JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ – BOLESTI ZAD A KLOUBŮ
Informovaný souhlas

pacienta

Vážená paní/pane,
Dovolujeme si Vás oslovit s návrhem účasti v projektu Jóga v denním životě - bolesti zad a kloubů.
Před tím, než se rozhodnete o účasti v této studii, bychom Vám rádi poskytli více informací.

Co je projekt Jóga v denním životě – bolesti zad a kloubů ?

Cílem výzkumného projektu JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ – BOLESTI ZAD A KLOUBU je
posoudit vliv pravidelného cvičení jógy podle systému Jóga v denním životě, na průběh
civilizačních chorob a zjistit možností využití Jógy v denním životě pro preventivní a
léčebné účely.

Jaký užitek mi přinese účast ve studii?
•

•
•

Struktura projektu Vám poskytne příležitost a motivaci k pravidelnému cvičení a
ke změně životosprávy.
Účastí ve studii podpoříte vědecký výzkum v oblasti zdraví.
Výsledky studie mohou pomoci budoucím pacientům se stejným onemocněním,
jaké máte Vy.

Jaká je struktura studie?

Studie bude sledovat vývoj a průběh bolestí zad a kloubů u cvičenců jógy.
Studie bude trvat jeden rok. Je možné pokračovat v tzn., follow up studii i v dalším roce.
Projekt má odbornou garanci Fakultní nemocnice v Olomouci a rovněž má kladný souhlas
etické komise FN v Olomouci.
Kurzy vedou zkušení cvičitelé, držitelé cvičitelského oprávnění 3. třídy a mezinárodního
certifikátu cvičitele podle systému Jóga v denním životě.

Co se ode mě očekává po vstupu do projektu?
Po vstupu do projektu se od všech pacientů očekává, že:
Přihlásí se do kurzů jógy v místě bydliště, zaplatí kurzovné, vyplní Přihlášku do kurzu,
vyplní Informovaný souhlas pacienta.
Budou pravidelně 1 x týdně tyto kurzy navštěvovat, a cvičení naučená v těchto kurzech
budou průběžně doma cvičit nejméně denně 30 - 60 minut.
Budou i nadále docházet na pravidelné lékařské kontrolní prohlídky, vstupní a další 1x 6
měsíců.
Kopie odborných nálezů budou poskytovat za účelem vyhodnocení projektu cestou
odborného lékaře, cestou svého cvičitele jógy (v zalepené obálce) nebo posílat přímo
koordinátorovi projektu.
Povedou záznam svého denního cvičení do Kalendáře cvičení, který rovněž doručí
koordinátorovi projektu.

Jaké jsou podmínky přijetí do projektu?
Do projektu mohou být přijati pacienti, kteří splňují tyto podmínky:
•
•
•

Mají chronické bolesti zad a kloubů a jejich zdravotní stav odpovídá podmínkám
pro zařazení do projektu (viz. sekce kontraindikace).
Během posledních 12-ti měsíců necvičili jógu a pravidelně necvičili žádná z
lékařem doporučených cvičení.
Jsou starší 18-ti let.

Dostanu za účast ve studii zaplaceno?

Za účast v této studii Vám nepřipadá žádná odměna.

Musím se studie zúčastnit?

Je pouze na Vás, zda se studie zúčastníte či nikoliv.

Jak se zajistí důvěrnost výsledků vyšetření?

Při zařazení do studie budou Vaše osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle
platných zákonů ČR. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít pouze Váš ošetřující
lékař a koordinátor projektu., jeho asistent/ka a rovněž oprávněné orgány, např. zástupci
nezávislých etických komisí nebo jiných kompetentních úřadů, za účelem ověření
průběhu klinického hodnocení, a to tak, aniž by došlo k porušení důvěrnosti informací. Při
vlastním provádění studie mohou být osobní údaje poskytnuty jiným než výše uvedeným
subjektům pouze bez identifikačních údajů, to je anonymní data pod číselným kódem.
Rovněž pro výzkumné a vědecké účely mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty pouze
bez identifikačních údajů nebo s Vaším výslovným souhlasem. Údaje a výsledky této
studie mohou být publikovány. V žádné publikaci ani zprávě nebude figurovat Vaše
jméno ani jiné osobní údaje.

Mohu svou účast na projektu ukončit?

Svou účast na projektu můžete ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Koho mám kontaktovat, pokud potřebuji více informací?

Více informací o projektu lze získat na: www.joga,cz/bolesti-zad.
S případnými otázkami Vám může pomoci Váš ošetřující lékař. Můžete se také kdykoliv
obrátit na koordinátora projektu, MUDr. Víta Čajku.
email: joga.malin@seznam.cz Tel: 583 241 162
adresa: MUDr.Vít Čajka; Nový Malín 43; 788 03 NOVÝ MALÍN
Já, _____________________________ (jméno a příjmení pacienta) jsem si přečetl/a
všechny
uvedené informace a porozuměl/a jsem jim. Měl/a jsem možnost diskutovat o nich a ptát
se na ně. Všechny mé dotazy mi byly uspokojivě zodpovězeny. Dobrovolně souhlasím se
svou účastí v studii Jóga v denním životě pro zdraví. Je mi více než 18 let. Prohlašuji, že
jsem během posledních 12ti měsíců pravidelně necvičil/a jógu ani jsem systematicky
necvičil/a jiná cvičení doporučená pro mé onemocnění. Je mi známo, že účast na projektu
mohu kdykoliv ukončit, a to z jakéhokoliv důvodu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh
mého dalšího léčení. Byl/a jsem informován/a o tom, že obdržím jeden exemplář tohoto
Informovaného souhlasu.
Souhlasím se svou účastí.

Místo:……………………………….Datum:…………….Podpis:…………………………

