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      EK 1A 

Doğumda Kazara Dura Ponksiyonu Yönetiminde Avrupa Uygulamaları 

(EPİMAP Obstetrik) 

Prospektif, çok merkezli,  gözlemsel bir Avrupa çalışması.  

HASTALAR İÇİN ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME  FORMU 

(GEREKİRSE YEREL ETİK VEYA MEVZUATA UYGUN) 

Sayın Bayan,  

Avrupa Anesteziyoloji  Derneğince desteklenen bir araştırma çalışmasına katılımınız için davet 
edilmektesiniz. 

Katılıp katılmayacağınıza karar vermeden önce, sizden çalışmanın konusunu ve olası katılımınızdaki 
gereklilikleri açıklayan aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkatlice okumanızı rica ediyoruz.  

 

Çalışma Konusu 

İşbu çalışma, Avrupa’da  kazara dura ponksiyonu olarak isimlendirilen(aşağıda tanımlanmıştır) 
sezaryen operasyonunda ya da normal doğumda yapılan epidural analjezinin nadiren görülen bir 
komplikasyonunun yönetimindeki uygulamaları anlamak için yapılmış bir Avrupa girişimidir.  

 

Çalışma Tanımı 

Epidural analjezi, doğumda ve sezaryen operasyonda ağrı gidermede oldukça sık kullanılan köklü bir 
metottur. Bu işlemin  nadir görülen komplikasyonu ise post-dural ponksiyon baş ağrısına(PDPH) 
sebep olan kazara dura ponksiyonudur.(spinal kordu saran ince membranın kazara delinmesi). PDPH 
tedavisinin, epidural kan yaması ya da konservatif tedavileri (ağrı kesiciler, sıvı, yatak istirahati, vs.) 
içeren birkaç yolu vardır. Epidural kan yamasının, baş ağrısının tam olarak iyileştirmesindeki başarı 
oranı %50-60 iken, konservatif tedavilerde daha azdır. PDPH yönetimindeki yaklaşımlar, Avrupa’daki 
şehirlere ve hastanelere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca baş ağrısının farklı yöntemler 
kullanılarak yapılan tedavisindeki başarı ya da başarısızlık, daha iyi tanımlanmalı ve araştırılmalıdır.  

İşbu araştırmada, biz sizin hastanenizde epidural enjeksiyonu sonrasında nadiren görülen bu 
komplikasyonun yönetimini gözlemlemek ve belgelemek istemekteyiz.  

Bununla birlikte, yaklaşık 1 hafta – 3 ay boyunca yakinen gözlemleneceksiniz.  

 

Katılımınız neleri kapsamakta? 

Katılıp katılmamanız, alacağınız tıbbi bakımı etkilemeyecektir. Çalışmaya katılmamaya karar 
verirseniz, bu durum tedavinizi değiştirmeyecektir. Katılıp katılmamanız, ne hastanede kaldığınız süre 
içerisinde ne de taburcu olduktan sonrasında doktorlarınızın kararlarını değiştirmeyecektir.  

Katılmaya karar verirseniz, hastanede günlük olarak kullanılan standart yöntemleri kullanarak baş 
ağrınızı gözlemleyip kaydedeceğiz. Bir anestezist (epidural enjeksiyonunda uzmanlaşmış olan doktor) 
düzenli olarak sizle görüşüp bir an önce eve gidip ailenizle olabilmeniz için baş ağrınızı azaltmak 
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amacıyla en iyi yolu tavsiye edecektir. Sizden ve tıbbi kayıtlarınızdan elde edilen tüm veriler, 
tamamen gizli olup sizi tedavi eden doktordan başka kimsenin sizi tanımasının herhangi bir yolu 
yoktur. İşbu çalışmada, bir müdahale planlanmamıştır ve bugün hastanenizde kullanılan en iyi tedavi 
seçeneği takip edilecektir.  

 

Çalışmayı Bırakma 

Katılacağınız konusunda karar vermiş olsanız da , ne zaman isterseniz, herhangi bir açıklama 
getirmeksizin çalışmayı bırakabilirsiniz. Kararınıza gerekçe göstermenize gerek olmayacaktır.    

 

Gizlilik ve Klinik Verilerin Kullanılması 

Çalışmayı gerçekleştirebilmek için, tıbbi kayıtlarınızda bulunan bazı verilerinin kullanılması ve 
paylaşılması gerekecektir. Kabul etmeniz, bizi aşağıdaki şekilde, verileri işlemede ve konsülte etmede, 
yetkili kılacaktır.  

 Veriler, tüm katılımcılar için bilgisayarla işlenerek bir veritabanına kaydedilecektir.   

 Herhangi bir veri, sizden alındığından itibaren, artık bir numara ile tanımlanacaksınız. Kimlik 
tanımlama ile ilgili bir veri ortaya çıkmayacaktır. 

 

Araştırma Çalışmasının Sonucu 

İşbu çalışmadan elde edilen sonuçlar, önemli bir tıbbi dergide yayımlanacaktır. Makalede, katılan tüm 
merkezler ve katılımcılar sıralanacak ve makalenin bir kopyası gönderilecektir..  

Son olarak, bu bilgilendirici izin belgesinin, bu çalışmaya yalnızca sizin katılımınızı ilgilendirdiğine 
dikkatinizi çekmek istiyoruz.   

 

Çalışma ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki kişilerle iletişime geçebilirsiniz: 

 

Hastane Araştırmacısı: _______________________________________ Telefon: _________________ 

 

Çalışma Hemşiresi: __________________________________________ Telefon: _________________ 

Bir katılımcı olarak, haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa; yerel Akran Yardımlı Öğrenme 
Hizmet (PALS) Ofisi/Hastane Etik Komitesi ya da Araştırma Geliştirme Ofisi ile bağlantıya 
geçebilirsiniz:  

__________________________________________________________ Telefon: _________________ 

 

 

Bu bilgilendirme formunu okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Tarih: _______________________
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EK 1B 

HASTA OLUR FORMU 
(GEREKİRSE YEREL ETİK VEYA MEVZUATA UYGUN) 
 
Doğumda Kazara Dura Ponksiyonu Yönetiminde Avrupa 
Uygulamaları(EPİMAP Obstetrik) 

Prospektif, çok merkezli,  gözlemsel bir Avrupa çalışması.  

 

Merkez Numarası: E_ _ _ - _ _ _ 

Çalışma Numarası: EPİMAP Obstetrik/ NCT023362828 

İşbu çalışma için hasta kimlik  numarası: E_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Araştırmacının ismi/Yerel Merkez Koordinasyon Araştırmacısı: ______________________ 

 

Lütfen kutucukları paraflayınız 

1. Ekim 2015 tarihli bilgilendirme formunu okuyup anladığımı doğrularım. ( işbu çalışma için 
versiyon #1.0) Bilgilendirmeyi düşünmeye ve soru sormaya fırsatım oldu ve sorularıma 
tatmin edici cevaplar aldım. 
 

2. Katılımımın gönüllülük esasına dayandığını ve istediğim zaman, kanuni haklarım ve 
alacağım tedavi etkilenmeksizin, herhangi bir gerekçe göstermeden çalışmayı bırakma 
konusunda özgür olduğumu anladım. 

 

3. Tıbbi kayıtlarımdan ve çalışma süresince toplanan verilerden bu araştırmada rol almamla 
ilgili olan yerlerle ilgili kısımlara Avrupa Anesteziyoloji Derneği’nden,onaylayıcı 
makamlardan ve Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı (NHS TRUST’)ndan gelen kişilerin bakabileceğini 
anladım. Bu kişilerin kayıtlarıma ulaşmasına izin veriyorum.  

 

4. Genel pratisyen doktorumun, bu çalışmaya katıldığım konusunda bilgilendirilmesini 
onaylıyorum.  

 

5. İşbu çalışmada yer almayı onaylıyorum.  

 

__________________________                    __________________                    ____________________ 
Hasta adı    Tarih İmza 
 

__________________________                    __________________                    ____________________ 
Oluru alan hastane personelinin adı Tarih                                             İmza
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EK 1C 

HASTANIN BİLGİLENDİRME VE  OLURU  ANLAYAMAMASI DURUMUNDA 
YETKİLENDİRİLMİŞ BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU 
(GEREKİRSE YEREL ETİK VEYA MEVZUATA UYGUN) 
 

Doğumda Kazara Dura Ponksiyonu Yönetiminde Avrupa Uygulamaları 
(EPİMAP Obstetrik) 

Prospektif, çok merkezli,  gözlemsel bir Avrupa çalışması.  

 

Gelen teklif üzerine, ………………………………..…………….. (katılımcının adı ve soyadı) daha önce bahsedilen 

çalışmaya katılmasını, ben,…………………………………………(adı ve soyadı) katılımcının …………...................... 

(katılımcıyla ilişkisi) olarak beyan ederim ki: 

 Verilen bilgilendirme formlarını okudum. 

 Çalışmayla ilgili soru sorabilirim. 

 Çalışma ile ilgili yeterince bilgi verildi.  

 

Aynı zamanda …………………………………………………… (araştırmacının ismi) ile konuştum ve çalışmaya 

katılımın, temsil ettiğim hastanın alması gereken tıbbi bakımı etkilemeyeceğini anladım. 

 

Katılımının gönüllülük esasına dayandığının bilincindeyim.  

 

Çalışmadan ayrılabileceğini fark ettim: 

 1. Her ne zaman isterse. 

 2. Herhangi bir açıklamada bulunma zorunluluğu olmadan. 

 3. Medikal tedavisiyle ilgili bir yan etkiyle karşılaşmadan. 

 

Tüm gerekli bilgiler, anlayacağı düzeye uygun şekilde …………………………………………… (katılımcının ismi) 
isimli hastaya benim varlığımda verilmiştir ve katılımı konusunda anlaşılmıştır.  

 

Ben özgür irademle, ……………………………………. (katılımcının ismi) isimli hastanın bu çalışmaya 

katılmasına olur veriyorum. 

 

Şehir…………………………………………………………….              Tarih……………………………… 

 

Yetkili Kişinin İmzası     Araştırmacının İmzası 

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


