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EuroPOWER (Post-operačný klinický výsledok  s použitím   protokolu 

ERAS  v kolorektálnej  chirurgii.  Prospektívna , Európska  medzinárodná a 
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Súhlas   Etickej  komisie  Onkologického  ústavu  sv. Alžbety, Bratislava   č. 2019:  

zo dňa 14.02. 2019 (predseda  EK  doc. MUDr. V. Bella, PhD.)  

 

INFORMAČNÝ  LIST  PRE  PACIENTOV 

 

Vážený  pacient,   Vážená  pacientka,  

 Oslovujeme  Vás  so  žiadosťou  o spoluprácu  a účasť  na  klinickej  štúdii .  Radi by sme Vám vysvetlili  

prečo sa  táto  štúdia  uskutočňuje  a čo  prináša  pre Vás  osobne.  Prosím ,  nájdite  si  chvíľu  času, aby  

ste  si mohli pozorne  prečítať  nasledovné  informácie  a  mohli  ich  prediskutovať  s vašimi príbuznými, 

alebo  ľudmi podľa  vašej  vôle.  Prosím, spýtajte sa,  ak Vám  bude niečo nejasné, alebo potrebujete 

lepšie vysvetliť.  Zoberte si čas  na rozmyslenie , či sa  chcete  tejto  štúdie  zúčastniť.  Vaša  účasť  je 

dôležitá, lebo pomôže  získať  nové  poznatky a  informácie   užitočné  PRE klinickú  medicinu.  Pred  

správnym  rozhodnutím, by ste  si  mali :    - Pozorne  prečitať  tento  dokument  

- Porozumieť   informáciam   

-  spýtať  sa  na otázky  , ktoré sú vám nejasné alebo  potrebné. 

- Konzultovať   to s Vašim  ošetrujúcim lekárom,  

-  mať dosť  času na rozmyslenie a  svojbytné  slobodné   rozhodnutie  

- podpísať   informovaný  súhlas, ak sa rozhodnete  zúčastniť  na  štúdii... 

Ak sa  rozhodnete   zúčastniť  na štúdii  EuroPower  ,  bude  vám vydaná  kópia  tohto  dokumentu s 



podpísaným informovným  súhlasom.  Prosím  odložte  si ho   pre  prípadn Vašu  potrebu  v  

budúcnosti.   

 

Prečo  vás  žiadame  o  účasť  a spoluprácu  na  štúdii ? 

Ste  vyzvaný  k aktívnej  účasti  na štúdii , pretože musíte  podstúpiť   plánovanú a  indikovanú 

operáciu   hrubého   čreva   tzv.  Kolorektálnu chirurgiu. EuroPOWER štúdia  potrebuje najmenej  

1068 dospelých pacientov, aby lekári  mohli získať spoľahlivé relevantné dôkazy . EuroPOWER  je 

medzinárodná   štúdia  na Europskej  úrovni , na ktorej  sa  zúčastňujú  nemocnice a centrá  z 

mnohých  miest a štátov  Európy. Organizujú  ju lekári  zo Španielska. Štúdia  bude  prebiehať  v roku  

2019 .  

 

Aké  sú ciele   tejto  štúdie ? 

Našim cieľom   je vykonať   60-dňovú  Europsku  štúdiu  zameranú  ako  audit pooperačného výsledku u 

dospelých  pacientov , ktorí  majú podstúpiť  plánovaný chirurgický výkon  na hrubom čreve ( tzv. 

Kolorektálnu chirurgiu) , a  zistiť , či  protokol  intenzívneho  zotavenia  pacienta  po operácii  tzv. ERAS 

(angl.  Enhanced Recovery After Surgery,  slov.  Zrýchlené  zotavenie po  operácii) má  skutočný klinický   

efekt a  súčasne  zozbierať   podrobné  údaje , ktoré   zisťujú  výskyt  postoperačných komplikácii  

asociovaných  s   chorobnosťou  operovaných  pacientov.  Následne  chceme  zistiť , či  aplikácia  

programu  ERAS  ovplyvňuje  postoperačné  komplikácie  u pacientov,  ako  ste Vy,  ktorí  postupujú   

plánovanú  brušnú operáciu n hrubom čreve  (kolorectalnu  chirurgie) ; a  potvrdiť  ktoré  individuálne  

faktory  z programu ERAS  sú spojené   s  dobrým  alebo  lepším  klinickým  výsledkom .  Zo  získaných dát  

o  postoperačných  komplikáciach , môžeme  lepšie  a účelnejšie  liečiť  pacientov v budúcnosti. Získané  

výsledky   umožnia  vytvoriť   lepšie a  presnejšie  protokoly   na úspešnú  liečbu   onkologických 

pacientov.  

 

Čo mám  robiť   ak  sa  rozhodnem  zúčastniť sa  štúdie ? 

Pamätajte, že  Vaša  účasť  na štúdii  je  dobrovoľná , ak sa   rozhodnete   nezúčastniť  sa  na štúdii nijako  

to  neovplyvní  Vašu  daľšiu  liečbu  ani  Vás  vzťah  k ošetrujúcemu lekárovi.  Výskumný lekár potrebuje  

zistiť  niektoré Vaše údaje z  pre-anestetickej  konzultácie, tiež  údaje o priebehu operácie a informácie z 

pooperačného obdobia. Všetky  dáta  sa uchovávajú v anonymite po celý čas. Ide o pozorovaciu 

(observačnú)  štúdiu,  čo znamená  , že  sa nevykonávajú  navyše  žiadne  iné zásahy (intervencie)  do  

celistvosti  vášho organizmu,   okrem  samotného  operačného   výkonu.  Tiež  žiadne  iné testy , ak  to  

samozrejme   nebude  vyžadovať   Váš  zdravotný stav. Podobne  Vás nebudeme   zaťažovať  zbytočnými  

návštevami   nemocnice  pred  operáciou   alebo  po  operácií. 



  Žiadne  biologické   vzorky  sa nebudú   odoberať   alebo zbierať  v tejto  štúdii,  to znamená  , že 

nebudete   zbytočne  zaťažovaný.    

 

Mám  povinnosť   sa zúčastniť   štúdie  ? 

Nie  Vaša  účasť   je kompletne  dobrovoľná.   Ak sa  rozhodnete  zúčastniť,  prosím , podpíšte  

informovaný súhlas , čím  vyslovujete  súhlas  so zberom  dát. Prosím,  uchovajte si  podpísaný 

súhlas  aj  informačný list.  Ak  sa  rozhodnete   nezúčastniť   v tejto  štúdii , Vaše  rozhodnutie   

neovplyvní   Vašu liečbu  ani ošetrovateľskú  starostlivosť  , ktorú  dostatnete v našej  nemocnici  

počas tejto  hospitalizácie ,  ani  prípadne dalšej  hospitalizácie  v budúcnosti.   

Budem  mať  výhodu  alebo  úžitok , ak sa  štúdie   zúčastním ? 

Vaša  účasť  vo výskumnej  štúdii  s názvom  EuroPower , má za cieľ  priniesť   nové poznatky a  fakty, 

ktoré sú  potrebné pre pokrok v perioperačnej medicíne. Neočakávajte   nejakú  priamu  výhodu, alebo   

finančnú kompenzáciu za účasť  v štúdii , naopak  svojou  účasťou  prispejete  k získaniu nových 

poznatkov a sociálnemu i zdravotnému  úžitku.  

Aké  sú  riziká  alebo  nepohodlie  ak sa  štúdie  zúčastním ? 

EuroPOWER  je  observačná – pozorovacia  štúdia , to znamená  , že Vašu  liečbu  to nejako  neovplyvní  

ani  nezmení. Ak sa  štúdie  zúčastníte nebude  to  vplývať  na priebeh vašeho  liečenia v našom 

zdravotníckom zariadení. Perioperačná liečba (pred , počas a po chirurgickom výkone) dodržuje zásady   

správnej  klinickej  praxe v našom zdravotníckom  zariadení a prispôsobuje sa  potrebám každého 

jednotlivého  pacienta, a nebude  sa  meniť   počas   štúdie.  

Riziko  dôvernosti  

Klinické  informácie získané  v tomto  výskumnom  projekte budú  starostlivo  uložené v databáze, 

chránené podľa  legislatívnych pravidiel Európskej únie, pod  zodpovednosťou  zodpovedného  lekára  

výskumníka  v našom zariadení .  Teito  dáta  budú uchovávané pre výskumné účely, prípaden  pre 

budúce  štúdie, ak sa  nerozhodnete Vy inak.  Po skončení   štúdie  budú výsledky výskumu zverejnené 

formou  odborných článkov  v  odborných časopisoch, lekárskych  databázach a na vedeckých fórach.  

Vaše  osobné  dáta  zostávajú v anonymite, nikdy nebudú  odkryté, ani sa nebudú  dať  identifikovať, 

nakoľko budú  skryté a chránené kódovým označením. Výskumní   lekári  majú  vždy za povinnosť  

chrániť  Vaše  súkromie , osobnú  integritu a udržať všetky informácie v  mlčanlivosti.  

Súkromie  a využitie  klinických informácii  pre výskumné  účely  

Na vykonanie  štúdie  sú  potrebné  konzultácie Vašich  zdravotných záznamov a  zber  potrebných 



informácii  za účelom  štúdie .  Váš  súhlas   so  štúdiou   autorizuje   osoby  zúčastnené  na 

výskume , aby   celý  proces  zberu  informácii   prebiehal  korektne  nasledovným  spôsobom :   

• každý  pacient  ako  účastník štúdie  bude  identifikovaný  číslom  (číselným kódom ). Kľúčovým 

spojením  bude  číslo – kód  účastníka   štúdie  na  Vašu identifikáciu  bude  uchovaný v absolútnej 

dôvernosti   a  bude  uschovaný   v  našej  nemocnici  (OúsA, Bratislava)  v uzavretej  miestnosti  s  

prístupom   len  autorizovanej   osoby  (zodpovedný   výskumný  lekár   OúsA).    

• Anonymné   informácie  o  zdravotnom stave ,  budú   identifikované  len  pod  číslom (kódom )  

bez   možnosti    osobnej  identifikácie , a budú  uložené  v centrálnej  počítačovej  databáze  s 

chránený prístupom   na zákalde  prístupového   mena  výskumníka a  hesla.  Žiadne  osobné  dáta  

týkajúce  sa  konkrétnej   osoby  pacienta   nebudú  uložené  v centrálnej  databáze    

•  za  účelom   monitoringu ,  auditu  alebo inšpekcie  je ustanovený   národný  koordinátor , a  tzv.  

EuroPOWER  tím , národný  výskumný  koordinátor  , členovia   relevantnej  etickej  komisie  alebo 

regulačné  autority  nemocnice, ktorí   majú prístup  ku všetkým  dokumentom,  vrátane  

identifikačným  údajom.  Celé  narábanie  s osobnými  údajmi   podlieha  zásadám  správnej  

klinickej  praxe  a prísne  podlieha  právnej ochrane  a národným  požiadavkám  na  ochranu  

osobnýcvh dát.    

Každá  nová publikácia týkajúca  sa výsledkov  výskumu  bude pod prísnou kontrolou  len   so 

súhlasom  hlavnej komisie  pre  štúdiu  EuroPower  a so súhlasom nezávislej  Etickej  komisie pri 

dodržaní  zásad  anonymity  zúčastnených  pacientov. 

 

Vystúpenie  zo  štúdie   

Aj keď  vstúpite  do štúdie a  budete  súhlasiť  s účasťou , môžete  zo  štúdie  vystúpiť  kedykoľvek  si  to 

budete  želať,  bez udania  dôvodu   alebo nutnosti  vysvetlenia.  Ak  sa rozhodnete  vystúpiť  zo  štúdie 

nebudú sa zbierať  žiadne ďalšie údaje.  Kým Vaše už  nazbierané  údaje  sú  úplne  anonymné, sú 

zakódované  číselným  kódom, a  zostanú  utajené .   Analýza  dát  môže  byť vykonaná len  do momentu  

posledného zberu  údajov .   

 Ako  sa dozviem   o  výsledku  štúdie.  

Máte  právo  dozvedieť sa  výsledky  štúdie, ktorej sa zúčastňujete.  Môžete získať  všeobecné výsledky  

štúdie aj špecifické  výsledky  z krajiny  a nemocnice , kde  sa štúdia  realizuje.  Tiež máte  právo  nežiadať  

výsledky  štúdie podľa  vášho  želania  a vôle.  Z týchto  dôvodov  pri  podpísaní  informovaného  súhlasu 

sa Vás  spýtame, ktorá  možnosť  je pre Vás viac  výhodná a  prijateľná.  V prípade, že  udete chcieť 

vedieť  výsledky štúdie,  vedúci  výskumného  tímu  Vám  pošle  výsledky. Niekedy sa  stáva, že  počas 



výskumného  projektu  sa  objavia  neočakávané  nálezy , ktoré  sú  relevantné ku  zdravotnému  stavu  

zúčastneného  pacienta.  V tomto  prípade , ak nastane takáto  udalosť  Vás budeme  kontaktovať , aby 

ste vyhľadali  svojho  lekára,  alebo iného  špecialistu .  

Celkové  výsledky  budú spracované  a poslané  do odborných časopisov  s nádejov  na publikovanie  v  

medicínskych a vedeckých  časopisoch. Výsledky budú  tiež  prezentované na  konferenciách  a 

odborných seminároch  s cieľom   sprístupniť  nové  poznatky  z oblasti  perioperačnej medicíny.  Hoci  

niektoré  klinické  dáta, údaje  získané výskumom budú  sprístupnené a zverejnené len pre  odbornú 

vedeckú  komunitu, pričom pôjde o  súbory  dát  získaných anonymným  spôsobom, tj. Bez  prístupu k 

osobným  dátam pacientov, ktoré  by mohli  viesť k mich identifikácii.  

Internetová  stránka EuroPower  (www.grupogerm.es )  bude priebežne poskytovať  údaje z klinického  

výskumu   získaných  sumárne zo všetkých  európskych krajín, ktoré sa  do  štúdie zapojili, a to  pre 

pacientov, aj  odbornú  verejnosť 

 

Kto  organmizuje a   kto  podporuje  tento  klinický  výskum ? 

Táto klinická štúdia ( s názvom EuroPower) sa bude vykonávať  v nemocniciach krajín a štátov 

EU v spolupráci  doktorov – lekárov z celej Európy.  

Ide  o európsku  medzinárodnú  štúdiu  organizovanú  a koordinovanú doktorom Dr.  Javier Ripollés 

Melchor , ktorý b pôsobí na  Complutense University v  Madride v  Španielsku  spolu s profesorom José 

Manuel Ramírez, z  Lozano Blesa University a klinickej nemocnice v  Zaragoze.  Klinická  štúdia  a celý 

výskum je  podporovaný   španielskou  skupinou pre Multimodalnu  Rehabilitáciu (GERM) a REDGERM. 

Promoterom  štúdie  je španielska   Skupina  pre multimodálnu rehabilitáciu  (GERM) – subjekt , ku 

ktorému  patrí    Dr. Javier Ripollés  Melchor,  hlavcný zodpovedný  výskumník – tejto  štúdie a vedúci 

celého  výskumného  projektu EruPower.  

Existujú  nejaké  ekonomické   váhody  záujmy  pre   účastníkov  štúdie ? 

Lekári – výskumníci   nedostanú  žiadne mimopriadfne opdmeny, asni iné  ekonomické výhody , okrem  

bežného platu , ktorý majú  dohodnuté v zmluve so  svojim zamestnávateľom  - nemocničným  

zariadením.  Podobne   ani pacienti, ktorí sa zúčastnia  na štúdii euroPower,  nemajú nárok  na žiadnu  

odmenu .  Neexistuje  žiadna  možnosť  , aby  štúdia  egnerovala nejaký ekonomický  zisk, z ktorej by 

smali pacienti nejaký   ekonomický benefit.  

Kto  bude   kontrolovať  a  dozorovať  výskumnú  štúdiu ? 

Výskumná  štúdia  bude  kontrolovaná  nezávislou  skupinou  odborníkov   z Výskumnej Etickej  komisie,  

ktorá bude  chrániť  bezpečnosť  pacientov,  ich  práva,  ich ľudskú  dôstojnosť  a prosperitu.  



Autonómny   výbor   pre  Etiku  medicínskeho výskumu  z Aragónie  (Španielsko) už  skontroloval  dizajn  

štúdie  a vydal  súhlas  s uskutočnením  štúdie  v Španielsku   a krajinách  EU .  

 

Čo mám  teraz  urobiť  , ak   sa  chcem  štúdie  zúčastniť ? 

 Musíte sa  rozhodnúť, či  sa chcete  štúdie  zúčastniť  . Prosím , rozmyslite si  to,  prípadne sa popraďte  

s vašou rodinou alebo  priateľmi .  Doktor výskumník  a sestry  budú radi, keď Vám  budú môcť  

odpovedať  na Vaše  otázky.  

Ak  sa  rozhodnete  pre účasť  v štúdii, prosím  informujte váško lekára  alebo  sestru.  Budete  

požiadaný,  aby ste vyplnili a podpísali inforomovaný  súhlas, pričom  kópiu  si musíte  starostlivo 

odložiť  a pripojiť   k ntomuto  informačťnému listu .  Prosím  oba dokumenty  starostrlivo  uschovajte.   

V každom čase  počas  hospitalizácie  sa môžete  spýtať   a popložiť  otázky  ohľadne  štúdie lekárom  

alebo sestrám.  Pri špeciálnych  otázkach  môžete kontaktovať  lekára  - výskumníka   štúdie  

EuroPower,  na ktorého  budete  mať  uvedený  telefónny  kontakt   na konci  dokumentu.  

 

 

 

Kto  Vám  môže   dať   viac  informácii ? 

Všetky  otázky  a pripomienky   týkajúce sa  štúdie   adresujte  osobám  zodpovedným  za výskum :  

 

Zodpovedný  výskumný  lekár :                                                                        Telefon č.:   

 

Zodpovedná  výskumná  sestra :  Telefón č.:   

 

Ak  máte   otázky  týkajúce  sa Vašich  práv  pacienta  ako  účastníka   štúdie   môžete  kontaktovať   

lokálnu   Etickú  komisiu   a  jeho    člena  zodpovedného  za   komunikáciu  s pacientami : 

 

  Telefón  č. : kl.   

 

Ďakujeme  Za čas,  ktorý ste  strávili     pri  čítaní  tohoto  

dokumentu  Informačného  listu.   

 Datum :                                                            Podpis  pacient



 

INFORMOVANÝ  SÚHLAS  

S účasťou v klinickej  štúdii  s názvom  EuroPower 

(Onkologický ústav  sv. Alžbety , Etická  komisia – schválené  6.02.2019 ,  potvrdenie  

vydané  14.02.2019  doc. MUDR. Vladimír  Bella, PhD.  pre  -   štúdia  EuroPower) 

Centrum  Oúsa , č. : M_ _ _ - _ _ _ 

Study identifikačné číslo: 

Pacient Identifikačné  číslo v štúdii  EuroPOWER -- _ _ _ 

Meno  lekára  výskumníka/miesto , lokálny výskumný  koordinátor :    

Prosím  prečítajte a  vyplňte  všetky body  

1. Potvrdzujem, že som  pozorne prečítal a porozumel  informačnému listu (verzia  

1.0, dated 07 Feb 2018) o   štúdii í.   Mal  som  dosť   času  na prečítanie sk questions, a  dostal  som 

uspokojivé  odpovede. . 

2. Rozumiem, že moja  aktívna účasť  je dobrovoľná  a že zostáva na mojom  

slobodnom  rozhodnutí kedykoľvek  zo  štúdie  vystúpiť  bez udania  dôvodu. Bez 

toho, aby boli doptknuté  moje  práv, alebo  liečebno-preventívna  starostlivosť. . 

3. Rozumiem , že moje osobné  údaje budú uložené lokálne  zakódované  číselným 

kódom a   centrálne  v anonymnej  forme  

4. Rozumiem a súhlasím, že niektoré  dôležité údaje o zdravotnom stave a dáta  

zbierané počas  štúdie môžu byť lokálne pozreté lekármi z výskumného tímu  

EuroPOWER príslušnej nemocnice, členom  Etickej  komisie nemocnice, 

zodpovednými autoritami nemocnice, ak  o bude  dôležité vzhľadom nqa zdravotný 

stav  a účasť vo výskume. Dávam súhlas pre tiewto osoby a týchto  odborníkov, aby  mali 

prístupm   k   zdravotnými  záznamom . 

5. Súhlasím, aby o mojej   účasti v štúdii vedel môj  praktický všeobecný lekár 

6. Súhlasím s  účasťou s hore uvdenenou  štúdiou  s názvom EuroPower 

     Meno a Priezvisko Pacienta                                  Datum                                         Podpis 

 

       Meno a priezvisko lekára                                   Dátum                                            Podpis 

 

 

 



Europower -  zúčastnené   Nemocničné   centrá  zapojené  
v Slovenskej  republike  :  

            Hospital  centers  in Slovak republic  fro  Europower 2019 :  

Hospital  and City,  
Nemocnica mesto,  

Address , City 
identification of 
ionvestigator   

Principal  investigator  for  
surgery  
Zodpov riešiteľ  za 
chirurgiu (Surgery) 

Principal investigator  
for  anesthesiology,  
Zodpov riešiteľ  za 
anestéziologiu (Anesth 

FN  FDR Roosevelta  
Banská  Bystrica  

  955 01  Banská 
Bystrica  
Lubomir Marko, MD 
PhD.  

Markolubo1@gmail.com markovabarbara@ 
gmail.com,  
michal.venglarcik@gmail. 
Com  

UNB  Ružinov , 
Bratislava II  

Ružinovská ul. 6  
821 02  Bratislava  
II. , head  juraj  
Koutun , MD, phD.  

Vician.marian@benkovic.sk 
Stefan.novak@cyberspace 
Valeria.ferlin.at@gmail.com 

Juraj.koutun@ru.unb.sk 
danoandreas@gmail.com 
sastinsky11@gmail.com 

Onkologický  ústav 
sv. Alžbety , 
Bratislava I 

Heydukova  ul. 10 , 
812 50  Bratislava  
Roman Zahorec, 
MD, PhD. 
Tomas Veselovsky, 
MD,PhD.  

rzahorec@ousa.sk  rzahorec@gmail.com 
vesielko@gmail.com 
 

UN  LF UPJŠ  Košice  Trieda  SNP  1 
040 11   KOŠICE  
Jozef Firment, 
MD,PhD 

Jozef.firment@upjs.sk Jozef.firment@upjs.sk  

Nemocnica 
F.Jegého 
Dolný  Kubín  

DO  NsP  Dolný  
Kubín ,  
Frantisek Mican,MD 

Femi100569@yahoo.se Femi100569@yahoo.se 

Slovenská  
republika 
Slovak  republic  

Heydukova 10, 812 
50  Bratislava  
center  for  Slovakia 

Stefan.durdik@ousa.sk  roman.zahorec@ousa.sk 
rzahorec@gmail.com  

 

Bratislava, Slovakia  -  Slovak  republic  , March 2019            assoc. Prof.    Roman Zahorec, MD, PhD. 

 


