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ACORD DE PARTICIPARE LA CERCETARE 
 

ACRONIMUL (NUMELE STUDIULUI): PSYSMOKE 

Evaluarea comparativă a eficienței intervenției psihosociale față de tratamentul cu vareniclină 
(Champix®) la fumătorii care doresc să renunțe la fumat: un studiu clinic controlat  
 

 
CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT  

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest formular şi să întrebaţi coordonatorii studiului sau membrii 
echipei de cercetare orice informaţie pe care nu aţi înţeles-o clar. Vă rugăm să vă asiguraţi că toate 
întrebările dvs. au fost clarificate înainte să semnaţi formularul. Informaţia obţinută din acest 
formular şi din discuţiile cu membrii echipei de cercetare vă poate ajuta să vă decideţi dacă doriţi să 
participaţi în acest studiu de cercetare. Dacă optaţi să participaţi, trebuie să vă scrieţi numele şi să 
semnaţi la sfârşitul formularului.  
 

INTRODUCERE  
Studiul la care sunteţi invitat să participaţi urmăreşte să evalueze comparativ eficienţa unor 

intervenții care anterior și-au demonstrat utilitatea în a-i ajuta pe fumători să renunțe la acest obicei 
nociv pentru sănătate.  

Este important să ştiţi că: (1) Participarea la studiu este voluntară; (2) Puteţi decide să nu luaţi 
parte sau puteţi să vă retrageţi din studiu în orice moment. În oricare caz, nu veţi pierde nici un 
beneficiu de care ați beneficiat până la acel moment. Însă, pentru a primi gratuit tratamentul prevăzut 
până la finalul său trebuie să acceptaţi participarea în toate etapele studiului.  
 

DESCRIEREA STUDIULUI  
 

A. ELIGIBILITATE  
Pot participa la studiu fumători cu o experiență de cel puțin un an de zile ca fumător, care 

doresc să se lase de fumat, au vârsta între 18 și 65 ani, sunt absolvenți de studii liceale sau superioare 
și care se află într-o bună stare de sănătate generală.  

Criterii de excludere (nu pot participa la studiu persoanele care): (a) au o experiență foarte 
redusă sau nu au niciun fel de experiență în utilizarea calculatorului / laptopului / tabletei (de 
exemplu nu au utilizat deloc un astfel de astfel de dispozitiv în ultimii doi ani); sau (b) prezintă una 
sau mai multe dintre următoarele afecțiuni sau riscuri de sănătate: boli cardio-vasculare, afecțiuni 
renale, diabet, depresie sau situații de sarcină/alăptare.  
 

B. PROCEDURĂ  
Bazat pe acordul Dvs. voluntar şi pe îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, puteţi participa în 

acest studiu, care implică: (a) o fază de evaluare inițială (o ședință unică care urmează imediat după 
semnarea acestui acord de participare); (b) o fază de intervenție și de evaluare pe parcurs (ședințe 
săptămânale sau bisăptămânale planificate în perioada 25.11.2013 – 20.12.2013); (c) o fază finală de 
urmărire post-intervenție ce constă într-o ședință unică de evaluare la trei luni de la finalizarea 
intervenției.  

Participanţii eligibili pentru studiu vor fi distribuiţi prin tragere la sorți să primească una 
dintre următoarele feluri de intervenție: 

(a) consiliere psihoeducațională în grupuri formate din aprox. 10-15 participanți; 
(b) consiliere psihoeducațională în grupuri formate din aprox. 10-15 participanți, suplimentată cu 

tehnici inovative de expunere la stimuli legați de fumat, cu ajutorul calculatorului; 
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(c) tratament farmacoterapeutic cu tablete Champix, ce conține substanța activă vareniclină, 
însoțit de ședințe efectuate în grupuri de 10-15 persoane de monitorizare și îndrumare în 
vederea respectării prescripțiilor medicale legate de dozajul pentru acest tip de tratament. 
În funcție de grupa în care veți fi distribuit(ă) în urma tragerii la sorți, veți participa la un 

număr diferit de ședințe.  
Dacă veți face parte dintre participanții distribuiți în grupul beneficiar de tratament 

farmacoterapeutic veți participa la 4 întâlniri (stabilite săptămânal), în cadrul cărora veți răspunde la 
mai multor teste psihologice și se va analiza evoluția tratamentului și eventualele efecte secundare 
apărute. De asemenea, după finalizarea acestei ședințe inițiale de evaluare, veți participa la o primă 
ședință de îndrumare cu privire la modul în care vă veți administra tratamentul farmacoterapeutic în 
primele șapte zile, până la următoarea ședință prevăzută.  

Dacă veți fi distribuiți în oricare dintre cele două grupuri care beneficiază de intervenție 
psihoeducațională veți participa la un număr de 8 ședințe de consiliere de grup (cîte două ședințe / 
săptămână). De asemenea, la fiecare a doua ședință din cele opt prevăzute, vi se vor aplica mai multe 
teste psihologice pentru a monitoriza progresul înregistrat (după a 2-a, a 4-a, a 6-a și după a 8-a, adică 
ultima ședință).  

Pe parcursul acestei etape de intervenție cu durata de 4 săptămâni, Dvs. veți avea obligația de 
a nu apela la alte modalități / tratamente pentru renunțarea la fumat, pentru a putea urmări efectul pe 
care intervenția primită îl are asupra renunțării la fumat / diminuării consumului de tutun.  

Toți participanții la studiu, indiferent de intervenția de care au beneficiat, vor fi contactați 
pentru o ședință de evaluare finală la trei luni de la finalizarea intervențiilor. Este important ca și în 
această perioadă de urmărire, cu durata de trei luni, să nu apelați la niciun fel de ajutor de specialitate 
psihologic, medical sau farmaceutic, pentru a putea analiza impactul în timp al intervenției primite.   
Această precizare are rolul unei recomandări, însă Dvs. aveți libertatea de a apela și la alte metode de 
renunțare la fumat, dacă intervenția de care ați beneficiat timp de patru săptămâni în cadrul studiului 
nu a fost una mulțumitoare ca rezultat pentru Dvs.  
 
C. DURATĂ 

Perioada de derulare a studiului este cuprinsă între 25 Noiembrie și 20 Decembrie 2013, timp 
în care fiecare participant va urma, fie opt ședințe de intervenție, în fiecare săptămână fiind prevăzute 
două asemenea ședințe (dacă este beneficiar al consilierii psihoeducaționale, însoțită sau nu de 
tehnicile de expunere la stimuli), fie patru ședințe derulate săptămânal, dacă este beneficiar al 
tratamentului farmacoterapeutic. Ședințele vor avea loc de principiu după-amiaza / seara, în funcție 
de programul convenit cu participanții, în oricare dintre zilele săptămânii cu excepția zilei de 
duminică.  

Durata unei întâlniri este estimată la 20 de minute în cazul tratamentului cu pastile, la 90 de 
minute în cazul în care veți fi alocat pentru a primi consiliere psihoeducațională sau la 100 de minute 
în cazul în care veți beneficia atât de consiliere, cât și de tehnica de expunere repetată la stimuli. În 
sesiunile în care există prevăzute sarcini de evaluare a progresului înregistrat, se adaugă 30 de minute 
pentru activitatea de evaluare, indiferent de grupul din care veți face parte. 

 
D. RISCURI  

Efectele secundare consilierii psihoeducaționale, respectiv tehnicii de expunere la stimuli sunt 
minime / absente. În cazul intervenției farmacoterapeutice pot apare unele efecte secundare precum 
cefalee, dificultăți de somn, greață, apetit alimentar crescut, somnolență. Studiile arată faptul că 
Champix® este tolerat bine de organism, nu produce dependență, motive pentru care poate fi 
cumpărat din farmacii fără prescripție medicală. În cazul întâlnirilor prevăzute pentru tratamentul 
bazat pe pastile, evoluția stării Dvs. de sănătate va fi monitorizată, iar tratamentul va fi oprit dacă se va 
constata o înrăutățire a stării Dvs. de sănătate.  
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E. BENEFICII  
Beneficiul principal al implicării în acest studiu constă în renunțarea la fumat sau în 

diminuarea considerabilă a nevoii de a fuma, cu implicații pe termen mediu și lung asupra sănătății 
Dvs. Deşi nu se poate spune că procentul de succes în urma acestor intervenții este de 100%, studiile 
anterioare arată că un procent foarte mare dintre cei care urmează asemenea intervenții ajung să 
renunțe la fumat sau își reduc semnificativ numărul de țigări fumate.  

De asemenea, un beneficiu specific al acestui studiu este acela de a beneficia gratuit de oricare 
dintre formele de intervenție în care ați fost alocat inițial, în urma tragerii la sorți. 
 

F. CONFIDENŢIALITATE  
Acordul Dvs. exprimat prin semnarea acestui formular va autoriza echipa de cercetare să 

colecteze şi să folosească informaţiile obținute din studiu în scop științific. Ţinând cont că informaţia 
colectată va fi utilizată numai pentru scopuri de cercetare, toate eforturile vor fi mobilizate pentru a 
nu vă dezvălui identitatea în orice document sau publicaţie rezultate în urma acestui studiu. 
Confidențialitatea informaţiilor referitoare la dvs. va fi în acord cu legile aplicabile.  
 

F. RETRAGEREA  
Participarea la acest studiu este complet voluntară. Manifestarea interesului pentru studiu nu 

vă obligă să participaţi. Chiar dacă la început decideţi să participaţi şi apoi vă răzgândiţi, vă puteţi 
retrage în orice moment fără penalizări. Daca veţi lua această decizie vă recomandăm: (1) să anunţaţi 
decizia Dvs. (celui care v-a oferit tratamentul) pentru buna derulare a studiului; (2) să acceptați să 
participați la două dintre sesiunile de evaluare (la finalul ședințelor prevăzute și la trei luni distanță de 
la evaluarea respectivă). De asemenea, pe parcursul cercetării cel care face intervenția poate să vă 
recomande consultarea medicului de familie sau a unui alt medic specialist pentru a preveni anumite 
probleme de sănătate. Pentru reducerea riscurilor vă rugăm să luaţi în considerare aceste 
recomandări.  

Echipa de cercetare are de asemenea dreptul de a opri participarea Dvs. în studiu. Această 
decizie poate fi luată din cauza unor reacţii neaşteptate, a unor eşecuri repetate de a urma 
instrucţiunile primite sau din cauză că întreg studiul este oprit.  De asemenea, tratamentul va fi 
întrerupt, indiferent de grupa în care ați fost alocat, dacă veți înregistra un număr mai mare de două 
absențe din cele opt ședințe prevăzute pentru ca Dvs. să beneficiați de efectul pozitiv al acestor 
intervenții. Astfel, dacă din anumite motive personale nu veți putea fi prezent(ă) la toate întâlnirile 
planificate pentru Dvs., veți putea continua să beneficiați de avantajele propuse prin acest studiu, dacă 
numărul absențelor se limitează la maximum două. 
 

G.RESPONSABILITATE  
Acest studiu este iniţiat de către Universitatea de Vest din Timișoara prin Departamentul de 

Psihologie (Laboratorul de Cogniții Sociale și Evaluare a Personalității, pentru detalii vezi: 
http://socpers.psihologietm.ro). Calitatea şi responsabilitatea tratamentului revine direct 
specialistului care vă oferă intervenția. Acesta va fi oferită în cadrul unui orar stabilit de comun acord 
cu Dvs.   
 Pentru întrebări și informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon 0747.757.043  
sau la adresa de e-mail: fumat@psihologietm.ro. De asemenea, dacă pe parcursul acestui studiu doriți 
să semnalați alte aspecte, puteți contacta direct oricare dintre personalul care va implementa acest 
studiu sau puteți trimite un e-mail către coordonatorii acestui studiu, Drd. Silvia Rusu 
(silvia.rusu@socio.uvt.ro) sau Prof.univ.dr. Florin Alin Sava (afsava@socio.uvt.ro).  
 
H. DECLARAȚIE  
Am citit explicaţiile privind acest studiu şi am avut oportunitatea de a adresa întrebări de clarificare 
adiţionale. Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile de eligibilitate, îmi dau acordul scris 

http://socpers.psihologietm.ro/
mailto:rusu.silvia@ymail.com
mailto:afsava@socio.uvt.ro
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prin semnătură pentru participarea la studiu și am păstrat un exemplar din cele două copii semnate 
(fiecare exemplar din acest acord de consimțire are 4 pagini). 
 
 
 
Numele și prenumele participantului: _______________________________________ Semnătură: ______________  

 

Data semnării: _________________   Număr de telefon / e-mail de contact: _________________________________ 

 

 

Numele și prenumele persoanei care semnează în numele echipei de cercetare: 

 

 _______________________________________ Semnătură: ______________  

 


