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      DODATEK 1A 

Evropska praksa obravnave nenamernega predrtja  dure v porodništvu 
(EPiMAP Obstetrics) 

Evropska prospektivna multicentrična opazovalna raziskava 

INFORMACIJE O RAZISKAVI ZA PORODNICE 

Spoštovana gospa ! 

 

Želimo Vas vključiti v raziskavo, ki jo vodi Evropsko združenje za anesteziologijo (ESA). 

Prosimo Vas, da natančno preberete sledeče informacije, ki pojasnjujejo namen raziskave. 

 

Namen raziskave 

Raziskava je evropska pobuda, s katero želimo spoznati  prakso obravnavanja  zelo redkega 
zapleta epiduralne analgezije med porodom ali pri carskem rezu, ki ga imenujemo nenamerna 
punkcija dure, v Evropi. 

 

Opis raziskave 

Obporodna epiduralna analgezija je pogosto uporabljena in priznana metoda za lajšanje bolečine 
med porodom ali pri carskem rezu. Eden izmed redkih zapletov te tehnike je nenamerna punkcija 
dure (ko nenamerno predremo tanko ovojnico, ki obdaja hrbtenjačo), kar običajno vodi do 
postpunkcijskega glavobola (PDPH). Obstaja več načinov zdravljenja postpunkcijskega glavobola, 
ki vključujejo dajanje pacientkine krvi v epiduralni prostor (»krvna krpica«)  ali konzervativne 
metode  (zdravila za lajšanje bolečine,  tekočine, počitek,…). Uspešnost krvne krpice za popolno 
ponehanje glavobola je okoli 50 - 60 % , manjša je uspešnost konzervativnih metod. Pristop k 
obravnavi  postpunkcijskega glavobola se razlikuje od bolnišnice do bolnišnice in tudi med 
državami v Evropi. Prav zato je potrebno razloge za uspeh ali neuspeh zdravljenja glavobola, z 
uporabo različnih metod,  bolje raziskati in opisati. 

V tej raziskavi želimo opazovati in zabeležiti oskrbo tega nevsakdanjega zapleta, ki nastane ob 
vstavitvi epiduralnega katetra med porodom ali za carski rez, v naši  bolnišnici. Zato vas bomo 
natančno spremljali od enega tedna do 3 mesecev. 

 

Kaj pomeni sodelovanje v študiji za Vas?  

Vaše sodelovanje v raziskavi ne bo vplivala na zdravstveno oskrbo, ki jo boste prejeli.  

Lečeči  zdravniki ne bodo spreminjali strokovnih odločitev, ne med bolnišničnim bivanjem kot 
tudi ne po odpustu iz bolnišnice. 

 

Dnevno bomo spremljali in beležili Vaš glavobol z uporabo standardnih metod, ki se 
vsakodnevno uporabljajo v bolnišnici. Anesteziolog (zdravnik – specialist/specializant, 
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ki vstavlja epiduralne katetre) vas bo redno spraševal in svetoval, kako zmanjšati 
glavobol, tako, da boste čim prej odpuščeni v domačo oskrbo in boste s svojo 

družino. Vsi vaši zbrani podatki in podatki iz zdravstvene dokumentacije bodo povsem zaupni, 
tako da Vas, razen lečečega  zdravnika, nihče ne bo mogel identificirati. Raziskava ne predvideva 
dodatnih posegov, sledili bomo vsakodnevnim strokovnim protokolom zdravljenja, ki jih 
uporabljamo v naši bolnišnici.  

 

Sodelovanje Slovenije v evropski EPiMAP raziskavi je odobrila Komisija za medicinsko-etična 
vprašanja (KME) pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije dne 12.decembra 2015. 

KME meni, da pisna privolitev porodnice ni potrebna, ker raziskava ni intervencijska, ampak 
samo opazovalna.  

 

Zasebnost in uporaba pridobljenih kliničnih informacij 

Da bi lahko opravili raziskavo, bomo morali uporabiti nekatere podatke iz  Vaše zdravstvene 
dokumentacije. 

Vpogled in uporaba informacij bo potekala na sledeč način: 

 Informacije bodo shranjene v računalniški bazi podatkov vseh udeležencev raziskave. 

 Pridobljeni podatki bodo vezani na vašo zaporedno številko. Razkrit ne bo noben Vaš osebni  
podatek. 

 

Rezultati raziskave 

Rezultati, pridobljeni v tej raziskavi, bodo objavljeni v pomembnem medicinskem časopisu . V 
članku bodo navedeni sodelujoči centri,  vsi raziskovalci bodo dobili kopijo prispevka. 

Vaše sodelovanje je omejeno izključno samo na EPiMAP raziskavo. 

 

Kakršnokoli vprašanje, ki se nanaša na raziskavo, naslovite na: 

 

Raziskovalec v bolnišnici: ________________________________________________  

 Telefonska številka:__________________________ 

 

Če imate kakršnokoli vprašanje glede raziskave, se lahko obrnete na bolnišnično etično komisijo 
oz. lokalnega koordinatorja EPiMAP raziskave v bolnišnici: 

__________________________________________ 

Telefonska številka:__________________________ 

 

Hvala, da ste si vzeli čas in  prebrali zgornje informacije ! 

 

Datum:_______________________           PODPIS :____________________________
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DODATEK 1B 

POTRDITEV O SEZNANITVI  Z  EPiMAP RAZISKAVO 

 

Evropska praksa obravnave  nenamernega predrtja dure v porodništvu 
(EPiMAP Obstetrics) 

Evropska prospektivna multicentrična opazovalna raziskava 

 

Bolnišnica-številka centra: E _ _ _ - _ _ _ 

Številka raziskave:  EPiMAP Obstetrics/NCT023362828 

Identifikacijska številka bolnika za to raziskavo: E _ _ _-_ _ _ -_ _ _ 

Ime raziskovalca/Lokalni koordinator:_______________________________ 

 

Prosimo, označite v kvadratke: 

1. Potrjujem, da sem prebrala in razumela informacije na listu, datiranem z 01.10.2015 
(verzija #1.0 za zgornjo študijo). Imela sem možnost, da premislim, postavim vprašanja in 
dobila sem zadovoljive odgovore. 

2. Razumem, da bodo v pomembne dele mojih zdravstvenih podatkov, pridobljenih med 
raziskavo, lahko vpogledali samo posamezniki Evropskega združenja za anesteziologijo, 
regulatornih organov ali združenja bolnišnic NHS Trust, kar je pomembno za moje 
sodelovanje v tej raziskavi.  

 

3. Obveščena sem, da bo moj osebni zdravnik seznanjen z mojim sodelovanjem v študiji. 

 

 

 

_________________________ __________________ _____________________ 

Ime in priimek porodnice   datum     podpis   

 

 

_________________________ __________________ _____________________ 

Ime in priimek raziskovalca          datum     podpis
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DODATEK 1C 

SEZNANITEV SKRBNIKA V PRIMERU, DA PACIENTKA NE ZMORE 

RAZUMETI INFORMACIJ O RAZISKAVI 

Evropska praksa obravnave  nenamernega predrtja dure v porodništvu 

(EPiMAP Obstetrics) 

Evropska prospektivna multicentrična opazovalna raziskava 

 

V zvezi s predlogom, da bi ___________________________(ime in priimek porodnice) bila 

udeleženka  v prej omenjeni raziskavi, jaz_____________________________(ime in priimek) 

kot njen zastopnik in njen_________________________(odnos z udeleženko) izjavljam, da  

 sem prebral informacije v zvezi z raziskavo, 

 sem lahko postavil vprašanja v zvezi z raziskavo , 

 sem dobil zadovoljive informacije v zvezi z raziskavo. 

Prav tako sem govoril z _____________________________(ime raziskovalca), in razumem, 

da sodelovanje v študiji ne bo vplivalo na zdravstveno oskrbo pacientke, ki jo zastopam. 

 

Zavedam se, da sodelovanje v raziskavi ne vpliva na  njeno zdravstveno oskrbo. 

 

Potrjujem, da so bile v moji prisotnosti jasno podane vse potrebne informacije, primerne 

njeni  stopnji razumevanja, glede sodelovanja  __________________________________(ime 

udeleženke)  v raziskavi. 

 

Kraj: ______________________________  Datum: ____________________________ 

 

Podpis zastopnika:       Podpis raziskovalca: 

__________________________________ ___________________________________  

 


