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Dodatek 1A  
 

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

wieloośrodkowe badanie kohortowe 
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA DLA PACJENTÓW  

(JEŻELI JEST WYMAGANA ZE WZGLĘDÓW ETYCZNYCH LUB REGULACYJNYCH) 

SZANOWNA PANI, SZANOWNY PANIE 

Zapraszamy Pana/Panią do udziału w badaniu naukowym ufundowanym przez Europejskie Towarzystwo 
Anestezjologii (European Society of Anasesthesiology).  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uważne przeczytanie poniższej informacji przed podjęciem decyzji o 
przystąpieniu do badania.   
Opis badania 

W całej Europie pacjenci wypełniają kwestionariusz w celu oszacowania ich sprawności fizycznej, by ocenić 
potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań serca przed zabiegiem operacyjnym. Jednakże, takie 
podejście jest stosowane na podstawie badań opisujących zależność pomiędzy sprawnością fizyczną i 
sercowymi zdarzeniami niepożądanymi, które mają miejsce wiele lat po zabiegu i zwykle pozostają bez 
związku z nim. Tylko kilka niewielkich badań oceniało zależność pomiędzy sprawnością fizyczną i 
sercowymi zdarzeniami niepożądanymi u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym. 

Cel badania 

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaka jest zależność pomiędzy sprawnością fizyczną 
oszacowaną za pomocą kwestionariusza i sercowymi zdarzeniami niepożądanymi podczas zabiegów 
operacyjnych i w okresie pooperacyjnym? Wiedza uzyskana w tym badaniu może umożliwić lekarzom 
lepsze dobieranie badań serca przed zabiegami w zależności od potrzeb przyszłych pacjentów. 
Co wiąże się z udziałem w badaniu? 
Jeżeli zgodzi się Pan/Pani na udział w badaniu: 

1) Poprosimy Pana/Panią o wypełnienie 2-stronnego kwestionariusza służącego do oszacowania 
Pana/Pani sprawności fizycznej;  

2) Zbierzemy ogólne informacje dotyczące Pana/Pani zdrowia przed zabiegiem, w szczególności 
dotyczące serca oraz naczyń na podstawie zapisów w dokumentacji medycznej;  

3) Odnotujemy czy wystąpiły u Pana/Pani jakiekolwiek zdarzenia niepożądane podczas hospitalizacji 
w oparciu o dokumentację stworzoną przez wykwalifikowaną kadrę pracowników służby zdrowia.  

4) [W ośrodkach, których to dotyczy: Zespół badawczy skontaktuje się z Panem/Panią drogą mailową 
lub telefoniczną w celu uzyskania informacji dotyczących Pana/Pani zdrowia 30 dni po zabiegu 
operacyjnym i może w tym celu potrzebować dodatkowej dokumentacji od Pana/Pani lekarza.] 

Udział w badaniu nie wpłynie w żaden sposób na uzyskaną opiekę zdrowotną; w szczególności nie będzie 
się wiązał z przeprowadzaniem dodatkowych testów i interwencji. 
Jeżeli Pan/Pani nie zdecyduje się na udział w badaniu, to również nie wpłynie w żaden sposób na Pana/Pani 
leczenie i opiekę. 
Wycofanie się z udziału w badaniu 

Nawet jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w badaniu, istnieje możliwość wycofania się w dowolnym 
momencie bez konsekwencji dotyczących opieki i bez potrzeby podawania jakiegokolwiek powodu. Jeżeli 
zdecyduje się Pan/Pani na wycofanie z udziału w badaniu dane na Pana/Pani temat nie będą dalej 
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zbierane, a wcześniej uzyskane, kodowane dane (identyfikowane na podstawie numeru) 
zostaną zanonimizowane. Analiza może być prowadzona do momentu końca uzyskiwania danych. 
 
Prywatność i wykorzystanie informacji klinicznych 
W celu przeprowadzenia badania konieczna będzie analiza Pana/Pani dokumentacji medycznej i zebranie 
części obecnych tam informacji. Pana/Pani zgoda umożliwi zespołowi badawczemu analizę i 
przetwarzanie informacji w następujący sposób: 
 

 Uczestnicy badania będą identyfikowani za pomocą numeru (kodowanie). Klucz łączący 
numer w badaniu z danymi osobowymi będzie utrzymywany w tajemnicy i będzie 
przechowywany w zamkniętej szafie dostępnej wyłącznie autoryzowanemu personelowi. 

 Zanonimizowana informacja tzn. możliwa do zidentyfikowania wyłącznie na podstawie 
numeru i niepowiązana identyfikacją osobistą będzie przechowywana w komputerowej 
bazie danych chronionej poprzez spersonalizowaną i tajną nazwę użytkownika i hasło. W 
centralnej komputerowej bazie danych nie będą przechowywane żadne informacje 
dotyczące identyfikacji osobistej. 

 W celu monitorowania, przeprowadzania audytów lub inspekcji Europejskie Towarzystwo 
Anestezjologiczne, krajowi badacze koordynujący, członkowie komisji etycznych lub władze 
prawne będą miały dostęp do wszystkich dokumentów badawczych, w tym informacji 
umożliwiających identyfikację pacjenta. Całość obchodzenia się z danymi osobowymi 
będzie zgodna z zasadami wytycznych dobrej praktyki klinicznej oraz będzie ściśle podążała 
za  prawnymi i krajowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 
Publikacja wyników badania 
Anonimowe wyniki badania zostaną zaprezentowane na konferencjach medycznych I opublikowane w 
czasopismach medycznych. Wszystkie ośrodki oraz badacze biorący udział w badaniu zostaną wymienieni 
w publikacji/ach i będą mieli możliwość dostarczenia kopii na żądanie. 
 
Ponadto, chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana/Pani na fakt, że ta świadoma zgoda odnosi się jedynie do 
Pana/Pani udziału w badaniu. 
 
Pytania dotyczące badania należy kierować do:  

 
Badacz szpitala:  _______________________________________Nr tel.:________ 
 
Pielęgniarka badania: _______________________________________Nr tel.:________ 
 
Jeżeli Pan/Pani ma jakieś pytania dotyczące Pana/Pani praw jako uczestnika badania, proszę 
kontaktować się z lokalną Komisją Bioetyczną w: 
 
_______________________________________Nr tel.:________ 
 

Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie tej informacji 
Data_______________________ 

  



 

 

     MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk    

MET-REPAIR Dodatek 1B :Formularz zgody, Wersja 1.0 z dnia 07.02.2017      Strona 1 z 1 

Translation into Polish from English: MET-REPAIR MET-REPAIR Appendix 1B :Informed Consent Form, Final Version 1.0 dated 07 Feb 

2017 , translation validated on 4 Apr. 2017 

 
 

Dodatek 1B  
 

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

prospektywne, wieloośrodkowe badanie kohortowe 

FORMULARZ ZGODY  

(JEŻELI WYMAGANY PRZEZ NADZÓR LOKALNY ) 
Numer ośrodka: M _ _ _ - _ _ _  

Numer badania:  

Numer identyfikacyjny pacjenta w tym badaniu: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Nazwisko badacza/lokalnego koordynatora badania: ________________ 

Proszę parafowac wszystkie kratki 

1. Potwierdzam, że przeczytałem/am I zrozumiałem/am ulotkę informacyjną (Wersja 

1.0 z dnia 07.02.2017)  powyższego badania. Miałem/am wystarczającą ilość czasu na 

rozważenie tej informacji, zadanie pytań, na które uzyskałem/am satysfakcjonującą 

odpowiedź. 

2. Rozumiem, że mój udział jest dobrowolny i mam możliwość wycofania się z badania 

w dowolnym momencie, bez podawania powodu, co nie będzie miało wpływu na moją 

opiekę medyczną i moje prawa. 

3. Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane lokalnie w postaci 

zakodowanej oraz centralnie w wersji zanonimizowanej. 

4. Rozumiem, że istotne części mojej dokumentacji medycznej oraz dane zebrane 

podczas badania mogą być oglądane przez osoby z Europejskiego Towarzystwa 

Anestezjologii, komisji etycznej oraz władz nadzorujących odpowiednich do miejsca, w 

którym biorę udział w badaniu. Wyrażam zgodę na wgląd do mojej dokumentacji przez 

wyżej wymienione osoby. 

5. Wyrażam zgodę na poinformowanie mojego lekarza pierwszego kontaktu o moim 

udziale w badaniu. 

6. Wyrażam zgodę na udział w powyższym badaniu. 

 

            

Imię i nazwisko pacjenta  Data        Podpis 

                    

Imię i nazwisko członka personelu  

szpitala uzyskującego zgodę  Data       Podpis  
   

      


