
Quý vị có câu hỏi?  
Gọi cho chúng tôi theo số

Các câu hỏi quý vị có thể đặt ra
Quý vị có quyền đặt câu hỏi về nghiên cứu trước khi quyết 

định có tham gia vào nghiên cứu đó hay không. Dưới đây là 

danh sách các câu hỏi mà quý vị có thể muốn đặt ra trước 

khi tham gia vào một nghiên cứu tES.

Tôi sẽ tiếp nhận loại tES nào? 

Lý do tiến hành nghiên cứu này là gì? 

Các điện cực sẽ được đặt ở đâu và được cố định bằng cách nào?

Khu vực nào của não bộ sẽ được kích thích?

Cường độ dòng điện tôi sẽ tiếp nhận là bao nhiêu?

Mỗi phiên tES của tôi sẽ kéo dài bao lâu?

Nghiên cứu này có bao nhiêu phiên?

Tôi nên làm gì để chuẩn bị cho lần thăm khám nghiên cứu?

Các nguy cơ và tác dụng phụ của tES là gì? 

Thủ thuật này có tác dụng ngắn hạn hay dài hạn?

Tôi có được biết kết quả thực hiện thủ thuật tES của 

mình không?

Kết quả tES có được đưa vào hồ sơ bệnh án của tôi không?

Công ty bảo hiểm của tôi có chi trả cho tES không? Tôi 

có phải chi trả bất kỳ khoản tiền nào không?

Điều gì xảy ra nếu tôi quyết định rời khỏi nghiên cứu 

trước thời hạn? 

FDA đã phê chuẩn thủ thuật trong nghiên cứu này chưa?

Nghiên cứu này có bao gồm các thủ thuật khác không?

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÔNG 
NGHỆ KÍCH THÍCH ĐIỆN XUYÊN SỌ

Nghiên Cứu Sức Khỏe

Tham gia vào nghiên cứu là tùy vào lựa chọn 
của quý vị. 

Hãy sáng suốt. Đặt câu hỏi. Nhận câu trả lời.

Kích thích điện xuyên sọ là một biện pháp kích 
thích não bộ. Biện pháp này còn được gọi là 
tES. Nguyên lý hoạt động của biện pháp này 
như sau: nhà nghiên cứu sẽ đặt những chiếc đĩa 
hoặc miếng xốp nhỏ gọi là “điện cực” trên đầu 
quý vị. Sau đó, các điện cực đặt trên đầu này  
sẽ gửi một dòng điện yếu tới não bộ. 

Tập sách này chứa thông tin chung dành cho mục đích hướng dẫn và không được 
dùng để đưa ra tư vấn y tế. Hãy trao đổi với bác sĩ riêng của quý vị hoặc nhóm nghiên 
cứu để được tư vấn về tình huống cá nhân và các mối lo ngại về sức khỏe của quý vị.
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Tham gia vào nghiên cứu là tùy vào 
lựa chọn của quý vị
Tham gia nghiên cứu là một quyết định cá nhân quan 
trọng. Trước khi quý vị tham gia, các nhà nghiên cứu 
sẽ trao đổi với quý vị về các mục tiêu của nghiên cứu, 
những nguy cơ và lợi ích có thể có. Các nhà nghiên cứu 
cũng sẽ giải thích các quy tắc mà họ tuân thủ nhằm bảo 
vệ sự an toàn và quyền riêng tư của quý vị. Hãy yêu cầu 
trợ giúp nếu quý vị không hiểu điều gì hay có câu hỏi. 

Quý vị không cần phải cảm thấy vội vã hay áp lực khi 
đưa ra quyết định. Việc tham gia nghiên cứu là hoàn 
toàn tự nguyện – tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị.
Sau khi hiểu rõ về nghiên cứu và quyết định tham gia, quý 
vị sẽ được yêu cầu ký tên vào một văn bản tên là "phiếu 
chấp thuận tham gia nghiên cứu". Quý vị có thể thay đổi 
quyết định bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, ngay cả sau 
khi đã ký tên.
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Tài liệu này là sản phẩm của Nhóm Tư Vấn Đối Tượng Nghiên Cứu New England 
(New England Research Subject Advocacy Group), với sự đóng góp từ các trường 
đại học và trung tâm chăm sóc sức khỏe học đường liên kết của các cơ sở thành 
viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 



Tại sao các nhà nghiên cứu lại sử dụng tES?
Các nhà nghiên cứu sử dụng tES để tìm hiểu thêm về 
hoạt động của não bộ. Ví dụ: tES giúp các nhà nghiên 
cứu tìm hiểu xem hoạt động của não bộ liên quan như 
thế nào đến suy nghĩ và hành vi. Họ cũng sử dụng tES 
để hiểu được một số căn bệnh và triệu chứng nhất định.  
Trong đó bao gồm một số bệnh và tình trạng như:

>  Bệnh Parkinson
>  Trầm cảm
>  Hội chứng đau xơ cơ
>  Tâm thần phân liệt
>  Động kinh
>  Đột quỵ
>  Đau mãn tính
>  Chấn thương sọ não

Một số nhà nghiên cứu đang sử dụng tES để nghiên cứu biện 
pháp điều trị các bệnh về não. Trước khi tES có thể được 
phê chuẩn để điều trị hoặc chuẩn đoán bệnh, phải có sự phê 
chuẩn của Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Hoa Kỳ 
(FDA). FDA chưa phê chuẩn bất kỳ thiết bị tES nào dùng cho 
việc điều trị bất kỳ bệnh hay tình trạng nào. 

FDA đã phê chuẩn một số sản phẩm tES được bán trực tiếp 
cho người tiêu dùng không vì mục đích nghiên cứu. Tuy 
nhiên, các sản phẩm đó không nhằm mục đích sử dụng trong 
y tế. Để biết thêm thông tin về FDA và thông tin xét duyệt 
các thiết bị tES của cơ quan này, vui lòng truy cập FDA.gov.

tES kéo dài bao lâu?
Hầu hết các phiên tES kéo dài khoảng 30 phút. Nhóm nghiên 
cứu sẽ cho quý vị biết thời gian ước lượng của phiên tES.

tES được tiến hành như thế nào?
Quý vị ngồi cố định trên ghế và thành viên nhóm nghiên 
cứu sẽ đặt các điện cực lên đầu quý vị. Các điện cực được 
cố định bằng nẹp hoặc nắp chụp. Điện cực có thể là những 
chiếc đĩa nhỏ hay miếng xốp ẩm. Các điện cực được kết 
nối qua dây dẫn với một chiếc hộp tạo dòng điện yếu. 
Chiếc hộp này có thể được đặt trên bàn cạnh quý vị hoặc 
được gắn vào nẹp hoặc nắp chụp.

Dòng điện yếu sẽ truyền qua dây dẫn tới các điện cực trên 
đầu quý vị. Quý vị có thể sẽ cảm thấy hơi châm chích hoặc 
ngứa khi thiết bị được bật lên. Một phần nhỏ của dòng điện 
yếu sẽ đi vào não bộ của quý vị và có thể ảnh hưởng đến 
hoạt động của não bộ. 

Hãy chắc chắn rằng quý vị đã hiểu rõ những gì sẽ xảy ra 
trước, trong và sau tES. Trao đổi với nhân viên nghiên 
cứu để hiểu được quý vị cần làm gì để chuẩn bị cho tES.    

Có các loại tES khác nhau nào?
Nhà nghiên cứu sẽ giải thích về loại tES mà quý vị sẽ 
tiếp nhận. Ba loại tES chính là:

Kích thích xuyên sọ bằng dòng điện xoay chiều,  
hay tACS. Loại tES này sử dụng dòng điện xoay 
chiều thường xuyên theo một tốc độ nhất định. Các 
nhà nghiên cứu tin rằng loại tES này có thể làm thay 
đổi nhịp hoạt động của não bộ.

Kích thích xuyên sọ bằng tạp nhiễu ngẫu nhiên, 
hay tRNS. Loại tES này sử dụng dòng điện xoay 
chiều ngẫu nhiên và thường xuyên. Các nhà nghiên 
cứu tin rằng loại tES này có thể khiến cho một số 
hoạt động của não bộ trở nên mạnh hơn.

Kích thích xuyên sọ bằng dòng điện một chiều, 
hay tDCS. Đây là loại tES được các nhà nghiên cứu 
sử dụng nhiều nhất. Loại tES này sử dụng dòng điện 
truyền vào não bộ theo một chiều.

Các nguy cơ của tES trong một  
nghiên cứu là gì? 
tES thường được coi là an toàn và gần như không 
gây đau. Trong quá trình kích thích, có thể quý vị 
sẽ cảm thấy hơi châm chích, ngứa hoặc nóng ở các 
vị trí đặt điện cực. Cảm giác này thường qua đi rất 
nhanh. Sau tES, da của quý vị có thể sẽ ửng đỏ hoặc 
hơi tấy nhưng các triệu chứng này cũng sẽ nhanh 
chóng biến mất. Quý vị cần cho nhân viên nghiên 
cứu biết nếu cảm thấy không thoải mái trước, trong 
và sau khi thực hiện thủ thuật. 

tES có thể có các tác dụng phụ khác mà các nhà 
nghiên cứu chưa biết đến.

Nghiên cứu nào cũng tồn tại một số nguy cơ. Phiếu 
chấp thuận tham gia nghiên cứu của quý vị sẽ mô 
tả về mọi rủi ro cụ thể có thể có. Hãy chắc chắn 
quý vị hiểu rõ các nguy cơ của tES và toàn bộ phần 
còn lại của nghiên cứu trước khi đồng ý tham gia.   
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