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Příloha 1A  

Evropské postupy při nechtěné perforaci  dury mater epidurální jehlou v porodnictví 

(EPiMAP Obstetrics) 

Evropská multicentrická prospektivní observační studie 

INFORMAČNÍ  LIST  STUDIE  PRO  PACIENTY  
(V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VZHLEDEM K MÍSTNÍM ETICKÝM NEBO ZÁKONNÝM 

POŽADAVKŮM)  

Vážená paní,  

Byla jste přizvána k účasti ve výzkumné studii financované Evropskou anesteziologickou společností. 

Před rozhodnutím, zda se této studie zúčastníte, bychom vás požádali, abyste si pečlivě přečetla 
následující informace, které vysvětlují cíl studie a důsledky vaší případné účasti. 

Cíl studie  

Tato studie je evropskou iniciativou, která si klade za cíl pochopit postupy při léčbě málo častých 
komplikací epidurální analgezie při porodu nebo císařským řezem, nazvaný nechtěná perforace dury 
mater epidurální jehlou (popsáno níže), v Evropě. 

Popis studie 

Epidurální analgezie při porodu je běžně používaná a osvědčená metoda pro úlevu od bolesti během 
porodu a při císařském řezu. Jednou z málo častých komplikací tohoto postupu je nechtěná perforace 
dury mater (pokud je tenká membrána pokrývající míchu nechtěně propíchnuta), což často vede 
k tzv. postpunkčnímu syndromu, který se projevuje především bolestmi hlavy (PDPH). Existuje několik 
způsobů, jak PDPH léčit, včetně epidurální krevní zátky nebo konzervativních metod (léky proti 
bolesti, tekutiny, klid na lůžku, atd.). Úspěšnost úplného potlačení bolesti hlavy pomocí epidurální 
krevní zátky je asi 50 až 60%, ale nižší je u konzervativních metod. Přístup k řízení PDPH se liší mezi 
jednotlivými nemocnicemi a zeměmi v Evropě. Také důvod úspěchu nebo neúspěchu léčby bolestí 
hlavy pomocí různých metod řízení musí být lépe prozkoumán a popsán. 
V tomto výzkumu chceme sledovat a dokumentovat léčbu této neobvyklé komplikace po použití 
epidurální anestezie během porodu nebo císařského řezu ve vaší nemocnici. Budete nicméně pečlivě 
sledována po dobu jednoho týdne až 3 měsíců. 

Co vaše účast obnáší? 

 Fakt, zda se rozhodnete se studie zúčastnit nebo ne, nebude mít vliv na zdravotní péči, která vám 
bude poskytnuta. Pokud se rozhodnete zúčastnit se této studie, vaši léčbu to nezmění. Ošetřující 
lékaři nebudou měnit svá rozhodnutí, ani během vašeho pobytu v nemocnici, ani po vašem 
propuštění, bez ohledu na to, zda jste se zúčastnili nebo ne.  
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Pokud se rozhodnete se zúčastnit, budeme sledovat a zaznamenávat vaši bolest hlavy pomocí 
standardních metod používaných v nemocnici každodenně. Anesteziolog (lékař se specializací na 
epidurální anestézii) s vámi bude pravidelně hovořit a radit vám, jak co nejlépe zmírňovat bolest hlavy 
tak, abyste co nejdříve mohla odejít domů a být se svou rodinou. Všechny údaje získané od vás a z vašich 
zdravotních záznamů budou naprosto důvěrné, a neexistuje žádný způsob, že by vás někdo jiný než váš 
ošetřující lékař mohl jakkoliv identifikovat. V této studii se neplánuje žádný zákrok a vaše nemocnice 
použije nejlepší dostupnou možnost léčby. 

Odstoupení ze studie 

I když jste souhlasila se svou účastí ve studii, můžete z ní kdykoliv odstoupit, aniž byste musela uvést 
jakékoliv vysvětlení. Nebudete muset zdůvodnit své rozhodnutí. 

Ochrana osobních údajů a použití klinických informací 
Za účelem provedení studie bude nutné konzultovat a využívat některé z informací, které se objeví ve 
vašem lékařském záznamu. Váš souhlas nám povolí konzultovat a zpracovávat informace následujícím 
způsobem: 

• Informace budou uloženy v počítačové databázi pro všechny účastníky. 
• Po získání jakýchkoliv klinických informace budete označena číslem. Žádné údaje týkající se 
osobní identifikace sdělovány nebudou. 

Výsledky výzkumné studie 
Výsledky získané v této studii budou zveřejněny ve významném lékařském časopise. V článku budou 
uvedena zúčastněná pracoviště a všichni výzkumníci budou mít k dispozici jeden výtisk. 

Na závěr bychom chtěli upozornit na to, že tento dokument informovaného souhlasu se vztahuje pouze k 
Vaší účasti ve studii. 

Jakékoliv dotazy týkající se studie by měly být adresovány na adresu: 

Výzkumník nemocnice:         MUDr. Christian Kufa                                          Telefon: 597 371 830 

Garant studie – člen ESA :       MUDr. Ivana Volfová, Ph.D.                               Telefon: 597 372 703 

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich práv jako účastnice studie, můžete se obrátit na Etickou komisi 

FN Ostrava:                                                                                                             Telefon: 597 372 542 

Děkujeme vám za čas věnovaný přečtení tohoto 
informačního listu, Datum__________________  
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Příloha 1B  

FORMULÁŘ  SOUHLASU  
 (VYŽADUJÍ-LI TO MÍSTNÍ PŘEDPISY)  

Evropské postupy při nechtěné perforaci  dury mater epidurální jehlou v 

porodnictví (EPiMAP Obstetrics) 

Evropská multicentrická prospektivní observační studie 

Číslo centra: E ______ - ____ 

Číslo Studie: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828 

Identifikační číslo pacienta pro tento proces: E __ - ____ - 

Jméno výzkumníka / Místního koordinačního pracovníka na pracovišti: MUDr. Christian Kufa 

Parafujte prosím všechna pole 

1. Potvrzuji, že jsem si přečetl a porozuměl informačnímu listu s datem 1. 

října 2015 (verze 1.0 # pro výše uvedenou studii). Měl jsem příležitost posoudit 

informace, klást otázky a dostalo se mi na ně uspokojivé odpovědi.  

2. Chápu, že moje účast je dobrovolná a že mohu  kdykoliv odstoupit bez 

udání důvodu, a to bez jakéhokoliv vlivu na poskytovanou lékařskou péči nebo 

zákonná práva. 

3. Chápu, že do příslušných částí mých lékařských zpráv a údajů získaných 

během studie mohou nahlížet jednotlivci z Evropské anesteziologické 

společnosti, zákonných orgánů nebo z NHS Trust, pro které je moje účast v 

tomto výzkumu relevantní. Dávám svolení k tomu, aby tyto osoby měly přístup 

k mým záznamům. 

4. Souhlasím s tím, aby můj praktický lékař byl informován o mé účasti ve 

studii. 

5. Dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedené studii. 

 

 
 
Podpis Jméno pacienta                                                                    Datum                                            Podpis                                                                                                                      
 
 
 
Jméno člena nemocničního personálu získávajícího souhlas   Datum                                            Podpis            
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Příloha 1C  

FORMULÁŘ  AUTORIZOVANÉHO  INFORMOVANÉHO  SOUHLASU  V  

PŘÍPADĚ,  ŽE  PACIENTKA  NEBYLA  SCHOPNA  INFORMACE  A  SOUHLAS  

POCHOPIT  (V  PŘÍPADĚ,  ŽE  TO  VYŽADUJE  MÍSTNÍ  LEGISLATIVA)  

Evropské postupy při nechtěné perforaci  dury mater epidurální jehlou v 

porodnictví (EPiMAP Obstetrics) 

Evropská multicentrická prospektivní observační studie 

Vzhledem k návrhu, aby  ......................................................   ..................  (jméno a příjmení 

účastnice) 

se zůčastnil výše zmíněné studie, já, .......................................................   ................  (jméno a 

příjmení) 

jakožto  ................................................ (vztah k účastnici) prohlašuji, že 

> jsem si přečetl poskytnuté informační listy. 
> jsem mohl klást otázky týkající se studie. 
> jsem obdržel dostatečné informace o studii. 

Také jsem mluvil s .......................................... (jméno výzkumníka) a rozumím tomu, že účast ve 
studii nebude mít vliv na zdravotní péči, která by pacientce, kterou zastupuji, měla být 
poskytována. Jsem si vědom toho, že její účast je dobrovolná. 

Uvědomuji si, že může odstoupit ze studie: 

> 1. Kdykoliv si to bude přát. 
> 2. Aniž by bylo nutné poskytnout jakékoliv vysvětlení. 
> 3. Aniž by tím jakkoliv utrpěla její zdravotní péče. 

V mé přítomnosti  ..........................................  (jméno účastnice) byly poskytnuty veškeré nutné 
informace odpovídající její úrovni porozumění, a s účastí souhlasila. 

Svobodně uděluji svůj souhlas k účasti .............................................. (jméno účastnice) v této studii. 
 

 

Město ........................................................  datum  .............................................  

 

Podpis oprávněné osoby                             Podpis výzkumníka 


