Wypowiedz się na temat przyszłości badań nad wrodzonymi chorobami serca!
Prowadzimy ogólnokrajowe badanie dotyczące wodzonych chorób serca. Chcielibyśmy zidentyfikować obszary badań w
tej dziedzinie, które są najważniejsze dla pacjentów, ich rodzin i pracowników służby zdrowia i nadać im priorytet. Twój
głos mieć wpływ na kierunek badań nad wrodzonymi wadami serca w Wielkiej Brytanii – prosimy o kontakt!
Nasz projekt koncentruje się na leczeniu i opiece nad osobami z wrodzonymi wadami serca przez całe ich życie, w tym
przed urodzeniem. Jesteśmy szczególnie zainteresowani Państwa pytaniami dotyczącymi:
• Diagnozy, w ciąży lub po porodzie
• Leczenia, np. leki, zabiegi cewnikowania, operacje, przeszczep, styl życia oraz pomoc psychologiczna lub socjalna
• Wpływem choroby i/lub leczenia na pacjentów i ich rodziny, w tym fizycznymi, psychologicznymi i społecznymi
skutkami życia z wrodzoną wadą serca
Nie zajmujemy się takimi obszarami, jak przyczyny wrodzonych wad serca, nabyte choroby serca czy wady wrodzone,
które nie dotyczą serca.
Na jakie pytania chcieliby Państwo otrzymać odpowiedzi w przyszłych badaniach dotyczących diagnozy, leczenia lub wyników? wrodzonych wad serca? Wpisz maksymalnie trzy pytania, po jednym w każdym z poniższych pól.
Pytanie 1:

Pytanie 2:

Pytanie 3:

Teraz chcielibyśmy dowiedzieć się trochę o Tobie (lub osobie, w imieniu której wypełniasz tę ankietę) i dlaczego interesujesz się wrodzonymi wadami serca . Proszę zaznaczyć jedno pole dla każdego pytania poniżej.
Jaki jest Twój wiek (lata)?

0-10

11-15

Jaka jest twoja płeć?

Mężczyzna

Jakie jest Twoje pochodzenie etniczne?
Azjatyckie - Inne

Czarne - Karaiby

16-20

Kobieta

Mieszane - Białe/Czarne

Mieszane - Inne

36-50

51-65

Wolę nie mówić

Indie

Pakistan

Chiny

Czarne - Inne

Białe - Inne

Mieszane - Białe/Azjatyckie

Inna grupa etniczna

Wolę nie mówić

Osoba urodzona z wrodzoną wadą serca

Organizacja charytatywna

65+

Wolę nie mówić

Bangladesz

Czarne - Afryka

Białe - Irlandia

Personel medyczny

Inne

Arabskie

Białe - Wielka Brytania

Które z poniższych najlepiej Cię opisuje?
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Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Jeśli otrzymałeś ją w klinice, możesz zostawić ją tutaj lub zeskanować/zrobić
zdjęcie i wysłać e-mailem na adres: congenitalPSP@contacts.bham.ac.uk, lub w kopercie do: Freepost CONGENITAL PSP
(nie jest wymagana pieczątka). Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: www.birmingham.ac.uk/congenital-psp

