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Shtojca   1A 

 Praktikat Europiane në Menagjimin e Punktimit Aksidental në 
Obstetrikë (EPiMAP Obstetrike) 

Studim Evropian prospektiv multiqendror observues 

 
 FLETË  INFORMUESE  MBI  STUDIMIN  PËR  PACIENTET 

(NËSE  ËSHTË  E  DOMOSDOSHME  PËR  SHKAK  TË  REGULLAVE  ETIKE  LOKALE) 

 
 E NDERUARA ZONJË 

 
Jeni e ftuar të merrni pjesë në një studim hulumtues financuar nga Shoqata Evropiane e 
Anesteziologjisë 
Para se të vendosni nëse do të merrni pjesë ose jo në këtë studim, do të ju luteshim që të lexoni me 
kujdes informacionet në vijim të cilat shpjegojnë qëllimet e studimit dhe implikimet e pjesëmarrjes 
suaj të mundshme. 
 
Qëllimet e Studimit 
 
Ky studim është nismë Evropiane për të kuptuar praktikat për menaxhimin e një komplikimi të 
pazakonshëm të analgjezionit epidural gjatë lindjes me prerje cezariane, që në Evropë njihet si 
punktim aksidental i durës (e sqaruar më poshtë).  
 
Përshkrimi i Studimit 
 
Analgjezioni Epidural për lindjen e fëmijës është metodë shumë efikase që zakonisht aplikohet për 
largimin e dhimbjes gjatë lindjes dhe për prerje cezariane. Një komplikim i pazakonshëm i kësaj 
procedure është punktimi (shpimi) aksidental i durës (kur shpohet aksidentalisht membrana e hollë 
që mbështjell palcën kurrizore), e cila zakonisht shkakton kokëdhimbje pas punktimit të durës (KPD). 
Janë disa mënyra për të trajtuar KPD përfshirë këtu harnin e gjakut epidural ose metodat 
konservative ( medikamentet për dhimbje, lëngje, pushim në shtrat, etj). Shkalla e suksesit për 
shërim të plotë duke aplikuar harnin e gjakut është rreth 50-60%, por më e vogël për metodat 
konservative. Qasja e menaxhimit të KPD dallon në spitale dhe shtete të ndryshme në Evropë. Po 
ashtu, arsyeja për sukses apo dështim të trajtimit të kokëdhimbjes duke aplikuar metoda të 
ndryshme të menaxhimit duhet shqyrtuar dhe përshkruar më mirë. 
 
Në këtë hulumtim, ne dëshirojmë të vëzhgojmë dhe dokumentojmë menaxhimin e këtij komplikimi 
të pazakonshëm pas insertimit të gjilpërës epidurale gjatë procesit normal të lindjes apo prerjes 
cezariane, në spitalin tuaj. Megjithatë, ju do të observoheni nga afër për rreth një javë deri në 3 
muaj. 
 
Çfarë përfshin pjesëmarrja juaj ? 
 
Qoftë nëse vendosni për të marr pjesë ose jo në studim kjo nuk do të ndikojë në kujdesin mjekësor 
që do të merrni. Nëse vendosni që të mos merrni pjesë në këtë studim, kjo nuk do të ndryshojë 
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trajtimin tuaj. Doktorët që do të ju trajtojnë nuk do të ndryshojnë vendimet e tyre, as gjatë 
qëndrimit tuaj në spital dhe as pas daljes nga spitali, pavarësisht pjesëmarrjes ose jo në studim. 
 
Nëse pajtoheni që të merrni pjesë, ne do të vëzhgojmë dhe regjistrojmë kokëdhimbjen tuaj duke 
përdorur metoda standarde që përdoren për çdo ditë në spital. Anesteziologu ( mjek i specializuar 
në insertimin e epidurales) do të ju pyes ju rregullisht dhe do të ju jap këshilla për mënyrën më të 
mirë për zvogëlimin e kokëdhimbjes kështu që ju mund të shkoni në shtëpi dhe të jeni me familjarët 
tuaj sa më shpejt që të jetë e mundshme. Të gjitha të dhënat të mbledhura nga ju dhe nga të dhënat 
mjekësore do të jenë tërësisht konfidenciale dhe nuk ka mundësi që të identifikoheni nga askush 
tjetër përveç doktorit që ju trajton. Nuk është planifikuar asnjë ndërhyrje tjetër për këtë studim dhe 
do të vazhdohet trajtimi më i mirë që sot aplikohet në spitalin tuaj. 
 
Tërheqja nga studimi 
 
Edhe pse jeni pajtuar për të marr pjesë, ju mund të tërhiqeni nga studimi kurdo që dëshironi dhe, 
për më tepër, pa pasur nevojë të jepni asnjë shpjegim. Nuk keni nevojë të arsyetoni vendimin tuaj.  
 
Privatësia dhe përdorimi i informatave klinike 
 
Në mënyrë që të kryhet studimi do të jetë e domosdoshme të konsultohen dhe përdoren disa nga 
informatat që janë në të dhënat tuaja mjekësore. Miratimi juaj do të na autorizojë ne të konsultojmë 
dhe përpunojmë informatat si më poshtë: 

 Informatat do të ruhen në një databazë të kompjuterizuar për të gjitha pjesëmarrëset. 

 Kurdo që merret ndonjë informatë klinike ju do të identifikoheni vetëm me një numër. Asnjë 
e dhënë që ka të bëjë me identifikim personal nuk do të zbulohet. 

 
Rezultatet e studimit hulumtues 
 
Rezultatet e fituara në studimin e tanishëm do të publikohen në një revistë të rëndësishme 
mjekësore. Në artikull do të renditen qendrat pjesëmarrëse dhe të gjithë hulumtuesit do të kenë një 
kopje në dispozicion.  
Përfundimisht, ne do të donim të tërheqim vëmendjen tuaj drejtë faktit se kjo formë informative e 
pëlqimit tuaj i referohet vetëm pjesëmarrjes tuaj në studim. 
 
Çdo dilemë lidhur me këtë studim duhet adresuar në: 
 
Hulumtuesin e Spitalit: _______________________________________Telefoni:________ 

Infermierja në Hulumtim: _______________________________________Telefoni:________ 

 

Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me të drejtat tuaja si pjesëmarrëse në studim ju mund të bini në 
kontakt me zyrën lokale ZShDh/ Komitetin Etiko Profesional kontakt: 

_______________________________________Telefoni:________ 

 

Faleminderit për kohën e marrë për të lexuar këtë fletë infrmuese 

Data_______________________
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Shtojca 1B 

FORMA  E  MIRATIMIT  (NËSE  ËSHTË  E  DOMOSDOSHME  PËR  SHKAK  TË  

RREGULLAVE  LOKALE)   

Praktikat Europiane në Menagjimin e Punktimit Aksidental në 
Obstetrikë(EPiMAP Obstetrike) 

Studim Evropian prospektiv multiqendror observues  

 
Numri i Qendrës: E _ _ _ - _ _ _ 

Numri i Studimit: EPiMAP Obstetrike/NCT023362828 

Numri identifikues i pacientit për këtë studim: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

Emri i hulumtuesit/Vendi i koordinatorit të hulumtimit:________________  

 
Plotëso të gjithë katrorët, ju lutem 
 
1. Vërtetoj se kam lexuar dhe kuptuar fletën informuese të datës 01 Tetor 2015 
(versioni #1.0 për studimin e mësipërm). Kam pas mundësinë të shqyrtojë 
informatat, bëj pyetje dhe të marr përgjigje të kënaqshme.    
     
2.E kuptoj që pjesëmarrja ime është vullnetare dhe jam e lirë të tërhiqem kurdo 
pa dhënë ndonjë arsyetim, pa u prekur kujdesi mjekësor ndaj meje dhe të drejtat 
e mia.  
 
3. E kuptoj se pjesët relevante nga të dhënat e mia mjekësore dhe të dhënat e 
mbledhura gjatë studimit mund të shikohen nga secili individ nga Shoqata 
Evropiane e Anesteziologjisë, nga autoritetet rregullatorë ose seksioni i 
mirëbesimit, e cila është relevante për pjesëmarrjen time në këtë hulumtim. Kam 
dhënë leje për këta individ që të kenë qasje në të dhënat e mia. 
 
4. Pajtohem që mjeku im i përgjithshëm të jetë i informuar për pjesëmarrjen 
time në këtë studim. 
 
5. Pajtohem të marr pjesë në këtë studim. 
 
________________  ________________          ______________ 
    Emri i Pacientes               Data                            Nënshkrimi 
 
 
______________________________________           _________           _______________ 
Nënshkrimi i stafit të spitalit që merr miratimin       Data  Nënshkrimi
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Shtojca 1C 

FORMA E MIRATIMIT TË AUTORIZUAR NË RASTET KUR PACIENTJA ËSHTË E PAAFTË TËKUPTOJË 

INFORMATAT DHE PËQIMIN (NËSE ËSHTË E DOMOSDOSHME PËR SHKAK TË RREGULLAVE LOKALE)  

 
Praktikat Europiane në Menagjimin e Punktimit Aksidental 
nëObstetrikë (EPiMAP Obstetrike) 

Studim Evropian prospektiv multiqendror observues 
 
Në lidhje me propozimin si ............................................ (emri dhe mbiemri i pjesëmarrësve) 

pjesëmarrës në studimin e përmendur më parë, Unë, .......................................... (emrat dhe 

mbiemri) si ................................................ (afërsia farefisnore me pjesëmarrësin) deklaroj që unë 
 
Kam lexuar informatat e dhëna. 
Kam pas mundësi të bëj pyetje lidhur me studimin.  
Kam marr informata të mjaftueshme në lidhje me studimin. 
 
Po ashtu kam folur me ............................ (emri i hulumtuesit), dhe kuptoj që pjesëmarrja në 
studim nuk do të ndikojë në ofrimin e kujdesit mjekësor për pacienten që unë reprezentoj. 
Jam i vetëdijshëm që pjesëmarrja e saj është vullnetare  
 
Jam i njoftuar që mund të tërhiqet nga studimi: 
 

1. Kurdo që ajo dëshiron 
 2. Pa pasur nevojë të jep shpjegime
 3. Pa vuajtur nga ndonjë pasojë në lidhje me kujdesin mjekësor.

 
Në praninë time...................................... (emri i pjesëmarrësit) janë dhënë të gjitha informatat e 
domosdoshme,duke iu përshtatur nivelit të të kuptuarit të saj/tij, dhe është pajtuar të marr 
pjesë 
Lirshëm jap miratimin tim për ................................................. (emri i pjesëmarrësit) që të marr 
pjesë në këtë studim. 
 
 
Qyteti ...................................................   Data ............................  
 
 
Nënshkrimi i palës së Autorizuar                                    Nënshkrimi i Hulumtuesit  
  
……………………………………………………    …………………………………………………….. 


