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Tájékoztató a kutatásban résztvevők számára  
 

Az ápolóképzési programok és az ápoló hallgatók kompetenciáinak keresztmetszeti kiértékelése a 

szakmaközi gyógyszeres ellátásban 

 

 
Mielőtt beleegyezik a kutatásban való részvételbe, kérjük, olvassa el a tájékoztatót! 
 
A kutatás céljának és idejének meghatározása 
 
Az ápolók szerepe az interdiszciplináris gyógyszerészeti ellátásban nem átlátható, és Európaszerte 
változó. Hasonlóképpen, az ápolóképzésben hiányzik a gyógyszeres ellátás sajátos tanulási 
eredményeinek világos leírása, valamint tanterve nagyon eltérő. Ezenkívül a munkaerőpiac és a 
társadalom igényeivel való összhang nem kielégítő. Az ápolói gyakorlatot és az ápolóképzést az 
átláthatóság és az elismertség hiánya, valamint az országok közötti eltérés jelentősen befolyásolja. 
Különböző szinten akadályozza az együttműködést: interdiszciplináris együttműködés a klinikai 
gyakorlatban; transznacionális együttműködés a kutatás, az oktatás és az innováció terén Európaszerte; 
az ápolók munkaerő-mobilitása. Ennek eredményeként a betegbiztonság veszélybe kerül, a fejlődés és 
az innováció lelassul, illetve az egészségügyi költségvetés nem a leghatékonyabban kerül felhasználásra. 
Ebben a nagyszabású nemzetközi tanulmányban az ápolói tanterveket vizsgáljuk meg a gyógyszeres 
ellátás vonatkozásában. A tanulmányt Európa 14 különböző országában végezzük. 
Az elektronikus kérdőív kitöltése körülbelül 30 percet igényel. A kérdőív mellé egy weboldal került 
kifejlesztésre, ily módon lehetőség nyílik a kérdőív szüneteltetésére és folytatására, a kérdések egy 
részére többször is lehet válaszolni, hogy pl. magasabb pontszámot kapjon a tudásszint felmérő 
kérdésekre. A weboldalon összehasonlíthatja saját eredményeit az Ön országában élő többi hallgató és 
az Európai Unió 13 országának többi hallgatójáéval. 
 
Fennhatóság 
Jelen tanulmány (DeMoPhaC- modell fejlesztése ápolók számára a gyógyszeres ellátásban)  egy szakértői 
konzorcium megbízásából jött létre több európai ország részvételével. A konzorcium tagjai a következők: 
University of Antwerp (Belgium), Univerzita Karlova (Csehország), Martin-Luther-Universitaet Halle-
Wittenberg (Németország), University of Peloponnese (Görögország), University of Pécs (Magyarország), 
Anaste Assiciazione Nazionale Strutture per I Terza Età (Olaszország), University of Applied Sciences 
Utrecht (Hollandia), University St Kliment Ohridski Bitola (Észak- macedónia), Østfold University College 
(Norvégia), Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugália), Slovenska Zdravotnicka Univerzit v 
Bratislave (Szlovákia), Univerza Na Primorskem Universit Del Litorale (Szlovénia), Unversidad De Alicante 
(Spanyolország), Swansea University (Egyesült Királyság). További információk a konzorciumról: 
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Önkéntes részvétel 
A tanulmányban való részvétel szigorúan önkéntes, joga van megtagadni a részvételt. Bármikor 
lehetősége van részt venni a tanulmányban, vagy abbahagyni a részvételt. 
Ha elfogadja, hogy részt vesz a tanulmányban, töltse le ezt az adatlapot számítógépére megőrzés 
céljából, és az online felmérés elején jelölje be a négyzetet, hogy beleegyezik a részvételbe. 
 
A kutatók bármikor véget vethetnek az Ön részvételének, az Ön beleegyezése nélkül is a következő okok 
miatt: 
 
- nem veszi figyelembe a tanulmányban való részvételre vonatkozó utasításokat; 
- kiderül, hogy nem felel meg a vizsgálatban való részvételhez szükséges követelményeknek; 
- a kinevezésre jogosult hatóság egyéb, jelenleg ismeretlen okok miatt félbeszakítja a tanulmányt. 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac


 

Information document for participants: Cross-sectional evaluation of nurse educational programs and competences of nursing students in 
interprofessional pharmaceutical care        
Page 4 of 5 

Önnek joga van bármikor beszüntetni a tanulmányban való részvételét, még akkor is, ha beleegyezik a 
részvételbe. A részvételének megszüntetéséről szóló döntés nem okoz Önnek semmilyen kárt vagy 
előnyvesztést, nem befolyásolja az értékelését vagy a további tanulmányokat. 
 
Kockázatok és kellemetlenségek 
A tanulmányban való részvétel nem jár semmilyen kockázattal vagy kellemetlenséggel. 
 
Benefits and compensation 
Nem tudjuk garantálni, hogy ha beleegyezik a tanulmányban való részvételbe, az közvetlen előnyt fog 
jelenteni az Ön számára. A tanulmányból nyert információk hozzájárulnak az ápolói tantervek és a 
végzett ápoló hallgatók gyógyszeres ellátásban való kompetenciáinak jobb megértéséhez. A megszerzett 
információk alapján kidolgozunk egy végső értékelést a gyógyszeres ellátás kompetenciáinak 
értékelésére, útmutatásként az ápolóképzés értékelésére, az ápoló képzésben részt vevő oktatók 
számára, és az ápolói munkaerő mobilitásának eszközére. A kutatásban való részvételért nem nyújtunk 
ellentételezést. A vizsgálat eredményei a tanulmány befejezése után tekinthetők meg a 
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac és a  via https://www.demophac.nuphac.eu.  
 
Személyazonosság védelme 
Személyazonosságát és a tanulmányban való részvételét szigorúan bizalmasan kezeljük. A tanulmányhoz 
kapcsolódó fájlokban, eredményekben és publikációkban nem fogják névvel vagy bármilyen más 
felismerhető módon beazonosítani. Személyes adatait álnévvé változtatjuk (ami azt jelenti, hogy nevét / 
címét kóddal helyettesítjük) annak érdekében, hogy visszajelzést adhassunk az értékelésről. Miután az 
eredményeket közöltük az összes résztvevővel, töröljük a kódkönyvet (azt a fájlt, ahová elmentjük a 
nevét / címét és a megfelelő kódot), és névtelenül kezeljük adatait. A felmérés vége kb. egy év múlvára 
detektálható. Személyes adatait semmiképpen sem tároljuk tovább, mint amennyi a jelen 
tájékoztatóban leírt célokhoz szükséges. Anonimizált adatait további 20 éven keresztül biztonságos 
módon tároljuk az Antwerpeni Egyetemen (Belgium). 
Ha vállalja, hogy részt vesz ebben a tanulmányban, az azt jelenti, hogy engedélyezi kódolt adatainak 
felhasználását a fent leírt célokra. A tájékoztatóban említett személyes adatok feldolgozásának 
összefüggésében Önnek bármikor joga van - mindaddig, amíg a kódkönyvet nem törlik - ingyenesen 
megtekinteni személyes adatait, és bármilyen hibás és / vagy hiányos Önre vonatkozó személyes adatot 
bármikor ingyenesen kijavíttatni. Kérheti azt is, hogy ideiglenesen ne dolgozzuk tovább az Ön személyes 
adataival (kivéve számos törvényesen meghatározott esetet), amíg nem ellenőrizzük személyes 
adatainak pontosságát. 
 
A leírt célok elérése érdekében az Antwerpeni Egyetem következő kutatói hozzáférhetnek az Ön 
személyes adataihoz. Személyes adatait mindig az ő felelősségükre dolgozzuk fel: 
- Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
- Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be  
- Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be  
 
A belgiumi Antwerpenben bejegyzett ‘WEBIT’ webfejlesztő annak a weboldalnak fejlesztője, amely a 
kutatáshoz szükésges kérdőív létrehozásáért felelős. Az Antwerpeni Egyetem utasította a WEBIT-et, 
hogy dolgozza fel a tanulmányban résztvevők személyes adatait. Az Antwerpeni Egyetem gondoskodik a 
résztvevők magánéletéről, ezért adatfeldolgozói megállapodást kötöttek a szükséges megállapodásokkal  
a weboldal fejlesztőivel. 
 
Adatait megosztjuk országa helyi kutatóival, azonban ssak az Ön névtelen adataihoz férhetnek hozzá. 
Elérhetőségei megtalálhatók a dokumentum utolsó oldalán. 
 
Ha beleegyezett a kutatásban való részvételbe, de később meggondolja magát, akkor bármikor 
visszavonhatja engedélyét, indoklás nélkül, jelentve erről az Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be email 
címen. Ha visszavonja beleegyezését, a kutatók nem használják tovább az Ön személyes adatait a 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
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tájékoztatóban leírt célokra. A visszavonás azonban nem érinti az Ön beleegyezése visszavonása előtt 
már megtörtént adatkezelés vagy az Ön beleegyezése nélkül elvégezhető adatkezelés jogszerűségét. 
 
Ha további kérdései vannak az Ön jogaival és az Antwerpeni Egyetemen folytatott személyes adatainak 
feldolgozásával kapcsolatban, akkor bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi felelősünkkel a 
privacy@uantwerpen.be e-mail címen. Ez a tiszt függetlenül ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályok 
betartását az Antwerpeni Egyetemen. 
 
Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait nem kezelik törvényesen és a törvényi előírásoknak 
megfelelően, akkor joga van panaszt benyújtani az Adatvédelmi Bizottsághoz (elérhetőségei a következő 
címen érhetők el: www.privacycommission.be). Panasz esetén azonban azt javasoljuk, hogy először 
forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Gyakran bármilyen probléma vagy félreértés könnyen 
megoldható így. 
 
Az adatok újrafelhasználása 
Az összes összegyűjtött kutatási adat optimális felhasználása érdekében az adathalmazokat később 
felhasználhatja más kutatási célokra is. Ezúton garantáljuk a rendelkezésre bocsátott adatok ugyanolyan 
körültekintő kezelését, mint a kezdeti gyűjtés esetében. 
 
Etikai Bizottság 
Ezt a tanulmányt egy független belga etikai bizottság, a Társadalmi és Humán Tudományok Etikai 
Tanácsadó Bizottsága értékelte, amely 2020. december 18-án kedvező véleményt adott. 
 
Kapcsolat a tanulmányhoz kapcsolódó kérdések esetén 
További információkért bármikor felveheti a kapcsolatot országa kutatójával: 
 
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 
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 
 
Kapcsolatba léphet a belga Antwerpeni Egyetem kutatóival is: Nuphac@uantwerpen.be címen. 
Ha ezt az e-mail címet használja, kérjük, e-mailjét angol nyelven írja, és a tárgy mezőbe a következőt írja: 
„DEMOPHAC PARTICIPANT QUESTION” .
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