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Mērķi  

Eiropas Sirds Ritma Biedrības (ESRB) Zinātnisko Iniciatīvu Komiteja (ZIK) veiks 
pacientu aptauju ar nosaukumu “Dzīve ar ICD”.  Galvenais šī pētījuma mērķis ir apzināt, 
kādas ir ICD pacientu zināšanas un dzīves kvalitāte. Mēs vēlāmies izzināt pacientu 
attieksmi pret dzīvi ar ICD un viņu viedokli par dzīves nogali. Mēs sagaidām, ka šī 
aptauja ļaus atklāt esošās ICD pacientu vajadzības, kas saistītas ar informāciju par 
ierīci. Pētījuma rezultāti var palīdzēt ārstiem sniegt specifiskas konsultācijas ICD 
populācijā.  

 

Dizains un metodes ar iekļaušanas un izslēgšanas kritērijiem 

Šī ir prospektīva, multicentru mūsdienu pacientu ar ICD aptauja centros, kas atrodas 
EKB dalības valstīs. Dalības valstu Aritmiju darba grupām tiks izsūtīta vēstule, lai lūgtu 
piedalīties aptaujā.  Kā arī, ar ICD pacientiem plānots sazināties tieši, izmantojot 
pacientu atbalsta grupas/biedrības. 

Pacientiem ar ICD tiks piedāvāts piedalīties šajā aptaujā anonīmi atbildot uz 
jautājumiem anketā (sk. pielikumā), kas tiks izvietoti elektroniskā platformā un 
pieejami tiešsaistes vai arī papīra formā. Anketa satur 26 jautājumus pacientu dzimtajā 
valodā. Pacientiem tiks lūgts iesniegt atbildes tiešsaistes vai papīra formā kā bez 
jebkādas palīdzības, tā arī ar medicīnas darbinieku vai ģimenes locekļu tehnisku 
atbalstu. ZIK augšuplādēs papīra anketas. Dati tiks vākti anonīmi. Nav plānotas 
atkārtotas vizītes.  



   
 
    

 

   

Iekļaušanas kritēriji: visi pacieti ar jebkādu ICD veidu (ICD-VR, ICD-DR, CRT-D, S-ICD).  

Izslēgšanas kritēriji: pacieti, kuri nevēlas vai nespēj piedalīties.  

 

Pētījuma ilgums  

Pētījums tiks veikts laikā no 2021.gada aprīļa līdz 2021.gada jūnijam. Iekļautajiem 
pacientiem nav paredzētas atkārtotas vizītes.    

Ētiskie apsvērumi  

Datus (izslēdzot personīgos datus) ievadīs pacients, lietojot interneta platformu. Arī 
medicīnas darbinieks var savākt un ievadīt datus tiešsaistē, lietojot aizpildītu papīra 
anketu. Tādejādi EKB datus ievāks anonīmi, lietojot tiešsaistes platformu. Pēc tam tikai 
noteiktiem ZIK biedriem būs pieeja anonimizētajiem rezultātiem. Nenotiks nekāda 
klīnisko datu uzglabāšana ārpus datu vākšanas instrumenta, kas būs droša, tīmeklī 
bāzēta forma Eiropas Sirds Mājā. Galvenā datu bāze tiks nodrošināta saskaņā ar 
esošajām gan ētiskajām, gan taisnīguma prasībām. Pētnieki iegūs vietējo Bioētikas 
komiteju atļauju, ja to pieprasīs vietējie noteikumi. 

 

Publikācijas 

Rezultātu publicēšana paredzēta EP Europace Journal  

 

Datu aizsardzības politika  

EKB ievēro General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 un Francijas datu 
aizsardzības likumus. Tādejādi EKB uzņemas visu uzraudzību un darbības, lai novērstu 
neautorizētu piekļuvi centru un personīgajiem datiem. Ja nepieciešams, lūdzu, 
griezieties specializētajā GDPR vietnē. 

 

 


