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Ενθμζρωςθ αςκενοφσ και Διλωςθ Συγκατάκεςθσ για ςυμμετοχι ςτο 
Ευρωπαϊκό Μητρώο και Τράπεζα Βιολογικοφ Υλικοφ child για Διάμεςεσ 

Πνευμονοπάιειεσ τησ παιδικθσ ηλικίασ (Μητρώο chILD-EU). 
Για παιδιά ηλικίασ 8ώσ 17 ετών 

 
Αγαπθτζ αςκενι,  
 
Ζχεισ διαγνωςτεί με μια ςπάνια πνευμονικι νόςο. Για να διερευνθκοφν θ πορεία και τα ςτάδια 
εξζλιξθσ, οι παράγοντεσ κινδφνου, θ κεραπευτικι αγωγι και οι λόγοι ανάπτυξθσ τθσ εν λόγω 
νόςου, χρειάηεται να αποκθκεφςουμε και να αναλφςουμε κλινικά δεδομζνα, ςτοιχεία για τθν 
ποιότθτα ηωισ, κακϊσ και βιολογικό υλικό από αςκενείσ, όπωσ εςφ. Για τον ςκοπό αυτό 
δθμιουργικθκε το 2013 το Ευρωπαϊκό Μητρώο και Τράπεζα Βιολογικοφ Υλικοφ chiLD για 
Διάμεςεσ Πνευμονοπάιειεσ τησ παιδικθσ ηλικίασ (Μητρώο chILD-EU). 
 
Για να ςυγκεντρωκοφν αυτά τα ςθμαντικά ςτοιχεία, οι γιατρόσ ςου ανά τακτά διαςτιματα κα 
ςου κάνει ερωτιςεισ ςχετικά με τθν πορεία τθσ υγείασ ςου και τθν ποιότθτα τθσ ηωισ ςου. 
Είναι πικανό να χρειαςτοφμε φωτογραφίεσ ςου. Θα χρειαςτεί, επίςθσ, θ λιψθ βιολογικοφ 
υλικοφ (π.χ. οφρα, αίμα κλπ.). Τα δείγματα αυτά κα ςυλλζγονται κατά τθ διάρκεια των τακτικϊν 
αιμολθψιϊν που διενεργοφνται ςτο πλαίςιο τθσ νόςου ςου. Δε κα διενεργείται, δθλαδι, 
ξεχωριςτι αιμολθψία αλλά κα λαμβάνεται περιςςότερο δείγμα ςε μια αιμολθψία ρουτίνασ. Το 
ίδιο ιςχφει για τθ λιψθ δειγμάτων πνευμονικοφ ιςτοφ ι βρογχοκυψελιδικοφ εκπλφματοσ. Ο 
ζλεγχοσ αυτϊν των δειγμάτων κα μασ δείξει αν υπάρχουν αλλοιϊςεισ ςτο γενετικό αποτφπωμα 
των κυττάρων ςου.  
 
Τα ςτοιχεία ςου και τα δείγματα του βιολογικοφ υλικοφ ςου κα αποκθκευτοφν υπό μορφι 
ψευδωνφμου (ςε κϊδικα), ϊςτε να είναι αδφνατον να τα ςυςχετίςει κανείσ με εςζνα. Θα 
φροντίςουμε τα ςτοιχεία ςου να είναι απρόςιτα ςε πρόςωπα μθ εξουςιοδοτθμζνα, δθλαδι, ςε 
πρόςωπα άςχετα με το ερευνθτικό πρόγραμμα.  
 
Λόγω τθσ ςπανιότθτασ τθσ νόςου, τα ςτοιχεία ςου κα παραμείνουν αποκθκευμζνα επ’ 
αόριςτον. Όταν ςυμπλθρϊςεισ τα 18 χρόνια ςου, κα ερωτθκείσ ξανά εάν επικυμείσ να 
παραμείνεισ ςτο Μθτρϊο chILD-EU.  
 
Η ςυμμετοχι ςου ςτο μθτρϊο δεν ενζχει κανζνα κίνδυνο. 
 
 
Διά τθσ παροφςθσ, ο/θ ______________________________(ονοματεπϊνυμο), γεννθκείσ/είςα  
 
___________(θμ/νία γζννθςθσ)  _____________(τόποσ γζννθςθσ), δθλϊνω ότι επικυμϊ  
 
να ςυμμετάςχω ςτο Μθτρϊο chILD-EU. 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Τόποσ, Ημ/νία, Υπογραφι Ιατροφ              Τόποσ, Ημ/νία, Υπογραφι Αςκενοφσ 


