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  A1 נספח

MET-REPAIR: Reevaluation for perioperative cardiac risk: a prospective, multi-

centre cohort study  

 

 דף מידע עבור מטופלים

 

 יקרה, אדוני היקרה יגברת

לפני . האגודה האירופית להרדמהממומן על ידי הי נלהשתתף במחקר תצפיתהנך מוזמנ/ת 

 הבא.להשתתף במחקר זה או לא, נבקש ממך לקרוא בעיון את המידע ברצונך אם  /ישתחליט

 

 תיאור המחקר

את הצורך על מנת לאמוד להעריך את הכושר הגופני שלהם מתבקשים בכל רחבי אירופה, חולים 

אולם, משתמשים בגישה זו בעיקר בשל ממצאי מחקרים  ניתוח.בדיקות לב נוספות לפני ב

לרוב המתארים קשר בין כושר גופני לבין אירועים לבביים המתרחשים שנים רבות לאחר מכן, 

ללא קשר להליך כירורגי. רק מספר קטן של מחקרים התייחסו לקשר בין כושר גופני לבין אירועי 

 .בחולים שעוברים ניתוח לב

 

 מטרת המחקר

י כפי שמוערך על ידי שאלון לבין מהו הקשר בין כושר גופנהיא לענות על השאלה:  מטרת המחקר

הידע שנצבר מן המחקר עשוי לאפשר  אירועים לבביים המתרחשים במהלך ניתוח ולאחריו?

 לרופאים להתאים בדיקות לב לפני ניתוח בצורה טובה יותר עבור חולים עתידיים.

 

 מה כוללת השתתפותך?

 להשתתף במחקר זה, אנו: מ/יתסכיאם 

 להעריך את הכושר הגופני שלך;על מנת עמודים  שני בןבקש ממך למלא שאלון נ. 1

לב בפרט בנוגע לאסוף מידע כללי על הבריאות שלך לפני הניתוח מן הרשומות הרפואיות שלך, נ. 2

 ;ולכלי הדם שלך

הקיים במהלך השהייה בבית החולים על סמך המידע כלשהן תופעות לוואי חווית אם נרשום . 3

 רשומות הרפואיות שלך;ב

יום לאחר ההליך  30המחקר יפנו אליך בדואר או בטלפון כדי לקבל מידע על בריאותך צוות  .4

 תיעוד נוסף מהרופא המטפל שלך.שיצטרכו וייתכן 

 

 עזיבת המחקר

ללא כל השפעה על  /יבכל עת שתרצהאותו לעזוב תוכל/י , במחקר מרות שהסכמת להשתתףל

המחקר לא ייאספו לעזוב את  /יתחליט . אםכלשהו הסברבללא צורך והטיפול הרפואי שלך 

אנונימיים. יהפכו ל)מזוהים על ידי מספר( וקודדו כבר שנאספו שהנתונים נתונים נוספים, בעוד 

 איסוף הנתונים.לשלב יכול להתבצע עד אבחון 
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 פרטיות ושימוש במידע קליני

חלק מהמידע המופיע ולאסוף רשומה הרפואית שלך הכרחי להיוועץ ב ,לבצע את המחקרעל מנת 

באופן להיוועץ במידע ולעבד אותו מחקר מהווה אישור לצוות הלהשתתף במחקר הסכמתך בו. 

 הבא:

  זיהוי זה לבין המספר )קידוד(. המפתח שמקשר בין מספר על ידי משתתפי המחקר יזוהו

בארון נעול הנגיש לצוות מורשה שלך בבית החולים ויאוחסן האישי שלך יישמר בסוד 

 .בלבד

  ישמרלזיהוי אישי, ירק על ידי מספר וללא קישור מידע המזוהה מידע אנונימי, כלומר 

במאגר ממוחשב מרכזי המוגן באמצעות שם משתמש וסיסמה מותאמים אישית 

 .הזה במסד הנתונים המרכזילא יישמרו זיהוי אישי הנוגעים לוחסויים. נתונים 

  ,חברי הוועד האתי הרלוונטי או רשויות ארצייםהחוקרים ההאגודה האירופית להרדמה ,

לצורכי ניטור, , , לרבות מידע הניתן לזיהויהמחקררגולטוריות, יורשו לגשת לכל מסמכי 

יעמוד בסטנדרטים של הנחיות ההליכים  בנתונים אישיים טיפול. כל מבדקיםת או וביקור

והלאומיות  פי הדרישות המשפטיותבהקפדה יתרה על ויפעל ( GCPהקליניים הנאותים )

 להגנה על נתונים.

 

 פרסום ממצאי המחקר

. כל )ים(עת רפואי )י(הממצאים האנונימיים של המחקר יוצגו בכנסים רפואיים ויפורסמו בכתב

 לפי בקשה.יוכלו לספק עותק ים( ומ)בפרסו יירשמווהחוקרים המשתתפים המרכזים 

לבסוף, ברצוננו להסב את תשומת לבכם לעובדה שמסמך הסכמה אינפורמטיבי זה מתייחס רק 

 שלכם במחקר.להשתתפות 

 

 בנוגע לכל שאלה או תהייה לגבי המחקר יש לפנות ל:

 

 חוקר בית החולים:______________________________ מס' טלפון: ________________

 

 _______________________________ מס' טלפון: _________________אחות המחקר: 

 

 

ליצור קשר עם  /הה יכול/את ,מחקרב פ/תך בתור משתתים יש לך שאלות הקשורות לזכויותא

 מו"פ ב: משרדעם  ועדת האתיקה המקומית או

 _________________________________________ מס' טלפון: __________________

 

 תודה שהקדשת מזמנך לקרוא דף מידע זה.

 תאריך ___________________.
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 B1נספח 

MET-REPAIR: Reevaluation for perioperative cardiac risk: a prospective, multi-

centre cohort study  

 

 טופס הסכמה

 )אם הכרחי בשל צרכים רגולטוריים מקומיים(

 

 M_ _ _  -מספר מרכז: _ _ _ 

 REPAIR-MET    ClinicalTrials.gov ID: NCT03016936מזהה מחקר: 

 _ _ _ -_ _ _  -מספר זיהוי של המטופל עבור מחקר זה: _ _ _ 

 שם החוקר / מרכז מקומי 

 

 בבקשה רשמ/י את ראשי התיבות של שמך בריבועים:

( עבור 2017בפברואר  7, מתאריך 1.0אני מאשר/ת שקראתי והבנתי את דף המידע )גרסה  .1

הזדמנות לשאול שאלות, הייתה לי המידע, לשקול את . היה לי מספיק זמן הנ"להמחקר 

 .משביעות רצוןוקיבלתי תשובות 

בכל לעזוב את המחקר  /הוכי אני חופשיהתנדבותית היא ההשתתפות שלי כי  נ/האני מבי .2

 ייזכויותעל הטיפול הרפואי שלי או השפעה על עת מבלי לתת שום סיבה, ללא 

 משפטיות.ה

אני מבינ/ה כי המידע האישי שלי יאוחסן מקומית באופן מקודד ובמסד נתונים מרכזי  .3

 באופן אנונימי.

נתונים ולהתיקים הרפואיים שלי של ם יחלקים רלוונטיכי תינתן גישה לאני מבינ/ה  .4

מהוועדה האתית  ליחידים מהאגודה האירופית להרדמה, לך המחקרשנאספו במה

זה רלוונטי במקומות בהם  NHS Trustמ רשויות הרגולציה, אומהרלוונטית, 

הרפואיות רשומות לאלה לקבל גישה ליחידים . אני נותן הרשאה להשתתפותי במחקר

 שלי.

 אני מסכימ/ה שהמטפל הכללי שלי ידע על השתתפותי במחקר. .5

 מסכימ/ה להשתתף במחקר הנ"ל.אני  .6

 

____________________ ____________________ _____________________ 

 חתימה    תאריך   שם המטופל

 

____________________ ____________________ _____________________ 

 חתימה    תאריך   שם איש הצוות

 המקבל את טופס ההסכמה


