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Παράρτημα  1C 

Μελέτη MET-REPAIR: Επανεκτίμηση του περιεγχειρητικού καρδιολογικού 

κινδύνου: μία προοπτική πολυκεντρική μελέτη-Yπομελέτη ΝΤproBNP 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΣΘΕΝΗ   

 

 

ΑΞΙΟΤΙΜΕ  ΚΥΡΙΕ/ΚΥΡΙΑ  

Προσκαλείσθε να λάβετε μέρος σε μια ερευνητική μελέτη που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναισθησιολογίας. Πριν αποφασίσετε εάν θα λάβετε μέρος ή όχι στη 
συγκεκριμένη υπομελέτη, θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες 
πληροφορίες.  

Αυτό το ενημερωτικό έντυπο αναφέρεται μόνο σε μία υπομελέτη της μελέτης MET-REPAIR 

και είναι έγκυρο μόνο σε συνδυασμό με το ενημερωτικό έντυπο που αναφέρεται στην κύρια 

μελέτη MET-REPAIR.  

 

Περιγραφή της μελέτης 

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό έντυπο της μελέτης MET-REPAIR που μόλις διαβάσατε, 

το ερώτημα που αφορά τη σχέση μεταξύ της φυσικής κατάστασης του ασθενούς όπως 

εκτιμάται με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου και των ανεπιθύμητων καρδιακών 

συμβαμάτων δεν έχει ακόμα απαντηθεί ικανοποιητικά. Υπάρχει μία εξέταση αίματος 

(NTproBNP) που μπορεί να δείξει εάν η καρδιά βρίσκεται σε στρες. Παρόλα αυτά, δεν είναι 

ξεκάθαρο εάν η μέτρηση του NTproBNP μπορεί να αναδείξει τους ασθενείς σε κίνδυνο για 

ένα ανεπιθύμητο καρδιολογικό σύμβαμα καλύτερα από την πληροφόρηση για την 

προεγχειρητική φυσική κατάσταση των ασθενών μέσω ενός ερωτηματολογίου.   

 

Σκοπός της μελέτης 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να απαντήσει στην ερώτηση: η προεγχειρητική μέτρηση 

του ΝΤproBNP βελτιώνει την εκτίμηση του κινδύνου ανεπιθύμητων καρδιολογικών 

συμβαμάτων κατά τη διάρκεια και μετά το χειρουργείο σε σύγκριση με τη φυσική κατάσταση 

όπως αυτή εκτιμάται μέσω ενός ερωτηματολογίου; H γνώση που θα αποκομιστεί από αυτή 

τη μελέτη θα επιτρέψει στους κλινικούς γιατρούς να προσαρμόσουν καλύτερα τον 

προεγχειρητικό έλεγχο στις ανάγκες των μελλοντικών ασθενών.  

 

Τι περιλαμβάνει η συμμετοχή σας στη μελέτη; 

Eάν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος σε αυτή τη μελέτη θα: 
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1) Θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο δύο σελίδων που θα 
εκτιμά τη φυσική σας κατάσταση 

2) Θα συλλέξουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας πριν 
τη χειρουργική επέμβαση από το ιατρικό σας ιστορικό, ιδιαίτερα αυτό που αφορά την 
κατάσταση της καρδιάς και των αγγείων σας  

3) Θα συλλέξουμε 5 ml αίματος (ένα περίπου κουταλάκι του γλυκού) μία φορά μόνο. 

Όπου αυτό είναι δυνατόν, το αίμα θα ληφθεί κατά τη διάρκεια υποβολής σας στον 

προεγχειρητικό αιματολογικό έλεγχο για να αποφευχθεί η ανάγκη για επιπλέον 

αιμοληψίες.  

4) Θα καταγράψουμε εάν παρουσιάσετε τυχόν ανεπιθύμητα συμβάματα κατά τη 
διάρκεια παραμονής σας στο Νοσοκομείο με βάση τις πληροφορίες από τον ιατρικό 
σας φάκελο 

5) [Σε κέντρα όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο: Eρευνητές της συγκεκριμένης μελέτης θα 

έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικά για να μάθουν 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας 30 ημέρες μετά τη χειρουργική 

επέμβαση και μπορεί να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες από τον θεράποντα ιατρό 

σας.] 

 

Με εξαίρεση τη λήψη ποσότητας αίματος που αντιστοιχεί σε ένα κουταλάκι του γλυκού μία 

φορά, η συμμετοχή σας στη μελέτη δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο την ιατρική φροντίδα 

που πρόκειται να σας παρασχεθεί. Η απόφασή σας να μην συμμετάσχετε στο τμήμα της 

μελέτης που αφορά τη συγκεκριμένη αιμοληψία δεν αποκλείει τη συμμετοχή σας στην κύρια 

μελέτη που βασίζεται στο ερωτηματολόγιο.  

Εάν αποφασίσετε να μη λάβετε μέρος στη συγκεκριμένη μελέτη, αυτό δεν θα επηρεάσει με 
κανένα τρόπο την ιατρική σας αντιμετώπιση ή τη φροντίδα που θα λάβετε.  
 
Απόσυρση από τη μελέτη 

Ακόμα κι αν έχετε συμφωνήσει να συμμετάσχετε στη μελέτη, μπορείτε να αποσυρθείτε από 
αυτήν οποτεδήποτε επιθυμείτε χωρίς καμία επίπτωση στην ιατρική σας φροντίδα και χωρίς 
να οφείλετε να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Εάν αποφασίσετε να αποσυρθείτε από τη 
μελέτη, δεν θα συλλεχθούν περαιτέρω δεδομένα, ενώ τα ήδη συλλεχθέντα κωδικοποιημένα 
δεδομένα (αναγνωρίσιμα μέσω ενός αριθμού) θα είναι ανώνυμα. Η ανάλυση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέχρι του σημείου της συλλογής δεδομένων.  
 

Προστασία προσωπικών δεδομένων και χρήση των κλινικών πληροφοριών 
Προκειμένου να διεξαχθεί η μελέτη, κρίνεται απαραίτητο να συμβουλευτούμε τον ιατρικό 
σας φάκελο και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν. Η 
αποδοχή συμμετοχής σας στην μελέτη, μας εξουσιοδοτεί να συμβουλευτούμε και να 
επεξεργαστούμε τις πληροφορίες με τον ακόλουθο τρόπο: 

 Oι συμμετέχοντες στη μελέτη θα αναγνωρίζονται με τη χρήση ενός αριθμού 
(ηλεκτρονική ταυτοποίηση). Ο κωδικός που θα είναι συνδεδεμένος με τα προσωπικά 
σας δεδομένα θα παραμείνει εμπιστευτικός και θα είναι φυλαγμένος στο Νοσοκομείο 
σε ένα κλειδωμένο ερμάριο, στο οποίο θα έχει πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.  
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 Οι ανώνυμες πληροφορίες που σας αφορούν και που θα αναγνωρίζονται μόνο με τη 
χρήση ενός αριθμού και χωρίς διασύνδεση σε προσωπική ταυτοποίηση θα 
αποθηκευτούν σε μια κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα είναι 
προσβάσιμη μόνο μέσω προσωπικού και εμπιστευτικού ονόματος χρήστη και 
κωδικού πρόσβασης. Στην κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων δεν θα 
αποθηκευτούν στοιχεία που θα παραπέμπουν στην προσωπική σας αναγνώριση.  

 Για σκοπούς παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Αναισθησιολογίας, οι Εθνικοί Συντονιστές, τα μέλη της αντίστοιχης Επιτροπής Ηθικής 
και Δεοντολογίας και οι αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στα δεδομένα της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παραπέμπουν στους 
συγκεκριμένους ασθενείς. Ο χειρισμός όλων των προσωπικών δεδομένων θα είναι σε 
συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Σωστής Κλινικής Πρακτικής και θα 
ακολουθούν αυστηρά τις νομικές και εθνικές προδιαγραφές για την προστασία των 
δεδομένων.  

 
 

 

Δημοσίευση των ευρημάτων της μελέτης 
Τα ανώνυμα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιαστούν σε Ιατρικά Συνέδρια και θα 
δημοσιευτούν σε ιατρικά περιοδικά. Όλα τα κέντρα που θα συμμετάσχουν καθώς και οι 
αντίστοιχοι ερευνητές θα αναφέρονται στις δημοσιεύσεις και θα είναι σε θέση να παράσχουν 
αντίτυπο εάν αυτό τους ζητηθεί.  
 
Τέλος, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτό το έντυπο της 
συνειδητής συγκατάθεσης αφορά μόνο τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη μελέτη.  
 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μελέτη μπορείτε να απευθυνθείτε στους:  

 
Νοσοκομειακός Ερευνητής:  _____________________  Tηλέφωνο:________ 
 
Nοσηλεύτρια Έρευνας: __________________________Τηλέφωνο:________ 
 
Ένα έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως συμμετέχοντος στη 
μελέτη, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Σύνδεσμο της τοπικής Επιτροπής Ηθικής και 
Δεοντολογίας:  
 

_______________________________________Τηλέφωνο:________ 
 
 
 
 

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το ενημερωτικό έντυπο 
 
Ημερομηνία_______________________  
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Παράρτημα  1D 

ΜΕΛΕΤΗ MET-REPAIR:  ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   
ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ   

(ΕΑΝ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)  

Αριθμός κέντρου: M_ _ _ - _ _ _  

Αριθμός μελέτης:  

Αριθμός ταυτοποίησης ασθενούς για αυτή τη μελέτη: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Όνομα Ερευνητή/Τοπικού Συντονιστή: ________________ 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα τετράγωνα 

1. Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει το ενημερωτικό έντυπο (εκδοχή 

1.0, ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 2017) για την ως άνω μελέτη. Eίχα αρκετό χρόνος 

στη διάθεσή μου για να κατανοήσω τις πληροφορίες, ευκαιρίες να θέσω ερωτήσεις 

και έχω λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις.   

2. Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι μπορώ να αποσυρθώ 

από τη μελέτη οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δώσω καμία εξήγηση και χωρίς να 

επηρεαστούν στο ελάχιστο η ιατρική μου φροντίδα και τα νομικά μου δικαιώματα.   

3. Κατανοώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα αποθηκευτούν τοπικά με 

κωδικοποιημένο τρόπο και κεντρικά με ανώνυμο τρόπο. 

4. Κατανοώ ότι  τα σχετικά τμήματα  από τον ιατρικό μου φάκελο και δεδομένα 

που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της μελέτης θα είναι προσβάσιμα σε άτομα 

από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναισθησιολογίας, από την αντίστοιχη Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας ή τις Ρυθμιστικές Αρχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

όπου αυτό σχετίζεται με τη συμμετοχή μου στην εν λόγω μελέτη. Δίνω την άδεια στα 

εν λόγω άτομα να έχουν πρόσβαση στα ιατρικά μου αρχεία.   

5. Δίνω τη συγκατάθεσή μου να ενημερωθεί ο προσωπικός μου γιατρός για τη 

συμμετοχή μου στην εν λόγω μελέτη 

6. Συμφωνώ να λάβω μέρος στην εν λόγω μελέτη. 

 

            

Όνομα ασθενούς   Ημερομηνία   Υπογραφή 

 

            

Όνομα ερευνητή που λαμβάνει 

 τη συγκατάθεση                 Ημερομηνία   Υπογραφή  


