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Σελίδα 1 από 3 

Παράρτημα 1Α                                                                                                       

Ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας στη 

Μαιευτική (EPiMAP Μαιευτικής) 

 Eυρωπαϊκή προοπτική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

(ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΗΘΙΚΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) 

ΑΞΙΌ ΤΙ ΜΗ  ΚΥ ΡΊ Α  

Καλείστε να συμμετάσχετε σε μια ερευνητική μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Αναισθησιολογική Εταιρεία.  

Πριν αποφασίσετε αν πρέπει ή όχι να λάβετε μέρος σε αυτή τη μελέτη, θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε 

προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες, που εξηγούν το σκοπό της μελέτης και τις συνέπειες της ενδεχόμενης 
συμμετοχής σας. 

Αντικειμενικός σκοπός μελέτης 

Αυτή η μελέτη είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη κατανόηση των πρακτικών διαχείρισης μίας  μη 

συχνής επιπλοκής της επισκληριδίου αναλγησίας κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού ή της 

καισαρικής τομής, που ονομάζεται ατυχηματική τρώση της σκληράς μήνιγγας (περιγράφεται παρακάτω), στην 

Ευρώπη. 

Περιγραφή της μελέτης 

Η επισκληρίδιος αναλγησία για τον τοκετό είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη και καλά εδραιωμένη μέθοδος 

για την ανακούφιση από τον πόνο κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού και της καισαρικής τομής. Μία 

ασυνήθης επιπλοκή αυτής της τεχνικής είναι η ατυχηματική τρώση της σκληράς μήνιγγας (όταν η λεπτή 

μεμβράνη που καλύπτει το νωτιαίο μυελό τραυματίζεται κατά λάθος), η οποία συνήθως οδηγεί στην 

κεφαλαλγία μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας (Postdural Puncture Headache, PDPH). Υπάρχουν διάφορες 

θεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της PDPH,  όπως η χορήγηση αυτόλογου αίματος επισκληριδίως ή 

συντηρητικές μέθοδοι (αναλγητικά φάρμακα, υγρά, κατάκλιση, κ.λπ.). Το ποσοστό επιτυχίας για την πλήρη 

υποχώρηση της κεφαλαλγίας με χορήγηση αυτόλογου αίματος επισκληριδίως είναι περίπου 50-60%, ενώ το 

ποσοστό είναι μικρότερο με τις συντηρητικές μεθόδους. Η προσέγγιση της αντιμετώπισης  της PDPH 

διαφέρει μεταξύ νοσοκομείων και ευρωπαϊκών χωρών. Οι λόγοι για την επιτυχία ή την αποτυχία της 

θεραπείας της κεφαλαλγίας, ανάλογα με τις διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισής της, πρέπει να 

διερευνηθούν και να περιγραφούν καλύτερα. 

Σε αυτή την έρευνα, θέλουμε να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε τη διαχείριση αυτής της μη συχνής 

επιπλοκής που προκύπτει μετά την τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα κατά τη διάρκεια φυσιολογικού 

τοκετού ή καισαρικής τομής, στο νοσοκομείο που νοσηλεύεστε. Θα πρέπει, ωστόσο, να παρακολουθείστε 

στενά για διάστημα από μία εβδομάδα έως 3 μήνες. 
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Τι περιλαμβάνει η συμμετοχή σας; 

Η απόφαση σας να συμμετάσχετε ή όχι στη μελέτη δεν θα επηρεάσει την ιατρική φροντίδα που πρόκειται να 

λάβετε. Εάν αποφασίσετε να μην λάβετε μέρος σε αυτή τη μελέτη, αυτό δεν θα αλλάξει τη θεραπεία σας. Οι 

θεράποντες ιατροί δεν θα τροποποιήσουν τις αποφάσεις τους, ούτε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο 

νοσοκομείο, ούτε μετά την έξοδό σας, ανεξαρτήτως της συμμετοχής σας ή όχι στη μελέτη. 

Αν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε, θα παρατηρήσουμε και θα καταγράψουμε την κεφαλαλγία σας 

χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται καθημερινά στο νοσοκομείο. Ένας 

αναισθησιολόγος (γιατρός που ειδικεύεται στην τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα) θα σας παίρνει τακτικά 

συνέντευξη και θα σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μειωθεί η κεφαλαλγία και να 

μπορέσετε να πάτε στο σπίτι σας το συντομότερο δυνατό και να είστε με την οικογένειά σας. Όλα τα 

δεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί  από εσάς και από τα ιατρικά αρχεία σας θα είναι απολύτως εμπιστευτικά 

και δεν θα υπάρχει δυνατότητα κάποιος να σας εντοπίσει με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τον θεράποντα 

ιατρό. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία διαφορετική παρέμβαση για τη μελέτη αυτή και θα ακολουθηθεί η 

θεραπευτική επιλογή που θεωρείται η καλύτερη και χρησιμοποιείται σήμερα στο νοσοκομείο στο οποίο 

νοσηλεύεστε.  

Απόσυρση από την μελέτη 

Ακόμα κι αν έχετε συμφωνήσει να συμμετάσχετε, μπορείτε να αποσυρθείτε από τη μελέτη όποτε θελήσετε 

και, μάλιστα, χωρίς να χρειάζεται να δώσετε καμία εξήγηση. Δεν θα χρειαστεί να δικαιολογήσετε την 

απόφασή σας.  

Προστασία προσωπικών δεδομένων και χρήση των κλινικών πληροφοριών  

Για τη διεξαγωγή της μελέτης θα πρέπει να συμβουλευτούμε και να κάνουμε χρήση ορισμένων εκ των  

πληροφοριών που εμφανίζονται στο ιατρικό ιστορικό σας. Η αποδοχή σας θα μας εξουσιοδοτήσει να 

συμβουλευτούμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες με τον ακόλουθο τρόπο: 

• Οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλους τους 

συμμετέχοντες. 

• Μόλις έχει ληφθεί κάθε κλινική πληροφορία θα σας προσδιορίζουμε μόνο με έναν αριθμό. Δεδομένα 

που να αφορούν προσωπική αναγνώριση δεν θα αποκαλυφθούν. 

Αποτελέσματα της μελέτης της έρευνας 

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη θα δημοσιευθούν σε μεγάλο ιατρικό 

περιοδικό. Στο άρθρο αυτό θα αναφέρονται τα συμμετέχοντα κέντρα και όλοι οι ερευνητές θα έχουν στη 

διάθεσή τους ένα αντίγραφο. 

Τέλος, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτό το ενημερωτικό έντυπο 

συγκατάθεσης αφορά μόνο τη συμμετοχή σας στη μελέτη. 
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Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη θα πρέπει να απευθύνεστε: 

Ερευνητής Νοσοκομείου: ________________________________ Τηλέφωνο: ________ 

Συνερευνητής/Ερευνήτρια Νοσηλεύτρια:  ____________________ Τηλέφωνο: ________ 

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας ως συμμετέχουσα στη μελέτη, μπορείτε να 

έρθετε σε επαφή με το τοπικό γραφείο ενημέρωσης ασθενών / Επιτροπή Δεοντολογίας του Νοσοκομείου ή το 

γραφείο Έρευνας και Ανάπτυξης:  

_______________________________________ Τηλέφωνο: ________     

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε αυτό το ενημερωτικό έντυπο. 

Ημερομηνία: _______________________ 
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Παράρτημα 1Β                                                                                                                                                                                                           

ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

(ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) 

Ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς 

μήνιγγας στη Μαιευτική (EPiMAP Μαιευτικής) 

 

Ευρωπαϊκή προοπτική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης. 

Αριθμός Κέντρου: Ε _ _ _ - _ _ _ 

Αριθμός Μελέτης: EPiMAP Μαιευτικής / NCT023362828 

Αναγνωριστικός αριθμός ασθενούς για την παρούσα μελέτη: Ε _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Όνομα του Ερευνητή /Τοπικός Συντονιστικός Ερευνητής: ________________ 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα τετράγωνα: 

1. Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει το ενημερωτικό φυλλάδιο  
      με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου του 2015 (έκδοση 1.0 # για την παραπάνω  
      μελέτη). Είχα την ευκαιρία να εξετάσω τις πληροφορίες, να θέσω ερωτήσεις  
      και έλαβα ικανοποιητικές απαντήσεις. 

2. Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι είμαι ελεύθερη 
     να αποσυρθώ ανά πάσα στιγμή χωρίς να δώσω οποιαδήποτε δικαιολογία και            
      χωρίς να επηρεαστούν η ιατρική φροντίδα ή τα νομικά μου δικαιώματα. 

3. Καταλαβαίνω ότι στοιχεία του ιατρικού μου φακέλου και δεδομένα που            
συλλέγονται κατά τη διάρκεια της μελέτης και τα οποία σχετίζονται με τη συμμετοχή μου 
στη μελέτη αυτή,  μπορεί να εξεταστούν από άτομα της Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής 
Εταιρείας, από τις ρυθμιστικές αρχές ή από το NHS Trust . Χορηγώ την άδεια σε αυτά 
τα άτομα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία μου. 

4. Συμφωνώ να ενημερωθεί ο  γενικός ιατρός μου για τη συμμετοχή      
        μου στη μελέτη. 

5. Συμφωνώ να λάβω μέρος στην παραπάνω μελέτη 

    _____________  ______________ 

Ονοματεπώνυμο  του ασθενούς              Ημερομηνία    Υπογραφή 

    _____________                 ______________ 

Ονοματεπώνυμο του ερευνητή   Ημερομηνία           Υπογραφή 

που λαμβάνει τη συναίνεση 
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         Παράρτημα 1Γ   

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ   

 ( ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) 

Ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης της ατυχηματικής τρώσης της σκληράς μήνιγγας 
στη Μαιευτική (EPiMAP Μαιευτικής) 

Ευρωπαϊκή προοπτική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης. 

 

Σχετικά με  την πρόταση που αφορά τη συμμετοχή της ............................................................. 
(ονοματεπώνυμο της συμμετέχουσας) να συμμετέχει στην προαναφερθείσα μελέτη, εγώ, ο/η ……………….. 
................................. ......... (ονοματεπώνυμο) ως .................................. .............. (σχέση με το συμμετέχοντα) 
δηλώνω ότι 

 Έχω διαβάσει τα έντυπα πληροφόρησης που παρέχονται. 
 Είχα τη δυνατότητα να υποβάλλω ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη. 

 Έχω λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη. 

 

Έχω επίσης μιλήσει με τον/την...............................................................  (όνομα του ερευνητή), και 
αντιλαμβάνομαι ότι η συμμετοχή στη μελέτη δεν θα επηρεάσει την ιατρική φροντίδα που θα λάβει 
η ασθενής την οποία εκπροσωπώ. 

 

Γνωρίζω ότι η συμμετοχή της είναι εθελοντική. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να αποχωρήσει από τη μελέτη: 

 1ον Όποτε το επιθυμεί. 

 2ον Χωρίς να χρειάζεται να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. 

 3ον Χωρίς να έχει τις οποιεσδήποτε συνέπειες όσον αφορά την ιατρική φροντίδα της. 

 

Παρουσία μου, έχουν δοθεί στην ...........................................................................(όνομα της συμμετέχουσας) 
όλες οι  αναγκαίες πληροφορίες, κατάλληλες για το επίπεδο αντίληψής της, και έχει συμφωνήσει να 
συμμετάσχει. 

 

Δίνω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου ώστε η ............................................................. ..... (όνομα συμμετέχουσας) 

να συμμετάσχει σε αυτή τη μελέτη. 

 

Πόλη ................................................. Ημερομηνία ............................ 

 

Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου μέλους    Υπογραφή Ερευνητή  

............................................................    ............................................................ .. 


