
   
 

 

 

POJASNILO BOLNICAM IN OSVEŠČEN PRISTANEK 

 

Spoštovani! 

Pri vas so odkrili raka dojke. Vaš onkolog vam je predlagal tudi zdravljenje s sistemsko terapijo: 

kemoterapijo in/ali hormonsko terapijo in ali/biološko terapijo. Prejemali boste standardno 

zdravljenje, kot je trenutno sprejeto v smernicah Onkološkega inštituta in je v skladu s smernicami 

Evropskega združenja za internistično onkologijo (European Society of Medical Oncology, ESMO). 

Na Onkološkem inštitutu poteka Prešernova raziskovalna naloga: IZDELAVA MOBILNE APLIKACIJE ZA 

BOLNICE Z RAKOM DOJKE ZA POROČANJE NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVLJENJA KEMOTERAPIJE IN 

TARČNIH ZDRAVIL. Sodelujeta dve študentki medicine in en študent računalništva in informatike. 

Namen raziskave je spremljanje in beleženje neželenih učinkov sistemskega zdravljenja ter 

omogočanje dostopa do jasnih informacij o ukrepanju v primeru pojava nekaterih najpogostejših 

neželenih učinkov preko mobilne aplikacije na pametnem telefonu.  V okviru standardnega zdravljenja 

bi vas radi povabili k sodelovanju pri zgoraj omenjeni raziskovalni nalogi.  

Če imate pametni telefon in ste vešči uporabe mobilnih aplikacij, vas vabimo, da sodelujete z nami. 

Vaša naloga bo sprotno beleženje neželenih učinkov terapije. V aplikacijo boste vnašali njihovo 

pogostnost, jakost in čas trajanja. Aplikacija vam bo pod določenim zavihkom nudila tudi informacije o 

tem, kako ukrepati v primeru blagih in zmernih neželenih učinkih, obenem pa vas bo opozorila, kdaj je 

nujno, da se nemudoma zglasite na urgenci. Lahko si boste vnesli tudi opomnik, kdaj morate vzeti 

določeno zdravilo. Menimo, da bomo tako izboljšali kvaliteto vašega življenja v tem težkem obdobju 

vašega življenja. Podatke o svojih zabeležkah v mobilni aplikaciji boste ob naslednjem obisku pri 

onkologu  prenesli na njegov računalnik. Onkolog bo tako imel bolj verodostojno sliko o poteku vašega 

zdravljenja in bo lažje ustrezno prilagodil naslednji ciklus zdravljenja.    

Vključiti želimo 50-100 bolnic z rakom dojke v času enega leta. Na koncu bo narejena skupna analiza 

neželenih učinkov za vse bolnice. Čez čas bomo analizirali, ali je uporaba te aplikacije vplivala tudi na 

vaš dolgoročni izid zdravljenja. Vaša identiteta ne bo nikjer razkrita. Sodelovanje v raziskavi ne bo v 

ničemer spremenilo ali vplivalo na obravnavo vaše bolezni. Skupaj z vašo pomočjo bomo skušali 

narediti bolnicam čimbolj prijazno aplikacijo in tako prispevali k nadaljnjemu še bolj uspešnemu 

zdravljenju bolnic z rakom dojke. 

Če se strinjate s sodelovanjem pri Prešernovi raziskovalni nalogi z naslovom 'IZDELAVA MOBILNE 

APLIKACIJE ZA BOLNICE Z RAKOM DOJKE ZA POROČANJE NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVLJENJA 

KEMOTERAPIJE IN TARČNIH ZDRAVIL', to prosim potrdite s podpisom spodaj. V primeru, da kasneje v 

poteku zdravljenja ne bi več želeli sodelovati v raziskavi, lahko to storite kadarkoli in brez vpliva na vašo 

nadaljnjo obravnavo. 

Hvala za vašo pomoč in vse dobro v nadaljnjem poteku zdravljenja! 

IME IN PRIIMEK BOLNICE KRAJ IN DATUM PODPISA  PODPIS 



   
 

 

   

 

IME IN PRIIMEK RAZISKOVALCA KRAJ IN DATUM PODPISA PODPIS 

   

 


