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Додаток 1Б 

МЕТ:РЕвалуација на периоперативниот срцев ризик: проспективна мултицентрична кохортна 

студија 

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

 

ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ НА ПАЦИЕНТОТ 

 

Број на центар: М_ _ _ - _ _ _ 

Број на клиничко истражување: : MET-REPAIR ClinicalTrials.gov ID: NCT03016936 

Идентификационен број на пациентот за ова истражување: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Име на истражувачот / локалниот координатор: __________________________ 

 

Ве молиме штиклирајте ги сите квадратчиња 

1. Јас потврдувам дека ги прочитав и ги разбрав сите информции за горенаведената студија. Јас 

имав доволно време да размислам за информациите, имав можност да прашам прашања и 

добив задоволителни одговори.    

                                                                                                                 

2. Јас разбирам дека моето учество е на доброволна база и дека слободно можам да се 

повлечам од студијата во секое време без да дадам одредена причина и при тоа мојата 

медицинска грижа и моите права како пациент нема да бидат афектирани.       

                                                                       

3. Јас разбирам дека моите податоци ќе бидат чувани локално под одредена шифра и 

централно во анонимна форма.            

                                                                                                           

4. Јас разбирам дека мои релевантни медицински податоци собрани за време на ова 

истражување, можат да ги видат поединци од Европското здружение за анестезија, 

релевантната етичка комисија, регулаторни органи или НХС Фонд каде е релевантно моето 

учество во истражувањето. Јас давам дозвола на овие индивидуи да имаат пристап кон моите 

податоци.  

 

5. Јас се согласувам да го информирам мојот матичен доктор за моето учество во оваа студија.  

 

6. Јас се согласувам да земам учество во оваа студија.  

 

_________________________                       __________________                         __________________ 

Име на пациентот                                                         Дата                                                         Потпис 

_________________________                       __________________                         __________________ 

Име на медицинскиот персонал                              Дата                                                         Потпис  


