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PRIVOLITEV PO POUČITVI 

POPE-Study – Mednarodna RAZISKAVA O KOPB V SVE   

Presečna multicentrična raziskava 

Spoštovani gospod, spoštovana gospa 
Povabili so vas k sodelovanju v POPE-Study, s katero bodo raziskali odkrivanje in zdravljenje kronične 
obstrukcijske pljučne bolezni (KOPB) v Srednji in Vzhodni Evropi (SVE). Sodelovanje v raziskavi je 
prostovoljno. O tem, ali boste v njej sodelovali, se boste odločili sami. Preden se odločite, se morate 
seznaniti z namenom raziskave in vašega sodelovanja v njej ter kaj sodelovanje za vas pomeni. V tem 
obrazcu za privolitev je obrazložitev raziskave. Prosimo, da jo natančno preberete. 
 
POPE-Study je mednarodna, multicentrična raziskava, namenjena zbiranju kliničnih podatkov o bolnikih z 
diagnozo KOPB v regiji SVE, ki se zaradi bolezni zdravijo. KOPB je bolezen dolgoživosti, pri kateri se 
povečuje ogroženost zaradi obolevnosti in umrljivosti. Večina podatkov o tej hudi bolezni dihal izvira iz 
Zahodne Evrope ali Severne Amerike (podatkov iz Srednje in Vzhodne Evrope je malo). V Srednji in 
Vzhodni Evropi (SVE) je večja okoljska onesnaženost, manj varovanja delovnega okolja, ni protikadilske 
politike, slabše pa so tudi prehranske navade. Vsi našteti dejavniki povečujejo verjetnost razvoja KOPB v 
teku življenja. Na drugi strani pa je zdravstvena oskrba v večini držav SVE tako organizirana, da so bolniki z 
boleznimi dihal v zdravstveni oskrbi zdravnikov specialistov in ne splošnih zdravnikov (za razliko od držav 
Zahodne Evrope). Namen raziskave je zbrati klinične podatke bolnikov s KOPB v SVE. 
 
POPE-Study, namenjena zbiranju podatkov, je neintervencijska, kar pomeni, da se zdravljenje, ki ga 
prejemate, ne bo spremenilo, če boste v POPE-Study sodelovali ali ne in se boste zdravili v skladu z 
običajno klinično prakso in odločitvami vašega zdravnika. V raziskavi ne bo dodatnih laboratorijskih 
preiskav ali drugih pregledov, temveč samo tiste preiskave in pregledi, ki so med zdravljenjem običajni. 
Zdravnika ne boste morali obiskati večkrat kot običajno. 
 
O zdravljenju vaše bolezni bo odločal samo vaš zdravnik. Na odločitve zdravnika ali zdravnice o načinu 
zdravljenja POPE-Study ne bo vplivala. 
 
Statistično analizo anonimnih podatkov bo opravil Institute of Biostatistics and Analysis Masaryk 
University Brno. 

Varovanje vaše zasebnosti je pomemben vidik v raziskavi. Kopija tega obrazca o privolitvi bo shranjena v 
vašem zdravniškem kartonu. 

Da bi zavarovali podatke o vas, ne bomo uporabljali vašega imena ali drugih podatkov o vas, po katerih bi 
vas bilo mogoče povezati z vzorcem. Uporabljali boo samo številčno oznako. Nihče razen vašega zdravnika 
in osebja v ustanovi, kjer se zdravite, ne mogel povezati vašega imena z vzorcem ali izvidi preiskav. 

V sklopu projekta bo zbiranje podatkov potekalo od vključitve bolnika v raziskavo in vse obdobje trajanja 
projekta (april/maj 2014 do december 2014). 

Privolitev v sodelovanje lahko brez navedbe razloga kadarkoli prekličete. Umik privolitve ne bo imel za 
vaše zdravljenje nikakršnih posledic. Podatki, ki bodo zbrani do trenutka preklica pa bodo uporabljeni za 
analizo podatkov. 

Na vsa dodatna vprašanja o POPE-Study vam bo odgovoril vaš zdravnik: 

Dr.………………………………………………………………., telefon:…………………………… 
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BOLNIKOVA PRIVOLITEV PO POUČITVI 

ZA UPORABO PODATKOV V ZDRAVSTVENEM KARTONU V POPE-Study 

1. Informacijo o raziskavo sem prebral oziroma so mi jo prebrali. Imel sem priložnost postaviti 
vprašanja o njej in sem na vsa vprašanja prejel zadovoljiv odgovor. Prostovoljno soglašam, da bom 
kot udeleženec sodeloval v projektu. 

2. Moj podpis na tem obrazcu za privolitev pomeni, da se strinjam s tem, da bom sodeloval v 
raziskavi. Vem, da lahko svoje sodelovanje kadarkoli prekličem. 

3. Jaz, spodaj podpisani, dajem ustanovi Institute of Biostatistics and Analysis, Masaryk University 
Brno, Kamenice 3, 625 00 Brno, Češka republika soglasje za obdelavo, zbiranje in shranjevanje 
mojih zaupnih podatkov in informacij v zdravstvenem kartonu, natančneje mojih začetnic, datuma 
in kraja rojstva, podatke o moji etnični pripadnosti, spolu in podatke iz zdravniškega kartona o 
zdravljenju moje bolezni – pljučne hipertenzije, podatke o mojem kliničnem stanju, izvide 
laboratorijskih preiskav in podatke o neželenih dogodkih med zdravljenjem. Privolitev velja samo 
za POPE-Study. 

4. Poučen sem o svojih pravicah v skladu s slovensko zakonodajo in se jih zavedam. 

5. Ustanovi Institute of Biostatistics and Analysis, Masaryk University Brno, Kamenice 3, 625 00 Brno, 
Češka republika, dovoljujem dostop do svojega zdravniškega kartona. 

   
___________________________ _____________ ____________ 
Ime bolnika    Datum                Podpis 
 
 
 
___________________________ _____________ ____________ 
Podpis osebe, ki je vodila    Datum                      Podpis 
razgovor o privolitvi 
  
 

Najlepša hvala za vaš čas in potrpljenje! 
 
 


