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Ενθμζρωςθ Αςκενοφσ και Διλωςθ Συγκατάκεςθσ Κατόπιν Ενθμζρωςθσ 
για το Ερευνθτικό Πρόγραμμα 

«Ευρωπαϊκό Μθτρώο και Τράπεηα Βιολογικοφ Υλικοφ», του ευρωπαϊκοφ 
δικτφου για διάμεςεσ πνευμονοπάκειεσ τθσ παιδικισ θλικίασ 

(Μθτρώο chILD-EU) 

 
Αγαπθτοί γονείσ,  
 
Το παιδί ςασ διαγνϊςτθκε με διάμεςθ πνευμονοπάκεια (αγγλικόσ όροσ: children´s interstitial lung 
diseases – αρχικά: chILD) ι μια διαταραχι που εμφανίηεται ωσ διάμεςθ πνευμονοπάκεια ι μια χρόνια 
πάκθςθ διάμεςθσ πνευμονοπάκειασ αγνϊςτου αιτιολογίασ.  
Ωσ εκ τοφτου, κα κζλαμε να ςασ ηθτιςουμε να ςυμμετάςχει το παιδί ςασ ςτο ευρωπαϊκό μθτρϊο και 
τράπεηα βιολογικοφ υλικοφ του προγράμματοσ chILD-EU. Ο ςκοπόσ και οι διαδικαςίεσ του 
προγράμματοσ κα εξθγθκοφν ςτθ ςυνζχεια. Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. Σε περίπτωςθ που ζχετε 
απορίεσ ι κζλετε να μάκετε περιςςότερα, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το γιατρό ςασ.  
 
 
Ευρωπαϊκό Μθτρϊο και Τράπεηα Βιολογικοφ ΥλικοφchILD, 
Kinderlungregister(KLR e.V.) 
 
 

 
 
 

 

 

 

(Επϊνυμο και όνομα αςκενοφσ) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ημ/νία γζννθςθσ:  

 
Συνοπτικι παρουςίαςθ του προγράμματοσ : 
Οι διάμεςεσ πνευμονοπάκειεσ ςε παιδιά είναι πολφ ςπάνιεσ και ετερογενείσ. Για να διερευνθκοφν θ 
πορεία και τα ςτάδια εξζλιξθσ, οι παράγοντεσ κινδφνου, οι δυνατότθτεσ κεραπείασ και να ερευνθκοφν 
αποτελεςματικότερα τα αίτια ανάπτυξθσ τθσ διάμεςθσ πνευμονοπάκειασ τθσ παιδικισ θλικίασ (chILD), 
κα χρειαςτεί να αποκθκεφςουμε και να αναλφςουμε πιο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ, όςον αφορά τα 
ςυμπτϊματα, τα κλινικά δεδομζνα, τθν ποιότθτα ηωισ, κακϊσ και βιολογικό υλικό του παιδιοφ ςασ. Ο 
χειριςμόσ των ςτοιχείων και του βιολογικοφ υλικοφ προςδιορίηεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. Η 
προςταςία των δεδομζνων του παιδιοφ ςασ διαςφαλίηεται από τουσ προβλεπόμενουσ μθχανιςμοφσ, 
δθλαδι, θ οργάνωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων και ο χειριςμόσ του βιολογικοφ υλικοφ του παιδιοφ ςασ 
κακιςτοφν αδφνατθ τθν αναγνϊριςθ του παιδιοφ από μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. Το πρόγραμμα 

Τηλ.: 

Όνομα/ζθραγίδα ιαηρού: 
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ζχει λάβει τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ δεοντολογίασ και περιγράφεται αναλυτικά ςτθ 
ςυνζχεια.  
Ποιοσ διεξάγει τθν κλινικι δοκιμι;  
Το Ευρωπαϊκό Μθτρώο και Τράπεηα Βιολογικοφ Υλικοφ child (Μθτρώο chILD-EU), το οποίο 
ςυγκροτοφν διάφοροι ευρωπαϊκοί ακαδθμαϊκοί φορείσ, διεξάγει τθν κλινικι δοκιμι υπό τθν αιγίδα του 
μθ κερδοςκοπικοφ Ιδρφματοσ Kinderlungregister (KLRe.V.). Συντονιςτισ τθσ εν λόγω ερευνθτικισ 
ςυνεργαςίασ είναι ο Κακ. Matthias Griese, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του οποίου είναι τα εξισ:  
 Prof Matthias Griese 
 Dr. von Hauner Childrens´Hospital  
 University of Munich  
 Lindwurmstraße 4  
 80336 Munich 
 Germany  
 Tel ++49 89 4400 5 7871  
 Fax ++49 89 4400 5 7872  
 E-mail: matthias.griese@med.uni-muenchen.de 

 
Επί του παρόντοσ, θ διοίκθςθ του Ευρωπαϊκοφ Μθτρϊου και τθσ Τράπεηασ Βιολογικοφ Υλικοφ child 
αςκείται από οριςμζνουσ φορείσ και τρίτουσ, ςε από κοινοφ ςυνεργαςία εντόσ του Δικτφου chILD-EU. 
Το ζργο του Δικτφου υποςτθρίηει μια Επιτροπι Δεοντολογίασ και μια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 
Αςφάλειασ Δεδομζνων. Οι Επιτροπζσ γνωμοδοτοφν ςτθ διοίκθςθ του μθτρώου chILD-EU για κάκε 
πτυχι που αφορά τθν προςταςία δεδομζνων, τα ηθτιματα δεοντολογίασ κατά τουσ γενετικοφσ 
ελζγχουσ, κακϊσ και τθ διενζργεια κλινικϊν ελζγχων βάςει μθτρϊου και άλλουσ, ςυναφείσ με τθ 
δεοντολογία τομείσ. Στο Ευρωπαϊκό Μθτρϊο και Τράπεηα Βιολογικοφ Υλικοφ child ενδζχεται να 
ενταχκοφν άλλοι ιατροί και επιςτιμονεσ, εφόςον διακζτουν επαρκι κλινικι εμπειρία. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, κα ςυναφκεί επι τόπου γραπτι ςυμφωνία μεταξφ του Ιδρφματοσ Kinderlungregister (KLRe.V.) και 
του ειδικοφ επιςτιμονα, θ οποία κα ρυκμίηει τα δικαιϊματα και τα κακικοντά του, ιδιαίτερα όςον 
αφορά τθν προςταςία δεδομζνων. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μεταξφ άλλων και πλθροφορίεσ ειδικά 
για τουσ αςκενείσ και επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία επικοινωνίασ, διατίκενται ςτο ερευνθτικό δίκτυο 
(www.childeu.net). 
 
Ποιο είναι το κζμα τθσ δοκιμισ 
Πρωταρχικόσ ςκοπόσ του μθτρϊου είναι να προςδιορίςει όςο γίνεται πιο διεξοδικά τθν πορεία και τα 
ςτάδια εξζλιξθσ, κακϊσ και τα αποτελζςματα τθσ κεραπείασ των διαφορετικϊν μορφϊν τθσ διάμεςθσ 
πνευμονοπάκειασ τθσ παιδικισ θλικίασ (children´s interstitial lung disease – chILD)  
Στο υφιςτάμενο Ευρωπαϊκό Μθτρϊο και Τράπεηα Βιολογικοφ Υλικοφ child επιδιϊκουμε να 
καταγράψουμε και να ορίςουμε με ακρίβεια μια κοόρτθ αςκενϊν με chiLD, να εκτιμιςουμε τθν αξία 
των εξαγόμενων αποτελεςμάτων για τον αςκενι, να αξιολογιςουμε τισ διαφορετικζσ εφαρμοηόμενεσ 
κεραπείεσ και να παράςχουμε τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε κλινικζσ κεραπευτικζσ μελζτεσ. Αυτό κα 
ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ νόςου και ςτθν ανάπτυξθ νζων και αποτελεςματικϊν μεκόδων 
κεραπείασ. Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ, το μθτρώο chILD-EU ςυμπεριλαμβάνει και αςκενείσ με 
ςπάνιεσ πνευμονοπάκειεσ τθσ παιδικισ θλικίασ ι με πνευμονοπάκειεσ που μιμοφνται τθ χρόνια 
διάμεςθ πνευμονοπάκεια ι χρόνια αναπνευςτικά ςυμπτϊματα αγνϊςτου αιτιολογίασ κακϊσ και 
αςκενείσ με άλλα πνευμονικά νοςιματα (χρόνια βρογχίτιδα, πνευμονικζσ δυςπλαςίεσ και πνευμονικι 
υπζρταςθ). Προκειμζνου να γίνει δυνατι θ ανίχνευςθ υποκείμενων γενετικϊν αλλαγϊν ςτισ 
περιπτϊςεισ οικογενϊν περιςτατικϊν chiLD, ίςωσ κρικεί ςκόπιμο να διεξαχκοφν και γενετικζσ 
αναλφςεισ ςε μζλθ τθσ οικογζνειασ του αςκενοφσ. Για το λόγο αυτό, ενδζχεται να ςυμπεριλθφκοφν ςτο 
μθτρώο chILD-EU και μζλθ τθσ οικογζνειασ. 
 

mailto:matthias.griese@med.uni-muenchen.de
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Για τουσ αςκενείσ με διάμεςθ πνευμονοπάκεια τθσ παιδικισ θλικίασ (chILD) Για να επιτευχκοφν οι 
προαναφερκζντεσ ςτόχοι, οι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ιςτορικό υγείασ / τα ςυμπτϊματα 
και τθν ποιότθτα ηωισ του παιδιοφ ςασ αφενόσ μεν καταγράφονται με τθ βοικεια ερωτθματολογίων, 
αφετζρου δε τα ιατρικά ευριματα των τακτικϊν εξετάςεων καταγράφονται με τρόπο ςυγκροτθμζνο και 
αποκθκεφονται ςε μια βάςθ δεδομζνων, τθσ οποίασ διαχειριςτζσ είμαςτε εμείσ. Η διάγνωςθ των 
ςπάνιων πνευμονοπακειϊν τθσ παιδικισ θλικίασ δεν είναι εφκολθ, γι’ αυτό κα κζλαμε επιπλζον να 
επιβεβαιϊςουμε τθ διάγνωςθ του παιδιάτρου ςασ εντάςςοντάσ τθν ςε μια ανεξάρτθτθ, διεπιςτθμονικι 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ, ι, αν θ διάγνωςθ δεν ζχει ιδθ γίνει, να ςυμβάλουμε ςτον προςδιοριςμό τθσ. 
Το αίμα, το πνευμονικό ζκπλυμα, τα οφρα, τα πτφελα, τα ςτοματικά επιχρίςματα και/ι τα δείγματα 
ιςτοφ των οποίων θ λιψθ ζγινε ςτο παιδί ςασ, είτε ςτο πλαίςιο τακτικϊν μετριςεων ι ειδικά για 
ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, κα αρχειοκετθκοφν ςε μια κεντρικι τράπεηα βιολογικοφ υλικοφ ςτο Μόναχο. Σε 
ςυνδυαςμό με τα αποκθκευμζνα κλινικά δεδομζνα, τα εν λόγω βιολογικά υλικά κα χρθςιμοποιθκοφν 
ςτθ μελζτθ των μθχανιςμϊν ανάπτυξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ νόςου, πράγμα που αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ ςτθν ανάπτυξθ νζων επιλογϊν κεραπείασ. Για μελζτθ μελλοντικϊν επιςτθμονικϊν ερωτθμάτων, 
ίςωσ χρειαςτεί τα υπό εξζταςθ βιολογικά υλικά, να παραμείνουν ικανά για διαίρεςθ. Για τον ςκοπό 
αυτό, επιδιϊκουμε τθ διατιρθςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ αυτισ.  
Στα δείγματα αίματοσ μποροφμε να διενεργιςουμε γενετικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ γονιδιακισ 
ζκφραςθσ. Ο ςκοπόσ είναι να εντοπιςτοφν παράγοντεσ που ευνοοφν μια αξιόπιςτθ διαγνωςτικι 
ταξινόμθςθ τθσ αςκζνειασ μζςω αιματολογικισ εξζταςθσ.  
Σε περιπτϊςεισ περιςτατικϊν ςπάνιασ πνευμονοπάκειασ με πικανότθτα γενετικισ προζλευςθσ, 
επιδιϊκουμε νζεσ, γενετικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ (ελζγχουσ που να αφοροφν ςτο γζνωμα ςυνολικά), 
δθλαδι, τθ χριςθ γενετικϊν ελζγχων. Με τισ «διαδικαςίεσ γενωμικοφ ςυςχετιςμοφ» επιχειροφμε να 
αποςπάςουμε όςο το δυνατόν πλθρζςτερεσ πλθροφορίεσ για το πλιρεσ γονιδίωμα του παιδιοφ ςασ 
(πλιρθσ αλλθλοφχιςθ γονιδίων). Αυτό γίνεται με τθ χριςθ τεχνικϊν προςδιοριςμοφ τθσ αλλθλουχίασ 
του γονιδιϊματοσ, που καλφπτουν είτε μζρθ του γονιδιϊματοσ ι το ςφνολό του. Ζτςι μποροφν να 
ταυτοποιθκοφν οι παράγοντεσ / γονίδια που ευκφνονται για τθν πρόκλθςθ τθσ νόςου. Από τισ μελζτεσ 
γενετικοφ ςυςχετιςμοφ υπάρχει κίνδυνοσ να γίνει γενετικι ταυτοποίθςθ τθσ νόςου ςτο παιδί ςασ.  
Είναι πολφ πικανόν κατά τθν εξζταςθ του βιολογικοφ υλικοφ του παιδιοφ ςασ να γίνουν παρατθριςεισ 
εξαιρετικισ ςθμαςίασ για ςασ και τουσ ςυγγενείσ ςασ. Για παράδειγμα, είναι πικανό να ανιχνευκεί ςτο 
παιδί μια γονιδιακι μετάλλαξθ ωσ υπεφκυνθ για τθν πρόκλθςθ τθσ νόςου, οπότε κατά πάςα 
πικανότθτα κα είναι ανιχνεφςιμθ και ςε ςτενοφσ ςυγγενείσ, εάν θ αςκζνεια εμφανίηεται ςυχνά ςτθν 
οικογζνειά ςασ. Ακόμα κι αν αυτι θ γνϊςθ δεν βελτιϊςει άμεςα τισ κεραπευτικζσ επιλογζσ του παιδιοφ 
ςασ, ο εντοπιςμόσ των ςυγκεκριμζνων γονιδιακϊν μεταλλάξεων ενδζχεται να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ 
πιο ςτοχευμζνων, βελτιωμζνων δθλαδι μορφϊν κεραπείασ, οι οποίεσ πικανόν να ωφελιςουν το παιδί 
ςασ. Μπορεί επίςθσ να ανακαλυφκεί ζνασ ι περιςςότεροι παράγοντεσ που κα ςυντελζςουν ςε μια πιο 
αξιόπιςτθ πρόγνωςθ για τθν περαιτζρω πορεία τθσ νόςου του παιδιοφ ςασ. Η ακριβισ αυτι πρόβλεψθ 
τθσ πορείασ τθσ νόςου του παιδιοφ κα μποροφςε, αφενόσ, να είναι κετικι, για παράδειγμα ςτθν 
περίπτωςθ μιασ προγραμματιςμζνθσ μεταμόςχευςθσ πνεφμονα, αφετζρου όμωσ, ίςωσ αποτελζςει 
πρόςκετο φορτίο για ςασ και το παιδί αν το αποτζλεςμα δεν είναι κετικό και οι κεραπευτικζσ επιλογζσ 
δεν είναι ακόμα διακζςιμεσ.  
 
Εφόςον κα ελεγχκεί όλο το γονιδίωμα, είναι πικανόν να βρεκοφν γονίδια υπεφκυνα για διαφορετικι 
νόςο, εντελϊσ άςχετθ με τον λόγο για τον οποίο ςυμπεριελιφκθ το παιδί ςασ ςτο μθτρώο chILD-EU. 
Κςωσ αυτό αφορά, για παράδειγμα, αυξθμζνο κίνδυνο οριςμζνων ογκολογικϊν πακιςεων ι φορεία 
ενόσ κλθρονομικοφ νοςιματοσ. Δεν είναι αναμενόμενο να τα βροφμε, κακϊσ δεν κάνουμε ςυςτθματικι 
ανάλυςθ των ςυγκεκριμζνων γονίδιων. Είναι ευριματα δευτερεφοντα, μθ αναμενόμενα, γι’ αυτό και θ 
ςυλλογι τουσ δεν γίνεται κατά τρόπο ςυςτθματικό. Μποροφμε να ςασ κοινοποιιςουμε τα εν λόγω 
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ευριματα κατόπιν αιτιματόσ ςασ, δεν μποροφμε, ωςτόςο, να εγγυθκοφμε ότι θ ανάλυςι τουσ κα είναι 
ολοκλθρωμζνθ. 
 
Οι φωτογραφίεσ βοθκοφν πολφ ςτθν επιβεβαίωςθ μιασ διάγνωςθσ. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, 
ςασ ηθτοφμε να δϊςετε ςτθν ομάδα μελζτθσ τθ ςυγκατάκεςι ςασ για πρόςβαςθ ςτισ ιατρικζσ 
φωτογραφίεσ του παιδιοφ ςασ που ζχουν λθφκεί από τον κεράποντα ιατρό ι τθν ομάδα μελζτθσ και 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ιατρικά αρχεία του παιδιοφ, και για μεταφορά τουσ ςτο μθτρώο chILD-EU ι  
ςτο πανεπιςτιμιο, κακϊσ και ςε ιδρφματα μθ εμπορικά, αποκλειςτικά για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, 
εφόςον ςυναινζςει θ διευκφνουςα επιτροπι και θ Επιτροπι Δεοντολογίασ του μθτρώου chILD-EU. Οι 
εν λόγω φωτογραφίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά από τα οποία ίςωσ 
αναγνωριςτεί το παιδί ςασ. Μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνουν και το πρόςωπο του παιδιοφ. Η 
ςυγκατάκεςι ςασ είναι προαιρετικι. Σε περίπτωςθ που ςιμερα τθ δϊςετε, ζχετε τθν επιλογι αργότερα 
να τθν αποςφρετε. 
 
Τι ηθτοφμε από εςάσ  
Μετά τθν ζνταξθ του παιδιοφ ςασ ςτο πρόγραμμα, κα ςασ ηθτιςουμε τα ακόλουκα:  

 Να ςυμπλθρϊςετε ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικό με το ιατρικό ιςτορικό του παιδιοφ και τθν 
ποιότθτα τθσ ηωισ του για ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 
 

 Να ςυγκατατεκείτε, ϊςτε ο κεράπων ιατρόσ, ςτον οποίο επίςθσ δίνετε ςυγκατάκεςθ να 
διεξαγάγει τθν παροφςα μελζτθ, να ςυμπλθρϊςει ζνα ερωτθματολόγιο με διεξοδικι περιγραφι 
του ιατρικοφ ιςτορικοφ ςασ και να το προωκιςει ςτο Kinderlungregister (KLRe.V.). 
Επιπροςκζτωσ, «ψευδϊνυμεσ» ιατρικζσ επιςτολζσ και αποτελζςματα εξετάςεων μπορεί να 
μεταβιβαςτοφν ςτο μθτρώο chILD-EU. «Ψευδϊνυμεσ» ςθμαίνει ότι χρθςιμοποιοφνται 
γραμματικοί και / ι αρικμθτικοί κϊδικεσ για τθν κρυπτογράφθςθ των δειγμάτων. Ωσ μζροσ τθσ 
μελζτθσ, θ επακόλουκθ επεξεργαςία των δειγμάτων υπάγεται ςε αυτό τον κωδικό, όχι ςτο 
όνομά ςασ. Η αντιςτοίχιςθ, ςτθ ςυνζχεια, των δεδομζνων με το πρόςωπο γίνεται δυνατι μόνο 
με τθ χριςθ ενόσ κωδικοφ-κλειδί, ο οποίοσ ζχει αποκθκευτεί ξζχωρα από τα δεδομζνα.  
 

 Να ςυναινζςετε ϊςτε ο κεράπων ιατρόσ, ο οποίοσ επίςθσ λαμβάνει τθ ςυγκατάκεςι ςασ ςτθ 
ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ ςτθν παροφςα μελζτθ, να προωκιςει εικόνεσ των απεικονιςτικϊν 
εξετάςεων κακϊσ και τισ μοριακζσ αναλφςεισ που διενεργικθκαν πριν ι κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυμμετοχισ ςασ ςτο μθτρϊο (αποτελζςματα από τθ φυςικι εξζταςθ, τισ εξετάςεισ αίματοσ, τθν 
ενδοςκόπθςθ των αεραγωγϊν, τα υπερθχογραφιματα, τισ δοκιμαςίεσ πνευμονικισ 
λειτουργίασ, τισ ακτινογραφίεσ και τισ απεικονίςεισ από τομογράφο υψθλισ ανάλυςθσ (HR-CT), 
γονιδιακζσ αναλφςεισ κ.λπ.) ςτο Kinderlungregister (KLRe.V.),δικαιοφχο του μθτρώου chILD-EU. 

 Να ςυναινζςετε ϊςτε ο ιατρόσ που παρευρίςκεται, ςτον οποίο επίςθσ δίνετε τθ ςυγκατάκεςι 
ςασ να διεξαγάγει τθν παροφςα μελζτθ, να κοινοποιιςει εικόνεσ που ζχουν ςτο μεταξφ λθφκεί 
από απεικονιςτικζσ εξετάςεισ. Να ςυναινζςετε επίςθσ να μεταβιβαςτεί θ κυριότθτα του 
ςυνόλου του βιολογικοφ υλικοφ που ζχει λάβει από το παιδί ςασ ο κεράπων ιατρόσ κατά τισ 
επιςκζψεισ ρουτίνασ και οι οποίεσ δεν είναι πλζον απαραίτθτεσ για τθν περαιτζρω κεραπεία 
ςασ, ςτο Kinderlungregister (KLRe.V.). Τα δείγματα βιολογικοφ υλικοφ που ςυλλζχκθκαν ςτο 
πλαίςιο των τακτικϊν ιατρικϊν διαδικαςιϊν και που κα χρειαςτεί να αποκθκεφςουμε κεντρικά 
ςτθν τράπεηα βιολογικοφ υλικοφ, περιλαμβάνουν αίμα, οφρα, πτφελα, ςτοματικά επιχρίςματα, 
βρογχοκυψελιδικό ζκπλυμα και/ι δείγματα πνευμονικοφ ιςτοφ από βιοψίεσ, που δεν 
χρειάηονται πλζον.  
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 Θα κζλαμε επίςθσ να ςασ ηθτιςουμε να μεταβιβάςετε τα δικαιϊματα κυριότθτασ ςε δείγματα 
που ζχει λάβει από το παιδί ςασ ο ιατρόσ για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ ςτο Kinderlungregister 
(KLRe.V.). Ειδικά για τισ ανάγκεσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ, ςασ ηθτοφμε να ςτείλετε μόνο 
δείγμα αίματοσ (περίπου 5 ml για βρζφθ και μικρά παιδιά, περίπου 10 ml για μεγαλφτερα 
παιδιά και ενιλικεσ). Τα δείγματα αίματοσ κα λθφκοφν κατά τθ διενζργεια τακτικϊν 
αιμολθψιϊν, ϊςτε να μθν απαιτείται πρόςκετθ φλεβοκζντθςθ. Οι αιμολθψίεσ αυτζσ κα 
επαναλαμβάνονται ςυχνά κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ. Το δικαίωμα αυτόδιάκεςθσ του 
παιδιοφ ςασ ζναντι των πλθροφοριϊν δε κίγεται από τθν ωσ άνω μεταβίβαςθ κυριότθτασ, ςε 
περίπτωςθ, δθλαδι, που κελιςετε να αποςφρετε τθν ςυγκατάκεςι ςασ για τθ ςυμμετοχι του 
παιδιοφ ςασ ςτο μθτρϊο, το ςφνολο των αρχειοκετθμζνων βιολογικϊν υλικϊν κα τεκεί υπό 
πλιρθ ανωνυμία ι κα καταςτραφεί. Ανωνυμία ςθμαίνει ότι κάκε ςτοιχείο ταυτότθτασ που 
ςχετίηεται με εςάσ, τα δείγματά ςασ και τα παράγωγά τουσ εξαφανίηεται. Οπότε δεν είναι πλζον 
δυνατι  οποιαδιποτε ςφνδεςθ με το πρόςωπο. 

 
Οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθ μελζτθ 
Θα λάβετε επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ του παιδιοφ ςασ και, αν χρειαςτεί, κεραπευτικι αγωγι από 
ανεξάρτθτθ ομάδα ειδικϊν. Επιπλζον, κα ενθμερϊνεςτε αυτομάτωσ για τισ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε 
κλινικζσ μελζτεσ, εφόςον το παιδί ςασ πλθροί τα προκακοριςμζνα κριτιρια ειςόδου ςε αυτζσ και 
εφόςον το επικυμείτε. Τζλοσ, κα ωφελθκείτε επίςθσ από τθ νζα γνϊςθ ςχετικά με τθν προζλευςθ τθσ 
νόςου του παιδιοφ ςασ. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ εξαχκοφν ςθμαντικά νζα πορίςματα, κα 
μπορείτε μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Δεοντολογίασ να ενθμερϊνεςτε χωρίσ κακυςτζρθςθ 
και, ςε περίπτωςθ αμφιβολιϊν, το παιδί ςασ κα ζχει τθν ευκαιρία να εξεταςτεί μεμονωμζνα βάςει των 
εν λόγω νζων παραγόντων. Το ίδιο κα ιςχφει για τα αποτελζςματα των γενετικϊν ελζγχων, εφόςον 
ςυγκατατεκείτε ςτθ διενζργειά τουσ, και εφόςον κελιςετε να ενθμερωκείτε για τα αποτελζςματά τουσ. 
Αν βρεκοφν ανάλογα αποτελζςματα ςτον τομζα αυτό, θ επιτροπι δεοντολογίασ και θ διοικοφςα 
επιτροπι του ευρωπαϊκοφ μθτρώου child κα ςυναποφαςίςουν με ποιον τρόπο κα ενθμερωκείτε για τα 
εν λόγω αποτελζςματα, κακϊσ και ποιεσ ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. ςυμβουλευτικι ςε κζματα 
γενετικισ) μποροφμε να ςασ προςφζρουμε/προτείνουμε. 
 
Για πάςχοντεσ από άλλα νοςιματα 
Τα ςχετικά κλινικά δεδομζνα και τα βιολογικά υλικά που είτε ελιφκθςαν κατά τθ διάρκεια τακτικϊν 
εξετάςεων (αίμα, βρογχοκυψελιδικό ζκπλυμα, οφρα, πτφελα, ςτοματικά επιχρίςματα και / ι δείγματα 
ιςτοφ) ι ειδικά για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ (μόνο δείγματα αίματοσ) τοποκετοφνται ςτα κεντρικά αρχεία 
ςε τράπεηα βιολογικοφ υλικοφ ςτο Μόναχο. 
Επιπλζον δείγματα αίματοσ για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ λαμβάνονται και κατά τθ διενζργεια τακτικϊν 
αιματολθψιϊν, ϊςτε να μθν απαιτείται επιπρόςκετθ φλεβοκζντθςθ. Όςο διαρκεί θ τακτικι εξζταςθ, 
λαμβάνονται μόνο 10 ml επιπλζον αίμα (το οποίο αντιςτοιχεί ςε περίπου 2-3 κουταλάκια). Διενεργοφμε 
γενετικοφσ ελζγχουσ και μελζτεσ γονιδιακισ ζκφραςθσ ςε δείγματα αίματοσ με ςκοπό να 
προςδιοριςτοφν οι ειδικοί παράγοντεσ που ςυντελοφν ςε μια αςφαλι διαγνωςτικι κατθγοριοποίθςθ 
των διαφορετικϊν μορφϊν που εμφανίηουν τα πνευμονικά νοςιματα τθσ παιδικισ θλικίασ.  
Μαηί με τισ αποκθκευμζνεσ κλινικζσ πλθροφορίεσ, αυτό κα ςυμβάλει ςε μια ςυμπεραςματικι ςφγκριςθ 
των ςτοιχείων των αςκενϊν με πνευμονικά νοςιματα τθσ παιδικισ θλικίασ και των παςχόντων από 
άλλα νοςιματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι εμπίπτουν ςε παρόμοιο θλικιακό εφροσ και βακμό 
ςοβαρότθτασ τθσ νόςου.  
 
Για ςυγγενείσ αςκενών με ςπάνιεσ διάμεςεσ πνευμονοπάκειεσ τθσ παιδικισ θλικίασ, με ι χωρίσ 
υπάρχον οικογενειακό ιςτορικό πνευμονοπάκειασ 
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Επειδι είναι αναμενόμενο αρκετά περιςτατικά chiLD να ζχουν γενετικι προζλευςθ, κα χρειαςτοφμε 
επίςθσ γενετικό υλικό από μζλθ τθσ οικογζνειασ ϊςτε να προςδιοριςτοφν με τρόπο αξιόπιςτο οι 
γενετικοί παράγοντεσ που ευκφνονται για τθν εμφάνιςθ τθσ νόςου ςτθν οικογζνειά ςασ. Αυτόσ είναι ο 
λόγοσ που χρειαηόμαςτε δείγμα είτε αίματοσ ι επιχρίςματοσ ςτοματικοφ βλεννογόνου. Σασ ηθτοφμε 
επίςθσ να ςυμπλθρϊςετε ζνα ερωτθματολόγιο αςκενοφσ, να κάνετε μια κλινικι εξζταςθ με ζναν από 
τουσ ιατροφσ μασ κακϊσ και ζναν ζλεγχο πνευμονικισ λειτουργίασ. Όςον αφορά τα κλινικά δεδομζνα 
ςασ και τα δείγματα βιολογικοφ υλικοφ, κα τφχουν τθσ ίδιασ φροντίδασ με αυτά των ςυγγενϊν ςασ.  
 
Για όλουσ τουσ αςκενείσ  
Η ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ ςτθν παροφςα μελζτθ/ερευνθτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικι. 
Μπορείτε να τερματίςετε τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ αιτιολογία και χωρίσ να 
επθρεαςτεί θ ιατρικι φροντίδα του παιδιοφ ι θ ςχζςθ ςασ με τον ιατρό ςασ. Ωςτόςο, το παιδί 
ενδζχεται να εξαιρεκεί από τθ μελζτθ εάν για λόγουσ ιατρικοφσ ι οργανωτικοφσ χρειαςτεί. 
Παρακαλοφμε, ενθμερϊςτε τον κεράποντα ιατρό για τυχόν απόςυρςθ τθσ ςυμμετοχισ του παιδιοφ ςασ 
ςτο μθτρϊο. Εςείσ αποφαςίηετε κατά πόςο τα δεδομζνα που κα μποροφςαν να ταυτοποιιςουν το παιδί 
ςασ και το βιολογικό υλικό του   παιδιοφ ςασ κα διαγραφοφν ι κα χρθςιμοποιθκοφν ανϊνυμα ςε άλλα 
ερευνθτικά προγράμματα. Μόλισ θ παραπομπι ςτο βιολογικό υλικό και τα άλλα ςτοιχεία του παιδιοφ 
ςασ διαγραφεί, δεν είναι πλζον δυνατι θ καταςτροφι τουσ. Επιπροςκζτωσ, τα δεδομζνα των 
αναλφςεων που ζχουν ιδθ γίνει δεν μποροφν πλζον να διαγραφοφν. 
 
Κίνδυνοι ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα μελζτθ 
Η ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ ςτο Ευρωπαϊκό Μθτρϊο και Τράπεηα Βιολογικοφ Υλικοφ chILD, δεν 
περιλαμβάνει επιπλζον κόςτοσ για εςάσ. Θα κζλαμε, ωςτόςο, να επιςθμάνουμε ότι δεν προβλζπεται 
αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε ζξοδά ςασ,ςυμπεριλαμβανομζνων των οδοιπορικϊν. Οι αιμολθψίεσ 
πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο των τακτικϊν διαγνωςτικϊν εξετάςεων, που ςθμαίνει ότι δεν 
απαιτείται επιπρόςκετθ φλεβοκζντθςθ, άρα το παιδί ςασ δεν κα εκτεκεί ςε πρόςκετο κίνδυνο. Μεταξφ 
των κίνδυνων κατά τθ διενζργεια των τακτικϊν διαγνωςτικϊν ελζγχων είναι ο ςχθματιςμόσ μικρϊν 
αιματωμάτων ςτθ κζςθ τθσ ζνεςθσ. Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, ενδζχεται να παρουςιαςτεί μόνιμθ 
νευρικι βλάβθ ςτθν περιοχι που γίνεται θ ζνεςθ. Η ςυνολικι ποςότθτα του λθφκζντοσ αίματοσ δε κα 
υπερβαίνει τα 2/3 ενόσ κουταλιοφ του γλυκοφ (10 ml). 
 
Τα ςτοιχεία και τα δείγματα του παιδιοφ ςασ είναι αςφαλι  
Τθν ευκφνθ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων του παιδιοφ ςασ ζχει το Κδρυμα Kinderlungregister 

(KLRe.V.). Επί του παρόντοσ, ςυντονιςτισ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο chiLD είναι ο Κακ. M. Griese του 
Πανεπιςτθμίου Ludwig-Maximilian Munich (για ςτοιχεία επικοινωνίασ βλ. ανωτζρω). Για να μάκετε 
ποιοσ εκτελεί τθν επεξεργαςία των δεδομζνων, επιςκεφκείτε τον ιςτότοπο τθσ κοινοπραξίασ 
(www.childeu.net). 
Για λόγουσ προςταςίασ των δεδομζνων, τα ιατρικά δεδομζνα του παιδιοφ ςασ (ιςτορικό, ιατρικά 
ευριματα, μζκοδοι κεραπείασ, αποτελζςματα κεραπείασ, ςτοιχεία για τθν ποιότθτα τθσ ηωισ, 
ςυνταγογραφθμζνα φάρμακα) και τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ (όνομα, διεφκυνςθ, και πλιρθσ 
θμερομθνία γζννθςθσ) κα αποκθκευτοφν χωριςτά ςε δφο διαφορετικοφσ ιςτότοπουσ: 
 

 Τα προαναφερκζντα και ιατρικισ ςυνάφειασ δεδομζνα, δθλαδι, το ιςτορικό, τα ιατρικά 
ευριματα, οι μορφζσ κεραπείασ, θ φαρμακευτικι αγωγι και τα δείγματα βιολογικοφ υλικοφ 
του παιδιοφ φυλάςςονται ςε μια βάςθ δεδομζνων ιατρικισ ζρευνασ υπό μορφι ψευδωνφμου 
(π.χ., τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ του παιδιοφ, ειδικά το όνομα και θ διεφκυνςθ, αντικακίςτανται 
από αρικμοφσ).Η ταυτοποίθςθ με χριςθ μόνο του ψευδωνφμου είναι αδφνατθ. Τθ διαχείριςθ 
τθσ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων αςκεί εκ μζρουσ μασ ζνα ιδιωτικό κζντρο δεδομζνων υψθλισ 
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αςφάλειασ με ειδίκευςθ ςτα ευαίςκθτα δεδομζνα. Εγγυόμαςτε ότι το κζντρο δεδομζνων 
ςυμμορφϊνεται με τα κατάλλθλα πρότυπα προςταςίασ και αςφάλειασ των δεδομζνων. Τα 
«ψευδωνυμοποιθμζνα» ιατρικά δεδομζνα μποροφν να δουν άλλοι ιατροί και επιςτθμονικό 
προςωπικό που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο. 

 Τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ του παιδιοφ ςασ και ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ αποκθκεφονται χωριςτά 
από τα ιατρικά του δεδομζνα ςτο κζντρο μθχανοργάνωςθσ του Πανεπιςτθμίου του Giessen.Τα 
εν λόγω προςωπικά ςτοιχεία (ςτοιχεία επικοινωνίασ) ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 
Χρειαηόμαςτε τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςασ προκειμζνου να επικοινωνιςουμε αργότερα μαηί 
ςασ για το παιδί, και θ ομάδα των ανεξάρτθτων ειδικϊν να ςασ ενθμερϊςει για τα 
αποτελζςματα των ςχετικϊν εκτιμιςεων ι των εξετάςεων που διενιργθςε ο παρϊν 
ερευνθτικόσ φορζασ, κακϊσ και για τθν πικανι ςυμμετοχι ςασ ςε περαιτζρω κλινικζσ μελζτεσ, 
με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ ςασ. 
 

Ο αρικμόσ των ατόμων που διακζτουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του παιδιοφ ςασ είναι πολφ 
περιοριςμζνοσ. Τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ δεςμεφει θ υποχρζωςθ εχεμφκειασ. Τα ςτοιχεία 
προςτατεφονται από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για το 
ερευνθτικό πρόγραμμα. Μόνο ζνασ μικρόσ, εξουςιοδοτθμζνοσ κφκλοσ εργαηομζνων διακζτει πρόςβαςθ 
ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ που ζχουν αποκθκευτεί ςτο Giesen, και μόνο κατόπιν ςυναινετικισ 
απόφαςθσ που λαμβάνει δια ψθφοφορίασ θ Επιτροπι Δεοντολογίασ (βλ. ανωτζρω), υπό τθν 
κακοδιγθςθ ανεξάρτθτου εμπειρογνϊμονα, και τθσ διοικοφςασ επιτροπισ του ευρωπαϊκοφ μθτρϊου 
και τθσ τράπεηασ βιολογικοφ υλικοφ chILD-EU.Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του παιδιοφ ςασ δεν πρόκειται 
ποτζ να δοκοφν ςε κάποιον τρίτο. 
 
Για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, κα παραχωρείται πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςε αποκαλοφμενουσ 
«επόπτεσ» για περιοριςμζνο χρόνο. Για να γίνει αυτό, απαιτείται απόφαςθ από τθ διοικοφςα επιτροπι 
του μθτρώου chILD-EU. Οι «επόπτεσ» δεςμεφονται με τθν υποχρζωςθ τθσ εχεμφκειασ. 
 
Τα δείγματα αίματοσ, πνευμονικοφ εκπλφματοσ και ιςτοφ που ζχουν λθφκεί από το παιδί ςασ, δθλαδι 
το βιολογικό υλικό, ςυλλζγονται κεντρικά ςτο Πανεπιςτιμιο του Μονάχου, υπό τθ διεφκυνςθ του Κακ. 
M. Griese (βλ. ανωτζρω) και χρθςιμοποιοφνται ςτισ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ που ζχουν προγραμματιςτεί 
ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ερευνθτικοφ φορζα. Τα δείγματα αυτά ζχουν επίςθσ «ψευδωνυμοποιθκεί», 
ζχουν, δθλαδι, αποκθκευτεί και υποςτεί επεξεργαςία ςε μια κεντρικι βάςθ δεδομζνων κάτω από ζναν 
αρικμό αναγνϊριςθσ. Τα δεδομζνα που ςυνδζονται με τα δείγματα αυτά, φυλάςςονται ςτθν κεντρικι 
βάςθ δεδομζνων κάτω από τον ςυγκεκριμζνο αρικμό αναγνϊριςθσ. 
 
Η διαδικαςία για τθν απάντθςθ οριςμζνων επιςτθμονικϊν ερωτθμάτων ίςωσ απαιτιςει τθ μεταβίβαςθ 
του βιολογικοφ υλικοφ που ζχει λθφκεί από το παιδί ςασ, κακϊσ επίςθσ και κλινικϊν δεδομζνων. Και ςε 
αυτι τθν περίπτωςθ, αυτό κα γίνει μόνο υπό μορφι ψευδωνφμου. Η διοικοφςα επιτροπι του 
ευρωπαϊκοφ μθτρϊου και τθσ τράπεηασ βιολογικοφ υλικοφ chiLD αποφαςίηει τθ μεταφορά κλινικϊν 
δεδομζνων και βιολογικοφ υλικοφ για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Επιτροπι 
Δεοντολογίασ.  
 
Αν θ κεραπεία του παιδιοφ ςασ γίνεται ςε ιατρικό κζντρο εκτόσ του Νοςοκομείου Παίδων Dr. 
Haunersches, αλλά θ ταυτότθτα του παιδιοφ είναι γνωςτι ςτθ κεραπευτικι ομάδα ςτο πλαίςιο μιασ 
παράλλθλθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ (π.χ., ςυμβουλευτικι ςε κζματα διάγνωςθσ ι κεραπείασ),τα 
δεδομζνα κα διαχειρίηονται και από τθν ομάδα του Νοςοκομείου Παίδων Dr. Haunersches για 
λογαριαςμό του μθτρϊου chILD-EU. Αυτό κα ςυμβαίνει παρότι το όνομα του παιδιοφ είναι γνωςτό 
ςτθν ομάδα αυτι. Η κεραπευτικι ομάδα υπόκειται ςτο ιατρικό απόρρθτο ζναντι τρίτων και λαμβάνει 
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αντίγραφο τθσ διλωςθσ ςυγκατάκεςθσ από το μθτρϊο και τράπεηα βιολογικοφ υλικοφ chILD-EU. 
Φυςικά, τα ςτοιχεία αποκθκεφονται ςτο μθτρϊο μόνο υπό μορφι ψευδωνφμου. 
 
Η μακρόχρονθ αρχειοκζτθςθ των δεδομζνων και του βιολογικοφ υλικοφ του παιδιοφ ςασ ςτο μθτρώο 
chiLD-EU καλφπτεται από τθν εγγφθςθ του μθ κερδοςκοπικοφ φορζα Kinderlungregister (KLRe.V.). 
Μπορείτε ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςετε πλθροφορίεσ για τα αποκθκευμζνα ςτοιχεία του παιδιοφ ςασ. 
Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε τθ διόρκωςθ εςφαλμζνων ςτοιχείων. Ζχετε επίςθσ το δικαίωμα να 
ανακαλζςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςασ ι να ηθτιςετε 
ανά πάςα ςτιγμι τθ διαγραφι τουσ, εκτόσ κι αν αυτό αντίκειται ςτισ προβλζψεισ του νόμου. Εάν 
αποςυρκείτε από το μθτρϊο, ι αν το ερευνθτικό πρόγραμμα ςταματιςει, κα πάψει θ περαιτζρω 
ςυλλογι δεδομζνων ι βιολογικοφ υλικοφ. Τα υπάρχοντα δεδομζνα και το βιολογικό υλικό κα 
καταςτοφν ουςιαςτικά ανϊνυμα με τθ μθ αναςτρζψιμθ διαγραφι των αρχείων καταγραφισ 
προςωπικϊν δεδομζνων. Που ςθμαίνει ότι τα εν λόγω δεδομζνα και το βιολογικό υλικό δε κα μποροφν 
πλζον να ςυνδεκοφν με εςάσ. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κα δθμοςιευτοφν χωρίσ προςωπικι 
αναφορά ςε εςάσ.  
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Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ βάςει του Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία των 

Δεδομζνων 
 

Όςον αφορά τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, τα δικαιϊματά ςασ είναι τα εξισ: 
 

Δικαίωμα ςτθν ενθμζρωςθ 
Ζχετε το δικαίωμα να ενθμερϊνεςτε για τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία τα οποία ςυλλζγονται, 
υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ι, αν χρειαςτεί, μεταβιβάηονται ςε τρίτουσ ςτο μθτρώο chILD-EU (με 
παράδοςθ δωρεάν αντιγράφου). 

 
Δικαίωμα ςτθ διόρκωςθ 
Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε να διορκωκοφν εςφαλμζνα ςτοιχεία που αφοροφν το πρόςωπό ςασ.  

 
Δικαίωμα ςτθ διαγραφι  
Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε να διαγραφοφν τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία, π.χ., εάν τα ςτοιχεία αυτά 
δεν είναι πλζον απαραίτθτα για τον ςκοπό που ςυλλζχκθκαν.  

 
Δικαίωμα περιοριςμοφ ςτθν επεξεργαςία 
Υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε να περιοριςτεί θ επεξεργαςία, δθλαδι, τα 
ςτοιχεία ςασ να μποροφν μόνο να αποκθκευτοφν, χωρίσ να υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία. Για να γίνει 
αυτό, χρειάηεται αίτθςθ. Παρακαλοφμε, επικοινωνιςτε με τον αρμόδιο ερευνθτι ι με τον υπεφκυνο 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ςτο μθτρώο chILD-EU. 
 
Δικαίωμα ςτθ μεταβίβαςθ των ςτοιχείων  
Ζχετε το δικαίωμα να ανακαλζςετε τα προςωπικά δεδομζνα που ςασ αφοροφν, τα οποία είχατε κζςει 
ςτθ διάκεςθ του υπεφκυνου για το μθτρώο chILD-EU.Βάςει αυτοφ, μπορείτε να ηθτιςετε να 
μεταβιβαςτοφν τα εν λόγω δεδομζνα είτε ς’ εςάσ ι, ςτο μζτρο που είναι τεχνικϊσ εφικτό, ςε όποιον 
άλλο φορζα υποδείξετε. 

 
Δικαίωμα ςτθν ζνςταςθ  
Ζχετε το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να εναντιωκείτε ςε ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ ι μζτρα που 
αφοροφν τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. Κατόπιν αυτοφ, θ επεξεργαςία αυτι δεν 
πραγματοποιείται πλζον. 

 
Συγκατάκεςθ ςτθν επεξεργαςία προςωπικών δεδομζνων και δικαίωμα ανάκλθςισ τθσ 
Η επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων είναι νόμιμθ μόνον εφόςον ζχετε ςυγκατατεκεί ςε 
αυτι. 

 
Ζχετε το δικαίωμα να ανακαλζςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ ςτθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων ςασ 
ανά πάςα ςτιγμι. Ωςτόςο, όςα ςτοιχεία ζχουν ιδθ ςυλλεγεί ωσ τθ ςτιγμι εκείνθ μποροφν να 
υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία από τουσ φορείσ που ζχουν αναφερκεί ςτα ζντυπα «ενθμζρωςθ 
αςκενοφσ» και «διλωςθ ςυγκατάκεςθσ» του μθτρϊου chILD-EU. 
 
Εάν επικυμείτε να αςκιςετε οποιοδιποτε από τα δικαιϊματα αυτά, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε 
απευκείασ με τον κφριο ερευνθτι ι τον υπεφκυνο προςταςίασ δεδομζνων του μθτρώου ςασ ςτο 
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chILD-EU. Ζχετε επίςθσ το δικαίωμα να κατακζςετε διαμαρτυρία ςτισ εποπτικζσ αρχζσ αν πιςτεφετε ότι 
θ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςασ παραβιάηει τουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ των 
δεδομζνων:  

 
Προςταςία δεδομζνων: Στοιχεία επικοινωνίασ με τουσ υπεφκυνουσ του μθτρώου chILD-EU 

 
Υπεφκυνοι επεξεργαςίασ δεδομζνων ςτο Μθτρώο chILD-EU (βλ.ςελ.1περί ενθμζρωςθσ αςκενοφσ και 
διλωςθσ ςυγκατάκεςθσ)  
 
 
Υπεύθςνορ Πποζωπικών δεδομένων Εποπηική απσή επεξεπγαζίαρ δεδομένων 

Όνομα: Herr Gerhard Meyer  
Official  
data protection officer 
Hospital of the University of 
Munich 

Όνομα: Bayerischer 
Landesbeauftragter für den 
Datenschutz (BayLfD)  
Prof. Dr. Thomas Petri  

Διεύθυνζη: Pettenkoferstraße 8  
80336 Munich 

Διεύθυνζη: Adresse: Post office 22 12 19, 
80502 Munich 
Hausanschrift: Wagmüllerstr. 
1, 80538 Munich 

Τηλ.:  Τηλ.: Tel.: 089 212672-0  
Fax: 089 212672-50 

E-Mail datenschutz@med.uni-
muenchen.de 

E-Mail  

 
Προςταςία δεδομζνων: ςτοιχεία επικοινωνίασ του Γερμανοφ ομοςπονδιακοφ προϊςτάμενου ςτο 
μθτρώο προςταςίασ δεδομζνων 
 
Ομοςπονδιακόσ Επίτροποσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων και τθν Ελεφκερθ Διακίνθςθ Πλθροφοριϊν 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Τηλ.: 0228-997799-0 
Fax: 0228-997799-550 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poststelle@bfdi.bund.de
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Διλωςθ Συγκατάκεςθσ Κατόπιν Ενθμζρωςθσ  
 
Ο/Η αςκενισ (ΕΠΩΝΥΜΟ, όνομα): 

Ημ/νία γζννθςθσ:  

Τόποσ γζννθςθσ:  

 

(Το πρωτότυπο τθσ διλωςθσ ςυγκατάκεςθσ κατόπιν ενθμζρωςθσ φυλάςςεται από τον Ερευνθτι·ο γονζασ 
λαμβάνει αντίγραφο τθσ διλωςθσ. Το ζντυπο πλθροφόρθςθσ παραμζνει ςτον αςκενι. Σε περίπτωςθ παράλλθλθσ 
κεραπείασ, μπορεί να παραχωρθκεί αντίτυπο ςτθ κεραπευτικι ομάδα του Νοςοκομείου Παίδων Dr. Haunersches. 

 
Διάβαςα/Διαβάςαμε το ενθμερωτικό ζντυπο και πιρα/με μια γενικι εικόνα ςχετικά με τθν κλινικι 
δοκιμι ςτθν οποία κα ςυμμετάςχω/ςυμμετάςχει το παιδί μου.   
 
Στισ ____________ (θμ/νία) και ϊρα _________, είχα/με μια διεξοδικι ενθμερωτικι ςυηιτθςθ με 

τον/τθν ιατρό____________________. 

 
 
Ζλαβα ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Είχα/με τθν ευκαιρία να κάνω/κάνουμε ερωτιςεισ. Πιρα/με ικανοποιθτικζσ και πλιρεισ απαντιςεισ. 
Ζλαβα/λάβαμε τθ ςχετικι με τθν προαναφερκείςα μελζτθ/ζρευνα γραπτι ενθμζρωςθ για τουσ γονείσ 
κακϊσ επίςθσ και αντίγραφο τθσ «Διλωςθσ Συγκατάκεςθσ κατόπιν Ενθμζρωςθσ» με τθν υπογραφι 
μου/μασ. Διάβαςα/Διαβάςαμε και κατανόθςα/κατανοιςαμε και τα δφο ζγγραφα. Μου/Μασ δόκθκε 
επαρκισ χρόνοσ να ςκεφτοφμε ιρεμα και απερίςπαςτα και να αποφαςίςουμε να ςυμμετάςχω/ουμε. 
Προσ το παρόν, δεν ζχω/ουμε περαιτζρω ερωτιςεισ.  
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Δια τθσ παροφςθσ δθλϊνω/δθλϊνουμε ότι το παιδί μου/μασ κα ςυμμετάςχει ςτθν προαναφερκείςα κλινικι 
δοκιμι/ςτο προαναφερκζν ερευνθτικό πρόγραμμα. Μου/Μασ ζχει εξθγθκεί ότι θ ςυμμετοχι του παιδιοφ 
μου/μασ ςτθν κλινικι μελζτθ/ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικι, ότι το παιδί μου/μασ δεν κα υποςτεί 
καμία αρνθτικι ςυνζπεια αν αρνθκεί να ςυμμετάςχει και ότι ζχω/ουμε το δικαίωμα να τερματίςω/ουμε τθ 
ςυμμετοχι του παιδιοφ μου/μασ ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ υποχρζωςθ αιτιολόγθςθσ.  
 
Συμφωνϊ/οφμε με τθ λιψθ, αποκικευςθ, επεξεργαςία και κοινοποίθςθ των πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν 
υγεία και το βιολογικό υλικό του παιδιοφ μου/μασ ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ «Ευρωπαϊκό Μθτρϊο και Τράπεηα 
Βιολογικοφ Υλικοφ chILD», όπωσ περιγράφονται ςτθν Ενθμζρωςθ Γονζων και ζχω/ουμε ενθμερωκεί για τα 
δικαιϊματά μου/μασ ςχετικά με τθ χριςθ των δεδομζνων μου/μασ 
 
Επίςθσ, ςυμφωνϊ/οφμε ότι εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό των εγχϊριων και ξζνων εποπτικϊν αρχϊν κακϊσ και 
του χορθγοφ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτα προςωπικά δεδομζνα του παιδιοφ μου/μασ κατά τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ διαδικαςίασ. Τα πρόςωπα αυτά δεςμεφονται με τθν υποχρζωςθ 
εχεμφκειασ. Ζχω/Ζχουμε επίςθσ ενθμερωκεί για τα δικαιϊματα προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων του 
παιδιοφ μου/μασ. Λόγω τθσ ςπανιότθτασ τθσ αςκζνειασ του παιδιοφ μου/μασ, ςυμφωνϊ/οφμε ςτθν επ’ αόριςτον 
φφλαξι τουσ.  
 
__________,___________________________________________________________________________ 
<Τόποσ> <Ημ/νία> <1οσνόμιμοσκθδεμόνασ> <ΕΠΩΝΥΜΟ,όνομα> <Υπογραφι> 
 
__________,___________________________________________________________________________ 
<Τόποσ> <Ημ/νία> <2οσνόμιμοσκθδεμόνασ> <ΕΠΩΝΥΜΟ, όνομα> <Υπογραφι> 
 
 
 

(α)Δια τθσ παροφςθσ δθλϊνω/ουμε ρθτά ότι μεταβιβάηω/ουμε ςτο Kinderlungregister (KLRe.V.), τον 
δικαιοφχο του ευρωπαϊκοφ μθτρϊου και τράπεηασ βιολογικοφ υλικοφ chILD-EU, το ςφνολο των δικαιωμάτων 
κυριότθτασ όλων των βιολογικϊν δειγμάτων που ςυνζλεξαν κατά το παρελκόν οι κεράποντεσ ιατροί του 
παιδιοφ μου/μασ ………………………………………………….(ονόματα) και, επιπλζον, το ςφνολο των δικαιωμάτων 
κυριότθτασ των βιολογικϊν δειγμάτων που κα ςυλλεχκοφν ςτο μζλλον από τον ιατρό που κα λάβει τθν 
κατόπιν ενθμζρωςθσ ςυγκατάκεςι μου για τθν παροφςα μελζτθ ςτο Ευρωπαϊκό Μθτρϊο και Τράπεηα 

Βιολογικοφ Υλικοφ chILD. 
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 

(β) Επιπλζον ςυμφωνϊ/οφμε με τθ ςυντιρθςθ των κυττάρων από το βιολογικό υλικό που ελιφκθ από το 
παιδί μου/μασ για τθ μελζτθ πνευμονικϊν νοςθμάτων.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(γ)Στο μζτρο του δυνατοφ, ενθμερϊκθκα/ενθμερωκικαμε από το κεράποντα ιατρό του παιδιοφ μου/μασ για 
τον ςκοπό, το είδοσ, το πεδίο εφαρμογισ, τθ ςπουδαιότθτα και τισ ςυνζπειεσ των γενετικϊν ελζγχων, κακϊσ 
και για τθν πικανι ψυχολογικι πίεςθ που μπορεί να προκαλζςουν τα ευριματα. Ζχω/Ζχουμε ενθμερωκεί 
ότι μπορϊ/οφμε να ανακαλζςουμε τθ ςυγκατάκεςι μασ ανά πάςα ςτιγμι χωρίσ αιτιολόγθςθ, κακϊσ και για 
το δικαίωμά μου/μασ ςτθ μθ ενθμζρωςθ, ακόμα και μετά τθ εξαγωγι των αποτελεςμάτων. Ζχω/Ζχουμε 
ενθμερωκεί για τθ δυνατότθτα γενετικισ ςυμβουλευτικισ μετά τθ γνωςτοποίθςθ του πορίςματοσ. 
Ναι ( )  Όχι ( ) 
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(δ) Εκτόσ από τθ βαςικι ςυμμετοχι του παιδιοφ μου/μασ ςτθν κλινικι δοκιμι, ςυμφωνϊ/οφμε ςτθ 
διενζργεια περαιτζρω γενετικϊν ελζγχων ςτο βιολογικό υλικό που ελιφκθ από το παιδί ςτο πλαίςιο τθσ 
ζρευνασ για πνευμονικά νοςιματα.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(ε) Δια τθσ παροφςθσ δθλϊνω/ουμε ρθτά ότι επικυμϊ/οφμε να ενθμερωνόμαςτε καταλλιλωσ όςον αφορά 
οποιαδιποτε γνϊςθ αποκτθκεί από νζουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ που τυχόν κα διενεργθκοφν ςτο βιολογικό 
υλικό του παιδιοφ μου/μασ.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(ςτ) Συμφωνϊ/οφμε να τίκενται ςτθ διάκεςθ του μθτρϊου τα αποτελζςματα προθγοφμενων ι μελλοντικϊν 
διαγνωςτικϊν ελζγχων, ςυμπεριλαμβανομζνων των γενετικϊν αναλφςεων. Αυτό περιλαμβάνει και τα αρχικά 
δεδομζνα, π.χ. από αναλφςεισ εξονίων, γενετικισ αλλθλοφχιςθσ κ.λπ., ϊςτε να αποφευχκεί θ εκ νζου 
ςυλλογι των εν λόγω δεδομζνων.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 

(η)Δια τθσ παροφςθσ δθλϊνω/ουμε ρθτά τθν επικυμία μου/μασ να ενθμερϊνομαι/ενθμερωνόμαςτε για τουσ 
κλινικοφσ ελζγχουσ που αφοροφν τθν αςφάλεια και/ι τθν αποτελεςματικότθτα οριςμζνων φαρμάκων, τα 
οποία ενδζχεται να λάβει το παιδί μου/μασ ανάλογα με το εκάςτοτε ςτάδιο τθσ νόςου του. 
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(θ)Επίςθσ, επικυμϊ/οφμε να ενθμερϊνομαι/ενθμερωνόμαςτε ςχετικάμε τθ νζα γνϊςθ που αποκτάται ςτο 
πλαίςιο των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του Ευρωπαϊκοφ Μθτρϊου και Τράπεηασ Βιολογικοφ Υλικοφ 
chILD-EU, εάν θ απόκτθςι τθσ ζχει προκφψει από το βιολογικό υλικό του παιδιοφ μου/μασ και ςυμβάλλει 
ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν περαιτζρω πορεία τθσ αςκζνειασ του παιδιοφ μου/μασ. 
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(κ) Για τθν κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν ι τθ ςυλλογι περαιτζρω ςτοιχείων ιατρικοφ ιςτορικοφ, 
ςυμφωνϊ/οφμε να επικοινωνιςει μαηί μου/μασ ο αρμόδιοσ για τθν ενθμζρωςθ ιατρόσ ι το κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο μζλοσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ, είτε απευκείασ ι μζςω του οικογενειακοφ / κεράποντοσ 
ιατροφ, τθλεφωνικϊσ ι γραπτϊσ.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(ι)Συμφωνϊ/οφμε τα υπό ψευδϊνυμο δεδομζνα και δείγματα βιολογικοφ υλικοφ του παιδιοφ μου/μασ να 
κοινοποιοφνται ςτο πανεπιςτιμιο και ςε μθ εμπορικά ερευνθτικά ιδρφματα για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, 
εφόςον ςυγκατατεκοφν θ διοικοφςα επιτροπι και θ Επιτροπι Δεοντολογίασ του μθτρϊου chILD-EU.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(κ) Συμφωνϊ/οφμε τα υπό ψευδϊνυμο δεδομζνα και δείγματα βιολογικοφ υλικοφ του παιδιοφ μου/μασ να 
κοινοποιοφνται ςε ιδρφματα βιομθχανικισ ζρευνασ για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, εφόςον ςυγκατατεκοφν θ 
διοικοφςα επιτροπι και θ Επιτροπι Δεοντολογίασ του μθτρϊου chILD-EU.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(λ) Επιτρζπω/ουμε τθ χριςθ και αποκικευςθ φωτογραφιϊν (μζςω ειςαγωγισ τουσ ςτο μθτρϊοchILD-EU), οι 
οποίεσ βρίςκονται ςτον ιατρικό φάκελο του παιδιοφ μου/μασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και φωτογραφιϊν του 
προςϊπου του.  
Ναι ( )Όχι ( )  
 
(μ) Επιτρζπω/ουμε ςτθν ερευνθτικι ομάδα τθ λιψθ φωτογραφιϊν του παιδιοφ μου/μασ για το φάκελο του 
αςκενοφσ και τθν κοινοποίθςι τουσ ςτο μθτρϊο chILD-EU, ςυμπεριλαμβανομζνων και φωτογραφιϊν του 
προςϊπου του.  
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Ναι ( )Όχι( )  
 
(ν) Συμφωνϊ/οφμε να κοινοποιθκοφν οι υπό ψευδϊνυμο φωτογραφίεσ του παιδιοφ μου/μασ ςτο 
πανεπιςτιμιο και ςε μθ εμπορικά ερευνθτικά ιδρφματα για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, εφόςον θ διοικοφςα 
επιτροπι και θ Επιτροπι Δεοντολογίασ του μθτρϊου chILD-EU ςυγκατατεκοφν, με ςκοπό τθ μελζτθ 
πνευμονικϊν νοςθμάτων.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
(ξ) Συμφωνϊ/οφμε να φυλάςςονται τα δεδομζνα και τα δείγματα βιολογικοφ υλικοφ του παιδιοφ μου/μασ 
ςε περίπτωςθ κανάτου ι κατόπιν απόςυρςθσ τθσ ςυμμετοχισ του παιδιοφ μου/μασ.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
 
Σε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου φφλαξθσ των δεδομζνων και των δειγμάτων βιολογικοφ υλικοφ του 
παιδιοφ μου/μασ,επικυμϊ/οφμε να παραμείνουν υπό ψευδϊνυμο( ) ι επικυμϊ/οφμε να καταςτοφν 
ανϊνυμα( ) μετά τθν απόςυρςθ τθσ ςυμμετοχισ του παιδιοφ μου. 
 
 

*«ανϊνυμα» ςθμαίνει ότι τα αποτελζςματατθσ ζρευνασ δεν μποροφν να ςυνδεκοφν με τθν ταυτότθτα του αςκενοφσ, 
εξοφ και ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ δεν μποροφν να κοινοποιθκοφν ςτα ςυγγενικά πρόςωπα. 
 

Ζχω τθν αποκλειςτικι επιμζλεια του παιδιοφ μου (  ) 
 

 

__________,___________________________________________________________________________ 
<Τόποσ> <Ημ/νία> <1 νόμιμοσκθδεμόνασ> <ΕΠΩΝΥΜΟόνομα> <Υπογραφι> 
 
__________,___________________________________________________________________________ 
<Τόποσ> <Ημ/νία> <2 νόμιμοσκθδεμόνασ> <ΕΠΩΝΥΜΟόνομα> <Υπογραφι> 
 
 

___________________,____________________________________________________________________ 

<Τόποσ> <Ημ/νία> <Ιατρόσ που λαμβάνει τθ ςυγκατάκεςθ> <Υπογραφι> 
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Εάν ςυγκατατεκοφν περιςςότερα από δφο ςυγγενικά του αςκενοφσ πρόςωπα 

 
Για ςυγγενικά πρόςωπα: 
 
Συγγενισ 1: Βακμόσ ςυγγζνειασ: : ____________________________________ 
 
Συμφωνϊ τα προςωπικά δεδομζνα μου που αφοροφν το ιατρικό ιςτορικό μου και τα βιολογικά υλικά 
(δείγματα αίματοσ ι ςτοματικοφ επιχρίςματοσ) να ςυλλζγονται και να φυλάςςονται για ερευνθτικοφσ 
ςκοποφσ. Συμφωνϊ επίςθσ, τα εν λόγω βιολογικά υλικά να χρθςιμοποιοφνται ςτθ διενζργεια γενετικϊν 
ελζγχων (π.χ., ανάλυςθ εξονίων, γενετικι αλλθλουχία κ.λπ.). 
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
Επικυμϊ να ενθμερϊνομαι για τα αποτελζςματα των γενετικϊν ελζγχων μζςω του υπεφκυνου για τθν 
ενθμζρωςθ ιατροφ.  
Ναι ( )  Όχι ( ) 
 
Επιτρζπω τθ χριςθ και αποκικευςθ (μζςω τθσ κοινοποίθςθσ των φωτογραφιϊν μου ςτο μθτρϊο chILD-EU) 
φωτογραφιϊν που φυλάςςονται ςτον ιατρικό μου φάκελο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςϊπου 
μου.  
Ναι ( ) Όχι( )  

 
Επιτρζπω ςτθν ερευνθτικι ομάδα τθ λιψθ φωτογραφιϊν για τθ βάςθ δεδομζνων του μθτρϊου chILD-
EU,ςυμπεριλαμβανομζνων και φωτογραφιϊν του προςϊπου μου. 
Ναι ( )Όχι( )  
 
Συμφωνϊ οι υπό ψευδϊνυμο φωτογραφίεσ μου/μασ να κοινοποιοφνται ςτο πανεπιςτιμιο και ςε μθ 
εμπορικά ερευνθτικά ιδρφματα για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, εφόςον ςυγκατατεκοφν θ διοικοφςα επιτροπι 
και θ Επιτροπι Δεοντολογίασ του μθτρϊου chILD-EU. 
Ναι ( )  Όχι ( ) 

 
Ζχω το δικαίωμα να αποςφρω τθ ςυμμετοχι μου/μασ ςτο μθτρϊοchILD-EU ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ 
αιτιολόγθςθ. Κατόπιν αιτιματόσ μου/μασ, το ςφνολο των δεδομζνων και του βιολογικοφ υλικοφ που κα 
ζχει ωσ τότε ςυλλεχκεί, κα πρζπει να καταςτεί ανϊνυμο ι να διαγραφεί. 

 

 
 
__________,__________    ___________      ________________________________       _________ 
<Τόποσ>       <Ημ/νία>           <Συγγενισ 1><ΕΠΩΝΥΜΟόνομα>                                                  <Υπογραφι> 
 
___________________, _______________     _______________________________        __________ 
<Τόποσ>                         <Ημ/νία>                         <ιατρόσ που λαμβάνει τθ ςυγκατάκεςθ>    <Υπογραφι> 
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Για ςυγγενικά πρόςωπα: 
 
Συγγενισ:____ Βακμόσ ςυγγζνειασ:  ____________________________________ 
 
Συμφωνϊ τα προςωπικά δεδομζνα μου που αφοροφν το ιατρικό ιςτορικό μου και τα βιολογικά υλικά 
(δείγματα αίματοσ ι ςτοματικοφ επιχρίςματοσ) να ςυλλζγονται και να φυλάςςονται για ερευνθτικοφσ 
ςκοποφσ. Συμφωνϊ επίςθσ, τα εν λόγω βιολογικά υλικά να χρθςιμοποιοφνται ςτθ διενζργεια γενετικϊν 
ελζγχων (π.χ., ανάλυςθ εξονίων, γενετικι αλλθλουχία κ.λπ.). 
Ναι ( )Όχι ( ) 
 
Επικυμϊ να ενθμερϊνομαι για τα αποτελζςματα των γενετικϊν ελζγχων μζςω του υπεφκυνου για τθν 
ενθμζρωςθ ιατροφ.  
Ναι ( )Όχι ( ) 
 
Επιτρζπω τθ χριςθ και αποκικευςθ (μζςω τθσ κοινοποίθςθσ των φωτογραφιϊν που φυλάςςονται ςτον 

μθτρϊο chILD-EU) φωτογραφιϊν που φυλάςςονται ςτον ιατρικό μου φάκελο, ςυμπεριλαμβανομζνου και 
του προςϊπου μου.  
Ναι ( )Όχι( )  
 

Επιτρζπω ςτθν ερευνθτικι ομάδα τθ λιψθ φωτογραφιϊν για τθ βάςθ δεδομζνων του μθτρϊου chILD-
EU,ςυμπεριλαμβανομζνων και φωτογραφιϊν του προςϊπου μου. 
Ναι( )Όχι( )  
 
Συμφωνϊ οι υπό ψευδϊνυμο φωτογραφίεσ μου/μασ να κοινοποιοφνται ςτο πανεπιςτιμιο και ςε μθ 
εμπορικά ερευνθτικά ιδρφματα για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, εφόςον ςυγκατατεκοφν θ διοικοφςα επιτροπι 
και θ Επιτροπι Δεοντολογίασ του μθτρϊου chILD-EU, για τθν ζρευνα των πνευμονικϊν νοςθμάτων. 
Ναι ( )  Όχι ( ) 

 
Ζχω το δικαίωμα να αποςφρω τθ ςυμμετοχι μου/μασ ςτο μθτρϊο chILD-EU ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ 
αιτιολόγθςθ. Κατόπιν αιτιματόσ μου/μασ, το ςφνολο των δεδομζνων και του βιολογικοφ υλικοφ που κα 
ζχει ωσ τότε ςυλλεχκεί, κα πρζπει να καταςτεί ανϊνυμο ι να διαγραφεί. 
 
 
__________,__________    ___________      ________________________________          _________ 
<Τόποσ>        <Ημ/νία>        <Συγγενισ >           <ΕΠΩΝΥΜΟόνομα>                                              <Υπογραφι> 
 
__________, _______________        ________________________________                          ___________ 

<Τόποσ>         <Ημ/νία>                      <Ιατρόσ που λαμβάνει τθ ςυγκατάκεςθ>                          <Υπογραφι> 

 

 

 

 

 


