
Pytania? Zadzwoń:

Pytania
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania mają 
Państwo prawo do zadawania pytań dotyczących badania. Poniżej 
przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo chcieć zadać przed 
przystąpieniem do badania metodą przezczaszkowej stymulacji 
elektrycznej (tES, ang. transcranial electrical stimulation).

Jakiego rodzaju przezczaszkowa stymulacja elektryczna 
zostanie zastosowana? 
W jakim celu prowadzone jest to badanie? 
Gdzie zostaną umieszczone elektrody i w jaki sposób 
będą utrzymywane w miejscu?
Który obszar mózgu jest poddawany stymulacji?
Jakie będzie natężenie prądu zastosowanego w ramach 
przezczaszkowej stymulacji elektrycznej?
Jak długo będzie trwał zabieg przezczaszkowej 
stymulacji elektrycznej?
Ile zabiegów przewidzianych jest w ramach badania?
W jaki sposób mam się przygotować do wizyty  
w ramach badania?
Jakie są zagrożenia i skutki uboczne związane  
z przezczaszkową stymulacją elektryczną? 
Czy zabieg ten będzie miał krótkoterminowe  
czy długoterminowe skutki uboczne?
Czy poznam swoje wyniki badań wykonanych  
metodą przezczaszkowej stymulacji elektrycznej?
Czy moje wyniki badań wykonanych metodą 
przezczaszkowej stymulacji elektrycznej trafią do mojej 
dokumentacji medycznej?
Czy moja firma ubezpieczeniowa pokryje koszty 
przezczaszkowej stymulacji elektrycznej? Czy muszę 
płacić za cokolwiek podczas badania?
Co stanie się, jeśli zdecyduję się na wcześniejsze 
wycofanie z badania? 
Czy Agencja do spraw Żywności i Leków zatwierdziła 
procedurę stosowaną w ramach tego badania?
Czy w ramach tego badania stosowane są też inne procedury?

przezczaszkowa stymulacja 
elektryczna w badaniach

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Przezczaszkowa stymulacja elektryczna (tES. 
transcranial electrical stimulation) to jeden ze 
sposobów stymulacji mózgu. Podczas zabiegu 
badacz umieszcza małe krążki lub gąbki 
zwane elektrodami na głowie badanej osoby. 
Następnie elektrody te przesyłają do mózgu 
prąd elektryczny o słabym natężeniu. 

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje przeznaczone do celów edukacyjnych 
i nie może być traktowana jako źródło porad medycznych. Aby uzyskać poradę  
w zakresie stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub zespołu badawczego.

tmslab.org/

Udział w badaniu jest dobrowolny
Wzięcie udziału w badaniu jest ważną osobistą decyzją. 
Zanim dołączą Państwo do badania, badacze przedstawią 
jego cele oraz możliwe zagrożenia i korzyści z nim 
związane. Wyjaśnią także zasady, których przestrzeganie 
zapewni Państwu bezpieczeństwo i ochronę prywatności. 
Jeśli pojawią się wątpliwości lub pytania, należy zwrócić 
się z prośbą o pomoc. 

Prosimy, aby nie podejmować decyzji pospiesznie ani 
pod presją. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie 
dobrowolne — decyzja zależy tylko od Państwa.

Jeśli po zrozumieniu, na czym polega badanie, zdecydują 
się Państwo wziąć w nim udział, zostaną Państwo 
poproszeni o podpisanie dokumentu zwanego 
„formularzem świadomej zgody”. W dowolnym 
momencie i z dowolnego powodu mogą Państwo 
zmienić decyzję, nawet po podpisaniu zgody.
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Niniejszy materiał został opracowany przez organizację New England Research 
Subject Advocacy Group we współpracy ze stowarzyszonymi uniwersytetami  
i akademickimi ośrodkami medycznymi instytucji członkowskich. Więcej informacji:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 



Dlaczego badacze wykorzystują 
przezczaszkową stymulację elektryczną?
Badacze wykorzystują przezczaszkową stymulację elektryczną, 
aby dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania mózgu. 
Dzięki przezczaszkowej stymulacji elektrycznej mogą oni na 
przykład dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonowanie mózgu 
jest związane z myślami i zachowaniem, a także zrozumieć 
niektóre choroby i objawy. Przykłady takich chorób i schorzeń to:
>  choroba Parkinsona
>  depresja
>  fibromialgia
>  schizofrenia
>  epilepsja
>  udar mózgu
>  chroniczny ból
>  urazowe uszkodzenie mózgu

Niektórzy badacze interesują się zastosowaniem 
przezczaszkowej stymulacji elektrycznej w leczeniu chorób 
mózgu. Zanim jednak zostanie ona zatwierdzona jako 
metoda leczenia bądź diagnozowania chorób, Agencja 
do spraw Żywności i Leków (FDA) musi wydać na to 
zgodę. Na tę chwilę organizacja ta nie zezwoliła jeszcze 
na stosowanie urządzeń do przezczaszkowej stymulacji 
elektrycznej w leczeniu żadnych chorób ani schorzeń. 

Agencja do spraw Żywności i Leków zatwierdziła niektóre 
produkty do przezczaszkowej stymulacji elektrycznej, które 
sprzedawane są bezpośrednio klientom i nie służą do celów 
badawczych. Nie są to jednak urządzenia przeznaczone 
do zastosowań medycznych. Więcej informacji na temat 
Agencji do spraw Żywności i Leków (FDA) oraz jej oceny 
urządzeń do przezczaszkowej stymulacji elektrycznej 
można znaleźć w witrynie internetowej FDA.gov.

Jak długo trwa zabieg przezczaszkowej 
stymulacji elektrycznej?
W większości przypadków zabieg przezczaszkowej stymulacji 
elektrycznej trwa około 30 minut. Zespół badawczy 
powiadomi Państwa o szacowanym czasie trwania 
zabiegu przezczaszkowej stymulacji elektrycznej.

Jak wykonywana jest przezczaszkowa 
stymulacja elektryczna?
Badana osoba siedzi na krześle, a członek zespołu badawczego 
umieszcza jej na głowie elektrody, które utrzymywane są na 
swoim miejscu za pomocą opaski lub czepka. Elektrodami 
mogą być niewielkie krążki lub zwilżone gąbki, które 
podłączone są przewodami do modułu generującego prąd 
elektryczny o słabym natężeniu. Moduł ten może być 
umieszczony na stole obok osoby badanej bądź podłączony 
do czepka lub opaski.

Do umieszczonych na głowie elektrod przesyłany jest 
przewodami prąd elektryczny o niskim natężeniu.  
Po włączeniu prądu badana osoba może poczuć 
delikatne ukłucie lub swędzenie. Niewielka ilość  
prądu elektrycznego o niskim natężeniu przepływa  
do mózgu i może wpływać na jego funkcjonowanie. 

Prosimy upewnić się, że rozumieją Państwo, czego 
oczekiwać przed zabiegiem przezczaszkowej stymulacji 
elektrycznej, a także w trakcie jego przeprowadzania i po 
jego zakończeniu. Aby dowiedzieć się, jak przygotować  
się do zabiegu, należy porozmawiać na ten temat  
z zespołem badawczym.    

Jakie są rodzaje przezczaszkowej 
stymulacji elektrycznej?
Badacz wyjaśni Państwu, który z rodzajów przezczaszkowej 
stymulacji elektrycznej zostanie zastosowany w Państwa 
przypadku. Trzy główne rodzaje przezczaszkowej 
stymulacji elektrycznej to:

Przezczaszkowa stymulacja prądem przemiennym 
(tACS). Ten rodzaj przezczaszkowej stymulacji elektrycznej 
wykorzystuje prąd elektryczny, który regularnie zmienia 
kierunek w ustalonych odstępach czasu. Badacze uważają, 
że może to spowodować zmianę rytmu pracy mózgu.
Przezczaszkowa stymulacja o losowych parametrach 
szumu (tRNS). Ten rodzaj przezczaszkowej stymulacji 
elektrycznej wykorzystuje prąd elektryczny, który często 
i losowo zmienia kierunek. Badacze uważają, że może to 
lepiej uwidocznić niektóre czynności mózgu.
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS). 
Ten rodzaj przezczaszkowej stymulacji elektrycznej 
został najdokładniej przebadany. Wykorzystuje on prąd 
elektryczny, który przepływa do mózgu wyłącznie  
w jednym kierunku.

Jakie są zagrożenia i skutki uboczne  
związane z przezczaszkową stymulacją 
elektryczną w ramach badania? 
Przezczaszkowa stymulacja elektryczna jest zazwyczaj 
uważana za bezpieczną i względnie bezbolesną metodę. 
Podczas stymulacji mogą Państwo odczuwać delikatne 
mrowienie, swędzenie lub pieczenie w miejscach, 
w którym elektrody przylegają do skóry. Uczucie to 
zazwyczaj szybko mija. Po zabiegu skóra może być 
zaczerwieniona lub podrażniona, ale ten efekt również 
szybko znika. Należy zawsze powiadamiać zespół 
badawczy o wszelkich nieprzyjemnych objawach 
występujących przed zabiegiem, a także w trakcie 
jego przeprowadzania i po jego zakończeniu. 

Mogą to być inne skutki uboczne, z których badacze 
nie zdają sobie jeszcze sprawy.

Każde badanie może nieść pewne ryzyko. Wszelkie 
zagrożenia zostaną przedstawione w formularzu 
świadomej zgody. Przed wyrażeniem zgody na udział 
w badaniu prosimy upewnić się, że rozumieją Państwo 
zagrożenia związane z przezczaszkową stymulacją 
elektryczną oraz pozostałą częścią badania.   
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