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Plný název studie Q-Lite:
Kvalita
života
a
prediktivní
význam
stanovení
funkční
zdatnosti
u
starších/komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukémií/ lymfomem z
malých lymfocytů léčených nízkodávkovaným fludarabinem s cyklofosfamidem ±
rituximabem.
Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s nabídkou účasti ve vědecké studii, která má za cíl hodnotit kvalitu života u
nemocných s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) léčených sníženými dávkami chemoterapie
fludarabinem a cyklofosfamidem. případně v kombinaci s rituximabem, a prozkoumat souvislosti
mezi funkční zdatností nemocných, zjištěnou kvalitou života a bezpečností a účinností léčby.
V následujícím textu Vám bude vysvětlen důvod provádění této studie, způsob jejího provedení a
nakonec budete požádán(a) o spolupráci.
Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL) je sdružením zdravotnických
odborníků, zejména lékařů, k jehož hlavním cílům patří zlepšování péče o pacienty s CLL. Vzhledem
k tomu, že CLL se vyskytuje zejména u pacientů ve vyšším věku, patří k důležitým okolnostem
léčebné péče správně zvolená léčba, která může významně ovlivňovat kvalitu života pacientů.
ČSCLL by chtěla zhodnotit, jak ovlivňuje kvalitu života pacientů s CLL léčba nižšími dávkami
chemoterapie (cytostatik) v kombinaci s léčebnou protilátkou rituximabem. Léčba chemoterapií i
samotná choroba totiž mohou mnohdy velmi znepříjemňovat běžný život pacientů. Úkolem lékařů je
nalézat vhodné léčebné postupy, které by vedly k očekávaným výsledkům (vymizení či potlačení
choroby a jejich příznaků) a přitom byly provázeny co nejmenším výskytem vedlejších účinků léčby,
což může vést k zlepšení kvality života pacientů.
Provedení studie
Váš lékař Vám s ohledem na Váš věk či jiné okolnosti, zejména další choroby, jako jsou například
cukrovka, onemocnění ledvin, vyšší krevní tlak či srdeční onemocnění, nabídl léčbu, jejíž součástí
jsou léky, které jsou schváleny a běžně používány pro léčbu CLL. Chemoterapie (cytostatika)
je v tomto léčebném režimu podávána v dávkách nižších než jsou obvyklé dávky. Toto snížení
dávek léčby bylo ověřeno ve výzkumných studiích a je běžně používáno pro vhodné pacienty s CLL.
Léčba, kterou nyní podstoupíte, je tedy obvyklá a byla i by Vám nabídnuta, i pokud byste se studie
nezúčastnil (a). Stejně tak veškerá vyšetření, která jste již podstoupila(a) nebo budete
podstupovat v dalším průběhu léčby, jsou součástí naprosto běžné péče, které je poskytována
všem pacientů s CLL a slouží k sledování účinnosti a bezpečnosti léčby.
Dotazníky kvality života
Jedním z hlavních cílů této studie je sledování kvality života pacientů s CLL. Pro lékaře jsou velmi
cenné informace, které jim mohou poskytnou sami pacienti. Proto bychom Vás chtěli požádat o
vyplnění dotazníku kvality života před zahájením léčby a nejvíce třikrát (v závislosti na průběhu
léčby) v průběhu léčby a po jejím ukončení. Bude Vám předložen dotazník kvality života EORTC
QLQ-C30, který je běžně využíván pro hodnocení kvality života ve výzkumných projektech.
• Dotazník byste měl(a) vždy vyplňovat sám (sama).
• Pokud by Vám však něco nebylo jasné, obraťte se prosím na lékaře či zdravotní sestru, rádi
Vám pomohou a vysvětlí Vaše nejasnosti.
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Ochrana osobních údajů
Dotazníky, stejně jako veškeré další hodnocení v rámci této studie, budou zpracovány anonymně,
to znamená, že se nikdo nedozví Vaši totožnost (jméno, datum narození, apod.) Veškeré záznamy
v této studii budou totiž označeny pouze číselným kódem, který Vám bude přidělen, a Vašimi
iniciálami. S Vašimi daty bude nakládáno jako s důvěrnými v souladu s platnými zákony České
republiky o ochraně osobních údajů.
Rizika účasti ve studii
Nejsou přítomny – jedná se o vyplnění dotazníků kvality života. Samotná léčba je spojena
s některými riziky, se kterými Vás seznámí Váš lékař.
Přínos účasti ve studii
Vaše účast ve studii přispěje k rozšíření našich znalostí o vztahu účinnosti a bezpečnosti léčby a
kvality života. Tyto znalosti mají zásadní vliv na tvorbou budoucích léčebných protokolů tak, aby
zlepšily výsledky léčby chronické lymfocytární leukémie.
Další informace
Obraťte se prosím na svého lékaře, pokud by Vám bylo cokoliv ohledně této studie i samotné léčby
nejasné, pokud byste pociťoval(a) neobvyklé příznaky či v případě jakýchkoliv Vašich obav, které by
mohly souviset s Vaší chorobou či léčbou.

Souhlas pacienta
Jméno a příjmení: __________________________
Já, níže podepsaný(á) prohlašuji, že jsem porozuměl(a) cílům a způsobu provedení této studie.
Tímto dávám souhlas k využití mých anonymních zdravotních údajů pro účely zhodnocení této
studie.

Zatrhněte políčko dle Vašeho rozhodnutí:

 souhlasím s vyplňováním dotazníků kvality života výše popsaným způsobem
 nesouhlasím s vyplňováním dotazníků kvality života výše popsaným způsobem
Datum:___________________________

Podpis:___________________________

Prohlášení lékaře
Prohlašuji, že jsem pacienta plně informoval o cílích způsobu provedení projektu Q-lite a zodpověděl
všechny dotazy.
Datum:___________________________

Podpis:___________________________

Tento dokument uchovejte v dokumentaci pacienta a 1 stejnopis předejte pacientovi.
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