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Appendix 1C 

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR):  

prospektivna, multi–centrična kohortna raziskava - NTproBNP podraziskava 

INFORMATIVNI  OBRAZEC   RAZISKAVE ZA BOLNIKE  

 

SPOŠTOV ANA  GOSPA ,  SPOŠTOV ANI  GOSPOD ,    

Vabimo vas k sodelovanju v opazovalni raziskavi pod pokroviteljstvom Evropskega združenja 
za anesteziologijo (ESA). Preden se odločite, ali boste sodelovali v tej raziskavi, vas prosimo, da 
natančno preberete naslednje podatke. 

Ta informativni obrazec se nanaša na podraziskavo MET REPAIR raziskave in je veljaven zgolj 

ob kombinaciji z informacijskim obrazcem, ki se nanaša na MET REPAIR glavno raziskavo. 

 

Opis raziskave 

Kot je navedeno v MET REPAIR informacijskem obrazcu, ki ste ga ravnokar prebrali, ostaja 

odprto vprašanje o razmerju med fizično aktivnostjo ocenjeno s pomočjo vprašalnika in 

srčnimi zapleti med in po operativnem posegu. Obstaja krvna preiskava, ki lahko pokaže, če je 

srce pod stresom. Vendar pa ni jasno, ali lahko merjenje NTproBNP bolje odkrije bolnike, pri 

katerih je prisotno tveganje za srčni zaplet, kot spraševanje bolnikov o njihovi fizični 

zmogljivosti.  

 

Cilji raziskave  

Namen te raziskave je odgovoriti na vprašanje: Ali merjenje NTproBNP pred operativnim 

posegom izboljša oceno tveganja za srčne zaplete med in po operativnem posegu v primerjavi 

z fizično zmogljivostjo, ocenjeno z vprašalnikom? Znanje, pridobljeno s to raziskavo, bo 

omogočalo zdravnikom boljšo prilagoditev predoperativnih preiskav za potrebe bodočih 

bolnikov. 

 

Kaj vključuje vaše sodelovanje? 
V kolikor se odločite za sodelovanje v raziskavi, bomo: 

1) prosili, da izpolnite vprašalnik za oceno vaše fizične zmogljivosti na 2 straneh; 
2) zbrali splošne podatke o vašem zdravju pred operativnim posegom iz vašega 

zdravstvenega kartona, še posebej v zvezi s srcem in žilami;  
3) enkrat odvzeli 5 mL krvi (1 čajno žličko). V kolikor bo mogoče, bo kri odvzeta v sklopu 

predoperativnih krvnih preiskav, da bi se izognili dodatnim odvzemom krvi. 
4) zabeležili morebitne zaplete med vašim bivanjem v bolnišnici na podlagi podatkov iz 

vaših medicinskih zapisov; 
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5) z vami ponovno vzpostavili kontakt preko elektronske pošte ali telefona, da nam boste 
posredovali podatke o vašem zdravju 30 dni po operativnem posegu in po potrebi 
pridobili dodatno dokumentacijo od vašega izbranega (družinskega) zdravnika 

 

Z izjemo enkratnega odvzema čajne žličke krvi sodelovanje v raziskavi na noben način ne bo 
vplivalo na medicinsko oskrbo, ki jo boste prejeli. 
V kolikor se ne odločite za sodelovanje v delu raziskave, kjer je potreben odvzem krvi, ne 
preprečuje sodelovanja v delu, kjer je potrebno odgovoriti le na vprašalnik. 
V kolikor se ne odločite za sodelovanje v tej raziskavi, to ne bo vplivalo na vaše zdravljenje ali 
oskrbo.  
 

Odstop od raziskave 

Tudi, če ste privolili v sodelovanje v raziskavi, lahko odstopite od nadaljnjega sodelovanja 
kadarkoli želite brez vpliva na vašo zdravstveno oskrbo in brez potrebe po kakršnikoli razlagi. 
V kolikor se odločite za odstop od raziskave, nobeni dodatni podatki ne bodo zbrani, vsi, do 
tedaj zbrani kodirani podatki (označeni s številko) bodo anonimni. Analiza se lahko izvede vse 
do točke zbiranja podatkov. 
 
Zasebnost in uporaba kliničnih informacij 
Za izvedbo raziskave bo potreben vpogled v vašo medicinsko dokumentacijo in zbiranje 
podatkov iz nje. Vaše strinjanje s sodelovanjem v raziskavi bo pooblastilo raziskovalce za 
vpogled v podatke in njihovo obdelavo na naslednji način: 

 sodelujoči v raziskavi bodo identificirani s številko (kodirani). Ključ do povezave med 
številko preiskovanca in vašo osebno identifikacijo bo zaupen in bo shranjen v vaši 
bolnišnici v zaklenjeni omari, kjer bo dostopen le pooblaščenemu osebju, 

 anonimna informacija, npr. identificirana samo s številko brez povezave do osebne 
identifikacije, bo shranjena v centralni računalniški zbirki podatkov zaščiteni s 
personaliziranim in zaupnim uporabniškim imenom in geslom. V centralni računalniški 
zbirki podatkov ne bo shranjenih podatkov, ki bi se nanašali na osebno identifikacijo, 

 za namene nadzora, revizije ali inšpekcije bo omogočen dostop do vseh dokumentov v 
zvezi z raziskavo, vključno do razpoznavnih podatkov, Evropskemu združenju za 
anesteziologijo (ESA), nacionalnim koordinatorjem, članom ustrezne etične komisije in 
regulatornim oblastem. Vse ravnanje z osebnimi podatki bo v skladu s Smernicami 
dobre klinične prakse in bo strogo sledilo zakonskim in nacionalnim zahtevam za 
zaščito podatkov. 

 

Objava rezultatov raziskave 
Anonimni rezultati raziskave bodo predstavljeni na mednarodnih medicinskih konferencah in 
objavljeni v medicinskih revijah. Vsi sodelujoči centri in raziskovalci bodo našteti v objavah in 
vam bodo na vašo zahtevo lahko posredovali kopijo. 
 
Nazadnje bi vas radi opozorili še na dejstvo, da se ta informativna privolitev nanaša zgolj na 
vaše sodelovanje v raziskavi. 
 
Vse vprašanja v zvezi z raziskavo naj bodo naslovljena na:  
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Bolnišnični raziskovalec: asist. dr. Peter Poredoš, dr.med.  Telefon: 8807 ali 041 252194. 
 
Raziskovalna sestra: ______________________________________Telefon:________ 
 
V kolikor imate vprašanja, ki se nanašajo na vaše pravice kot sodelujočega v raziskavi, se 
lahko obrnete na Komisijo za medicinsko etiko. 

 

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in prebrali ta obrazec. 
Datum: _______________________  
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Appendix 1D 

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR): 

prospektivna, multi–centrična kohortna raziskava 

OBRA ZEC  ZA PRIV OLITEV   
 

Številka centra: M_ _ _ - _ _ _  

Številka raziskave:  

Identifikacijska številka bolnika za to raziskavo: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Ime raziskovalca/Lokalnega raziskovalca koordinatorja: ________________ 

 

 Prosim, da obkljukate vse kvadratke  

1. Potrjujem, da sem prebral in razumel informacijski obrazec (Verzija 1.0, datiran 

7.2.2017) za zgornjo raziskavo. Imel sem dovolj časa za premislek, možnost 

postavitve vprašanj in sem prejel zadovoljive odgovore. 

2.  Razumem, da je moj sodelovanje prostovoljno in da lahko svobodno kadarkoli 

odstopim brez navajanja razlogov, ne da bi to vplivalo na mojo zdravstveno oskrbo ali 

zakonske pravice. 

3. Razumem, da bodo moji osebni podatki shranjeni lokalno v kodirani in 

centralno v anonimni obliki. 

4.  Razumem, da bodo lahko določeni deli mojih medicinskih zapisov in podatkov, 

ki bodo zbrani med raziskavo, pregledani s strani posameznikov iz Evropskega 

združenja za anesteziologijo ,predstavnikov Komisije za medicinsko etiko ali 

regulatornih oblasti. Naštetim posameznikom dovoljujem vpogled v moje zapise. 

5.  Strinjam se, da je moj izbrani (družinski) zdravnik obveščen o mojem 

sodelovanju v raziskavi. 

6. Strinjam se s sodelovanjem v opisani raziskavi. 

 

            

Ime in priimek bolnika   Datum    Podpis 

            

Ime in priimek osebe,   Datum    Podpis 

ki je pridobila soglasje 

 


