Vážené kolegyně / Vážení kolegové

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK si Vás dovoluje pozvat k účasti na mezinárodním
výzkumném šetření organizovaném v rámci projektu DeMoPhaC (Development of a Model for nurses’ role
in interprofessional Pharmaceutical Care).
Cílem tohoto šetření je posouzení návrhu možných kompetencí sestry v celém procesu podávání
léčivých přípravků a farmakoterapie během zajišťování zdravotní i zdravotně sociální péče, a to
z pohledu lékařů, farmaceutů a sester samotných.
Projekt je organizován Univerzitou v Antverpách a probíhá v celkem 14 evropských zemích včetně
České republiky. Navazuje na již provedená šetření tohoto (https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac) i
předchozího projektu EuPRoN (https://www.nuphac.eu/eupron-project-page). Na jejich základě bylo
definováno 7 kompetenčních oblastí, včetně dílčích činností, na nichž sestry v celém procesu
farmakoterapie, nad rámec vlastní aplikace léčiv, v různém rozsahu participují, či by případně
participovat mohly.
Výsledky budou použity pro vytvoření (v současné době nejasného a chybějícího) modelu role sestry a její
optimální participace v multidisciplinárním týmu v procesu podávání léčivých přípravků a zajišťování
farmakoterapeutické či farmaceutické péče. Model by měl sloužit nejen jako základ pro optimální
fungování mezioborové spolupráce, ale také pro definování kompetencí, nároku na vzdělávání či
podmínek mobility na pracovním trhu v evropském kontextu.
Z Vaší strany znamená účast vyplnění elektronického dotazníku. Váš názor je pro nás nesmírně
důležitý, neboť podrobnější šetření v této oblasti zatím nebylo provedeno. Účast je však samozřejmě
dobrovolná.
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Jsme si vědomi Vašeho pracovního vytížení i skutečnosti, že posouzení činnosti v této oblasti nemusí
být zcela jednoduché a odpovědi si můžete chtít nejprve promyslet. Z toho důvodu jsou k dispozici dvě
formy dotazníku. Záleží na Vás, která forma Vám bude lépe vyhovovat.
Dotazník je možné vyplnit:
1) on-line na níže uvedeném odkazu:

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5sEoQPtybwEBev3
2) v pdf verzi dotazníku, kterou zasíláme v příloze.
On-line verze nevyžaduje stažení dotazníku do PC. Rozpracovaný dotazník však není možné uložit, a je
potřeba jej po vyplnění ihned odeslat.
PDF verze, po stažení do PC a otevření pomocí Acrobat Reader nebo MS Edge, umožňuje odpovědi
ukládat (tlačítko „Uložit“ nebo Ctrl+S), a dotazník dokončit i v několika kratších časových úsecích.
Následně je možné odeslat přímo pdf verzi nahráním do on-line uložiště dostupného na následujícím
odkazu (kde je také dostupná uvedená pdf verze dotazníku) https://dotazniky.lf1.cuni.cz/utpo-1/
či odpovědi přepsat přímo do elektronické verze dostupné na výše uvedeném odkazu.
Dotazník je určený lékařům, farmaceutům a sestrám. Informace o dotazníkovém šetření je tedy možné
dále předat komukoli dalšímu z těchto profesních skupin.
Ochranu osobních údajů zajišťuje Univerzita v Antverpách v souladu s platným EU a belgickým právem.
Vyplněním a odesláním dotazníku souhlasíte se zpracováním kódovaných dat k výše uvedeným účelům,
nebude je však možné spojit s Vašim jménem nebo jakýmikoliv jinými identifikačními údaji. Souhlas se
šetřením vydala etická komise Univerzity v Antverpách 27.8.2019. Pro více informací je možné využít
níže uvedených kontaktů na koordinátora pro Českou republiku, přednostku Ústavu teorie a praxe
ošetřovatelství 1.LF UK.

Zároveň si Vás dovolujeme oslovit s možností účasti na dalších šetřeních v této oblasti zdravotní péče
či spolupráce v rámci národní rady konsorcia NuPhaC (https://www.nuphac.eu/nuphac-missionstatement). Pro vyjádření zájmu o spolupráci je možné využít e-mailovou adresu nuphac.cz@lf1.cuni.cz
nebo dalších níže uvedených kontaktních údajů. Případným spolupracovníkům bychom následně
poskytli podrobnější informace.
S pozdravem a poděkováním za spolupráci
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