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      Appendix 1A 

TUTKIMUKSEN NIMI: TAHATTOMAN KOVAKALVON PUHKAISUN HOITO 

VERIPAIKALLA SYNNYTTÄJILLÄ (EPiMAP Obstetrics)        

Euroopplainen prospektiivinen, havainnoiva monikeskustutkimus 

TUTKITTAVAN TIEDOTE  
 

ARVOIS A SYNNY TTÄJ Ä ,  

Tutkimuksen tarkoitus 

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää epiduraali-
puudutuksen laiton yhteydessä vahingossa tapahtuneen kovakalvon puhkaisun aiheuttaman 
päänsäryn hoitoon laitetun veripaikan tehoon vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen rahoittaa 
Euroopan Anestesiologiyhdistys (European Society of Anaesthesiologists). Ennen päätöksen-
tekoa mahdollisesta tutkimukseen osallistumisestanne pyydämme Teitä huolellisesti tutus-
tumaan tähän tutkittavan tiedotteeseen, jossa kuvataan tutkimuksen tarkoitus ja kerrotaan 
mitä mahdollinen tutkimukseen osallistuminen käytännössä tarkoittaa.Tutkimus on 
eurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena on selvittää synnytyskivun lievitystä tai 
keisarileikkausta varten laitetun epiduraalipuudutuksen yhteydessä esiintyvän harvinaisen 
komplikaation, tahattoman kovakalvon puhkaisun (kuvattu alempana), hoitoa Euroopassa.  

 

Tutkimuksen kuvaus 

Epiduraalipuudutus on yleisesti käytetty ja suositeltu menetelmä synnytyskivun lievitykseen ja 
anestesiamuodoksi keisarileikkauksessa. Puudutuksen harvinainen komplikaatio on tahaton 
selkäydintä verhoavan kovakalvon puhkaisu, mikä usein johtaa ns. post-spinaali päänsärkyyn 
(PDPH), jonka tehokkain hoito on veripaikka. Muita käytettyjä menetelmiä ovat särkylääkkeet, 
nesteytys, vuodelepo jne. Veripaikkaa käytettäessä potilaan omaa tavallisesti kyynärtaipeen 
laskimosta aseptisesti otettua verta ruiskutetaan epiduraalitilaan yhtä nikamaväliä alempaa 
kuin alkuperäinen pisto tehtiin. Menetelmä on rutiinikäytössä OYS:ssa. Sitä käytettäessä poti-
laista 50-60 %:lla päänsärky lievittyy pysyvästi, mikä on enemmän kuin konservatiivista hoitoa 
saaneilla. Post-spinaalipäänsäryn hoito vaihtelee eri sairaaloiden ja maiden välillä Euroopassa. 
Syitä, jotka johtavat PDP-päänsärkyyn annetun hoidon onnistumiseen tai epäonnistumiseen, 
on riittämättömästi tutkittu. Olemme arvioineet, että sovellutte tutkimukseen, koska olette yli 
18 vuotias, juuri synnyttänyt ja teille on epiduraalipuudutuksen yhteydessä aikaansaatu taha-
ton kovakalvon puhkaisu. Tutkimukseen osallistuvista potilaista kerätään tietoja viikosta 3 kuu-
kauteen siitä, miten tämän harvinaisen epiduraalipuudutuksen komplikaation hoito vaikuttaa. 
Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus johon on tarkoitus saada mukaan 1200 poti-
laan tiedot.  
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Vapaaehtoisuus 

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumasta, 
keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne syytä ilmoittamatta milloin 
tahansa. Kieltäytymisenne, osallistumisen keskeyttäminen tai suostumuksen peruuttaminen 
eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaanne hoitoon nyt tai tulevaisuudessa.  

 

Tutkimuksen kulku 

  

Jos suostutte osallistumaan tutkimukseen, niin teidän sairauskertomuksestanne kerätään tiedot, 
joilla voi olla merkitystä veripaikan tehoon, kuten ikä, paino, pituus, epiduraalineulan koko, 
pistotekniikka, kovakalvon puhkaisun mahdollisesti aiheuttaman päänsäryn oireet ja löydökset, aika 
päänsäryn alusta veripaikan laittoon, ruiskutetun veren määrä, veripaikan teho, veripaikan laiton 
mahdolliset haitat. Anestesialääkäri tulee tapaamaan Teitä säännöllisesti antaen ohjeita päänsäryn 
hoitoon jotta kotiutuksenne ei viivästyisi. Hoitonne sairaalassa noudattaa käytössä olevia rutiineja. 

Otamme Teihin yhteyttä puhelimitse 3-6 kk:n kuluttua selvittääksemme onko päänsärky uusiu-
tunut tai onko ilmaantunut haittavaikutuksia.  

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta Teille palkkiota eikä osallistumista aiheudu kuluja.  

 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä. Tutkimuksessa 
saadaan kuitenkin tietoa, joka auttaa selvittämään veripaikan tehokasta käyttöä.  

Teille on sairaanhoitopiiri ottanut potilasvahinkovakuutuksen, joka on voimassa myös tutki-
mukseen osallistuneilla.  

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

Tutkimuksen kestoksi on arvioitu 12 kk tai lyhyempi aika jos tavoitteeksi asetettu materiaalin 
määrään saadaan kerättyä aikaisemmin. Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnis-
tettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimuksen henkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat salassa-
pitovelvollisia. Kaikkia Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään koodattuina siten, 
ettei yksittäisiä tietojanne pystytä tunnistamaan tutkimustuloksista. Tutkimusrekisteriin tallen-
netaan vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja rekisteriä säilytetään sairaalassa 
huoneessa K5 220 lukitussa kaapissa niin kauan, kunnes Teitä koskevat tiedot on syötetty ATK-
tiedostoon. Tutkimusrekisteristä on laadittu rekisteriseloste, jonka saatte halutessanne nähtä-
väksi.  

Jos osallistumisenne tutkimukseen jostain syystä keskeytyy, keskeyttämiseen mennessä kerät-
tyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.  

Teistä kerättyjä tietoja ei luovuteta muille tutkijoille tai tutkimusryhmille.   
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Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimustulokset ovat julkisia, kunhan 1200 potilaan tiedot on kerätty, tilastollisesti käsitelty ja 
julkaistu lääketieteellisessä sarjassa. Siinä vaiheessa yksittäistä potilasta ei voi tiedoista jäljit-
tää. Artikkelissa luetellaan tutkimukseen osallistuneet sairaalat ja kaikki tutkimukseen osallis-
tuneet tutkijat saavat artikkelista kopion. 

Lopuksi haluamme tähdentää, että tämä potilastiedote koskee osallistumista vain ko. tutki-
mukseen. 

 

 

Tutkimuksesta vastaavan lääkärin ja tutkijoiden yhteystiedot 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii:  

 

____________________________________________________________________  

Nimi 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Osoite ja yhteystiedot 

 

 

 

Tutkijoina toimivat: 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 
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      Appendix 1B 

TUTKITTAVAN/POTILAAN SUOSTUMUSASIAKIRJA  
 

TAHATTOMAN KOVAKALVON PUHKAISUN HOITO VERIPAIKALLA SYNNYTTÄJILLÄ 

(EPiMAP Obstetrics)        

Keskuksen numero: E _ _ _ - _ _ _  

Tutkimuksen numero: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828 

Tutkittavan koodi: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Tutkijalääkärin nimi: ________________ 

 

Olkaa hyvä, rastittakaa kaikki ruudut  

1. Vakuutan, että olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen (päivätty 1.10.15, versio 

1.0) ja saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja keskustella niistä. 

Tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen 

osallistumisesta sekä tutkimukseen osallistumisen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä. 

2. Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus 

kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoit- 

tamatta keskeyttää tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytymiseni, osallistumi-

sen keskeyttäminen tai suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdolli-

sesti tarvitsemaani hoitoon nyt tai tulevaisuudessakaan. Jos päätän peruuttaa suostu-

mukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, keskeyttämi-

seen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. Tiedän, että minus-

ta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ja ne 

hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

3. Tiedän, että osiin minusta tutkimusta varten kerättyihin tietoihin saattavat tutustua 

Euroopan Anestesiologiyhdistyksen virkailijat ja kansalliset tai ulkomaiset viranomaiset.  

Annan heille luvan tutustua minusta kerättyihin tietoihin. 

4. Suostun, että terveydentilaani koskevia tietoja voidaan etsiä OYS:n potilasasiakirjoista 

(synnytystautien sairaskertomus, anestesiakaavake) ja käyttää tässä tutkimuksessa 

5. Suostun osallistumaan tutkimukseen 

 

__________________________________________________  _____________________ 
Tutkittavan allekirjoitus, nimenselvennys ja henkilötunnus                 Paikka ja aika 
      
 
________________________________________________________________   
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii, puh. :___________________________________________ 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen 
suostumuksen vastaanottaj 


