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Pielikums 1A 

Eiropas prakse, ārstējot pacientes pēc nejaušas durālās punkcijas 

dzemdniecībā (EPiMAP Obstetrics)        

Prospektīvs, multicentrisks novērojums Eiropā 

PĒTĪJUMA INFORMĀCIJAS VEIDLAPA  

CIENĪJAMĀ  KUNDZE  /  JAUNKUNDZE 

Aicinām Jūs piedalīties Eiropas Anesteziologu biedrības (European Society of Anesthesiology) 
organizētā pētījumā! 

Pirms izlemt, vai piedalīties pētījumā, mēs lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt informāciju, kas izskaidro 
pētījuma mērķi un Jūsu iespējamās dalības rezultātus. 

Pētījuma mērķis 

Pētījuma mērķis ir Eiropas iniciatīva pētīt un dokumentēt retas epidurālās analgēzijas 
komplikācijas – nejaušas durālās punkcijas (skatīt tālāk) ārstēšanas praksi Eiropā. 

 

Pētījuma apraksts 

Epidurālā analgēzija ir labi zināma un bieži lietota sāpju mazināšanas metode dzemdībās un 
ķeizargrieziena operācijā. Viena no šīs procedūras iespējamām komplikācijām ir nejauša durālā 
punkcija – cietā muguras smadzeņu apvalka pārduršana, kas bieži izraisa pēcpunkcijas 
galvassāpes (PPGS). Ir vairākas metodes, kā ārstēt pēcpunkcijas galvassāpes, ieskaitot epidurālu 
“asins ielāpu” vai konservatīvās metodes (pretsāpju zāles, šķidrums, gultas režīms u.c.). 
Epidurālais “asins ielāps” ir efektīvs aptuveni 50 – 60% gadījumu, bet konservatīvās metodes 
sniedz rezultātus vēl retāk. Pēcpunkcijas galvassāpju ārstēšanas metodes un iznākums atšķiras 
starp dažādām Eiropas valstīm un slimnīcām, tāpēc tās ir labāk jāizpēta un jādokumentē.  

Pētījumā mēs vēlamies novērot un dokumentēt šīs retās komplikācijas ārstēšanu Jūsu slimnīcā, 
tāpēc Jūs tiksiet rūpīgi novērota noteiktu laika posmu – no vienas nedēļas līdz trīs mēnešiem. 

 

Ko nozīmē piedalīšanās pētījumā? 

Jūsu lēmums piedalīties vai nepiedalīties pētījumā neietekmēs Jūsu medicīnisko aprūpi. Ja Jūs 
izlemsiet nepiedalīties pētījumā, tas nemainīs Jūsu ārstēšanas kvalitāti un ārstniecības personāla 
attieksmi. Ārstējošie ārsti nemainīs savus lēmumus par Jūsu aprūpi ne stacionārā, ne pēc tam, 
neatkarīgi no tā, vai Jūs piedalāties vai nepiedalāties pētījumā. 

Ja Jūs piekrītat piedalīties pētījumā, atbildīgie speciālisti novēros Jūsu galvassāpes, izmantojot 
ierastas, stacionārā lietotas standartizētās metodes. Anesteziologs Jūs regulāri aptaujās un sniegs 
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padomus, kā labāk mazināt galvassāpes, lai Jūs varētu doties mājās pēc iespējas ātrāk un būt 
kopā ar ģimeni. Visi par Jums uzkrātie dati būs pilnīgi konfidenciāli, un nepastāv iespēja, ka pēc 
uzkrātajiem datiem Jūs varētu identificēt kāds, izņemot Jūsu ārstējošo ārstu. Šis pētījums 
neparedz nekādas eksperimentālas iejaukšanās, un Jūsu ārstēšanā izmantos tikai tās metodes, 
kas arī līdz šim tiek lietotas stacionārā. 

 

Dalības pārtraukšana 

Jūs varat jebkurā laikā izstāties no pētījuma, nepaskaidrojot un nepamatojot savu rīcību arī tad, 
ja Jūs iepriekš esat piekritusi piedalīties pētījumā. 

 

Privātums un medicīnisko datu izmantošana 

Lai varētu veikt pētījumu, būs nepieciešams izmantot datus no Jūsu medicīniskās 
dokumentācijas. Jūsu piekrišana nozīmē Jūsu atļauju piekļūt un apstrādāt datus no Jūsu 
medicīniskās dokumentācijas šādā veidā: 

 Informācija par visiem dalībniekiem tiks uzglabāta datorizētā datubāzē. 

 Tiklīdz tiks iegūti jebkādi dati par Jūsu veselību, Jūs tiksiet identificēta tikai ar kārtas 
numuru. Jūsu personālās identifikācijas dati netiks atklāti. 
 

Pētījuma rezultāti 

Pētījuma rezultāti tiks publicēti medicīniskā žurnālā. Rakstā tiks uzskaitīti visi centri, kas 
piedalījušies pētījumā. Visiem pētījumā iesaistītajiem speciālistiem būs pieejama raksta kopija. 

Nobeigumā vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka šis dokuments attiecas tikai uz Jūsu dalību 
pētījumā.  

 

Visus ar pētījumu saistītos jautājumus lūdzu adresēt: 

Pētījuma vadītājs slimnīcā: ___________________________________Tālrunis: ___________ 

Māsa, kas veic pētījumu: ____________________________________ Tālrunis: ___________ 

 

Ja Jums rodas jautājumi, kas saistīti ar Jūsu tiesībām kā pētījuma dalībniekam, jūs varat sazināties 
ar vietējo pacientu ombudu vai slimnīcas ētikas komiteju vai izglītības un zinātnes daļu: 

_________________________________________________________Tālrunis:___________ 

 

Paldies, ka izlasījāt šo informatīvo materiālu! 

Datums ____________ 
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Pielikums 1B 

PACI ENT ES P IEKRI ŠAN AS  V EI DLAPA  

Eiropas prakse, ārstējot pacientes pēc nejaušas durālās punkcijas 

dzemdniecībā (EPiMAP Obstetrics)        

Prospektīvs, multicentrisks novērojums Eiropā 

 

Centra Nummurs: E____-____ 

Pētījuma numurs: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828 

Pacienta identifikācijas nummurs šim pētījumam: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Pētnieka vārds / Lokālā centra koordinējošais pētnieks: __________________________ 

Lūdzu atzīmēt visos lodziņos 

1. Apliecinu, ka esmu izlasījusi un sapratusi Pētījuma informācijas veidlapu, kas datēta 

ar 2015. gada 1. oktobri. Man ir bijusi iespēja pārdomāt šo informāciju, uzdot jautājumus un 

saņemt mani apmierinošas atbildes. 

2. Es apzinos, ka mana piedalīšanās ir brīvprātīga, ka man ir tiesības izstāties no 

pētījuma jebkurā laikā, nesniedzot paskaidrojumus, un ka tas neietekmēs manu medicīnisko 

aprūpi un likumīgās tiesības. 

3. Es saprotu, ka saistībā ar manu dalību pētījumā, Eiropas Anesteziologu biedrības, 

medicīnas pārraudzības iestāžu un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem var rasties 

nepieciešamība aplūkot noteiktu daļu no manas medicīniskās dokumentācijas un pētījuma 

laikā savāktajiem datiem. Šīm personām es atļauju iepazīties ar savu medicīnisko 

dokumentāciju. 

4. Es piekrītu, ka par manu dalību pētījumā tiek informēts mans ģimenes ārsts. 

5. Es piekrītu piedalīties iepriekš minētajā pētījumā. 

___________________  ______________  ____________________ 
Pacienta vārds                                    Datums                   Paraksts 
 
______________________ _________________  ____________________ 
Tās personas vārds,    Datums  Paraksts 
kura saņēmusi piekrišanu 
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Pielikums 1C 

PACI ENTI  P ĀRST ĀVO Š ĀS PER SON AS I N FO R MĒT AS PI EKRI ŠANAS  VEI DLAPA  

GADĪ JUMĀ ,  J A  PACI EN T E  N AV SP ĒJĪ GA  I ZP RAST  IN FOR MĀCIJU UN  PI EK RIST  

Eiropas prakse, ārstējot pacientes pēc nejaušas durālās punkcijas 

dzemdniecībā  (EPiMAP Obstetrics)        

Prospektīvs, multicentrisks novērojums Eiropā 

 

Ar cieņu piedāvājumam, ka ................................... (dalībnieces vārds un uzvārds) piedalīsies 

iepriekš minētajā pētījumā es ........................ (vārds un uzvārds) kā............................. (statuss 

attiecībā pret dalībnieci) atzīstu, ka es 

 Esmu izlasījis (-usi) piedāvāto Pētījuma informācijas veidlapu.  

 Man ir bijusi iespēja uzdot jautājumus par pētījumu. 

 Esmu saņēmis (-usi) pietiekamu informāciju par pētījumu. 

 

Tāpat esmu runājis (-usi) ar......................... (pētnieka vārds, uzvārds) un esmu sapratis (-usi), 

ka piedalīšanās pētījumā neietekmēs medicīnisko aprūpi, kuru saņems manis pārstāvētā 

paciente. 

Es apzinos, ka viņas piedalīšanās ir brīvprātīga. 

Es saprotu, ka viņa var izstāties no pētījuma, kad vien viņa to vēlas un bez vajadzības to 

paskaidrot. Es apzinos, ka tas neatstās nekādu iespaidu uz viņas medicīnisko aprūpi. 

 

Manā klātbūtnē............................. (dalībnieces vārds un uzvārds) ir izskaidrota visa 

nepieciešamā informācija, ņemot vērā viņas izpratnes līmeni, un viņa piekrīt piedalīties. 

 

Es brīvprātīgi piekrītu.......................... (dalībnieces vārds un uzvārds) dalībai pētījumā. 

 

Pilsēta.....................     Datums............................... 

 

Pacienti pārstāvošās personas paraksts   Pētnieka paraksts 

 

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


