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Додаток 1А 

МЕТ:РЕвалуација на периоперативниот срцев ризик: проспективна мултицентрична кохортна 

студија 

MET:Revaluation for Perioperative cArdiac Risk (MET-REPAIR): a prospective, multi-center cohort study 

 

Информација за пациенти 

Драга госпоѓо, драг господине 

Вие сте поканети да земете учество во една обсервациона истражувачка студија која е спонзорирана 

од Европското здружение за анестезија. 

Пред да одлучите дали да земете учество во оваа студија, ние би сакале внимателно да ги прочитате 

следите информации кои ја објаснуваат целта на оваа студија и влијанието на Вашето потенцијално 

учество. 

 

Опис на студијата 

Низ цела Европа, пред операција, пациентите се прашуваат одредени прашања со цел да се процени 

нивната физичка подготвеност и евентуална потреба од  дополнително  тестирање на срцето. Овие 

прашања се користат најмногу заради студии кој ја покажуваат врската меѓу физичката подготвеност и 

несаканите срцеви случувања кои настануваат години подоцна, и најчесто без некоја поврзаност со 

хируршка процедура. Постојат многу малку студии кои ја покажуваат поврзаноста на физичката 

подготвеност и несаканите срцеви случувања кај пациенти кои подлежат на операција. 

 

Што вклучува Вашето учество во студијата? 

Ако се одлучите да учествувате во оваа студија: 

1. Ние ќе ви дадеме да пополните прашалник од две страни кој се однесува на Вашата физичка 

подготвеност 

2. Ќе собереме податоци за Вашата здравствена состојба пред операција од веќе постоечката 

медицинска документација, особено за состојбата на срцето и циркулацијата 

3. Ќе го забележиме било кое несакано случување за време на Вашиот болнички престој од 

болничката медицинска документација 

Учеството во оваа студија нема да влијае на било кој начин на медицинската грижа која ќе ја добиете, 

ниту ќе имате дополнителни интервенции или тестови поврзани со студијата. 

Ако одлучите да не земете учество во оваа студија, тоа нема да влијае на било кој начин на Вашиот 

медицински третман и нега. 

 

Отстапување од студијата 

Иако се одлучивте да земете учество, вие може да ја напуштите студијата кога и да сакате без да дадете 

некое објаснување. Вашето напуштање нема да влијае на медицинската грижа која ја добивате. Ако се  
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одлучите да ја напуштите студијата, понатамошни податоци веже нема да бидат собирани, а тие што 

се веќе собрани ќе станат анонимни. Анализи може да бидат направени до моментот на собирање на 

податоците. 

 

Приватност и употреба на клиничките информации 

За да се спроведе оваа студија потребно е да се користи Вашата медицинска документација и 

информациите во неа. Вашата согласност да земете учество во студијата, ќе им дозволи на 

истражувачите да ги користат информациите на следниот начин: 

 Секој учесник на студијата ќе добие свој идентификационен број, а Вашите лични податоци ќе 

бидат достапни единствено на лекарите вклучени во студијата. 

 Кога ќе се соберат сите податоци, тие ќе бидат идентификувани со идентификационен број и 

без поврзаност со Вашите лични податоци истите ќе бидат ставени во централна компјутерска 

база на податоци заштитена со персонализирано корисничко име и лозинка. Во компјутерската 

база на податоци нема да бидат ставени податоци поврзани со вашиот личен идентитет. 

 Со цел пратење, надзор или инспекција, Европското здружение за анестезија, националните 

истражувачки координатори, членови на релевантна етичка или регулаторна  комисија ќе имаат 

дозвола да ги испитаат сите документи и оние кои се однесуваат на Ваша идентификација. 

Работењето со овие податоци ќе се спроведува според препораките за Добра Клиничка Пракса 

и истовремено ќе се следат правните и националните правила за заштита на лични податоци. 

 

Објавување на резултати од истражувањето 

Анонимните резултати на ова истражување ќе бидат презентирани на медицински конференции и 

објавени во медицински списанија. Сите центри и истражувачи кои земаат  учество ќе бидат ставени 

во публикацијата и ќе можат да Ви дадат копија од истата ако сакате. 

На крајот сакаме да Ве потсетиме дека овој документ за информирана согласност се однесува само на 

Вашето учество во оваа студија. 

Доколку имате одредени прашања во врска со оваа студија истите можете да ги поставите на: 

Болничкиот истражувач: 

_____________________________________________________            Телефон:________________ 

Медицинска сестра одговорна за истражувањето: 

______________________________________________________           Телефон: _______________ 

Доколку имате некои прашања поврзани со Вашите права како учесник во студијата можете да ја 

контактирате локалната етичка комисија 

_______________________________________________________         Телефон:________________ 

 

Ви благодариме што издвоивте време да ги прочитате овие информации. 

 

Дата_________________________________________ 

 

 


