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Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat kutatási célra 
„Európai chILD Regiszter és Biobank” (chILD-EU regiszter) 

 
Kiskorú gyermek szüleinek (<18 év) 

 
 
Kedves Szülő(k), 
 
Az Ön gyermekénél egy ritka, gyermekkori interstíciális tüdőbetegség került megállapításra (angolul: 
children’s interstitial lung diseases – chILD) vagy egy olyan eltérés, mely interstíciális tüdőbetegség 
vagy krónikus interstíciális tüdőeltérés formájában jelentkezik ismeretlen kiváltó okkal.  
Arra szeretnénk megkérni gyermekét, hogy vegyen részt a kutatási projektünkben. A célkitűzésünket 
és a folyamatot alább részletezzük. A részvétel önkétes alapon működik. Kizárólag akkor kerül 
bevonásra, amennyiben Ön és gyermeke nyilatkozik beleegyezéséről.  
 
Annak érdekében, hogy erről a projektről és a lehetséges előnyeiről/hátrányairól tájékoztassuk, 
kezelőorvosa részletes megbeszélést fog folytatni Önnel.  
 
 
 
 
 
 
 
European chILD Register and Biobank, 
Kids Lung Register Foundation (KLR e.V.) 
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Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat kutatási célra 
„Európai chILD Regiszter és Biobank” (chILD-EU regiszter) 

Kiskorú gyermek szüleinek (<18 év) 
 
 

Betegtájékoztató 
 
 
Beteg neve (vezetéknév és keresztnév): __________________________________________________ 
 
 
Születési idő: _______________________________________________________________________ 
 
 
Születési hely: ______________________________________________________________________ 
 
 
A projekt rövid összefoglalása: 
Az interstíciális tüdőbetegségek gyermekekben rendkívül ritkák és sokfélék.  Annak érdekében, hogy 
a megismerjük a természetüket, a rizikótényezőket, a kialakulás okát és a terápiát, szeretnénk tárolni 
és elemezni a klinikai adatokat, az életminőségi mutatókat és biológiai mintákat a betegségben 
szenvedő gyermekek és fiatalok esetében.  Adatai biztonságban vannak, mivel az adatbázis és az 
biológiai minták szervezésének köszönhetően jogosulatlan személyek számára a betegek azonosítása 
nem lehetséges. 
Kutatási célból az Európai chILD Regiszter és Biobank irányítóbizottsága együttműködésben az Etikai 
Bizottsággal elemezni és közölni fogja az adatokat. 
 
Ki irányítja a vizsgálatot? 
A klinikai vizsgálatokat az Európai chILD Regiszter és Biobank (chILD-EU regiszter), mely a non-profit 
Kids-Lung Register Foundation (KLR e.V.) tulajdona, és számos európai egyetem részt vesz benne. A 
kutatási csoport koordinátora Prof. Dr. Matthias Griese, aki a következő címen érhető el:  
 
Prof. Matthias Griese 
Dr. von Hauner Childrens´Hospital 
University of Munich 
Lindwurmstr. 4 
80336 München 
Germany 
 
Tel ++49 89 4400 5 7871 
Fax ++49 89 4400 5 7872 
E-mail: matthias.griese@med.uni-muenchen.de 
 
 
 

mailto:matthias.griese@med.uni-muenchen.de
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Jelenleg az Európai chILD Regisztert és Biobankot számos személy és harmadik fél kezeli, együtt 
dolgozva a chILD-EU Hálózatban. Ezt a Hálózatot az Etikai Bizottság és az Adat-és Biztonságfelügyelő 
Bizottság támogatja. Ezek a bizottságok adnak tanácsot és javaslatokat a chILD-EU Regisztert 
irányítóbizottságának adatvédelmi vonatkozásokban, etikai kérdésekben a genetikai vizsgálatokra 
vonatkozóan, valamint a regiszteren alapuló klinikai vizsgálatokban és minden egyéb releváns etikai 
témakörben. Más klinikusok és kutatók szintén csatlakozhatnak az Európai chILD Regiszterhez és 
Biobankhoz, amennyiben elegendő klinikai tapasztalattal rendelkeznek. Ebben az esetben egy írásos 
beleegyezés a Kids Lung Register Foundation (KLR e.V.) és a kutatók között haladéktalanul 
szabályozza a jogaikat és a kötelezettségeiket, főleg adatvédelmi szempontból. További tájékoztatás, 
beleértve a külön a szülőknek szóló, frissített elérhetőségeket, megtalálhatók az egyesület honlapján 
(www.childeu.net). 
 
A vizsgálat tárgya 
Az Európai chILD Regiszter és Biobank célja a gyermekkori intersíciális tüdőbetegségek különböző 
fajtáinak részletes jellemzése. A már meglévő Európai Regiszterbe és Biobankba chILD páciensek 
csoportját szeretnénk toborozni, meghatározni a kimeneteli értékek eredményeit, felmérni a 
különféle alkalmazott kezeléseket, valamint részvételi lehetőséget ajánlani randomizált gyógyszeres 
beavatkozásokban való részvételre. Ez segíthet a betegség jobb megértésében, és új, hatékony 
terápiás megközelítések kifejlesztéséhez vezethet. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, az interstíciális 
tüdőbetegséggel diagnosztizált betegeken kívül az interstíciális tüdőbetegség képében jelentkező 
egyéb betegségek vagy krónikus interstíciális tüdőbetegségek ismeretlen kiváltó okkal, csakúgy, mint 
egyéb tüdőeltéréssel rendelkező betegek (krónikus bronchtis, körülírt tüdőeltérések, pulmonalis 
hipertónia) is szerepelnek a chILD EU regiszterben. A fokozott családi megjelenés hátterében álló 
genetikai eltérések, valamint a páciens családtagjainak genetikai vizsgálata – amennyiben 
beleegyeznek – is megtörténik. Ebből kifolyólag családtagok is szerepelnek a chILD EU regiszterben. 
 
GYERMEKKORI INTERSÍCIÁLIS TÜDŐBETEGSÉGGEL RENDELKEZŐ PÁCIENSEK (chILD) 
Azért, hogy a fent felsorolt célokat elérjük, gyűjtjük, tároljuk és elemezzük a klinikai adatokat és 
eredményeket, valamint az életminőségeket. Mivel a gyermek ILD-n kívül még nagyszámú alternatív 
diagnózis merül fel, gyermeke orvosának diagnózisát független szakértők is megvizsgálják egy 
interdiszciplináris értékelési folyamat során. A gyűjtött biológiai minták – ha rendelkezünk velük - (pl. 
vér, bronchoalveolaris mosófolyadék, vizelet, köpet, szájnyálkahártya-kenet, szövetminták, stb.), egy 
központi biobankban lesznek tárolva, Münchenben. Minden információt arra használunk, hogy új 
mechanizmusokat ismerjünk meg a betegség kialakulásának hátterében molekuláris szinten, továbbá 
elengedhetetlen részei az új terápiás megközelítések kifejlesztésének. A jövőbeni kutatásokhoz 
szükséges lehet, hogy a biológiai mintákban lévő sejtek még képesek legyenek sejtosztódásra. Ennek 
érdekében a biológiai minták néhány sejtjét immortalizálnunk (halhatatlanná tett) kell. Azért, hogy a 
betegség hátterében álló lehetséges kiváltó géneket azonosíthassuk, genetikai teszteket, 
génexpressziós vizsgálatokat és teljes genom szekvenálást szükséges végezni. Ha több családtagnak 
van hasonló megbetegedése, ezek a vizsgálatok a teljes családban elvégezhetők, ha minden érintett 
személy beleegyezik. Ezzel van rá mód, hogy adott egyénnél azonosítsuk ezt a genetikai információt. 
Mivel a teljes genomot vizsgáljuk, van rá esély, hogy olyan géneket találjunk, amelyek valószínűleg 
más betegséget okoznak, és amelyek nem szerepel a regiszterben. Ezeket a géneket nem várható, 
hogy megtaláljuk, mivel ezeket a géneket rendszerszinten nem elemezzük. 
Néha hasznosak lehetnek fényképek is a diagnózis megalkotásához. A tanulmány részeként meg 
fogjuk Önt kérni, hogy biztosítsa beleegyezését ahhoz, hogy a kutatócsoport hozzáférhessen a 
gyermekéről készült képekhez, melyeket a kezelőorvosa – vagy a kutatócsoport -  készít róla. Ezek a 
képek azután az egészségügyi dokumentációjával együtt kerülnek tárolásra és feltöltésre a 
regiszterbe, vagy továbbítjuk őket egyetemi és nem kereskedelmi kutató intézményekbe kutatási  
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célokra, amennyiben az chILD EU Regiszter irányítóbizottsága és etikai bizottsága beleegyezik. Ezek a 
képek egyedi tulajdonságokat ábrázolhatnak, amelyek alapján gyermeke azonosítható. Ezek között 
lehet kép az arcáról is. Ez a rész önkéntes. Ha most beleegyezését adja, ezt a későbbiekben bármikor 
visszavonhatja.  
 
Mit kell tennie 
A projektbe történő bevonás után, a következőket szükséges tennie: 

 Kitölteni egy kérdőívet gyermeke előzményeiről és rendszeres időközönként kitölteni 
életminőség-kérdőíveket. 

 Beleegyezését adni, hogy gyermeke jelenlegi kezelőorvosa kitöltsön egy kérdőívet az 
gyermeke betegségéről és elküldje nekünk. E mellett anonimizált orvosi leletek vagy 
vizsgálati eredmények is elküldésre kerülnek a chILD EU regiszterbe. 

 Beleegyezni abba, hogy gyermeke kezelőorvosa átadja nekünk a leleteket (fizikális vizsgálat 
során találtakat, vérvizsgálat, légúti endoszkópia, ultrahangleletek, légzésfunkciós 
eredmények, terheléses gyakorlatok, mellkasi Röntgen, stb.) és amennyiben van, a nagy 
felbontású komputertomográfiás vizsgálat (high-resolution computed tomography, HRCT) 
eredményeit. 

 Rutin beavatkozások során a gyermeke kezelőorvosa által gyűjtött biológiai minták 
tulajdonjogának átruházása, melyekre már nincs szükség a további kezelés során. Az általunk 
tárolni kívánt, rutin vizsgálatok és eljárások során gyűjtött biológiai minták a következők: vér, 
vizelet, köpet, szájnyálkahártya-kenet, bronchoalveolaris mosófolyadék és/vagy tüdőbiopszia 
során nyert szövetminták, beleértve a viaszba ágyazott szövetblokkokat is, és a 
tüdőtranszplantáció során eltávolított tüdőszöveti mintákat is, amelyekre már nincs szükség. 

 A beleegyező nyilatkozattal rendelkező orvosnak átruházni a gyűjtött minták tulajdonjogát, 
kizárólag kutatási célokra. A biológiai minták közül arra kérjük, hogy adjon vérmintát (kb. 10 
ml), kifejezetten erre a kutatási célra.  A szükséges vérmintát a rutin vérvétel keretein belül 
veszik le, így általában nincs szükség külön még egy szúrásra. Az információkkal kapcsolatos 
önrendelkezési jog természetesen változatlan marad a tulajdonjog átruházásával is, vagyis ha 
szeretné visszavonni a vizsgálatba történő beleegyezését, azt bármikor megteheti, és minden 
biológiai mintája hatékonyan anonimizálva lesz. 

 
A programban való részvétel előnyei 
Egy független szakértőkből álló csapat fog részletesen átnézni minden adatot, és véleményt alkotni a 
diagnózist illetően. Ha ez a vélemény más diagnózis, mint a korábban felállított diagnózis, arról 
értesíteni fogjuk gyermeke kezelőorvosát. Emellett automatikusan értesíteni fogjuk Önt klinikai 
vizsgálatokban történő részvételi lehetőségről, amennyiben lehetséges. Végezetül, Ön is profitálni 
fog a betegség eredetét illető új ismeretekből. Ha a tanulmány során fontos új felfedezéseket 
teszünk, arról értesíteni fogjuk Önt, miután az Etikai Bizottsággal egyeztettünk, és amennyiben bármi 
kétely felmerül, lesz lehetőség arra, hogy ezeket a tényezőket a gyermeke esetében egyénileg 
megvizsgáljuk. Ez vonatkozik bármelyik genetikai teszt eredményére, amennyiben Ön így szeretné. 
Ha lényeges eredményeket kapunk ezen a területen, az Etikai Bizottság, együtt az Európai chILD 
Regiszterrel és Biobankkal fog arról dönteni, hogy milyen formában értesítsük Önt és gyermekét 
ezekről az eredményekről és arról, hogy milyen egyéb kiegészítő szolgáltatást (pl. genetikai 
tanácsadás) lehet még ajánlani. 
 
EGYÉB BETEGSÉGGEL RENDELKEZŐ PÁCIENSEK 
Gyermeke lényeges klinikai adatai központilag lesznek tárolva (Münchenben). A biológiai mintákat 
rutinvizsgálat során (vér, bronchoalveolaris mosófolyadék, vizelet, köpet, szájnyálkahártya-kenet 
és/vagy szövetminta) vagy a kimondottan a kutatáshoz gyűjtjük (kizárólag vér).A chILD egyéni  
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formáinak meggyőző diagnosztikai besoroláshoz genetikai vizsgálatok és genetikai tesztek lehetnek 
szükségesek. Ez együtt a tárolt klinikai adatokkal azt a célt szolgálja, hogy meggyőző, az életkoron és 
a betegség súlyosságának fokán alapuló összehasonlítás történhessen a gyermekkori interstíciális 
tüdőbetegséggel rendelkező és az egyéb betegséggel rendelkező páciensek között. 
 
GYERMEKKORI INTERSTÍCIÁLIS TÜDŐBETEGSÉGGEL RENDELKEZŐ PÁCIENSEK HOZZÁTARTOZÓI 
SZÁMÁRA, GYAKORI CSALÁDI ELŐFORDULÁS MEGLÉTE VAGY HIÁNYA ESETÉN 
Tekintettel arra, hogy a gyermekkori interstíciális tüdőbetegségek többsége genetikailag 
meghatározottak, annak érdekében, hogy a családi halmozódást vizsgálni tudjuk, szükségünk lesz az 
Öntől származó vérre, vagy szájnyálkahártya-mintára. Egy kérdőív kitöltésére is megkérjük. Klinikai 
vizsgálat is történik, melyet az egyik orvosunk fog elvégezni, valamint légzésfunkciós vizsgálat is 
készül. A klinikai adatai, valamint a biológiai minták az adatvédelmi szempontoknak megfelelően 
ugyanúgy lesznek kezelve, mint hozzátartozóitól származók. 
 
MINDEN PÁCIENSNEK 
Gyermeke részvétele a vizsgálatban/kutatásban önkéntes alapon működik. Ön bármikor nyilatkozhat 
úgy, hogy a továbbiakban nem szeretné a részvételt, anélkül, hogy döntését megindokolná. Ez nem 
lesz negatív hatással gyermeke orvosi ellátásra, sem pedig a kezelőorvosával való kapcsolatára. 
Mindazonáltal gyermeke is kizárható a vizsgálatból. Jelenleg nem tervezünk időkorlátot a chILD-EU 
Regiszterben történő részvételre. Ha időközben visszavonja a beleegyezését, dönthet, hogy a 
létrehozott egyedi titkos azonosító törlésre kerüljön-e. Ezután az egyedi titkos azonosító és a hozzá 
tartozó adatok is törlésre kerülnek és nem lesz lehetőség a biológiai mintáinak beazonosítására. Úgy 
is dönthet, hogy minden adatot és biológiai mintát megsemmisítsünk. Az addig elvégzett elemzések 
eredményeit nem lehet törölni. 
A tanulmányban való részvétel kockázatai 
A tanulmányban való részvétellel Ön semmilyen költséget nem vállal magára. A vérminták többségét 
rutin diagnosztikai eljárások során tervezzük gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy néhány nagyon ritka 
kivételtől eltekintve, nem lesz szükség plusz tűszúrásra. Ha valamilyen különleges esetben mégis 
szükség lenne külön vérvételre, létrejöhet apró sérülés a véna szúrásának helyén, ahonnan a vérvétel 
történt. Véna szúrásakor mindig rendkívül alacsony az esélye annak, hogy tartós idegbénulás 
alakuljon ki. A teljes gyűjtött vérmennyiség nem haladja meg a 10 ml-t. 
 
Gyermeke adatai és mintái biztonságban 
A Kids Lung Register (KLR e.V.) felelős gyermekének adatai feldolgozásáért. Pillanatnyilag az Európai 
chILD Network koordinátora Prof. M. Griese a Ludwig-Maximiliam Egyetemen, Münchenben 
(elérhetőségét lsd. Fentebb). Bármikor megnézheti a koordinátor személyét és az adatfeldolgozás 
aktuális állását a konzorcium oldalát felkeresve (www.childeu.net). 
 
Adatvédelmi okokból gyermeke egészségügyi adatai (úgymint korábbi kórtörténet, kezelési 
módszerek és eredmények, életminőség-eredmények, felírt gyógyszerek) és azonosító adatai 
(úgymint név, cím és születési dátum) egymástól külön lesznek tárolva két különböző oldalon.  

 Az egészségügyi-és mintaadatok és egy központi kezelési adatbázisban kerülnek tárolásra 
egyedi titkos azonosítóval ellátva (az azonosító adatok kódszámmal vannak helyettesítve. 
Ennek köszönhetően gyermekét lehetetlen beazonosítani. Ezt a központi egészségügyi 
adatbázist a Központi Információs Iroda kezeli és irányítja a margburgi Philipps Egyetemen. 
Az ott dolgozó embereknek nincs hozzáférésük semmilyen adathoz, ami alapján azonosítani 
tudnák gyermekét. A számítógépek egy nagy biztonságú feldolgozó magánközpontban 
találhatók. Az egyedi titkosított adatokat csak a regiszterben részt vevő egyének láthatják.  

 Gyermeke azonosító adatai és ennek egyedi titkos azonosítója külön kerülnek tárolásra a 
Mainzi Egyetemen. Az ott dolgozó emberek nem férnek hozzá gyermeke adataihoz. A  

http://www.childeu.net/
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személyes adatok (elérhetőség) teljes mértékben bizalmasan lesznek kezelve. Az 
elérhetőségére azért van szükség, hogy a későbbiekben tájékoztathassuk Önt a lényeges  
eredményekről és más klinikai tanulmányokban való részvételi lehetőségről, amennyiben 
beleegyezik. Csak abban az esetben keressük meg, ha az Etikai Bizottság és a chILD EU 
Regiszter irányítóbizottsága ezt megszavazza. 

 
Csak nagyon korlátozott számú ember férhet hozzá az gyermeke adataihoz. Ezeket az embereket 
titoktartási kötelezettség köti. Az adatok védve vannak az illetéktelen hozzáféréstől és kizárólag 
kutatási célra felhasználhatók.  
Minőségbiztosítási célból úgynevezett megfigyelők rövid időre hozzáférhetnek gyermeke adataihoz. 
A megfigyelőket titoktartási kötelezettség köti.  
A beküldött biológiai mintákat központilag gyűjtik a Müncheni Egyetemen, Prof. Griese felügyelete 
alatt és ennek a kutatási szervezetnek keretein belül történő felhasználása tervezett tudományos 
vizsgálatokban. Gyermeke mintáit központilag tároljuk és dolgozzuk fel, egyedi titkos azonosítóval 
ellátva, egy orvosi biobankban. 
Azért, hogy bizonyos tudományos kérdéseket megvizsgálhassunk, szükséges lehet az egyedi 
titkosítóval ellátott adatai átadására másoknak. Az adatok átadásáról a Regiszter irányítóbizottsága 
dönt, miután megvitatta a chILD EU Etikai Bizottságával. 
A Kids Lung Register Alapítvány (KLR e.V.) biztosítja gyermekének adatai és biológiai mintái hosszú 
távú tárolását a chILD EU Regiszterben. A döntések, folyamatok és a chILD EU Regiszter szervezését a 
Regiszter igazgatási bizottsága végzi, melyet az általános gyűlésen választanak évente egyszer. 
Gyermeke gyűjtött adatairól bármikor kérhet tájékoztatást. Joga van javítani a hibákat, visszavonni a 
beleegyezését személyes adatainak feldolgozását illetően, illetve bármikor kérheti adatai törlését, 
amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik. 
Ha kilép a tanulmányból, vagy ha a kutatási projekt leáll, nem gyűjtünk több adatot vagy biológiai 
mintát. Ön dönti el, hogy az addig meglévő adatokat és biológiai mintákat teljesen anonimizálni 
(egyedi titkos azonosító és az azonosító adatok törlésre kerülnek) vagy pedig véglegesen 
megsemmisíteni kívánja. A publikált vizsgálatok nem fognak személyes utalást tartalmazni. 
 
 
_________________________________________________________  
A nyilatkozattételre jogosult szülő/gondviselő neve nyomtatott betűkkel  
 
 
_________________________________________   __________________________  
A nyilatkozattételre jogosult szülő/gondviselő aláírása  Dátum (a nyilatkozattételre jogosult 

szülő/gondviselő kézírásával)  
 
________________________________________________________________  
A nyilatkozattételre jogosult szülő/gondviselő kapcsolata a vizsgálati résztvevővel  
 
 
___________________________________________  
A tájékoztatást végző orvos neve nyomtatott betűkkel  
 
 
___________________________________________   __________________________  
A tájékoztatást végző orvos aláírása  Dátum (a tájékoztatást végző orvos 

kézírásával)   
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Nyilatkozat tájékozott beleegyezésről 
Kiskorú gyermek szüleinek (<18 év) 

 
 
Páciens neve (vezetéknév, keresztnév): __________________________________________________ 
 
Születési dátum: ____________________________________________________________________  
 
Születési hely: ______________________________________________________________________ 
 
(Az eredeti nyilatkozatot a vizsgálatot végző orvosnál marad; a szülő egy másolatot kap. A szülőnél a szülői tájékoztató 
marad.) 
 

A tájékoztató, amit kaptam, átfogó tájékoztatást nyújtott a klinikai vizsgálatot illetően, amelybe 
bevonnak. 
 
A mai napon ______________ (dátum)___________ órakor (idő), Dr. _____________________, aki 
az alábbi ___________________ telefonszámon elérhető, részletes felvilágosításban részesített. 
 
A felvilágosítás gondosan kitért a részletekre a tartalmat és a tanulmány gyakorlati kivitelezését 
illetően, az előnyök mértékéről, a várható kockázatokról és törekvésekről, az adatvédelemről és a 
biztosításról, valamint a javaslatokról az beleegyezésem/beleegyezésünk bármely időpontban 
történő visszavonásáról. 
 
Kiegészítő tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 
 
 

 

 

 

 

 
 
Volt lehetőségünk/lehetőségem kérdéseket feltenni. A kérdéseimre teljeskörű és jól érthető 
válaszokat kaptam. Megkaptuk/megkaptam a szülőknek szóló írásos tájékoztatót a fent említett 
tanulmányi/kutatási projektről, valamint a „Nyilatkozat tájékozott beleegyezésről” egy aláírt 
másolatát megkaptam. Elolvastuk/elolvastam és megértettük/megértettem mindkét dokumentumot. 
Elegendő idő és nyugodt körülmények álltak rendelkezésemre, hogy eldöntsem, szeretnék-e részt 
venni. Jelenleg nincsenek további kérdéseim. 
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Ezennel kijelentjük/kijelentem, hogy gyermekem részt vesz a fent említett vizsgálatban és 
kutatásban. Felvilágosítottak, hogy gyermekünk/gyermekem részvétele önkéntes alapon működik, 
valamint hogy a vizsgálatban/kutatásban való részvétel nem jár semmilyen negatív következménnyel, 
és hogy jogunk/jogom van a részvételem leállításához bármikor, indoklás nélkül. 
 
Beleegyezünk/beleegyezem a gyermekem egészségügyi állapotát illető információk és a biológiai 
mintái gyűjtésébe, tárolásába, feldolgozásába és átadásába az „Európai chILD Regiszter és Biobank” 
melyet a szülői tájékoztatás megfogalmaz és leír. 
 
Beleegyezünk/beleegyezem, hogy a helyi és külföldi felügyelő hatóságok és a szponzorok 
felhatalmazott munkatársai hozzáférhetnek gyermekem személyes adataihoz ellenőrző 
kötelezettségeikből kifolyólag. Ezeket a személyeket titoktartási kötelezettség védi. Adatvédelmi 
jogaimról tájékoztattak. Betegségem ritka előfordulására való tekintettel beleegyezem a nem 
meghatározott idejű tárolásba. 
 
 
 
_____________________, ____________________, ___________________________ 
               <Hely>                                 <Dátum>                                Beteg/Gondviselő 
 

Ezennel nyilatkozunk/nyilatkozom, hogy gyermekünk/gyermekem minden biológiai mintáinak 

tulajdonjogát, melyeket az eddigi kezelőorvosai ________________________________ (nevek) 

gyűjtöttek, és minden, a későbbiekben gyűjtött biológiai minta tulajdonjogát átruházzuk/átruházom 

a chILD EU Regiszter és Biobank vizsgálatra vonatkozó beleegyező nyilatkozattal rendelkező orvosra. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Beleegyezünk/beleegyezem a gyermekünktől/gyermekemtől származó biológiai minták sejtjeinek 

immortalizációjába. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Függetlenül a tanulmányban való részvételtől, beleegyezünk/beleegyezem a 

gyermekünktől/gyermekemtől származó biológiai minták genetikai vizsgálataiba. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Beleegyezünk/beleegyezem, hogy a múltban és a jövőben folytatott diagnosztikai vizsgálatok és a 

genetikai vizsgálatok eredményei elérhetők legyenek a regiszterben. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Ezennel nyilatkozunk/nyilatkozom, hogy megfelelő módon szeretné(n)k értesülni minden ismeretről, 

ami gyermekünk/gyermekem biológiai mintáinak új és lényeges genetikai vizsgálatából származik. 

Igen ( ) Nem ( ) 
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Ezennel nyilatkozunk/nyilatkozom, hogy szeretné(n)k tudni bizonyos gyógyszerek 

biztonságosságát/hatékonyságát illető klinikai vizsgálatokról, melyeket alkalmazása gyermekem 

betegségében is megfontolandó. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Szeretné(n)k tájékoztatást kapni az új ismeretekről, melyek az Európai chILD Regiszter és Biobank 

kutatásának keretein belül felmerülnek, amennyiben ezekhez gyermekem biológiai mintáiból jutottak 

és további következtetések levonhatók belőlük betegségnek lefolyását illetően. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Beleegyezünk/beleegyezem, hogy gyermekünk/gyermekem egyedi titkosított azonosítóval ellátott 

adatait és biológiai mintáit, melyek tőle származnak, elküldjék ipari kutató intézményekbe kutatási 

célokra, amennyiben ebbe az irányítóbizottság és a chILD EU Regiszter etikai bizottsága is 

beleegyezik. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Beleegyezünk/beleegyezem, hogy felhasználják az egészségügyi dokumentációmban szereplő 

képeket, akkor is, ha azok gyermekem arcáról készültek. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Beleegyezünk/beleegyezem, hogy a vizsgálatot végző csapat képeket készítsen 

gyermekünkről/gyermekemről az adatbázis számára, beleértve az arcáról készült képeket is. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Beleegyezünk/beleegyezem, hogy gyermekem egyedi titkosított azonosítóval rendelkező képeit, 

beleértve az arcáról készült képeket is, elküldjék egyetemek és nem kereskedelmi kutatási 

intézmények számára kutatási célokra, amennyiben ebbe az irányítóbizottság és a chILD EU Regiszter 

etikai bizottsága is beleegyezik. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Beleegyezünk/beleegyezem, hogy gyermekem adatai és biológiai mintái a regiszterben maradjanak 

haláleset esetén is. 

Igen ( ) Nem ( ) 

Amennyiben beleegyezünk/beleegyezem gyermekünk/gyermekem adatainak és biológiai mintáinak 

tárolásába, úgy ezek 

Egyedi titkos azonosítóval legyenek ellátva ( )  anonimizálva ( ) 

(Ahol az anonimizált azt jelenti, hogy a kutatási eredmények nem visszavezethetők a pácienshez, így esetleg fontos 

információk nem adhatók át családtagoknak.) 
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_________________________________________________________  
A nyilatkozattételre jogosult szülő/gondviselő neve nyomtatott betűkkel  
 
 
_________________________________________   __________________________  
A nyilatkozattételre jogosult szülő/gondviselő aláírása  Dátum (a nyilatkozattételre jogosult 

szülő/gondviselő kézírásával)  
 
________________________________________________________________  
A nyilatkozattételre jogosult szülő/gondviselő kapcsolata a vizsgálati résztvevővel  
 
 
___________________________________________  
A tájékoztatást végző orvos neve nyomtatott betűkkel  
 
 
___________________________________________   __________________________  

A tájékoztatást végző orvos aláírása   Dátum (a tájékoztatást végző orvos 

kézírásával) 

 

 


