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Για να επικοινωνήσετε με το ANZHFR για
περαιτέρω πληροφορίες ή για να επικοινωνήσετε
με τους Κύριους Ερευνητές, παρακαλούμε
χρησιμοποιείστε τα ακόλουθα στοιχεία:
 Τηλέφωνο: 1300 ANZHFR (269 437)
 Email:
clinical@anzhfr.org
 Διαδίκτυο: www.anzhfr.org
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Μια συνεργατική πρωτοβουλία των (A collaborative initiative of):
Οστεοπόρωση Αυστραλία
Οστεοπόρωση Νέα Ζηλανδία
Εταιρεία Γηριατρικής Ιατρικής Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας
Αυστραλιανή Ορθοπεδική Ένωση
Ορθοπεδική Ένωση Νέας Ζηλανδίας
Εταιρεία Οστών και Ανόργανων Στοιχείων Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας
Αυστραλοασιατική Εταιρεία Ιατρικής Εκτάκτων Περιστατικών
Αυστραλοασιατική Σχολή Ιατρικής Αποκατάστασης
Αυστραλοασιατική Βασιλική Εταιρεία Χειρούργων
Σύλλογος Ορθοπεδικών Νοσηλευτών Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας
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Μητρώο Καταγμάτων Ισχίου Αυστραλίας
και Νέας Ζηλανδίας
(Australian and New Zealand Hip Fracture Registry)

Βελτίωση αποτελεσμάτων για ηλικιωμένα
άτομα
(Enhancing outcomes for older people)

Πληροφοριακό Φυλλάδιο

Πληροφοριακό Φυλλάδιο

Σκοπός

Παρακολούθηση 120 ημέρες μετά από την εισαγωγή
σας στο νοσοκομείο

Ο σκοπός του ANZHFR είναι να βελτιώσει την ποιότητα, την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της περίθαλψης υγείας που
παρέχεται σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, που έχουν εισαχθεί στο
νοσοκομείο με κάταγμα ισχίου (γοφού). Το ANZHFR θα το επιδιώξει
αυτό παρακολουθώντας και αναφέροντας τη θεραπεία και τα
αποτελέσματα αυτής της θεραπείας σε σύγκριση με τις
κατευθυντήριες γραμμές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας για
τη διαχείριση καταγμάτων του ισχίου.

Τι είδους πληροφορίες θα συλλεχθούν;
 Το όνομά σας, η ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία επικοινωνίας,
ο αριθμός εθνικής περίθαλψης υγείας και πού διαμένετε.
 Λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο ανεξαρτησίας σας πριν από
την εισαγωγή και το ιατρικό ιστορικό σας.
 Λεπτομέρειες για την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, την θεραπεία
που παρασχέθηκε και λεπτομέρειες σχετικά με την έξοδό σας από
το νοσοκομείο.

Πληροφορίες και Σεβασμός της Ιδιωτικής Ζωής
 Το ANZHFR θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί του
δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.
 Οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν με ασφάλεια, θα παραμείνουν
εμπιστευτικές και θα είναι διαθέσιμες μόνο σε εγκεκριμένο μητρώο
ή ερευνητικό προσωπικό.
 Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς
σκοπούς, εφόσον συμφωνηθεί από εγκεκριμένη ανεξάρτητη
επιτροπή δεοντολογίας.
 Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη αναφορών,
παρουσιάσεων ή δημοσιεύσεων, αλλά μόνο με τρόπο που δεν θα
ταυτοποιηθείτε.
 Οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται μόνο με την άδειά σας, εκτός
εάν απαιτείται από το νόμο.
 Οι πληροφορίες σας θα συνδέονται με άλλες συλλογές
δεδομένων.

 Ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου στο είχατε εισαχθεί
θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά και το τηλεφώνημα θα
διαρκέσει 5-15 λεπτά.
 Όταν σας καλέσουν, θα σας κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την
ανάρρωσή σας, το επίπεδο κινητικότητάς σας, το βαθμό της
ανεξαρτησίας σας, οποιαδήποτε επιπλέον χειρουργική επέμβαση
στο ισχίο σας και τα φάρμακα που παίρνετε.

Κίνδυνοι, Οφέλη, Δαπάνες
 Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος που να σχετίζεται με τη συμμετοχή
στην ANZHFR, παρόλο που ενδέχεται να υπάρχει ορισμένη
ταλαιπωρία που συνδέεται με την παρακολούθηση από το
τηλέφωνο.
 Δεν υπάρχουν άμεσα οφέλη από τη συμμετοχή, αν και η
συμμετοχή θα συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τα
άτομα που υποφέρουν από κατάγματα ισχίου στο μέλλον.
 Δεν θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετες δαπάνες, ούτε θα λάβετε
πληρωμή για συμμετοχή στο ANZHFR.

Μητρώο Καταγμάτων Ισχίου Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας:
βελτίωση αποτελεσμάτων για ηλικιωμένα άτομα
Για να αποσυρθείτε από το ANZHFR:
 Τηλέφωνο: 1300 ANZHFR (269 437)
 Email:
optout@anzhfr.org
 Διαδίκτυο: www.anzhfr.org
Με το να μην κάνετε τίποτα, συμφωνείτε να περιληφθούν
πληροφορίες σχετικά με εσάς στο ANZHFR και να
επικοινωνήσουν μαζί σας για παρακολούθηση μετά από
την έξοδό σας από το νοσοκομείο.

