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 Priedas 1A 

Gydymo taktika Europoje po netyčinio nugaros smegenų kietojo dangalo pradūrimo 

akušerijoje (European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics – EPiMAP Obstetrics) 

Europos perspektyvioji multicentrinė stebimoji studija 

IN FOR MACINI S LAP AS  AP IE  STUDI JĄ  PACI ENT EI  
 
GERBI AM A PACIEN TE ,    

Kviečiame Jus dalyvauti mokslinėje studijoje, kurią remia Europos anesteziologų draugija (angl. 
European Society of Anaesthesiology).  
Maloniai prašome, kad prieš nuspręsdama, ar dalyvauti šioje studijoje, atidžiai perskaitytumėte 
šį informacinį lapą, kuriame paaiškinta, koks yra studijos tikslas ir kokią naudą duotų Jūsų 
dalyvavimas. 

Studijos tikslas 
Ši studija vykdoma norint išsiaiškinti, kokia yra Europos gydytojų taktika gydant retą epidurinio 
natūralaus gimdymo ar cezario pjūvio operacijos nuskausminimo komplikaciją, vadinamą 
netyčiniu nugaros smegenų kietojo dangalo pradūrimu (plačiau skaitykite toliau). 
 
Studijos apibūdinimas 
Epidurinė analgezija yra dažnai taikoma ir gerai žinoma metodika natūralaus gimdymo 
skausmo malšinimui, o epidurinė anestezija atliekama cezario pjūvio operacijos 
nuskausminimui. Viena iš retų šios procedūros komplikacijų yra netyčinis nugaros smegenų 
kietojo dangalo pradūrimas (taip atsitinka tuomet, kai praduriamas plonas apvalkalas, 
dengiantis nugaros smegenis), po kurio dažnai pasireiškia popunkciniai galvos skausmai (PPGS). 
Yra keletas PPGS gydymo metodų, įskaitant kraujo suleidimą į epidurinį tarpą (epidurinė kraujo 
plomba) bei konservatyvias priemones (vaistai nuo skausmo, skysčiai, lovos režimas ir kt.). 
Visiško galvos skausmo dingimo tikimybė po kraujo suleidimo į epidurinį tarpą siekia 50–60 
proc., o konservatyvių priemonių veiksmingumas yra mažesnis. Nuomonės apie PPGS gydymo 
taktiką įvairiose Europos valstybėse ir jų ligoninėse yra skirtingos. Be to, reikia geriau ištirti ir 
apibūdinti, kokios yra skirtingų galvos skausmo gydymo metodikų veiksmingumo ar 
neveiksmingumo priežastys.  
Šios studijos metu stebėsime ir dokumentuosime šios retos komplikacijos, kylančios po 
epidurinio tarpo kateterizacijos natūralaus gimdymo ar cezario pjūvio operacijos metu, 
gydymo taktiką Jūsų ligoninėje. Jūsų būklė bus stebima nuo 1 savaitės iki 3 mėnesių.  

Ką reikš jūsų dalyvavimas studijoje? 
Jūsų sprendimas dalyvauti arba nedalyvauti studijoje neturės jokios įtakos medicininei 
priežiūrai, kuri Jums bus suteikta. Jei nuspręsite nedalyvauti, Jūsų gydymas nepasikeis. Jūsų 
dalyvavimas arba nedalyvavimas neturės įtakos Jus gydančių gydytojų sprendimams nei Jūsų 
gulėjimo ligoninėje metu, nei jus išrašius namo.   
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Jei sutiksite dalyvauti studijoje, mūsų tyrėjai naudodamiesi standartizuotais, kasdieninėje 
ligoninės praktikoje naudojamais metodais, stebės ir registruos duomenis apie Jūsų galvos 
skausmą. Anesteziologas (gydytojas, mokantis atlikti epidurinio tarpo kateterizaciją) Jus 
reguliariai lankys ir duos patarimų, kokiais būdais galima geriausiai numalšinti galvos skausmą, 
kad Jūs kuo greičiau galėtumėte išvykti iš ligoninės ir grįžti pas savo šeimą. Visi iš Jūsų ir 
medicininės dokumentacijos surinkti duomenys bus visiškai konfidencialūs ir niekas kitas, 
išskyrus Jus gydantį gydytoją, jokiu būdu negalės Jūsų identifikuoti. Dėl dalyvavimo studijoje 
Jūsų gydymas nebus niekaip koreguojamas, o gydytojai laikysis geriausios šiuo metu Jūsų 
ligoninėje žinomos klinikinės praktikos. 

Pasitraukimas iš studijos 
Net po to, kai sutiksite dalyvauti, Jūs galėsite bet kuriuo momentu pasitraukti iš studijos ir 
neprivalėsite pateikti jokių pasiaiškinimų. Jums nereiks pagrįsti savo sprendimo. 

Privatumas ir klinikinių duomenų naudojimas 
Tam, kad būtų atlikta ši studija, tyrėjams reikės nagrinėti ir panaudoti dalį Jūsų medicininėje 
dokumentacijoje registruojamos informacijos. Jūsų sutikimas tyrėjams leis nagrinėti bei 
apdoroti reikalingą informaciją taip, kaip paaiškinta toliau: 

 Visų dalyvių duomenys bus kaupiami kompiuterinėje duomenų bazėje. 

 Iškart pradėjus rinkti klinikinius duomenis, Jūsų atvejui bus priskirtas numeris. Jokie 
asmens identifikaciniai duomenys nebus atskleisti. 

Mokslinės studijos rezultatai 
Šios studijos rezultatai bus publikuoti svarbiame medicininiame žurnale. Straipsnyje bus 
nurodyti dalyvavę centrai ir visiems tyrėjams bus prieinama straispnio kopija.  
Galiausiai, mes norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad šis informacinis dokumentas yra 
susijęs tik su dalyvavimu šioje studijoje.  

Bet kokie iškilę klausimai dėl studijos turėtų būti adresuojami:  
 
Ligoninės tyrėjas: _______________________________________Telefono Nr.:________ 
 
 
Tiriančioji slaugytoja:____________________________________Telefono Nr.:________ 

 
Jei turite kokių nors klausimų dėl savo, kaip studijos dalyvio, teisių, galite kreiptis į vietinį 
Viešųjų ryšių skyrių / Ligoninės etikos komitetą ar Mokslinių tyrimų ir vystymo skyrių: 
 
_______________________________________Telefono Nr.:________ 
 

Dėkojame už šiam informaciniam lapui perskaityti skirtą laiką 
 
Data_______________________  
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 Priedas 1B 

IN FOR MUOTO  SUTIKI MO F OR MA  

Gydymo taktika Europoje po netyčinio nugaros smegenų kietojo dangalo pradūrimo 

akušerijoje (European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics – EPiMAP Obstetrics) 

Europos perspektyvioji multicentrinė stebimoji studija 

Centro numeris: E _ _ _ - _ _ _  

Studijos numeris: EPiMAP Obstetrics / NCT 023362828 

Paciento identifikacinis numeris šiame tyrime: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Tyrėjo / Vietinio studijos koordinatoriaus vardas ir pavardė: ___________________________ 

 

Prašome įdėmiai perskaityti teiginius ir pažymėti visus ties jais esančius langelius: 

1. Aš patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau Informacinį lapą pacientei, datuotą 

2015 m. spalio 01 d. (versija #1.0 EPiMAP Obstetrics studijai). Man buvo suteikta 

galimybė apsvarstyti gautą informaciją, užduoti kilusius klausimus ir į juos man buvo 

išsamiai atsakyta. 

2. Aš suprantu, kad mano dalyvavimas yra savanoriškas ir kad bet kuriuo 

momentu galiu laisvai pasitraukti iš studijos be jokio pasiaiškinimo, o mano 

medicininė priežiūra ar juridinės teisės dėl to niekaip nepasikeis. 

3. Aš suprantu, kad tam tikrą mano medicininėje dokumentacijoje nurodytą 

informaciją bei studijos metu surinktus duomenis, susijusius su mano dalyvavimu 

šioje mokslinėįje studijoje, gali peržiūrėti Europos anesteziologų draugijos nariai bei 

Nacionalinės sveikatos instituto (angl. NHS Trust) įgaliotieji atstovai.  Aš duodu 

leidimą šiems asmenims naudotis mano medicinine dokumentacija. 

4. Aš sutinku, kad mano šeimos gydytojas būtų informuotas apie mano 

dalyvavimą šioje studijoje.    

5. Aš sutinku dalyvauti EPiMAP Obstetrics studijoje. 

            

Dalyvio vardas, pavardė  Data    Parašas 

            

Supažindinusio asmens    Data    Parašas 

vardas, pavardė    
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 Priedas 1C 

ĮGALIOTO  AS MEN S  IN FO R MUOTO  SUTIKI MO  FO R MA ,  JEI  PACI EN TAS  N EGALI  SUPR ASTI  

IN FOR MACINI AME LAP E A PI E ST UDIJĄ  P AT EIKT OS I NFOR MACI J O S  BEI  DUOTI  

INFO R MUOT O S UTIKI MO  

Gydymo taktika Europoje po netyčinio nugaros smegenų kietojo dangalo pradūrimo 

akušerijoje (European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics – EPiMAP Obstetrics) 

Europos perspektyvioji multicentrinė stebimoji studija 

Ryšium su  ............................................ (dalyvės vardas ir pavardė) dalyvavimu minėtoje studijoje aš, 

.......................................... (vardas ir pavardė), tiriamosios ................................................ (atstovavimo 

pagrindas / ryšys su dalyve), patvirtinu, kad: 

 Perskaičiau pateiktus informacinius lapus.   
 Galėjau užduoti man kilusius klausimus apie studiją.   
 Man buvo suteikta visa reikalinga informacija apie studiją.   

Be to, aš kalbėjau su ............................ (tyrėjo vardas, pavardė) ir suprantu, kad mano atstovaujamos 

pacientės dalyvavimas šioje studijoje neturės jokios įtakos jos medicininei priežiūrai. 

Aš suprantu, kad jos dalyvavimas yra savanoriškas. 

Aš suprantu, kad ji galės pasitraukti iš studijos:  

 1. Bet kada panorėjusi.   
 2. Neturės pateikti jokių pasiaiškinimų.   
 3. Šis sprendimas neturės jokios įtakos jos tolimesnei medicininei priežiūrai.    

Man būnant, ...................................... (dalyvės vardas) buvo pateikta visa reikalinga informacija pagal jos 

suprantimo lygį ir ji sutiko dalyvauti. 

Aš laisva valia................................................. (dalyvės vardas) vardu duodu sutikimą dalyvauti šioje 

studijoje.  

Vieta ................................................... data:............................  

 

   Įgalioto asmens parašas   Tyrėjo parašas 

 

……………………………………………………  …………………………………………………….. 


