O que é importante para os doentes durante uma exacerbação de DPOC?

Sofre de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) ou enfisema?
Cuida de alguém que sofre de doença DPOC ou enfisema?
As suas experiências e pontos de vista são essenciais para o nosso projeto de investigação!
Este inquérito foi organizado pela European Respiratory Society e pela European Lung Foundation.
Ajude-nos a compreender quais os fatores importantes para os doentes e para as pessoas que
cuidam deles durante uma exacerbação ou surto de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).
O objetivo deste inquérito é melhorar a conceção e a qualidade de futuros ensaios clínicos (estudos
de investigação).
Quando são desenvolvidos novos tratamentos, eles são testados em ensaios clínicos para garantir
que funcionam e são seguros. Nem sempre os investigadores utilizam os mesmos critérios
(denominados de resultados) para testar novos tratamentos. Um resultado de um estudo que testa
um novo tratamento para DPOC poderá ser uma avaliação da sua dificuldade respiratória depois do
tratamento.
Alguns resultados proporcionam informações mais úteis do que outros. Uma vez que os tipos de
resultados podem diferir entre ensaios, poderá ser difícil compreender as conclusões de alguns
ensaios. Além disso, é complicado comparar as descobertas entre os ensaios. Saber se os novos
tratamentos funcionam ou são seguros poderá, por isso, ser difícil.
Com este estudo queremos chegar aos resultados mais importantes para estes ensaios. Depois,
pediremos se utilizem estes resultados em todos os futuros ensaios clínicos.
Sabemos que estes são tempos difíceis para doentes e profissionais da comunidade respiratória.
Embora todos os esforços devam estar devidamente centrados no cuidado de todos os afetados pela
COVID-19, acreditamos que a investigação para melhorar os cuidados e os resultados para doentes
respiratórios é agora mais necessária do que nunca. É por essa razão que gostaríamos imenso que
participasse neste inquérito.
Clique aqui para obter informações adicionais e responder ao inquérito:
https://delphimanager.liv.ac.uk/COPD-PT/
Muito obrigado desde já!
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