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Ciele:  

 

Komisia vedeckých iniciatív (Scientific Initiatives Committee - SIC) Európskej asociácie 

srdcového rytmu (European Heart Rhythm Association - EHRA) uskutoční medzi 

pacientami prieskum s názvom “Život s fibriláciou predsiení”. Hlavnými cieľmi prieskumu 

bude zhodnotiť vedomosti, ktoré majú pacienti s fibriláciou predsiení (FP) o ich arytmii, 

zdroje z ktorých čerpali užitočné poznatky o ochorení a ich preferencie vo vzťahu k 

týmto zdrojom informácií. Prieskum tiež posúdi mieru vedomého zapojenia pacientov s 

FP do procesu diagnostických a terapeutických rozhodnutí, ako aj celkovú záťaž, ktorú 

im spôsobuje samotná FP, resp. jej liečba. Predpokladáme, že lepším spoznaním 

pacientskych postojov a očakávaní vo vzťahu k informáciám o ich arytmii, ale aj ich 

vedomostí o FP a miery ich zahrnutia do diagnosticko - terapeutických procesov lepšie 

odhalíme medzery medzi aktuálnymi odporúčaniami kardiologických spoločností a 

reálnym stavom zapájania, informovania a samomanažovania pacientov v európskych 

krajinách. Poznatky o celkovej záťaži, ktorú pacientom spôsobuje FP a jej manažment, 

nám pomôžu identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné ďalej so zreteľom na pacientske 

potreby optimalizovať integrovanú starostlivosť o pacientov. Výsledky nám následne 

umožnia odhaliť oblasti  najvýznamnejších nejasností a navrhnúť smery pre ďalší 

výskum.  

Dizajn a metódy štúdie:  



   
 
    

 

   

Elektronický pacientsky prieskum sa uskutoční formou prospektívnej multicentrickej 

štúdie konzekutívnych pacientov s FP, ktorí navštívia centrá v členských krajinách ESC. 

Pracovným skupinám pre arytmie v zúčastnených členských krajinách ESC sa zašle list 

so žiadosťou o zapojenie sa do prieskumu. Dotazník1 (viď príloha) je tvorený otázkami 

s možnosťami výberu odpovede a budú ho vypĺňať pacienti s FP, ktorí sú prijímaní na 

hospitalizáciu, už hospitalizovaní, resp. prídu na ambulantné vyšetrenie. Fibrilácia 

predsiení pritom nemusí byť hlavným dôvodom hospitalizácie alebo ambulantného 

vyšetrenia. Nie je plánované žiadne sledovanie pacientov.  

Inklúzne kritériá:  

Všetci pacienti s akoukoľvek formou fibrilácie predsiení. 

Exklúzne kritériá:  

Pacienti, ktorí nie sú ochotní alebo nie sú schopní spolupracovať.  

Trvanie štúdie: 

Celková dĺžka inklúzneho obdobia je naplánovaná na 8 týždňov. V prípade 

nedostatočného množstva zaradených pacientov (t.j. menej ako 10 pacientov na 

centrum) môže EHRA-SIC rozhodnúť o predĺžení inklúzneho obdobia. Trvanie predĺženia 

nepresiahne 15 pracovných dní.  

Neuskutoční sa žiadne sledovanie zaradených pacientov.  

Etické úvahy:  

Údaje (neobsahujúce osobné údaje) bude pacient zadávať pomocou internetovej on-line 

platformy. Údaje tiež môže zozbierať a následne ich do príslušnej on-line platformy 

zadať zdravotnícky pracovník, a to na základe telefonického rozhovoru s pacientom 

alebo vyplneného papierového dotazníka. Európska kardiologická spoločnosť bude teda 

údaje zbierať anonymne, pomocou on-line platformy. K anonymizovaným výsledkom 

budú mať následne prístup iba určení členovia SIC. Klinické údaje sa nebudú ukladať 

mimo vytvoreného elektronického nástroja na zhromažďovanie dát, ktorým bude 

zabezpečená internetová platforma v Európskom dome srdca (European Heart House). 



   
 
    

 

   

Hlavná databáza bude zabezpečená v súlade s aktuálnymi štandardami tak, aby boli 

splnené požiadavky z hľadiska etiky a zachovania integrity údajov. Pokiaľ to budú 

vyžadovať lokálne pravidlá, investigátori získajú schválenie príslušnou lokálnou 

bioetickou komisiou.  

 

Publikácia: 

Výsledky plánujeme publikovať v časopise EP Europace.  

 

Odkaz na zdroje: 

Tento dotazník zahŕňa otázky z Jessa Atrial Fibrillation Knowledge Questionnaire 

(JAKQ)   –  DÔVERNÉ ©2016 Universiteit Hasselt and Jessa Ziekenhuis (BE) – všetky 

práva vyhradené – Licencia pre Európsku kardiologickú spoločnosť (ESC)  

 

Politika ochrany údajov:  

Činnosť ESC je v súlade so Všeobecným nariadením na ochranu údajov (General Data 

Protection Regulation - GDPR) 2016/679 a zákonmi na ochranu dát vo Francúzsku. Preto 

ESC uskutočňuje všetky náležité kroky a venuje pozornosť tomu, aby sa zabránilo 

neautorizovanému prístupu k osobným údajom zúčastnených centier a pacientov. V 

prípade potreby nájdete bližšie informácie na osobitnej webovej stránke venovanej 

GDPR.  

 


