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INFORMAČNÝ DOKUMENT PRE ÚČASTNÍKOV  
 

Prierezové hodnotenie vzdelávacích programov v ošetrovateľstve a kompetencií študentov 
ošetrovateľstva v interprofesijnej farmaceutickej starostlivosti 

 
Predtým ako sa zúčastníte na našej štúdii sa prosím oboznámte s nasledujúcimi informáciami. 
 
Cieľ a trvanie štúdie 
Úloha sestier v rámci interdisciplinárnej farmaceutickej starostlivosti nie je jasne určená a líši sa medzi 
jednotlivými európskymi krajinami. Môžeme konštatovať, že vo vzdelávaní sestier v oblasti  
farmaceutickej starostlivosti chýba jasný popis konkrétnych výsledkov vzdelávania a učebné osnovy 
farmaceutickej starostlivosti sa medzi sebou veľmi líšia, čo má vplyv na nedostatočný súlad s potrebami 
trhu práce a spoločnosti. Na ošetrovateľskú prax a vzdelávanie sestier má veľký dopad nedostatok 
transparentnosti a uznania, ako aj rozdiely medzi jednotlivými krajinami. To zároveň bráni spolupráci na 
rôznych úrovniach: interdisciplinárnej spolupráci v klinickej praxi; nadnárodnej spolupráci v oblasti 
výskumu, vzdelávania a inovácií v Európe; pracovnej mobilite sestier a mobilite študentov 
ošetrovateľstva.  
V tejto rozsiahlej medzinárodnej štúdii skúmame učebné osnovy ošetrovateľstva ohľadom 
farmaceutickej starostlivosti. Posudzované budú aj kompetencie študentov posledných ročníkov štúdia 
ošetrovateľstva, od ktorých sa očakáva, že budú v blízkej budúcnosti optimálne pripravení na výkon 
funkcie kvalifikovaných sestier v praxi vrátane farmaceutickej starostlivosti. Štúdia prebieha v štrnástich 
rôznych krajinách a v rámci celej Európy. 
Jedná sa o jednorazový elektronický dotazník, ktorý vyžaduje asi 30 minút Vášho času. Pre tento 
dotazník bola vyvinutá webová stránka. Týmto spôsobom bude možné pozastaviť a pokračovať vo 
vypĺňaní dotazníka. Na časť otázok možno odpovedať viackrát, napríklad aby ste dosiahli vyššie skóre vo 
vedomostných otázkach. Na tejto webovej stránke budete môcť porovnať svoje vlastné výsledky s 
výsledkami ostatných študentov vo Vašej krajine a s výsledkami študentov v 13 ďalších európskych 
krajinách.  
 
Zadávateľ štúdie  
Zadávateľom tejto štúdie je konzorcium DeMoPhaC (Development of a Model for Nurses’ role in 
interprofessional Pharmaceutical Care – Vypracovanie modelu úlohy sestier v interprofesijnej 
farmaceutickej starostlivosti). Členmi expertného konzorcia sú nasledovné inštitúcie: University of 
Antwerp (Belgicko), Univerzita Karlova (Česká republika), Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg 
(Nemecko), University of Peloponnese (Grécko), University of Pécs (Maďarsko), Anaste Assiciazione 
Nazionale Strutture per I Terza Età (Taliansko), University of Applied Sciences Utrecht (Holandsko), 
University St Kliment Ohridski Bitola (Republika Severné Macedónsko), Østfold University College 
(Nórsko), Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugalsko), Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave (Slovensko), Univerza Na Primorskem Universit Del Litorale (Slovinsko), Unversidad De 
Alicante (Španielsko), Swansea University (Spojené kráľovstvo). Pre viac informácií o projekte DeMoPhaC 
kliknite na tento odkaz https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Dobrovoľná účasť 
Vaša účasť na tejto štúdii je úplne dobrovoľná a máte právo účasť odmietnuť. Kedykoľvek máte možnosť 
buď sa štúdie zúčastniť, alebo svoju účasť prerušiť. 
Ak súhlasíte s účasťou na tejto štúdii, stiahnite si do počítača tento informačný list, aby ste si ho mohli 
uchovať. Na začiatku online dotazníka budete požiadaní, aby ste označením políčka súhlasili s účasťou. 
 
Výskumníci môžu Vašu účasť kedykoľvek ukončiť, a to aj bez vášho výslovného súhlasu, z jedného z 

nasledujúcich dôvodov: 
 
- nedodržiavate na pokyny pre účasť na tejto štúdii; 
- je zrejmé, že nespĺňate potrebné požiadavky na účasť na štúdiu; 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
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- zadávateľ štúdie ukončí štúdiu z iných, v súčasnosti neznámych dôvodov. 
 
Máte právo kedykoľvek prerušiť Vašu účasť na štúdii, a to aj po udelení súhlasu s účasťou. Ukončenie 
účasti nemusíte zdôvodňovať. Rozhodnutie o ukončení účasti nebude mať žiadny negatívny následok. 
Neovplyvní to ani žiadne Vaše hodnotenie či ďalšie štúdium. 
 
Riziko spojené s účasťou na štúdii 
Účasť na tejto štúdii nie je spájaná so žiadnym rizikom. 
 
Výhody spojené s účasťou na štúdii 
Nemôžeme vám zaručiť, že ak súhlasíte s účasťou na tejto štúdii, bude to mať pre Vás priamy prospech. 
Informácie získané z tejto štúdie prispejú k lepšiemu pochopeniu učebných osnov ošetrovateľstva v 
Európe a kompetencií študentov ošetrovateľstva z posledných ročníkov štúdia v oblasti farmaceutickej 
starostlivosti. Na základe získaných informácií bude vypracované záverečné hodnotenie kompetencií 
sestier vo farmaceutickej starostlivosti ako usmernenie k vzdelávania budúcich sestier, ako nástroj pre 
pedagógov v rámci odboru ošetrovateľstvo, na porovnávanie a na účely podpory pracovnej mobility 
sestier. Za účasť na tomto výskume neposkytujeme žiadne náhrady. Výsledky štúdie je možné 
konzultovať po ukončení štúdie na adrese https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac a na adrese 
https://www.demophac.nuphac.eu  
 
Ochrana súkromia a osobných údajov 
S vašou identitou a účasťou v tejto štúdii bude zaobchádzané prísne dôverne. V súboroch, výsledkoch a 
publikáciách týkajúcich sa tejto štúdie Vás nebudú identifikovať podľa mena alebo iným rozpoznateľným 
spôsobom. Vaše osobné údaje budú pseudonymizované (čo znamená, že Vaše meno / adresa bude 
nahradené kódom), aby sme Vám mohli poskytnúť spätnú väzbu k hodnoteniu. Potom, čo budeme 
výsledky oznámime všetkým účastníkom, odstránime číselník (súbor, do ktorého uložíme Vaše meno / 
adresu a korešpondenčný kód) a s Vašimi údajmi budeme zaobchádzať anonymne. To nastane približne 
1 rok po dokončení prieskumu. V žiadnom prípade sa Vaše osobné údaje nebudú uchovávať dlhšie, ako 
je nevyhnutné na účely opísané v tomto formulári. Vaše anonymizované údaje budú zabezpečené počas 
20 rokov na Univerzite v Antverpách v Belgicku. 
Pokiaľ súhlasíte s účasťou na tejto štúdii, znamená to, že autorizujete použitie Vašich kódovaných údajov 
na účely opísané vyššie. V súvislosti so spracovaním osobných údajov uvedeným v tomto formulári máte 
právo kedykoľvek - pokiaľ sa číselník nevymaže - bezplatne nahliadnuť do Vašich osobných údajov a mať 
akékoľvek nesprávne a / alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú opravené bezplatne. Môžete 
tiež požiadať, aby sme dočasne ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje (okrem niekoľkých zákonom 
stanovených prípadov), kým neoveríme správnosť Vašich osobných údajov. 
 
Na dosiahnutie účelov popísaných v tomto formulári budú mať prístup k Vašim osobným údajom 
nasledujúci výskumníci na Univerzite v Antverpách. Vaše osobné údaje budú vždy spracované na ich 
zodpovednosť: 
- Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
- Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be  
- Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be  
 
„WEBIT“, webový vývojár, registrovaný v Antverpách v Belgicku, je vývojárom webových stránok, ktoré 
sa použijú na dopytovanie ohľadom Vašich ošetrovateľských učebných osnovy a Vašich schopností v 
rámci farmaceutickej starostlivosti. Univerzita v Antverpách dala WEBITU pokyn na spracovanie 
osobných údajov účastníkov tejto štúdie. Univerzita v Antverpách sa stará o súkromie účastníkov, a 
preto bola uzavretá zmluva o spracovaní údajov s potrebnými dohodami medzi univerzitou a vývojárom 
webových stránok. 
 
Vaše údaje budú zdieľané s miestnymi výskumníkmi vo Vašej krajine. Daný výskumník bude mať prístup 
iba k Vašim anonymizovaným údajom. Kontaktné údaje výskumníkov sú uvedené nižšie na poslednej 
strane tohto dokumentu. 

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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Pokiaľ ste udelili súhlas, ale neskôr ste si to rozmysleli, môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek bez 
uvedenia dôvodu odvolať tak, že to nahlásite Elyne De Baetselier prostredníctvom e-mailovej adresy: 
Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be . Ak zrušíte Váš súhlas, výskumníci nebudú ďalej používať Vaše 
osobné údaje na účely opísané v tomto formulári. Odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracovania 
údajov, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním Vášho súhlasu, alebo spracovania údajov, ktoré sa môžu 
vykonať bez vášho súhlasu. 
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašich práv a všetkých ďalších záležitostí týkajúcich sa spracovania 
Vašich osobných údajov v rámci Univerzity v Antverpách, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nášho 
referenta ochrany údajov prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@uantwerpen.be . Tento pracovník 
nezávisle monitoruje dodržiavanie právnych predpisov o ochrane súkromia v rámci Univerzity v 
Antverpách. 
 
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané zákonne a v súlade s právnymi 
požiadavkami, máte tiež právo podať sťažnosť komisii pre ochranu osobných údajov (kontaktné údaje sú 
k dispozícii na: www.privacycommission.be ). V prípade sťažností Vám však odporúčame najskôr 
kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov. Týmto spôsobom sa dajú ľahko vyriešiť akékoľvek 
problémy alebo nedorozumenia. 
 
Opätovné použitie dát 
Aby sa optimálne využili všetky zhromaždené výskumné údaje, môžu sa súbory údajov v neskoršej fáze 
znova použiť na iné výskumné účely. Týmto zaručujeme rovnaké opatrné zaobchádzanie s poskytnutými 
údajmi, ako to bolo v prípade počiatočného zhromažďovania. 
 
Etická komisia 
Túto štúdiu posúdila nezávislá etická komisia, Etická poradná komisia pre spoločenské a humanitné 
vedy, ktorá 18. decembra 2020 vydala súhlasné stanovisko. 
 
Kontakty v prípade otázok spojených so štúdiou  
Ohľadom ďalších informácií, kontaktujte výskumníka vo Vašej krajine: 
 
Belgicko (Elyne De Baetselier): Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
Česká republika (Jana Heckzova): jana.heczkova@lf1.cuni.cz  
Nemecko (Gero Langer): gero.langer@medizin.uni-halle.de    
Grécko (Styliani Tziaferi): stylianitziaferi216@gmail.com  
Maďarsko (Dorina Pusztai): dorina.pusztai@etk.pte.hu  
Taliansko (Alba Malara): albamalara@gmail.com  
Republika Severné Macedónsko (Izabela Filov): belafilov@gmail.com 
Holandsko (Carolien Sino, Nienke Dijkstra):  
carolien.sino@hu.nl ; Nienke.dijkstra@hu.nl 
Nórsko (Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Ann Karin Helgesen):  
vigdis.a.grondahl@hiof.no; ann.k.helgesen@hiof.no 
Portugalsko (Luis Batalha): batalha@esenfc.pt 
Slovensko (Zuzana Kafková) : zuzana.kafkova@szu.sk  
Slovinsko (Mirko Prosen): Mirko.Prosen@fvz.upr.si 
Španielsko (Manuel Lillo-Crespo): manuellillocrespo@gmail.com 
Spojené kráľovstvo (Sue Jordan): s.e.jordan@swansea.ac.uk 
 
Môžete sa taktiež obrátiť na výskumníkov z Univerzity v Antverpách v Belgicku: Nuphac@uantwerpen.be  
Napíšte svoj e-mail v angličtine a zreteľne sa uveďte do predmetu správy „DEMOPHAC PARTICIPANT 
QUESTION“. 
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