
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 

I. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Igazgató: Prof. Dr. Lengyel Csaba tanszékvezető egyetemi tanár 

6720  Szeged, Korányi fasor 8-10.; Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 427 

Tel.: +36-62-545-189;  Fax: +36-62-545-185;  E-mail: office.in1st@med.u-szeged.hu 

 

 

Betegtájékoztató – 18 év feletti résztvevők számára 

Depresszió és öngyilkossági gondolatok felmérése gyulladásos bélbetegségben szenvedő 

felnőttek és serdülők körében – multicentrikus tanulmány 

(Pszichológiai állapotfelmérés gyulladásos bélbetegek körében járványidőszakban) 

Tisztelt Résztvevő! 

 

A kutatás leírása, célja, a kutatás menete: 

A gyulladásos bélbetegség (Crohn betegség, colitis ulcerosa) olyan kórkép, mely a diagnózistól 

kezdve élethosszig hatással van a fizikális és pszichés egészségi állapotra és életminőségre. A 

betegség kiterjedése, viselkedése, a bélen kívüli tünetek, a diagnózishoz szükséges és az után 

követés során alkalmazott vizsgáló eljárások, kezelési formák, kórházi tartózkodások és 

esetleges sebészi beavatkozások mind jelentős mértékben érintik a betegek fizikai, 

pszichológiai és szociális állapotát. Irodalmi adatok is alátámasztják, hogy gyulladásos 

bélbetegség esetén nagyobb gyakorisággal fordulnak elő az alapbetegséget kísérő pszichiátriai 

kórképek, mint a depresszió és szorongásos zavarok. Jelen vizsgálatunkban szeretnénk 

felmérni, hogy gyulladásos bélbetegségben szenvedő felnőttek körében milyen esetleges 

pszichológiai vonatkozásai lehetnek a jelenlegi járványügyi helyzetnek. A kutatásunk célja, 

hogy feltérképezzük, milyen hatással van Önre és betegségére a jelenlegi járványügyi 

krízishelyzet. Vizsgálatunk 3 magyarországi centrumban zajló kérdőíves vizsgálat. A 

vizsgálatban való részvétel a következő témákban, kérdőívek segítségével történik meg, egy 

alkalommal: 

 demográfiai adatok (életkor, nem, lakóhely, stb.) 

 a gyulladásos bélbetegséggel kapcsolatos kórelőzményre vonatkozó kérdések 

 aktuális lelkiállapotra vonatkozó kérdések (hangulati állapot, életminőség, társas 

kapcsolatok, járvánnyal és betegséggel kapcsolatos aggodalmak mértékének 

feltérképezése) 

 esetleges pszichiátriai előzményekre vonatkozó kérdések 

 

A vizsgálat időtartama: A kérdőív kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe. 

 

Amennyiben a kérdőív kitöltése során kérdése merül fel kérjük forduljon bizalommal 

kezelőorvosához. Amennyiben a kérdőív kitöltését követően úgy érzi pszichológiai vagy 

pszichiátriai segítségre lenne szüksége kérjük keresse fel bizalommal kezelőorvosát. A 

vizsgálatban résztvevők számára amennyiben a résztvevő jelzi, illetve a kapott eredményekből 

erre fény derül pszichológus, illetve pszichiáter kollégák által konzultáció keretein belül 

segítséget tudunk nyújtani. 

 

A vizsgálatban való részvétel hatása a résztvevő kezelésére 

A vizsgálatban való részvétel önkéntes, az írásos beleegyező nyilatkozat kitöltéséhez kötött. A 

vizsgálatban való részvétel vagy annak visszautasítása a beteg kezelését nem befolyásolja, a 

beteg terápiás terve a vizsgálattól független, így a vizsgálatnak a beteg kezelésére vagy a 

betegség kimenetelére nincs hatása. 

  



 

 

A résztvevő számára a kutatásban való részvételért járó költségtérítés, ha van ilyen  
A kutatásban való részvételért anyagi jutattás nem jár. 

 

A résztvevők adatainak kezelése 

A vizsgálatba bevont betegek adatai anonim módon kerülnek elemzésre. A résztvevők a TAJ 

szám első három karakteréből és a monogramjukból álló kódot kapnak (pl. Minta Sára, TAJ: 

123-456-789, kód: 123MS). A vizsgálat adatait az orvosi titoktartásnak és a kutatásra vonatkozó 

etikai szabályoknak megfelelően titokban tartjuk, azokat másnak ki nem adjuk. A vizsgálatban 

nyert adatokhoz a vizsgálatot vezető intézmény vezető kutatója fér hozzá. 

 

Amennyiben úgy dönt, hogy szeretne részt venni a fent említett vizsgálatban, akkor az alábbi 

betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat kitöltésével kérem szíveskedjék ezt jelezni. A 

beleegyezés bármikor előzetes értesítés és indoklás nélkül visszavonható. 
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