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MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk 
 
 

 

Shtojca 1A   
MET: Reevaluimi për Rrezik Kardiak Perioperativ (MET-REPAIR): studim kohort  

 
prospektiv, multi–centrik 

 

Fleta informuese e studimit për pacientët  
( Nëse nevojitet për nevojat lokale etike ose rregullatore) 

 
   E Dashura Zonjë, i Dashur Zotëri 

 

 Jeni të ftuar të merrni pjesë në një studim vrojtues të financuar nga Shoqata Evropiane e 
Anesteziologjisë.  

 

Para se të vendosni nëse do të merrni pjesë ose jo në këtë studim, ne do t`ju kërkojmë që të lexoni me 
kujdes informacionet e mëposhtme. 
 
Përshkrimi i studimit 

 
Në të gjithë Evropën, pacientëve u janë parashtruar pyetje për të vlerësuar aftësinë e tyre fizike me qëllim të 
evaluimit të nevojës për testime shtesë të sistemit kardiovaskular para intervenimit kirurgjik. Megjithatë, kjo 
qasje përdoret kryesisht për shkak të gjetjeve nga studimet që përshkruajnë një lidhje mes aktivitetit fizik dhe 
efekteve anësore në sistemin kardiovaskular që kanë ndodhur shumë vite më vonë dhe kryesisht pa ndonjë 
lidhje me një procedurë kirurgjikale. Në pacientët që i nënshtrohen një intervenimi kirurgjikal, vetëm disa 
studime të vogla kanë adresuar marrëdhënien ndërmjet aktivitetit fizik dhe efekteve anësore në sistemin 
kardiovaskular. 

 
Objektivi I studimit 
 

Qëllimi i këtij studimi është të përgjigjet në pyetjen: cili është raporti ndërmjet aktivitetit fizik të 
vlerësuar përmes një pyetësori dhe efekteve anësore kardiake gjatë dhe pas procedurave kirurgjikale? 
Njohuritë e fituara nga ky studim mund të ju mundësojnë mjekëve që të përshtasin më mirë testimet 
kardiake para intervenimeve kirurgjikale me nevojat e pacientëve në të ardhmen. 

 

Qfarë përfshin pjesëmarrja e juaj? 
Nëse ju pajtoheni të merrni pjesë në këtë studim, ne do të: 

1) Do t`ju kërkojmë që të plotësoni një pyetësor prej 2 faqesh për të vlerësuar aftësinë e juaj fizike;  
2) Mbledhim informacione të përgjithshme për shëndetin tuaj para intervenimit kirurgjikal nga 

të dhënat tuaja mjekësore, në veҫanti për zemrën tuaj dhe enët e gjakut;  
3) Regjistrojmë nëse ju keni pasur ndonjë efekt anësor gjatë qëndrimit tuaj në spital duke u 

bazuar në informacionet nga të dhënat e juaja mjekësore;  
4) [Në qendrat ku është e aplikueshme: Personeli i studimit do t`ju kontaktojë me email ose 

telefon për të marrë informacione rreth shëndetit tuaj 30 ditë pas procedurës dhe mund të 
kërkojë informacione shtesë nga mjeku juaj.]  

 
Pjesëmarrja në studim nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë në kujdesin mjekësor që do të merrni; në 
veҫanti nuk do të ketë intervenime ose testime shtesë.  
Nëse ju vendosni të mos merrni pjesë në këtë studim, kjo nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë në 
trajtimin ose kujdesin ndaj jush. 
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  MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk 
 

Tërheqja nga studimi 
 
Megjithëse jeni pajtuar që të merrni pjesë, ju mund ta lini studimin kurdo që ju  dëshironi pa asnjë efekt mbi 
kujdesin tuaj mjekësor dhe pa pasur nevojë të jepni ndonjë shpjegim. Nëse vendosni të tërhiqeni nga studimi, 
nuk do të mblidhen të dhëna të tjera, ndërsa të dhënat e grumbulluara më parë të koduara (të identifikuara 
nga një numër) do të jenë anonime. Analiza mund të kryhet deri në pikën e grumbullimit të të dhënave. 

 
Privatësia dhe përdorimi i informacionit klinik  
 
Për të kryer studimin do të jetë e nevojshme të konsultohemi me të dhënat tuaja mjekësore dhe të 
grumbullojmë disa nga informacionet që gjenden në to. Marrëveshja juaj për të marrë pjesë në studim do të 
autorizojë personelin e studimit për të konsultuar dhe përpunuar informacionin në mënyrën e mëposhtme: 

• Pjesëmarrësit e studimit do të identifikohen nga një numër (i koduar). Çelësi që lidh numrin e 
studimit me identifikimin tuaj personal do të mbahet konfidencial dhe do të ruhet në spitalin tuaj 
në një kabinet të kyçur, ku do të ketë qasje vetëm personeli i autorizuar.  

• Informacioni anonim, gjegjësisht i identifikuar vetëm nga një numër dhe pa lidhje me 
identifikimin personal, do të ruhet në një bazë të dhënash të centralizuar kompjuterike të 
mbrojtur përmes përdoruesit personal dhe konfidencial dhe me fjalëkalim të personalizuar 
(password). Nuk do të ruhen të dhëna në lidhje me identifikimin personal në bazën e të dhënave 
kompjuterike qendrore.  

• Për qëllime të monitorimit, auditimit ose inspektimeve, Shoqata Evropiane e Anesteziologjisë, 
hulumtuesit koordinues kombëtarë, anëtarët e bordit përkatës etik ose autoritetet rregullatore 
do të lejohen të kenë qasje në të gjitha dokumentet e studimit, duke përfshirë informacionin  
identifikues. Të gjitha trajtimet e të dhënave personale do të jenë në përputhje me Udhëzimet e 
Praktikës së Mirë Klinike (Good Clinical Practice Guidelines) dhe do të zbatohen në mënyrë 
rigoroze kërkesat ligjore dhe kombëtare për mbrojtjen e të dhënave 

 
Publikimi i gjetjeve të studimit 

 
Rezultatet anonime të studimit do të prezentohen në konferencat mjekësore dhe do të publikohen në 
revistat mjekësore. Të gjitha qendrat dhe hulumtuesit pjesëmarrës do të renditen në publikimet dhe do  
të kenë mundësi të sigurojnë një kopje sipas kërkesës.  

 

Krejt në fund, do të dëshironim që t`ju tërheqnim vëmendjen tuaj për vetë faktin se ky dokument 
informues për miratim i referohet vetëm pjesëmarrjes tuaj në studim. 

 

Çfarëdo pyetje në lidhje me studimin duhet të adresohet në: 

 

Hulumtuesi i spitalit: ______________________________________Telefoni:________ 

 

Infermierja hulumtuese: ___________________________________________Telefoni:________ 
 
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me të drejtat tuaja si pjesëmarrës në studim mund të kontaktoni 
Komitetin e Etikës lokale ose zyrën e R & D në: 
_______________________________________Telefoni:________ 

 

Ju falenderojmë për kohën që ju kemi marrë për të lexuar këtë fletë informuese. 
Data_______________________ 
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MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk 
 
 

 

Shtojca 1B  
 

MET: Reevaluimi për Rrezik Kardiak Perioperativ (MET-REPAIR): studim 
kohort prospektiv, multi–centrik 

 

FORMULARI PËLQIMIT  
(NËSE NEVOJITET PËR SHKAK TË NEVOJAVE RREGULLATORE LOKALE) 

 

Numri i Qendrës: M_ _ _ - _ _ _ 
 

Numri i Studimit: 
 

Numri Identifikues i pacientit për këtë hulumtim: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 
 

Emri I Hulumtuesit /Faqja e Hulumtuesit Koordinator Lokal: ________________ 
 

 

Ju lutem plotësoni të gjitha kutitë 

1. Unë konfirmoj që e kam lexuar dhe kuptuar fletën  informuese (Verzioni 1.0, datë 07  
Shkurt  2017) për studimin e mësipërm. Kam pasur kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar  

       informacionin, mundësinë për të bërë pyetje dhe kam marrë përgjigje të kënaqshme. 
2. Unë e kuptoj që pjesëmarrja ime është vullnetare dhe se unë jam i lirë që të 

tërhiqem në ҫdo kohë pa dhënë ndonjë arsye dhe se kjo nuk do të ketë ndikim 

në kujdesin tim mjekësor ose në të drejtat e mia ligjore. 
 

3. Unë e kuptoj se të dhënat e mia personale do të ruhen në formë të koduar   
lokalisht dhe në aspektin qendror do të ruhen në formë anonime.  

 
4. Unë e kuptoj se seksionet përkatëse të shënimeve të mia mjekësore dhe të 

dhënat e grumbulluara gjatë studimit mund të shqyrtohen nga individët prej 

Shoqatës Evropiane të Anesteziologjisë, nga Komiteti përkatës Etik, autoritetet 

rregullatore ose NHS Trust ku është e rëndësishme për pjesëmarrjen time në 

këtë hulumtim. Unë u jap leje këtyre individëve që të kenë qasje në të dhënat e 

mia.   
 

5. Unë pajtohem që mjeku im i përgjithshëm (MP) të informohet për 
pjesëmarrjen time në studim.    

6. Pajtohem të marrë pjesë në studimin e mësipërm.  
 
 
 
 
 

Emri i Pacientit Data Nënshkrimi  
 
 

 

Emri i personelit që merr pëlqimin Data Nënshkrimi 
 
 
 
 
 
 
 


