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Ek 1A 

MET: Perioperatif kardiyak risk için tekrar değerlendirme (MET-REPAIR):  

prospektif, çok merkezli kohort çalışma 

HASTALAR  İÇİN  ÇALIŞMA  BİLGİLENDİRME  FORMU    
(EĞER  LOKAL  ETİK  VE  YASAL  GEREKSİNİMLERDEN  DOLAYI  GEREKLİ  İSE)   

 

SEVGİLİ  HANIMEFENDİ,  SEVGİLİ  BEYEFENDİ    

Avrupa Anesteziyoloji Derneği tarafından desteklenen gözlemsel bir araştırma çalışmasına 
katılmaya davet edildiniz.  

Bu çalışmada yer alıp almayacağınıza karar vermeden önce, aşağıdaki bilgileri dikkatli bir 
şekilde okumanızı rica ediyoruz.  
 
 
Çalışma tanımı 

Avrupa’nın her yerinde, cerrahi öncesi kalple ilgili ek bir test gereksinimi olup olmayacağını 
değerlendirmek için hastaların fiziksel zindeliğini tahmin etmek amacıyla hastalara soru 
sorulur. Ancak, bu yaklaşımın esas olarak kullanılma nedeni fiziksel zindelikle uzun yıllar sonra 
ortaya çıkan kardiyak yan etkiler arasında bir ilişki olduğunu bildiren çalışma bulgularının 
bulunmasıdır ve çoğunlukla cerrahi işlemle ilişkili değildir. Sadece çok az sayıda çalışmada 
cerrahi uygulanan hastalarda fiziksel zindelikle kardiyak yan etkiler arasında bir ilişki olduğu 
gösterilmiştir.  

Çalışma Hedefi 

Bu çalışmanın amacı “Anketle öngörülen fiziksel zindelikle cerrahi sırasında veya sonrasında 
ortaya çıkan kardiyak yan etkiler arasındaki ilişki nedir?” sorusunu cevaplamaktır. Bu 
çalışmadan kazanılan bilgi, doktorların cerrahi öncesi kalp testlerini gelecekteki hastaların 
ihtiyaçlarına göre daha iyi bir şekilde ayarlayabilmesine olanak sağlayabilir. 
 
Katılımınız neyi içerir? 
Bu çalışmaya katılmayı kabul ederseniz, biz: 

1) Fiziksel zindeliğinizi öngörmek için 2 sayfalık bir anket doldurmanızı isteyeceğiz; 
2) Cerrahiden önce tıbbi kayıtlarınızdan özellikle kalp ve damar sağlığınızla ilgili genel bilgi 

toplayacağız;Tıbbi kayıtlarızdaki bilgilere dayanarak hastanede yattığınız sırada 
herhangi bir yan etkiden yakınıp yakınmadığınızı kaydedeceğiz; 

3) [uygulanabildiği merkezlerde: çalışma personeli işlemden 30 gün sonra sağlık 
durumunuzla ilgili bilgi almak için sizinle e-mail veya telefonla iletişime geçecektir ve 
sizi tedavi eden doktordan ek bilgilendirme gereksinimi olabilir.] 

4) Çalışmaya katılmak alacağınız tıbbi bakımı hiçbir şekilde etkilemeyecektir; bilhassa 
herhangi bir ek girişim veya test olmayacaktır.  

Bu çalışmada yer almamaya karar verirseniz, bu durum tedavinizi veya bakımınızı herhangi bir 
şekilde etkilemeyecektir.  
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Çalışmadan çekilme 

Katılmaya karar vermis olsanız da, tıbbi bakımınıza herhangi bir etki olmaksızın ve herhangi bir 
açıklama yapmak zorunda olmaksızın ne zaman isterseniz çalışmadan ayrılabilirsiniz. 
Çalışmadan ayrılmaya karar verirseniz, daha fazla veri toplanmayacak, toplanmış ve kodlanmış 
(bir sayı ile tanımlanmış) veriler isimsizleştirilecektir. Veri toplanma noktasına kadar analiz 
gerçekleştirilebilir.  
 
Klinik bilginin gizliliği ve kullanımı 
Çalışmanın devam ettirilmesi için tıbbi kayıtlarınıza başvurmak ve içinde bulunan bilgilerden 
bazılarını toplamak gerekecektir. Çalışmaya katılmayı onaylamanız, bilgilerinize başvurmak ve 
aşağıdaki şekilde bilgilerinizi kullanmak üzere çalışma personelini yetkilendirecektir:  
 

 Çalışma katılımcıları bir sayı ile belirlenecektir (kodlama). Çalışma numarasını sizin 
kişisel kimliğinize bağlayan anahtar gizli tutulacaktır ve sadece yetkili personelin 
erişebileceği hastanedeki kilitli bir kabinde saklanacaktır.   

 Sadece bir sayı ile belirlenen ve kişisel kimlikle ilişkisi olmayan, isimsizleştirilen bilgiler, 
kişisel ve gizli kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla korunan merkezi bir bilgisayar 
veritabanında saklanacaktır. Kişisel kimlikle ilgili hiçbir veri merkezi bilgisayar 
veritabanında saklanmayacaktır.  

 Takip etmek, incelemek ve denetlemek için Avrupa Anesteziyoloji Derneği, ulusal 
kordinatör araştırmacılar, etik kurul veya düzenleyici kurul üyelerinin, hastanın kimlik 
bilgileri de dahil olmak üzere tüm çalışma dökümanlarına erişimlerine izin verilecektir. 
Kişisel verilerin ele alınması, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu’na uymalıdır ve verilerin 
korunması için yasal ve ulusal gereksinimlere sıkı bir şekilde uymalıdır. 

 
Çalışma bulgularının yayınlanması 
Çalışmanın anonimleştirilmiş bulguları tıp konferanslarında sunulacak ve tıbbi dergilerde 
yayınlanacaktır. Katılan tüm merkezler ve araştırmacılar yayında listelenecektir ve isteklerine 
bağlı olarak kendilerine kopya sağlanabilecektir.  
 
Son olarak, bu bilgilendirici onam dökümanının sadece sizin çalışmaya katılımınızı ilgilendirdiği 
hususuna dikkatinizi çekmek isteriz.  
 
Çalışmayı ilgilendiren tüm sorgulamalarla ilgili aşağıdakilere başvurabilirsiniz:  

 
Hastane araştırmacısı:  ______________________________________Telefon:________ 
 
Araştırmacı hemşire:________________________________________Telefon:________ 
 
Çalışma katılımcısı olarak haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lokal etik komite veya 
R&D ofisiyle aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz:  
 

_______________________________________Telefon:________ 
 

Bu bilgilendirme formunu okumanız için zamanınızı aldığımız için teşekkürler. 
Tarih_______________________  
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Ek 1B 

MET: Perioperatif kardiyak risk için tekrar değerlendirme (MET-REPAIR):  

prospektif, çok merkezli kohort çalışma 

ONAM  FORM U   
(EĞER LOKA L YA SA L GE R E KSI NIM LER NEDENI  I L E  G EREKL I  I SE )  

Merkez numarası: M_ _ _ - _ _ _  

Çalışma numarası:  

Bu çalışma için hastanın kimlik numarası: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Araştırmacının adı/Bölge lokal kordinatör araştırmacı: ________________ 

 

Lütfen tüm kutuları paraflayınız  

1. Yukarıdaki çalışma için bilgi formunu (7 şubat 2017 tarihli versiyon 1.0) 

okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum. Bilgilendirmeyi değerlendirmek için yeterli 

zamanım, soru sormak için olanağım oldu ve tatmin edici yanıtlar aldım.  

2. Katılımımın isteğe bağlı olduğunu ve herhangi bir neden olmadan, tıbbi 

tedavim veya yasal haklarım etkilenmeden herhangi bir zamanda çalışmadan ayrılma 

konusunda serbest olduğumu anladım. 

3. Kişisel verilerimin, kodlanmış ve merkezi olarak anonimleşmiş bir formda lokal 

olarak  saklanacağını anladım.  

4. Bu araştırmada yer almamla ilgili olduğunda, tıbbi kayıtlarımın konuyla ilgili 

kısımlarının ve çalışma sırasında toplanan verilerin Avrupa Anesteziyoloji 

Derneği’nden, düzenleyici kurullardan veya ulusal sağlık hizmetleri (NHS) 

mütevellisinden kişiler tarafından bakılabileceğini anladım. Bu kişilerin kayıtlarıma 

erişimlerini kabul ediyorum.   

5. Pratisyen doktorumun çalışmaya katılımım ile ilgili olarak bilgilendirilmesini 

kabul ediyorum. 

6. Yukarıdaki çalışmada yer almayı kabul ediyorum. 

 

            

Hastanın adı                Tarih    İmza 

            

Onamı alan personelin adı  Tarih    İmza  


