
   
 
 

EPiMAP Appendix 1A Study information sheet for the patient, v. 1.0 (01OCT2015), translation in Polish 
validated on 28 OCT 2015 

EPiMAP Załącznik  1A Karta informayjna badania dla pacjentek, v. 1.0 (01OCT2015) 

strona 1 z 2 

      Załącznik  1A  

Sposoby postępowania w wypadku niezamierzonego nakłucia opony twardej 

w położnictwie w Europie.  (EPiMAP Obstetrics)          

Europejskie wieloośrodkowe, prospektywne badanie obserwacyjne. 

KARTA INFORMACYJNA BADANIA DLA PACJENTEK  
 

SZ ANO W AN A PANI ,    

Chcemy zaprosić panią do udziału w badaniu naukowym prowadzonym przez Europejskie 
Towarzystwo Anestezjologiczne. Zanim podejmie Pani decyzję czy wziąć w nim udział, prosimy o 
uważne przeczytanie tego dokumentu. Zawiera on wyjaśnienie założeń, celów i skutków Pani 
ewentualnego udziału w badaniu. 
 
Cel badania 
 
Nasze badanie jest europejską inicjatywą, która ma na celu pomóc w ustaleniu i zrozumieniu 
sposobów postępowania w wypadku niezamierzonego nakłucia opony twardej w trakcie znieczulenia 
zewnątrzoponowego porodu lub cięcia cesarskiego w krajach europejskich. Niezamierzone nakłucie 
opony twardej jest rzadkim powikłaniem tego znieczulenia. 
 
Opis badania 
 

Znieczulenie zewnątrzoponowe jest uznaną i szeroko rozpowszechnioną metodą metodą łagodzenia 
bólu porodowego lub związanego z cięciem cesarskim. Rzadkim powikłaniem tej procedury jest 
niezamierzone nakłucie opony twardej (cienkiej błony otaczającej rdzeń kręgowy ), co często 
prowadzi do popunkcyjnych bólów głowy. Istnieje wiele metod leczenia popunkcyjnych bólów głowy, 
wśród nich: zewnątrzoponowe nastrzyknięcie krwi własnej (tzw. łata z krwi własnej) i leczenie 
zachowawcze (leki przeciwbólowe, płyny, leżenie w łóżku ). Skuteczność łaty z krwi własnej w 
całkowitym zniesieniu bólu to około 50-60%, skuteczność metod zachowawczych jest mniejsza. 
Postępowanie w wypadku popunkcyjnych bólów głowy różni się między poszczególnymi szpitalami i 
państwami Europy. Kolejnym zagadnieniem, które należy zbadać są przyczyny sukcesu lub porażki 
poszczególnych metod leczenia. 

W tym badaniu pragniemy obserwować i udokumentować leczenie tego rzadkiego powikłania 
znieczulenia zewnątrzoponowego. Będzie Pani objęta kontrolą przez okres od tygodnia do 3 miesięcy 
po wystąpieniu objawów. 

Z czym wiąże się uczestnictwo w badaniu? 

  
Decyzja o udziale lub odmowie udziału w badaniu nie będzie miała żadnego wpływu na opiekę 
medyczną, jaką Pani otrzyma. Jeżeli nie wyrazi Pani zgody na udział w badaniu, nie zmieni to Pani 
leczenia. Lekarz prowadzący nie będzie zmieniał decyzji o metodach leczenia w szpitalu jak i po 
wypisie, niezależnie od Pani uczestnictwa w badaniu. 
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Jeżeli zdecyduje się Pani wziąć udział w badaniu, będziemy oceniać i dokumentować ból głowy, 
którego Pani doświadcza przy użyciu wystandaryzowanych metod używanych na co dzień w szpitalu. 
Anestezjolog (lekarz zajmujący się znieczuleniem zewnątrzoponowym) będzie regularnie z Panią 
rozmawiał i udzielał rad, jak najlepiej zredukować nasilenie bólu, tak by mogła Pani wyjść ze szpitala 
do domu najszybciej jak to możliwe. Wszystkie dane zebrane bezpośrednio od Pani jak i z Pani 
dokumentacji medycznej będą całkowicie tajne i nie ma możliwości, by ktokolwiek poza lekarzem 
prowadzącym mógł Panią zidentyfikować na ich podstawie. Badanie nie przewiduje żadnych 
dodatkowych interwencji medycznych. Będzie Pani leczona zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką 
medyczną stosowaną w naszym szpitalu. 
 
Wycofanie się z uczestnictwa 

 

Nawet jeśli zgodzi się Pani uczestniczyć w badaniu, może Pani wycofać swoją zgodę w każdym 
momencie, bez konieczności udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień. Nie będzie Pani musiała w 
żaden sposób uzasadniać swojej decyzji. 

 

 
Polityka prywatności i wykorzystanie danych medycznych 
Celem przeprowadzenia badania niezbędne będzie zebranie danych z Pani historii choroby. Pani 
zgoda na uczestnictwo oznacza zgodę na kopiowanie i przetwarzanie tych informacji w następujący 
sposób: 
 

 Dane będą przechowywane w komputerowej bazie danych wspólnej dla wszystkich 
pacjentów biorących udział w badaniu. 

 Po zebraniu danych klinicznych każdej pacjentce zostanie przypisany numer identyfikacyjny. 
Dane pozwalające na Pani identyfikację nigdy nie zostaną ujawnione. 
 
Wyniki badania 
Wyniki badania zostaną opublikowane w renomowanym czasopiśmie medycznym. W artykule 
zostaną wymienione wszystkie ośrodki biorące udział w badaniu. Wszyscy badacze otrzymają 
kopię artykułu. 
 
Na koniec pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy dokument odnosi się tylko do Pani zgody na uczestnictwo w 
badaniu. 
 
Ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi badania należy zwrócić się do 

 
Lekarza prowadzącego badanie:  ________________________________Nr telefonu:________ 
 
Pielęgniarki/drugiego badacza:    ________________________________Nr telefonu:________ 
 

Jeżelie ma Pani jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw jako uczestnika badania proszę 
skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta lub inna osobą wyznaczoną do tego celu: 
 
_______________________________________Nr telefonu: ________ 
 

Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie tego dokumentu 
Data_______________________
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      Załącznik  1B  

FORMULAR Z ŚWI ADO MEJ  ZGO DY   

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W WYPADKU NIEZAMIERZONEGO NAKŁUCIA 

OPONY TWARDEJ W POŁOŻNICTWIE W EUROPIE .  (EP IMAP  OBSTETRICS)            

EU R OP EJ SK IE WI EL OOŚR O DKO WE ,  P R O SP E K TYWN E BADAN IE  OB S ER WAC YJ NE .  

 

Numer ośrodka: E _ _ _ - _ _ _  

Numer badania: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828 

Numer  identyfikacyjny pacjenta w badaniu: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Dane badacza/koordynatora badania: ________________ 

 

Proszę wypełnić wszystkie kratki 

1. Oświadczam, że przeczytałam i zrozumiałam informację o badaniu (wersja #1.0 

z 1 października 2015). Miałam możliwość rozważnia przeczytanych informacji, 

zadania wszelkich pytań i uzyskałam satysfakcjonujące wyjaśnienia. 

2. Zrozumiałam, że moje uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i mogę z niego 

zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny. Nie wpłynie to na opiekę 

medyczną, którą otrzymam. 

3. Zrozumiałam, że dane kliniczne związane z badaniem zawarte w mojej historii 

choroby i innej dokumentacji medycznej mogą zostać udostępnione 

przedstawicielom  Europejskiego Towarzystwa Anestezjologicznego, organów 

kontrolnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie mającym związek z 

moim uczestnictwem w badaniu. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych 

przedstawicielom wymienionych instytucji. 

4. Wyrażam zgodę na poinformowanie mojego lekarza rodzinnego o moich 

uczestnictwie w badaniu. 

5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w powyższym badaniu. 

 

            

Imię i nazwisko pacjentki    Data                  Podpis 

            

Imię i nazwisko lekarza    Data         Podpis 
 przyjmującego zgodę   
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      Załącznik 1C  

FORMULAR Z ZGO DY O D PE ŁNO MO CNIK A (P R ZEDST AWI CI ELA US TAWOWEGO ),  W 

WYP ADKU GDY  P ACJEN TK A NIE JEST ZDO LN A DO  ZAPO ZN ANI A SI Ę  I  ZRO ZUMI ENI A 

INFO R MACJI  O  BADAN IU  OR AZ W YR AŻENI A ŚWI AD O MEJ ZGODY (PACJENTK A 

UBEZWŁ ASNOWO LNIO N A)  

Sposoby postępowania w wypadku niezamierzonego nakłucia opony 
twardej w położnictwie w Europie.  (EPiMAP Obstetrics)        
 Europejskie wieloośrodkowe, prospektywne badanie obserwacyjne. 

 
W związku z propozycją by ............................................ (imię I nazwisko pacjentki) wzięła udział we 

wspomnianym badaniu, Ja, .......................................... (imię I nazwisko) jako 

................................................ (relacja z pacjentką) oświadczam, że 

 

 Zapoznałem się z dokumentem karty informacji o badaniu. 
 Miałem możliwość zadania wszelkich pytań dotyczących badania.   
 Otrzymałem wyczerpującą informację na temat badania.   
 

Ponadto rozmawiałem z ............................ (dane badacza), I zrozumiałem, że udział w badaniu w 

żaden sposób nie wpłynie na opiekę medyczną, jaką otrzyma pacjentka, którą reprezentuje. 

 

Jestem świadom, że uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne. 

 

Rozumiem, że pacjentka może zrezygnować z udziału w badaniu: 

 Na każdym jego etapie. 
 Bez podania przyczyny. 
 Bez jakiegokolwiek wpływu na opiekę i leczenie jakie otrzymuje.    
 

W mojej obecności ...................................... (imię I nazwisko pacjentki) otrzymała pełną informację o 

badaniu, dostosowaną do jej możliwości zrozumienia i wyraziła zgodę na uczestnictwo. 

 

Wyrażam zgodę by ................................................. (imię I nazwisko pacjentki) wzięła udział w 

badaniu. 

 

miasto  ...................................................   data        ............................ 

 

Podpis osoby upoważnionej (przedstawiciela ustawowego) Podpis badacza 

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


