Vážené kolegyně a kolegové,
pod záštitou odborných společností a organizací:
Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM ČLS JEP)
Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM ČLS JEP)
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM ČLS
JEP)
Společnost infekčního lékařství (SIL ČLS JEP)
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí (Avvnzp)
Ministerstvo zdravotnictví - Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání (Hlavní
sestra České Republiky)
Česká asociace sester (ČAS)
Národní systém hlášení nežádoucích událostí (SHNÚ)
Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS)
Unie porodních asistentek (UNIPA)
Česká komora porodních asistentek (ČKPA)
a ve spolupráci s odbornými společnostmi:
Česká chirurgická společnost (ČCHS ČLS JEP)
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS ČLS JEP)
se na Vás dovolujeme obrátit stran reflexe poskytování paliativní péče za
pandemie COVID-19. Dotazník vytvořený v rámci odborného týmu z Lékařské
Fakulty Masarykovy Univerzity Brno a z I. Lékařské Fakulty Karlovy University Praha
cílí na všechny z vás, kteří jste byli zapojeni jakoukoliv formou do práce na
intenzivní péči v době pandemie.
Jsme si vědomi toho, že se na Vás obracíme v náročné době, kdy jsme byli jako
zdravotníci a přímí účastníci poskytování intenzivní péče pacientům s COVID-19,
několik měsíců fyzicky i psychicky intenzivně vytíženi. Je to každopádně ideální
příležitost anonymně reflektovat naše zkušenosti a zátěž při pandemii COVID19 a odpověď každého z vás bude nesmírně cenná.
Dotazník naleznete na tomto odkazu:

https://is.muni.cz/pruzkum/22382
Dotazník je vyplňován prostřednictvím interaktivního formuláře s 39 položkami a s
jednou otevřenou otázkou. Jeho vyplnění nezabere více jak 15–20 minut.
Pokud budete chtít získat výsledky studie, napište, prosím, na email:
prokopova.tereza@fnbrno.cz a po vyhodnocení Vám budou výsledky i publikační

výstup zaslán. Stejně tak neváhejte prosím kontaktovat na výše uvedený mail
hlavního řešitele v případě jakýchkoli dalších dotazů.
Účastí na studii pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu hodnotit proces
poskytování paliativní péče na intenzivní péči v situaci pandemie COVID-19. Naší
prioritou je, aby výsledky nebyly jen dalším z řady dotazníků, který vyplníte, ale
sloužily k cílení edukačních aktivit a dalšího výzkumu.
Ochrana osobních údajů
Vyplněním formuláře se stáváte účastníkem průřezové studie. Dotazník je zcela
anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/a
na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou
využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti poskytování péče. K datům nebude mít
přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou
využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po
statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně
uložena na úložištích Masarykovy univerzity.
Vážené kolegyně a kolegové, velice si vážíme Vaší spolupráce a děkujeme za Váš
čas věnovaný tomuto projektu.
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