FITXA D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT DE L'ENQUESTA DE GESTIÓ DEL PROJECTE
STUDENT STRESS TRANINING E-MOBILE MANAGEMENT (SSTEMM). SI US PLAU CONSIDERI
PARTICIPAR EN L’ENQUESTA

Informació general SSTeMM
SSTeMM està finançat per la Unió Europea (UE) i té l’objectiu de desenvolupar un programa de
suport i educació per a estudiants d’infermeria, per ajudar-los a gestionar l’estrès personal mentre
es troben en les pràctiques clíniques i també proporcionar suport educatiu per a infermeres
qualificades que acompanyen i tutoritzan a estudiants d’infermeria durant la pràctica clínica.
Participants en SSTeMM
L’equip SSTeMM està format per tres institucions universitàries d’Irlanda, Espanya i Eslovènia; un
proveïdor d’atenció sanitària internacional amb seu a Irlanda i una empresa alemanya especialitzada
en trobar solucions per a problemes en el lloc de treball.
Rellevància i utilitat de la teva participació en l’enquesta SSTeMM
Com a part del nostre treball per desenvolupar un programa de suport i educació que satisfaci les
necessitats dels estudiants d’infermeria i de les infermeres qualificades, realitzem una enquesta a
Irlanda, Espanya i Eslovènia a infermeres qualificades i estudiants d’infermeria.
La vostra participació en aquesta enquesta ens ajudarà a comprendre millor quins són els estressors
comuns per als estudiants d’infermeria mentre es troben en la pràctica clínica, i quines coses els
proporcionen suport. La vostra opinió és molt important per a nosaltres. Les vostres respostes
ajudaran a l’equip SSTeMM a garantir que el programa de suport i programa SSTeMM estigui centrat
en les necessitats reals de les infermeres i dels estudiants d’infermeria. Podrem comparar els
estressors experimentats a Irlanda, Eslovènia i Espanya i veure si són similars o diferents. També
podem utilitzar aquestes dades per desenvolupar suports específics del país si es necessita.
Repercussió de la meva participació.
L’equip SSTeMM es regeix per la legislació de la UE, aquesta es refereix al Reglament general de
protecció de dades (GDPR). L’enquesta SSTeMM no registra la vostra adreça IP ni utilitza cookies de
seguiment. Com a resultat, la vostra participació és totalment anònima.
És la vostra elecció completar o no l’enquesta. Només empleneu l'enquesta en una ocasió. Un cop
ho hagueu completat obtindreu informació individualitzada sobre què us ajuda a gestionar l’estrès
millor en funció de les vostres respostes. Només us ho donarem a cada participant, l’equip de

SSTeMM no tindrà accés a aquesta informació. A continuació, tindreu l’opció de carregar la vostra
enquesta anònima al servidor SSTeMM. Aleshores, les seves respostes s’afegiran a les de totes les
altres persones que han completat l’enquesta i han acceptat compartir les seves respostes.
L’equip SSTeMM només analitzarà aquestes respostes col·lectivament mitjançant proves
estadístiques.
Utilitat dels resultats
Els resultats generals s’utilitzaran per informar millor el programa de suport i educació. Les
conclusions generals de l'enquesta es presentaran a publicacions acadèmiques d'accés obert i al lloc
web de SSTeMM e.
Temps necessari per la complementació de l’enquesta.
Aquesta enquesta i el consentiment tardarà aproximadament 20 minuts a completar-se.
La informació que proporcioneu serà anònima. Participar en aquest estudi és completament
voluntari i podeu sortir de l’enquesta en qualsevol moment. El fet de completar l’enquesta és una
indicació per part seva que us sentiu plenament informats sobre què significa la vostra participació.
Si decidiu compartir les vostres dades amb l’equip SSTeMM, esteu indicant que esteu d’acord en que
les vostres dades s’incloguin en l’anàlisi i la publicació. .
Si teniu dubtes sobre aquest estudi, no dubteu en contactar amb l’equip de SSTeMM a l’enllaç de
correu electrònic emateo@tecnocampus.cat o crosell@tecnocampus.cat

Si esteu d’acord a participar en aquest estudi de recerca i esteu preparats per completar ara
l’enquesta signeu aquest document. Podeu accedir a l’enquesta amb aquest enllaç.
http://sstemm.eu/survey/

Gràcies per el vostre temps i participació.

