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Asocjacja Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC 

 

Badanie ankietowe EHRA ”Życie z migotaniem przedsionków” 
 

Centrum koordynujące: 
 

Komitet Inicjatyw Naukowych (SIC) Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca (EHRA), 

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) 2035 Route des Colles - Les Templiers, 

BP 179 06903 Sophia Antipolis - Francja 

 
 
Cele: 

 

Komitet Inicjatyw Naukowych Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca (European Heart 

Rhythm Association EHRA) zamierza przeprowadzić badanie ankietowe pacjentów, 

zatytułowane „Życie z migotaniem przedsionków”. Głównym celem ankiety będzie ocena 

wiedzy pacjentów z migotaniem przedsionków (AF) na temat ich arytmii, źródeł, które 

były dla nich przydatne podczas nauki o AF, oraz ich preferencji dotyczących tych źródeł. 

Badanie oceni również świadome zaangażowanie pacjentów z AF w procesy 

diagnostyczne i terapeutyczne, a także obciążenia, jakie niesie dla nich choroba i 

leczenie. Rozpoznając postawy i oczekiwania pacjentów dotyczące informowania ich o 

arytmii, ale także ich wiedzę na temat AF oraz ich zaangażowanie w diagnozowanie / 

leczenie arytmii, badanie to powinno zidentyfikować luki istniejące pomiędzy obecnym 

zaangażowaniem i współudziałem w diagnostyce i leczeniu, ale także wiedzą pacjentów 

z AF w krajach europejskich, a aktualnymi zaleceniami towarzystw kardiologicznych. 

Wiedza na temat obciążeń jakie AF i postępowanie z nim stanowi dla pacjentów, pozwoli 

zidentyfikować obszary, w których zintegrowana opieka nad chorym wymaga dalszej 

optymalizacji i personalizacji. Uzyskane wyniki pozwolą określić główne obszary, które 

wymagają poprawy i zasugerować kierunki dalszych badań. 

Metody: 

Elektroniczne badanie ankietowe będzie prospektywnym, wieloośrodkowym badaniem 

kolejnych pacjentów z AF, diagnozowanych i leczonych w ośrodkach szpitalnych i 

ambulatoryjnych zlokalizowanych w krajach, będących członkami ESC. Do grup 

roboczych do spraw arytmii w krajach uczestniczących, zostaną wysłane listy z prośbą 



   
 
    

 

   

o udział w badaniu. Kwestionariusz1 został utworzony jako zestaw pytań wielokrotnego 

wyboru (w załączeniu) i będzie wypełniany przez pacjentów z AF przy przyjęciu do 

szpitala, przez pacjentów już hospitalizowanych lub podczas wizyt ambulatoryjnych. 

Migotanie przedsionków nie musi być głównym powodem hospitalizacji lub wizyty 

ambulatoryjnej. Nie planuje się żadnych wizyt kontrolnych. 

Kryteria włączenia: 

Wszyscy pacjenci z dowolną postacią migotania przedsionków 

Kryteria wyłączenia: 

Pacjenci nie wyrażający chęci lub niezdolni do udziału w badaniu. 

 

Czas trwania badania: 

 

Całkowity okres włączania pacjentów do badania zaplanowano na 8 tygodni. W 

przypadku niewystarczającej liczby włączonych pacjentów (tj. mniej niż 10 pacjentów  

na ośrodek), EHRA-SIC może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu włączenia o czas 

nieprzekraczający 15 dni roboczych. 

 

Nie planuje się obserwacji odległej włączonych pacjentów. 

 

 

Względy etyczne: 

Dane (poza danymi osobistymi) będą wprowadzane przez pacjenta poprzez 

kwestionariusz elektroniczny. Dane będą mogły być również zbierane i wpisywane do 

platformy internetowej on-line przez pracownika opieki medycznej, na podstawie 

rozmowy telefonicznej z pacjentem, lub korzystając z kwestionariusza w wersji 

papierowej. Dane wprowadzane do platformy internetowej będą całkowicie anonimowe 

Jedynie ściśle określeni, dedykowani członkowie Komitetu Inicjatyw Naukowych będą 

mieli dostęp do anonimowych wyników badania. Dane kliniczne nie będą 

przechowywane poza miejscem docelowym ich gromadzenia, który będzie bezpiecznym 

serwerem w The European Heart House. Główna baza danych będzie zabezpieczona 

zgodnie z obowiązującymi standardami, aby zapewnić wymogi zarówno etyczne, jak i 



   
 
    

 

   

aktualne wymogi ochrony danych osobowych. Jeżeli wymagają tego lokalne zasady, 

badacze uzyskają zgodę lokalnych komitetów bioetycznych. 

Publikacje: 

Publikacje wyników są planowane w EP Europace Journal  

Piśmiennictwo 

1 Ten kwestionariusz zawiera Kwestionariusz Wiedzy o Migotaniu Przedsionków Jessa (JAFKQ) -  
POUFNE © 2016 Universiteit Hasselt i Jessa Ziekenhuis (BE) - wszelkie prawa zastrzeżone – Licencja w 
posiadaniu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

 
Ochrona danych osobowych 

Działania ESC są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR - RODO) 

2016/679 oraz z przepisami dotyczącymi ochrony danych we Francji. ESC dokłada 

zatem wszelkich starań, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych 

osobowych pacjentów oraz do danych ośrodków. W razie potrzeby zapoznaj się z 

dedykowaną stroną internetową RODO. 

 

 

 


