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 מטה: 1אני החתום     

 שם משפחה: שם פרטי:

                   מס' תעודת זהות:

 מיקוד: כתובת:

 רפואי, כמפורט במסמך זה. מחקרלהשתתף ב מצהיר בזה כי אני מסכים (1

 ידי:-בזה כי הוסבר לי על מצהיר (2

 

 

 שם החוקר המסביר:

 אישור לביצוע, __)שם המוסד( הרפואיממנהל המוסד קיבל   (חוקר)שם   ה_:כי החוקר הראשי( 12.

 .(1980-אדם תשמ"א-, כמשמעותו בתקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים בבנימחקרה

שיטות הקיימות  תיעוד, פרוספקטיבי, רב מרכזי, בינלאומי מחקרהרפואי נערך בנושא: מחקר כי ה( 2.2

(  לאחר דיקור ללא כוונה של הקרום הקשייתי PDPHלניהול של מטופלות הסובלות מכאב ראש )

(ADP) 

 בכל עת אתק להפסי חופשיהרפואי, וכי אני  מחקרלבחור שלא להשתתף ב כי אני חופשי (2.3

 , כל זאת מבלי לפגוע בזכותי לקבל את הטיפול המקובל.מחקרב השתתפותי        

 אני רשאי שלא לענות על כל השאלות שבשאלון או על חלק מהן. –כי במקרה של מילוי שאלון ( 2.4

 ידי כל העוסקים והמעורבים במחקר ולא תפורסם -כי מובטח לי שזהותי האישית תשמר סודית על( 2.5

 בכל פרסום, כולל בפרסומים מדעיים.     

 על פי הנושאים המפורטים להלן:, הרפואי מחקרלי מידע מפורט על ה מצהיר כי נמסר (3

 מחקררקע כללי וחשיבות ה( 3.1

                                                           
1

 הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים.      
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ביצוע אלחוש אפידורלי להקלה בכאב במהלך הלידה הינו טיפול מקובל ונפוץ בכל העולם. טיפול זה יעיל 

ובדרך כלל, בטוח. שיעור הסיבוכים הקשים הינו נמוך. אחד מהסיבוכים היותר נפוצים הוא דיקור ללא 

 Postdural puncture(, שבשכיחות גבוהה מסתבך וכאב הראש ADPהקשייתי)כוונה של הקרום 

headache ((PDPH  שמתפתח לאחר הדיקור נמשך לעתים אף שבועות. כאב זה לא מאפשר ליולדת

לחזור לפעילות רגילה ואף דורש אשפוז לעתים קרובות. יש לציין, שכאב ממושך זה פוגם בחוויית הלידה 

 וגיות לא מבוטלות.וכרוך בהשלכות פסיכול

 

טיפול בכאב זה כולל מתן תרופות נוגדות כאב ומתן נוזלים דרך הפה ודרך הווריד. לעתים מומלץ גם על 

מתן קפאין. במקרים בהם הטיפול הנ"ל אינו יעיל דיו, מומלץ לבצע הזרקה לתוך החלל העל קשייתי של 

 (.EBPכמות קטנה של דם שנלקח מווריד האישה )

 

מהמקרים בניסיון ראשוני, אך מרבית המקרים המתוארים  60-80%צאת כמוצלחת בנמ  EBPשיטת 

בספרות מתבססים על נתונים ממחקרים בעלי גודל מדגם קטן. על כן על מנת להעריך את  גורמי 

נדרש מחקר פרוספקטיבי עם   EBPההצלחה והכישלון של אסטרטגיות ניהול שונות ובייחוד של שיטת 

 מדגם גדול. 

  

באוכלוסיית היולדות הסובלות   EBPהעיקרי במחקר הינו להעריך את גורמי הסיכון  לכישלון של  היעד

 . PDPH -מ

, הטכניקות PDPH( של כאב EBPיעדי משנה כוללים : אסטרטגיות ושיעורי הצלחה לניהול שמרני )ללא 

 EBPמהלך ההשונות שאומצו על ידי המדינות המשתתפות במחקר, השפעה של כמות הדם המוזרקת ב

על הצלחתו.  EBP, השפעת עיתוי הליך הEBPעל שיעור ההצלחה, הסיבוכים ותופעות הלוואי של 

חוזר, משך השהייה בבית החולים , תופעות ארוכות טווח של  EBPגורמים לביצוע ושיעורי הצלחה של 

ADP  כולל: כאבי ראש כרוניים, כאבי גב ומוגבלויות  שונות כתוצאה מ-ADP וEBP 

 .מטרת המחקר( 3.2

EPiMAP  הינו מחקר תצפיתי, רב מרכזי, בינלאומי, מטעם איגוד המרדימים האירופאי.במסגרת המחקר

(  לאחר דיקור ללא כוונה PDPHנחקרות השיטות הקיימות לניהול של מטופלות הסובלות מכאב ראש )

 רלית מיילדותית.(, המהווה אחד מהסיבוכים הנפוצים של הרדמה אפידוADPשל הקרום הקשייתי )

השיטה המקובלת לטיפול בנשים הסובלות מכאב ראש חזק ממקור זה היא הזרקת דם שנלקח מווריד 

(. שיטה זו יעילה ברוב המקרים. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם EBPהאישה לתוך חלל על קשייתי )

 טיפול זה אינו יעיל. 
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חקר זה הינו תצפיתי בלבד, הוא יכלול אך מ מטרת המחקר להעריך מהן הסיבות לכישלון במקרים אלה.

ורק מעקב אחרי המטופלות והטיפול הסטנדרטי המתבצע על ידי רופאים מרדימים על פי החלטתם וללא 

כל קשר למחקר. יאספו נתונים  סטנדרטיים מהמטופלות הנ"ל, ללא כל התערבות קלינית. יודגש כי 

 וטוקול המקובל במחלקה.ניהול המחקר לא ישנה בשום אופן טיפול על פי הפר

 .הנדרש מהמשתתף במסגרת המחקר( 3.3

 PDPHאיסוף פרוספקטיבי של נתוני המטופלות שקיבלו אלחוש אפידוראלי ללידה  וסובלות מכאב ראש 

 שהתפתח במהלך חמשת הימים הראשונים לאחר הלידה.

באמצעות שימוש הכללה במחקר תכלול מעקב אחר המטופלות הנ"ל , תוך תיעוד המקרה שלהם 

 בסטנדרטיים מקובלים.

טיפול בכאב ראש יתבצע בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המרדים המטפל, שיהיה בקשר מתמיד עם 

המטופלת, ויתעד את התסמינים שלה.  הכללה במחקר אינה מלווה בהתערבות קלינית, ניהול מקרה 

תו של המרדים המטפל. יודגש כי המטופלת הינו ע"פ סטנדרטים מקובלים במחלקה, וע"פ שקול דע

 ניהול המחקר לא יפגע בשום אופן בניהול הפרוטוקול של המטופלות הנ"ל המקובל במחלקה.

איסוף הנתונים יעשה בהקפדה על חיסיון פרטי החולה. המידע יישאר אנונימי לחלוטין תוך קידוד המידע 

 האישי.

 
 

 איסוף הנתונים יכלול:

 המטופלת.נתונים דמוגרפיים של . 1

 נתונים קליניים של המטופלת. 2

 מידע ופרטי ההרדמה.. 3

 PDPHלאחר אבחון קליני של     EBPזמן ביצוע ה. 4

 PDPHניהול שמרני לאחר אבחון ראשוני של . 5

 EBPכמות הדם, וזמן הזרקת דם המטופלת בזמן ביצוע ה. 6

 שעות מעת מועד הביצוע. 24לאחר  EBPהצלחת הליך ה. 7

שני ושלישי במקרים בהם רופא מרדים יחליט על ביצועם, ושיטות   EBP/ כישלון של הליך הצלחה . 8
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 חוזר.  EBPהאבחנה  הקליניות לפני ביצוע 

 משך זמן האשפוז. 9

 והן שלושה חודשים לאחר מכן.  EBPמעקב אחר סיבוכים, אשפוזים חוזרים, תופעות לוואי לאחר . 10

  .מחקרההשתתפות בפה הצפוייה למשך התקו( 3.4

 שלושה חודשים

 מחקר.לאחרים, כתוצאה מה אוהצפויים למשתתף היתרונות ( 3.5

 אין יתרונות

 כתוצאה מהשתתפות במחקר. העלולה להיגרםהנוחות -אי( 3.6

הכללה במחקר אינה מלווה באי נוחות למשתתפת כל הנדרש מהמשתתפת הינו תיעוד נתוני המקרה 

 .שלה

 

 איסוף מידע מזוהה / מקודד, יש להוסיף את הנושאים הבאים:אם המחקר כולל ( 3.7

  המידעמקור 

  מקום שמירת הנתונים ואופן הקידוד )אם נעשה(. במידה המידע מזוהה, המשתתף רשאי בכל

 עת למשוך הסכמתו לשימוש בנתונים.

 .משך שמירת הנתונים 

 ___________ מסכים / לא מסכים לכך שישתמשו נתונים שנלקחו למחקרים עתידיים  אני

 שיאושרו על פי כל דין.

 .(מחקרזם הידי י-רלוונטי אחר )כפי שנמסר עלמידע ( 3.8

קיבלתי  ,כן-לעיל. כמו בזה כי את הסכמתי הנ"ל נתתי מרצוני החופשי וכי הבינותי את כל האמור מצהיר (4

 .נושא תאריך וחתום כדיןזה, עותק של טופס הסכמה מדעת 

לתיקי  גישה (באמצעות החוקר הראשי) הרפואי מחקרה זםמתיר לי אניעל טופס הסכמה זה,  עם חתימתי (5

ולמשרד הבריאות גישה ישירה לתיקי  , לגוף המבקר במוסד הרפואילוועדת הלסינקי המוסדית , וכןהרפואי

הקליניים. גישה זו למידע הרפואי שלי תבוצע  תוך הרפואי והנתונים  מחקרהרפואי, לשם אימות שיטות ה

 ולנהלים של שמירת סודיות. שמירת סודיות, בהתאם לחוקים
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 תאריך מחקרחתימת המשתתף ב הרפואי מחקרשם המשתתף ב

   

 2במקרה הצורך

 תאריך חתימה שם העד הבלתי תלוי

   

 הצהרת החוקר / חוקר המשנה:

הרפואי כל האמור לעיל וכן וידאתי  במחקרוזאת לאחר שהסברתי למשתתף  ,ידי-ההסכמה הנ"ל  נתקבלה  על

 ידו.-הובנו על ישכל הסברי

 

 תאריך חותמת ומס' רשיון ה,חתימ שם החוקר המסביר

   
 

ההסבר על מהות הניסוי הרפואי. לאחר מקרה שהמשתתף בניסוי, או נציגו החוקע, אינו מוסגל לקרוא את טופס ההסכמה מדעת,עד בלתי תלוי חייב להיות נוכח במשך ב .2

 .שהמשתתף או נציגו החוקי הביע את הסכמתו בעל פה להשתתפות  בניסוי , העד יחתום על טופס ההסכמה, תוך ציון תאריך החתימה

 


