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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
 

Συγχρονική αξιολόγηση των προγραμμάτων Νοσηλευτικής εκπαίδευσης και δεξιότητες των 
φοιτητών Νοσηλευτικής στη δι-επαγγελματική φαρμακευτική φροντίδα    

 
Πριν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος στην παρούσα μελέτη, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το 
έντυπο.  
 
Περιγραφή σκοπού και διάρκειας της μελέτης  
Ο ρόλος των Νοσηλευτών στη διεπαγγελματική φαρμακευτική φροντίδα, δεν είναι σαφής και διαφέρει 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Ομοίως, στη νοσηλευτική εκπαίδευση, η ξεκάθαρη περιγραφή 
προδιαγεγραμμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων στη φαρμακευτική φροντίδα απουσιάζει  από τις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και τα προγράμματα σπουδών στη φαρμακευτική φροντίδα διαφέρουν 
σημαντικά. Επιπλέον, ο συνδυασμός των αναγκών της αγοράς εργασίας με αυτές της κοινωνίας είναι 
ανεπαρκής. Η έλλειψη διαφάνειας και αναγνώρισης, σε συνδυασμό με τις αποκλίσεις μεταξύ των χωρών 
στη νοσηλευτική πρακτική και τη νοσηλευτική εκπαίδευση, εμποδίζει τη διεπαγγελματική συνεργασία 
στην καθημερινή κλινική πρακτική, τη διακρατική συνεργασία στην έρευνα, την εκπαίδευση και την 
καινοτομία στην Ευρώπη και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού φοιτητών της νοσηλευτικής και 
νοσηλευτών.   
Σε αυτή την εκτεταμένου εύρους διεθνή μελέτη, διερευνούμε τα προγράμματα σπουδών της 
νοσηλευτικής, όσον αφορά τη φαρμακευτική φροντίδα. Επίσης, θα αξιολογηθούν οι δεξιότητες/ 
ικανότητες των τελειόφοιτων φοιτητών, οι οποίοι αναμένεται να έχουν προετοιμασμένοι επαρκώς ώστε 
να λειτουργήσουν ως πιστοποιημένοι νοσηλευτές απέναντι στη φαρμακευτική φροντίδα, στο προσεχές 
μέλλον. Η μελέτη θα λάβει χώρα σε 14 διαφορετικές χώρες και στην Ευρώπη ως σύνολο.  
Πρόκειται για εφάπαξ συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που απαιτεί περίπου 30 λεπτά από 
το χρόνο σας. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, έχει 
δημιουργηθεί ιστότοπος. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτό να διακόψετε και να συνεχίσετε το 
ερωτηματολόγιο, όπως και να απαντήσετε περισσότερες από μία φορές ένα μέρος των ερωτήσεων, ώστε 
για παράδειγμα, να επιτύχετε υψηλότερο σκορ στις ερωτήσεις γνώσεων. Στον ιστότοπο, μπορείτε να 
συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με αυτά άλλων φοιτητών της χώρας σας, καθώς και με αυτά των 
φοιτητών  από τις υπόλοιπες 13 Ευρωπαϊκές χώρες.  
 
Αναθέτουσα αρχή   
Αυτή η μελέτη έχει ανατεθεί από την κοινοπραξία του έργου DeMoPhaC (Development of a Model for 
Nurses’ role in interprofessional Pharmaceutical Care/Ανάπτυξη ενός Μοντέλου για το ρόλο των 
Νοσηλευτών στη διεπαγγελματική Φαρμακευτική Φροντίδα), μία κοινοπραξία ειδικών με μέλη από το 
Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Καρόλου (Τσεχική Δημοκρατία), το 
Πανεπιστήμιο Μάρτιν Λούθερ του Halle-Wittenberg (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Pécs (Ουγγαρία), το Anaste Assiciazione Nazionale Strutture per I Terza 
Età (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ουτρέχτης (Ολλανδία), το Πανεπιστήμιο  St 
Kliment της Οχρίδας της Μπίτολα (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), το Østfold University College 
(Νορβηγία), το Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο Ιατρικής της 
Σλοβακίας στη Μπρατισλάβα (Σλοβακία), το  Πανεπιστήμιο Na Primorskem Universit Del Litorale 
(Σλοβενία), το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε (Ισπανία) και το Πανεπιστήμιο Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο). 
Περισσότερες πληροφορίες γύρω από το DeMoPhaC μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: 
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Εθελοντική συμμετοχή  
Η συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη είναι αυστηρά εθελοντική και διατηρείτε το δικαίωμα άρνησης 
συμμετοχής σε αυτή. Ανά πάσα στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στη μελέτη ή να 
διακόψετε τη συμμετοχή σας. Εφόσον αποδεχτείτε να λάβετε μέρος σε αυτή τη μελέτη, κατεβάστε το 
παρόν φύλλο πληροφοριών και φυλάξτε το στον υπολογιστή σας. Στην έναρξη της διαδικτυακής έρευνας 
θα σας ζητηθεί να κάνετε κλικ σε ένα ειδικό πλαίσιο, δηλώνοντας έτσι ότι συναινείτε να συμμετάσχετε. 
 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
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Οι ερευνητές μπορούν να τερματίσουν τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να λάβουν 
τη ρητή έγκρισή σας, για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
 
- δεν λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες συμμετοχής σε αυτή τη μελέτη. 
- γίνεται σαφές ότι δεν συμμορφώνεστε με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη μελέτη. 
- η αρμόδια αρχή διακόπτει τη μελέτη για άλλους, επί του παρόντος άγνωστους λόγους. 
 
Έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη συμμετοχή σας στη μελέτη ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά τη 
συγκατάθεσή σας για συμμετοχή. Δεν απαιτείται να ενεργοποιήσετε τη διακοπή της συμμετοχής σας  Η 
απόφαση να διακόψετε τη συμμετοχή σας δεν θα σας προκαλέσει ζημιά ή απώλεια παροχών. Επίσης, 
δεν θα επηρεάσει την αξιολόγησή σας ή την διεξαγωγή περαιτέρω μελετών. 
 
Κίνδυνοι και ενοχλήσεις 
Η συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη δεν σχετίζεται με κινδύνους ή δεν δημιουργεί κάποια ενόχληση. 
 
Οφέλη και αποζημίωση 
Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι, εάν συναινείτε να λάβετε μέρος σε αυτήν τη μελέτη, θα υπάρξει 
κάποιο άμεσο όφελος για εσάς. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτήν τη μελέτη συμβάλλουν 
στην καλύτερη κατανόηση των προγραμμάτων σπουδών νοσηλευτικής στην Ευρώπη και των 
ικανοτήτων φαρμακευτικής φροντίδας των τελειοφοίτων φοιτητών νοσηλευτικής. Με βάση τις 
ληφθείσες πληροφορίες, θα αναπτυχθεί μια τελική αξιολόγηση για την αξιολόγηση των ικανοτήτων στη 
φαρμακευτική περίθαλψη, ως καθοδήγηση για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης των νοσηλευτών, ως 
εργαλείο για τους εκπαιδευτές τους, για τη συγκριτική αξιολόγηση και την κινητικότητα εργαζομένων 
νοσηλευτών. Δεν παρέχουμε αποζημίωση για τη συμμετοχή σε αυτήν την έρευνα. Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τα αποτελέσματα της μελέτης μετά τον τερματισμό της μέσω του 
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac  και https://www.demophac.nuphac.eu.  
 
Προστασία του απορρήτου σας 
Η ταυτότητά σας και η συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη θα αντιμετωπίζονται αυστηρά εμπιστευτικά. 
Δεν θα αναγνωριστείτε με το όνομα ή με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρίσιμο τρόπο στα αρχεία, στα 
αποτελέσματα και στις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με αυτήν τη μελέτη. Τα προσωπικά σας δεδομένα 
θα έχουν ψευδώνυμα (που σημαίνει ότι το όνομα / η διεύθυνσή σας θα αντικατασταθεί από έναν 
κωδικό) προκειμένου να μπορείτε να λάβετε σχόλια σχετικά με την αξιολόγηση. Αφού κοινοποιήσουμε 
τα αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες, θα διαγράψουμε το βιβλίο κωδικών (το αρχείο όπου 
αποθηκεύουμε το όνομα / τη διεύθυνσή σας και τον αντίστοιχο κωδικό) και θα διαχειριστούμε τα 
δεδομένα σας ανώνυμα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί περίπου 1 έτος μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. 
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατηρηθούν περισσότερο από όσο απαιτείται 
για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν τη φόρμα. Τα ανώνυμα δεδομένα σας θα 
αποθηκευτούν για 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, με ασφαλή τρόπο. 
Εάν συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν τη μελέτη, αυτό σημαίνει ότι επιτρέπετε τη χρήση των 
κωδικοποιημένων δεδομένων σας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτήν τη φόρμα, έχετε το δικαίωμα 
ανά πάσα στιγμή - εφόσον δεν έχει διαγραφεί το βιβλίο κωδικών - να βλέπετε τα προσωπικά σας 
δεδομένα δωρεάν και να κάνετε διορθώσεις ανά πάσα στιγμή δωρεάν σε λανθασμένα ή / και ελλιπή 
προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε προσωρινά τα 
προσωπικά σας δεδομένα (εκτός από ορισμένες νομικά καθορισμένες περιπτώσεις) έως ότου 
επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. 
 
Για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται σε αυτήν τη φόρμα, οι ακόλουθοι ερευνητές του 
Πανεπιστημίου της Αμβέρσας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας 
δεδομένα θα υποβάλλονται πάντα σε επεξεργασία υπό την ευθύνη των: 
Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be   
- Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be  
- Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be  

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
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Το «WEBIT», ένας προγραμματιστής, εγγεγραμμένος στην Αμβέρσα του Βελγίου, είναι ο 
προγραμματιστής του ιστότοπου που θα χρησιμοποιηθεί για να επεξεργαστεί το πρόγραμμα σπουδών 
της νοσηλευτικής και τις ικανότητές σας στη φαρμακευτική περίθαλψη. Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας 
έχει δώσει εντολή στο WEBIT να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε αυτήν 
τη μελέτη. Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας φροντίζει το απόρρητο των συμμετεχόντων και, ως εκ 
τούτου, έχει γίνει συμφωνία επεξεργαστίας δεδομένων με τις απαραίτητες συμφωνίες μεταξύ του 
Πανεπιστημίου και του προγραμματιστή της ιστοσελίδας. 
Τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν στους τοπικούς ερευνητές της χώρας σας. Αυτός / αυτή θα έχει 
πρόσβαση μόνο στα ανώνυμα δεδομένα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του / της βρίσκονται παρακάτω, 
στην τελευταία σελίδα αυτού του εγγράφου. 
 
Εάν έχετε δώσει την άδειά σας, αλλά αλλάξετε γνώμη αργότερα, θα μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε 
την άδειά σας, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε, αναφέροντας το στην Elyne De Baetselier μέσω 
της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be . Εάν αποσύρετε τη 
συγκατάθεσή σας, οι ερευνητές δεν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για 
τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν τη φόρμα. Ωστόσο, η ανάκληση δεν επηρεάζει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση της 
συγκατάθεσής σας ή της επεξεργασίας δεδομένων που μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη 
συγκατάθεσή σας. 
 
Για επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, μπορείτε επίσης να 
επικοινωνείτε πάντα με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου privacy@uantwerpen.be. Η αρχή αυτή παρακολουθεί ανεξάρτητα τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία περί απορρήτου στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. 
 
Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα και σύμφωνα 
με τις νομικές απαιτήσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται μέσω: 
www.privacycommission.be). Σε περίπτωση καταγγελιών, ωστόσο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε 
πρώτα με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Συχνά τυχόν προβλήματα ή παρεξηγήσεις μπορούν 
εύκολα να επιλυθούν με αυτόν τον τρόπο. 
 

Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων 
Για τη βέλτιστη χρήση όλων των συλλεγόμενων ερευνητικών δεδομένων, το σύνολο των δεδομένων 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους ερευνητικούς σκοπούς σε μεταγενέστερο στάδιο. 
Εγγυόμαστε με τον ίδιο προσεκτικό χειρισμό των παρεχόμενων δεδομένων όπως και για την αρχική 
συλλογή. 
 
Επιτροπή δεοντολογίας 
Αυτή η μελέτη αξιολογήθηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας, την Ηθική Συμβουλευτική 
Επιτροπή Κοινωνικών και Ανθρωπίνων Επιστημών, η οποία εξέδωσε θετική απόφαση για την 
υλοποίηση της στις 18 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Επαφές σε περίπτωση ερωτήσεων που σχετίζονται με τη μελέτη 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή της χώρας σας: 
Belgium (Elyne De Baetselier): Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
Czech Republic (Jana Heckzova): jana.heczkova@lf1.cuni.cz  
Germany (Gero Langer): gero.langer@medizin.uni-halle.de    
Greece (Styliani Tziaferi): stylianitziaferi216@gmail.com  
Hungary (Dorina Pusztai): dorina.pusztai@etk.pte.hu  
Italy (Alba Malara): albamalara@gmail.com  
North-Macedonia (Izabela Filov): belafilov@gmail.com 

mailto:Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be
mailto:jana.heczkova@lf1.cuni.cz
mailto:gero.langer@medizin.uni-halle.de
mailto:stylianitziaferi216@gmail.com
mailto:dorina.pusztai@etk.pte.hu
mailto:albamalara@gmail.com
mailto:belafilov@gmail.com
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The Netherlands (Carolien Sino, Nienke Dijkstra):  
carolien.sino@hu.nl ; Nienke.dijkstra@hu.nl 
Norway (Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Ann Karin Helgesen):  
vigdis.a.grondahl@hiof.no; ann.k.helgesen@hiof.no 
Portugal (Luis Batalha): batalha@esenfc.pt 
Slovakia (Zuzana Kafková) : zuzana.kafkova@szu.sk  
Slovenia (Mirko Prosen): Mirko.Prosen@fvz.upr.si 
Spain (Manuel Lillo-Crespo): manuellillocrespo@gmail.com 
UK (Sue Jordan): s.e.jordan@swansea.ac.uk 
 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας, Βέλγιο: 
Nuphac@uantwerpen.be 
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γράψτε το email σας στα 
Αγγλικά και αναφέρετε με σαφήνεια στο θέμα "ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ DEMOPHAC" 
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