF UK), s využitím následujícího 
kontaktu: jana.heczkova@lf1.cuni.cz. 
 
Je možné kontaktovat také koordinátory celého projektu na Univerzitě v Antverpách v Belgii pomocí 
následující e-mailové adresy: Nuphac@uantwerpen.be. V takovém případě, prosím, napište e-mail 
anglicky, použijte uvedenou e-mailovou adresu a v předmětu uveďte „DEMOPHAC PARTICIPANT 
QUESTION“.  
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