Paciento informacinis lapelis

Tyrimo pavadinimas: COVID-19 pandemijos poveikis sunkia astmos
forma sergančių žmonių priežiūros paslaugų teikimui Europoje
Jūs kviečiamas (-a) dalyvauti šiame tyrime. Tyrimas vykdomas 17 Europos
šalių. Prieš dalyvaujant svarbu, kad suprastumėte, kodėl tyrimas yra vykdomas.
Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją bei aptarkite ją su kitais, jei
manote, kad reikia.

Koks yra tyrimo tikslas?
Nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos protrūkio pradžios pasaulis iš
esmės pasikeitė. Daugelyje šalių gydytojai turėjo keisti sunkios astmos
priežiūros paslaugų teikimo būdą. Tai galėjo pakeisti sergančių žmonių astmos
simptomus, emocijas arba pasitenkinimą priežiūros paslaugomis.
Šiame tyrime nagrinėsime sunkios astmos priežiūros paslaugų pasikeitimus ir
poveikį ja sergantiems žmonėms. Apklausas išsiunčiame sunkia astmos forma
sergantiems žmonėms ir sunkios astmos gydytojams visoje Europoje. Jūsų
gydytojas nematys individualių atsakymų ir jūsų atsakymai bus laikomi visiškai
konfidencialiai. Šio tyrimo rezultatai padės mums pagerinti sunkia astmos
forma sergančių žmonių priežiūros paslaugų teikimą kitų COVID-19
pandemijos bangų atveju.

Kas nutiks, jei sutiksiu dalyvauti?
Perskaitę šį informacinį lapelį, pagrindiniame puslapyje spustelėkite mygtuką
„Kitas“. Pradėsite apklausą. Pirmajame apklausos klausime paprašysime jūsų
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sutikimo dalyvauti šioje apklausoje. Apklausa bus pateikta jūsų gimtąja kalba ir
jums nereikės prašyti gydytojo pagalbos užpildyti šią apklausą. Užbaigę
apklausą, būsite paprašyti pateikti savo atsakymus.
Kai kuriose šalyse apklausos bus pasiekiamos popierine forma – tai priklauso
nuo jūsų gydytojo arba prieigos prie interneto. Jei atliksite apklausą popierine
forma, reikės rašytinio ir žodinio sutikimo. Jūsų duomenys bus laikomi
anonimiškai.
Apklausoje yra klausimų, į kuriuos atsakymus reikia pasirinkti iš kelių variantų,
taip pat keli klausimai apie jūsų amžių, lytį ir astmos gydymui vartojamus
vaistus.
Už dalyvavimą šioje apklausoje negausite jokios finansinės kompensacijos,
tačiau dalyvaudami prisidėsite prie geresnio astmos priežiūros paslaugų
teikimo COVID-19 pandemijos ateityje.
Dalintis savo astmos priežiūros paslaugų arba astmos simptomų pokyčių
patirtimi per koronaviruso pandemiją gali būti sunku arba nemalonu. Jeigu taip
nutiktų, galite nebesidalinti šia informacija arba nebeatsakinėti į apklausos
klausimus. Jums nereikės pasiaiškinti.

Ar turiu dalyvauti?
Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas – tik jūs galite nuspręsti, ar
dalyvauti.
Jei nuspręsite dalyvauti, pirmajame apklausos klausime būsite paprašyti duoti
sutikimą. Jei norite dalyvauti, bet kada galėsite pasitraukti, nenurodydami
pasitraukimo priežasties. Norėdami pasitraukti, tiesiog išeikite iš apklausos.
Sprendimas pasitraukti arba nedalyvauti neturės įtakos jūsų gydymui arba
sveikatos draudimui.
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Kas nutiks surinktiems duomenims?
Visa per šį tyrimą surinkta apie jus informacija bus laikoma griežtai
konfidencialia ir bus nuasmeninta. Šiam tyrimui per „SurveyMonkey“ sistemą
surinktus duomenis tyrimo projekto vadovai laikys saugiame faile „Amsterdam
University Medical Center“ (AUMC) Amsterdame (Nyderlanduose). Jūsų
asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, el. paštas) liks anonimiški, nebent
sutiksite, kad su jumis susisiektų dėl būsimų tyrimų apie COVID-19 poveikį
sunkiai astmai.
Jei nuspręsite pasitraukti iš tyrimo pateikę savo atsakymus: - Jūsų duomenys
ir atsakymai yra ir lieka anonimiški. Jie jūsų neidentifikuoja.
- Kadangi nežinome, kurie duomenys yra jūsų, jų pašalinti negalėsime ir
turėsime pasilikti bet kokius jau surinktus duomenis bei atsakymus.
Šio tyrimo rezultatai bus pateikti konferencijose ir paskelbti moksliniuose
žurnaluose bei projekto svetainėje (www.sharp-crc.org). Jūsų vardas ar kiti
duomenys, pagal kuriuos galima būtų nustatyti tapatybę, skelbiami viešai arba
naudojami leidiniuose nebus.
Būsimi tyrimai
Planuojame atlikti tolesnius tyrimus, kad sukauptume daugiau informacijos apie
COVID-19 poveikį sunkia astma sergantiems žmonėms. Temos, kurias
planuojame nagrinėti:
•

COVID-19 infekcija užsikrėtusių sunkia astma sergančių žmonių
rodikliai;

•

apsaugos poveikis;

•

COVID-19 eiga sunkia astma sergantiems žmonėms;

•

vaistų astmai gydyti ir kitų veiksnių poveikis COVID-19 ligos eigai.

Jei norite dalyvauti tolesniuose tyrimuose, palikite savo kontaktinius duomenis
(el. Pašto adresą arba telefono numerį) savo gydytojui.
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Skundai
Jei dalyvavimas tyrime jums kelia susirūpinimą, turite teisę iškelti šį klausimą
jūsų sveikata besirūpinančiam gydytojui ar slaugui.

Kas organizuoja ir finansuoja tyrimus?
Apklausą organizuoja „Severe Heterogeneous Asthma Research collaboration,
Patient-centred“ (SHARP), „European Respiratory Society (ERS) Clinical
Research Collaboration“, siekianti pagerinti sunkia astmos forma sergančių
žmonių gydymą. SHARP finansuoja ERS.
Daugiau informacijos galima kreiptis į šiuos asmenis
Vietinis vyriausiasis tyrėjas:

XXX
Adresas
El. paštas

Dėkojame už skirtą laiką ir norą apsvarstyti galimybę dalyvauti šioje apklausoje.
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