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Fișă cu informații 
 

Preferințele pacientului privind tratamentele mielomului 
multiplu: studiu online 

 

Cercetător principal:  Prof. Isabelle Huys 

Departamentul de științe farmaceutice și farmacologice 

KU Leuven 

Onderwijs en Navorsing 2, Herestraat 49 box 521 

KU Leuven 

isabelle.huys@kuleuven.be  

tel. +32 16 33 04 09 sau +32 16 32 34 15 

 

Persoana de contact:  Rosanne Janssens, PhD cercetător 

Departamentul de științe farmaceutice și farmacologice 

KU Leuven 

Onderwijs en Navorsing 2, Herestraat 49 box 521 

KU Leuven 

rosanne.janssens@kuleuven.be  

tel. +32 16 37 29 47 sau +32 +32494 27 26 11 

 

Cercetători local:  
Prof. Dr. Elena Cabezudo (Spania) 

Hospital de Sant Joan Despi Moises Broggi 

Consorci sanitari Integral 

ICO-Hospitalet 

Barcelona, Spania 

MariaElena.CabezudoPerez@sanitatinegral.org 

935 53 1200 (busca 8092) 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Coriu (România) 

Universitatea de medicină și farmacie Carol Davila 

Institutul Clinic Fundeni 

București, România 

Daniel_coriu@yahoo.com  

+40213180423 

 

Prof.Dr.Michel Delforge (Belgia)  

Departamentul de hematologie 

Spitalul universitar 

Leuven, Belgia 

Michel.delforge@uzleuven.be  

+ 32 16 34 6888 

  

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE FARMACEUTICE 

FARMACOLOGIE ȘI FARMACOTERAPIE CLINICĂ 

HERESTRAAT 49, O&N2 BOX 521 

3000 LEUVEN, BELGIA 
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Stimată doamnă, stimate domn 

 

Sunteți invitați să participați voluntar la un studiu online care analizează preferințele dvs 

privind tratamentele mielomului multiplu. Înainte de a confirma participarea dvs vă 

rugăm să citiți cu atenție această fișă cu informații. Pentru întrebări legate de acest studiu 

vă rugăm să contactați una din persoanele prezentate la începutul acestei pagini. 

 

Care este scopul acestui studiu și la ce vor folosi răspunsurile mele? 

Pentru a identifica principalele caracteristici ale tratamentelor mielomului multiplu care 

sunt importante pentru dvs ca pacient și a analiza câteva din provocările actuale legate 

de realizarea acestor tipuri de studii. Răspunsurle dvs se vor folosi pentru a realiza 

recomandări privind modalitățile cele mai bune de realizare a acestor tipuri de studii în 

viitor. În plus, rezultatele acestui studiu pot fi utile pentru autoritățile medicale, 

profesioniștii din sănătate, cercetători, precum și pentru companiile farmaceutice. 

Participarea dvs la studiu nu schimbă în niciun fel tratamentul dvs actual. 

 

Cine implementează studiul? 

Acest studiu este realizat de cercetători de la universitatea KU Leuven din Belgia. Studiul 

este realizat în următoarele țări (și centre): Belgia (KU/UZ Leuven), România (Clinica de 

hematologie), Spania (H. Moises Broggi / ICO Hospitalet) și Finlanda. Studiul face parte 

dintr-un proiect european numit ”Patient Preferences in Benefit Risk Assessments during 

Drug Life Cycle (Prefer)” (Preferințele pacienților privind evaluarea riscurilor și beneficiilor 

în cursul ciclului de viață al medicamentelor). Proiectul PREFER a beneficiat de finanțare 

de la Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking din Acordul de grant no. 115966. 

Această Acțiune comună (Joint Undertaking) este susținută de Programul de inovare și 

cercetare din Orizont 2020 al Uniunii Europene și EFPIA. Pentru realizarea acestei 

cercetări, KU Leuven primește finanțare din programul european Orizont 2020 de la 

Comisia Europeană. Pentru mai multe informații despre Orizont 2020, vezi 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 Pentru mai multe informații despre 

PREFER, vezi https://www.imi-prefer.eu/ 

 

Este acest studiu justificat din punct de vedere științific și etic? 

Acest studiu a fost aprobat de Comitetul de etică UZ/KU Leuven (numărul studiului 

”S64287”), Institutul Clinic Fundeni (numărul studiului 54223) și Comitetul de etică în 

cercetare de la Bellvitge University Hospital (referință PR363/20). Comitetele de etică 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://www.imi-prefer.eu/
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verifică dacă cercetătorii respectă drepturile participanților la studiu, dacă echilibrul 

dintre riscuri și beneficii este favorabil participanților și dacă cercetarea este justificată 

din punct de vedere științific și etic.  

 

Participarea mea este obligatorie? 

Participarea dvs este complet voluntară. Puteți să refuzați participarea. Decizia dvs de a 

participa sau a nu participa nu vă afectează tratamentul actual. În timp ce rezultatele 

acestui studiu pot să aibă un caracter informativ privind decizia dacă să se comercializeze 

sau nu un medicament sau să se ramburseze un medicament, răspunsurile dvs nu vor 

conduce la nicio schimbare imediată a tratamentului dvs de sănătate actual sau a unei 

anumite rețete. 

 

Ce informații sunt colectate? 

Preferințele dvs privind caracteristicile tratamentului, caracteristicile dvs personale (cum 

ar fi vârsta, genul, naționalitatea, educația, calitatea vieții, situația traiului, situația 

muncii, data diagnosticării, tratamentul actual, tratamentul precedent, contactul cu 

organizațiile de pacienți, bolile cronice și cât de ușor sau dificil vă este să citiți informațiile 

medicale), precum și părerea dvs despre studiu. 

 

Cât durează să completăm studiul? 

În jur de 40 de minute. 

 

Cum vor fi manevrate datele mele? 

Datele dvs vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția datelor 

cu caracter personal (AVG/GDPR). În calitate de sponsor al cercetării, KU este cel care 

controlează datele dvs care sunt prelucrate în cadrul cercetării. În timpul recrutării, 

cercetătorul principal sau asociatul autorizat pentru cercetare vă vor trimite un email. 

Dacă doriți să vedeți, corectați, actualizați, restricționați, obiectați sau ștergeți datele dvs 

sau dacă doriți să primiți un exemplar electronic al datelor furnizate de dvs, aveți 

posibilitatea să contactați unul din cercetătorii menționați la începutul acestui formular 

și să scrieți adresa dvs de email la sfârșitul acestui studiu. La finalul studiului aveți 

posibilitatea să scrieți adresa dvs de email astfel încât cercetătorii acestui studiu să poată 

să vă trimită un email cu un rezumat al rezultatelor studiului sau cu întrebările pe care le 

pot avea privind răspunsurile dvs. Aceasta înseamnă că cercetătorii din mediul academic 

vor cunoaște identitatea dvs dar în rest nimeni altcineva. Acest studiu nu vă solicită 



Versiunea 2.4 - 13.11.2020                    Studiu privind preferințele pacienților legate de tratamentele mielomului multiplu 
 

4 
 

numele și nici nu colectează adresa dvs IP. Numai cercetătorii care vă analizează 

răspunsurile pot să acceseze răspunsurile dvs. Deși studiul nu colectează numele dvs sau 

adresa IP, există posibilitatea ca acel cercetător care vă analizează răspunsurile să vă 

recunoască printr-o combinație a răspunsurilor dvs (de exemplu, la întrebările despre 

caracteristicile dvs personale, răspunsurile dvs la întrebările deschise). Răspunsurile dvs 

vor fi ”pseudonimizate”. Aceasta înseamnă că nu sunteți identificabili din rezultatele 

studiului; rezultatele nu vor conține numele dvs sau elemente de identificare iar 

caracteristicile personale ale dvs vor fi grupate și incluse într-un rezumat. Datele dvs sunt 

stocate pe o platformă online securizată a proiectului PREFER numită ”SharePoint”. 

Sharepoint este o bază de date web folosită pentru a stoca date și a face schimb de date 

într-un mediul protejat. Această platformă online a fost înființată de cercetătorii 

universitari de la KU Leuven și este accesibilă numai partenerilor din mediul academic 

implicați în analiza datelor dvs; numai acești cercetători primesc datele necesare pentru 

a se conecta la Sharepoint. 

 

Cum sunt împărtășite și diseminate rezultatele acestei cercetări? 

În publicațiile științifice, în prezentări la conferințe sau alte întâlniri. Nu puteți să fiți 

identificați după aceste rezultate; nu vă solicităm numele, iar caracteristicile dvs 

personale sunt incluse într-un rezumat, ca fiind caracteristici de grup iar datele transmise 

nu vor conține nume sau elemente de identificare. De asemenea, cercetătorii vor 

împărtăși aceste rezultate cu partenerii din PREFER. Acești parteneri sunt instituțiile 

academice, organizații ale pacienților, agenții de evaluare a tehnologiei medicale, 

întreprinderi mici și mijlocii, companii farmaceutice și organisme de reglementare. 

Legislația privind protecția datelor din aceste țări poate să ofere mai puțină protecție 

decât reglementările privind protecția datelor din Spațiul Economic European (SEE). 

Transferurile din SEE către alte țări, inclusiv SUA, se vor supune standardelor stabilite de 

Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), legislației naționale 

și locale. Companiile farmaceutice și partenerii comerciali din proiectul PREFER vor avea 

acces numai la rezultatele care nu vă identifică pe dvs. Numai în acest fel pot companiile 

farmaceutice, care pot sau nu să facă parte din PREFER, să fie informate în legătură cu 

rezultatele. 

 

Cât timp vor fi păstrate datele mele? 

Pentru cel puțin 20 de ani după încheierea studiului. 
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Ce drepturi am privind datele mele? 

Dacă doriți să vedeți, corectați, actualizați, restricționați, obiectați sau ștergeți datele dvs 

sau dacă doriți să primiți un exemplar electronic al datelor furnizate de dvs, aveți 

posibilitatea să contactați unul din cercetătorii menționați la începutul acestui formular 

și să scrieți adresa dvs de email la sfârșitul acestui studiu. Cererea dvs privind ștergerea 

datelor va fi prelucrată în decurs de 30 de zile de la confirmarea cererii dvs. O astfel de 

cerere nu se poate realiza în eventualitatea în care ștergerea realizează sau împiedică 

grav obiectivele cercetării sau în eventualitatea în care organismele de reglementare și 

legile aplicabile acestei cercetări cer ca informațiile să fie păstrate. Vă rugăm să rețineți 

faptul că nu veți putea vizualiza unele dintre date până după încheierea cercetării iar 

cererea de ștergere a datelor dvs personale nu poate fi pusă în practică în eventualitatea 

în care reglementările și legislația solicită ca datele dvs personale să fie păstrate. Puteți 

să cereți persoanelor menționate la începutul acestui formular să trimită întrebările, 

preocupările sau sesizările dvs persoanei care răspunde de protecția datelor din 

instituțiile respective. Dacă aveți întrebări legate de acest studiu vă rugăm să contactați 

una din persoanele prezentate la începutul acestei pagini. Dacă aveți anumite îngrijorări 

sau dacă doriți să trimiteți o plângere după aceea, vă rugăm să contactați echipa care se 

ocupă de confidențialitatea datelor de la KU Leuven la adresa:privacy@kuleuven.be. De 

asemenea, aveți dreptul să trimiteți o sesizare la autoritatea pentru protecția datelor din 

Belgia via email:contact@apd-gba.besau la telefon: +32 (0) 2 274 48 00. 

 

Orice cercetare suplimentară sau viitoare în afara studiului trebuie întotdeauna aprobată 

de un Comitet de etică recunoscut. Veți fi întotdeauna informat despre chestiunile 

concrete legate de cercetare pentru care vor fi folosite datele dvs. 

 

Vă mulțumim pentru interes și participare! 
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