
Vključevanje bolnikov po možganski kapi v raziskavo Precious

Uvod

Leto  2020  je  bilo  za  ljudi  po  vsem svetu  težko  in  je  negativno  vplivalo  na
izvajanje kliničnih raziskav v Evropi.
SAFE  je želel od nekaterih udeležencev raziskave EU izvedeti, zakaj so se odločili
za vključitev v to pomembno raziskavo.

v

PRECIOUS – Uporaba vsakodnevnih zdravil za zdravljenje zapletov po 
možganski kapi 

Približno polovica bolnikov ima v prvih dneh po možganski kapi različne zaplete,
vključno  z  okužbo,  vročino  in  motnjo  požiranja.  Pojav  teh  zapletov  je  tesno
povezan z večjim tveganjem za smrt ali kasnejšo invalidnost.
Raziskava PRECIOUS ocenjuje vpliv zdravljenja z zdravili pri preprečevanju teh
pogostih zapletov. V študiji uporabljajo enostavna in poceni zdravila, ki so varna
in lahko dostopna.  

Pogovor z bolnikom, ki je sodeloval v klinični študiji PRECIOUS, Utrecht

SAFE: Zakaj  se  vam  je  zdelo  pomembno  sodelovati  v  klinični  študiji
PRECIOUS?

BOLNIK:  Za  nas  (mene  in  mojo  družino)  sta  bila  diagnoza  in  zdravljenje
možganske  kapi  neprijetna  izkušnja.  Raziskave  pa  se  nam zdijo  pomembne.
Sodelovanje v navedeni raziskavi se je zdelo kot potencialno koristno zdravljenje.

SAFE: Ste imeli pred odločitvijo o sodelovanju kakršne koli strahove ali
zadržke?

BOLNIK: Pravzaprav ne. Zdravnik nam je namen kliničnega preskušanje jasno
razložil. Prepoznali smo njegov pomen, zato smo želeli sodelovati.

SAFE: Ali menite, da vam je udeležba koristila? (npr. ali ste se počutili
bolj pozitivno naravnanega glede prihodnosti, imeli več samozavesti, bili
srečnejši?)



BOLNIK:  Trenutno  mi  gre  res  dobro.  Zadnje  tri  mesece  se  stanje  ves  čas
izboljšuje.  Upam,  da  je  del  izboljšanja  tudi  posledica  mojega  sodelovanja  v
raziskavi, saj bi to pomenilo, da je takšno zdravljenje učinkovito.  

SAFE: Kakšna so vaša pričakovanja po sodelovanju v raziskavi ?

BOLNIK: Upam, da moje sodelovanje raziskovalcem nudi dragocene informacije
kako izboljšati oskrbo bolnikov z možgansko kapjo. Precej dobro sem okreval,
vendar iz nekaterih drugih zgodb vem, da ni vedno tako.

SAFE: Kaj bi svetovali nekomu, ki razmišlja o sodelovanju v raziskavi ?

BOLNIK: Razmislite!  Raziskave  in  klinična  preskušanja  so  običajno  dobro
premišljena in bi lahko bila koristna, tako za vas, kot bolnike v prihodnosti.

SAFE: Če bi vas danes prosili, da sodelujete v raziskavi ali bi pandemija
vplivala na vašo odločitev ?

BOLNIK: Seveda, v tem trenutku pandemija vpliva na vse nas. Odvisno bi bilo
od vrste raziskave, vendar mislim, da bi kljub vsemu sodeloval. 


