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Pacjent< 18 roku życia 

 
 
 
 
 

Szanowni Rodzice, 
 
U Waszego dziecka rozpoznano dziecięcą chorobę śródmiąższową płuc lub jest w grupie pacjentów u 
których rozpoznano inną chorobę płuc, która spełnia kryteria włączenia do  Europejskiego Rejestru i 
Biobanku chILD (w celu porównania do dziecięcych chorób śródmiąższowych płuc). Chcielibyśmy 
poprosić Was i Wasze dziecko o wyrażenie zgody na udział w tym projekcie. 
 
Cele badania oraz procedura badania zostaną przedstawione w dalszej części Informacji dla Pacjenta. 
Udział w badaniu jest dobrowolny, oznacza to, że zostaniesz włączony do badania tylko po wyrażeniu 
zgody na swój udział.  
 
Lekarz w związku z chorobą Waszego dziecka przeprowadzi z Wami szczegółową rozmowę podczas 
której poinformuje o Projekcie Badawczym i możliwych korzyściach a także ryzyku związanym z Waszym 
udziałem w badaniu. Chcielibyśmy poprosić się o przeczytanie umieszczonych poniżej informacji przed 
rozmową z lekarzem. To pozwoli Wam zapoznać się bliżej ze szczegółami dotyczącymi udziału w 
projekcie. W razie wątpliwości lub jakichkolwiek niejasności proszę przedstawić je w czasie rozmowy z 
lekarzem prowadzącym. 
 
 
 
 
 
Europejski Rejestr i Biobank (chILD-EU ), 
Fundacja Dziecięcych Chorób Płuc (KLR e.V.) 
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“Europejski Rejestr i Biobank Dziecięcych Chorób Śródmiąższowych Płuc 

(rejestr chILD-EU ) 
 

 
Informacja dla rodziców osoby nieletniej (< 18 roku życia) 

 

Pacjent (Imię i nazwisko): 

Data urodzenia:  

Miejsce urodzenia:  

 
 
Streszczony opis projektu 
W celu dokładnego zbadania naturalnego przebiegu, czynników ryzyka, interwencji leczniczych i przyczyn 
rozwoju śródmiąższowych chorób płuc, jeśli wyrazisz zgodę na Wasz udział, będziemy analizować objawy 
występujące u Waszego dziecka, oceniać jakość życia, dane kliniczne, a także badać materiał biologiczny 
pobrany od niego. Wszystkie uzyskane w trakcie badania dane będą przechowywane. Sposób 
przechowywania danych i materiału biologicznego został ustalony i określony w umowie. Po włączeniu 
do bazy  odpowiedniej ilości pacjentów, Europejski Rejestr i Biobank Dziecięcych Chorób 
Śródmiąższowych Płuc przy współpracy z Komisją Etyczną oceni i opublikuje wyniki. Twoje dane są 
chronione w taki sposób ażeby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do Twoich danych i 
materiału biologicznego. 
W dalszej części wyjaśnimy szczegółowo na czym będzie polegał projekt. 
 
 
Kto prowadzi to badanie? 
Europejski Rejestr i Biobank Dziecięcych Chorób Śródmiąższowych Płuc (chILD-EU register), założony 
przez fundację non-profit - Fudacja Rejestru Dziecięcych Chorób Płuc (KLR e.V.) zajmuje się 
prowadzeniem tego badania. W skład Europejskiego Rejestru i Biobanku Dziecięcych Chorób 
Śródmiąższowych Płuc wchodzi reprezentacja kilku europejskich uczelni. Koordynatorem tego badania 
jest Prof. Matthias Griese, którego dane kontaktowe umieszczono poniżej: 
 
 Prof. Matthias Griese 
 Dr. von Hauner Childrens´Hospital 
 University of Munich 
 Lindwurmstr. 4  
 80336 München  
 Germany 
 Tel ++49 89 5160 7871  
 Fax ++49 89 5160 7872  
 e-mail: matthias.griese@med.uni-muenchen.de 

mailto:matthias.griese@med.uni-muenchen.de
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Obecnie Europejski Rejestr i Biobank Dziecięcych Chorób Śródmiąższowych Płuc jest zarządzany przez 
wiele stron i osób trzecich, pracujących razem w sieci chILD-EU.  
Należą do nich m.in. Prof. Andy Bush, Royal Brompton Hospital London, Anglia, Prof. Angelo Barbato, 
University of Padova, Prof. Annick Clement, Prof Jacques de Blic, Prof. Ralph Epaud, cała trójka 
reprezentuje University of Paris, National Reference Center for rare lung diseases, Gisela Antony, 
Philipps-University Marburg, Prof. Lutz Goldbeck, University of Ulm, Prof. Matthias Griese, University of 
Munich, Dr. Kai Kronfeld, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Dr. Nicolaus 
Schwerk, Hannover Medical School, Prof. Nural Kiper, Hacettepe University, Ihsan Dogramaci Childrens’ 
Hospital, Ankara and Dr. Steve Cunningham, University of Edinburgh. Komitet Zarządzający Rejestrem 
Dziecięcych Chorób Śródmiąższowych Płuc jest wspierany w swoich pracach przez Komisję  Etyki  oraz 
Radę Bezpieczeństwa i Monitorowania Danych pod kierownictwem prof. Peter Propping, University 
Clinic Bonn, Niemcy. 
Rada udziela wskazówek komitetowi zarządzającemu Rejestrem Dziecięcych Chorób Śródmiąższowych 
Płuc we wszystkich aspektach ochrony danych, zagadnieniach etycznych dotyczących badań 
genetycznych, w prowadzeniu badania klinicznego opierającego się na bazie danych oraz wszystkich 
innych istotnych zagadnieniach etycznych. 
Inni lekarze i naukowcy mogą także dołączyć się do Europejskiego Rejestru i Biobanku Dziecięcych 
Chorób Śródmiąższowych Płuc, jeżeli posiadają wystarczające doświadczenie kliniczne w tym zakresie. 
W takiej sytuacji pisemne porozumienie pomiędzy Fundacją Rejestru Dziecięcych Chorób Płuc ( KLR eV ) 
i naukowcem reguluje jego/jej prawa i obowiązki, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych. 
 
Szersze informacje, również informacje przygotowane specjalnie dla pacjentów oraz zaktualizowane 
dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia (www.childeu.net) 
 

Cele badania 
Podstawowym celem Europejskiego Rejestru i Biobanku Dziecięcych Chorób Śródmiąższowych Płuc, w 
którym zachęcamy Was i Wasze dziecko do udziału, jest szczegółowe określenie naturalnego przebiegu i 
skuteczności leczenia różnych postaci dziecięcych chorób śródmiąższowych płuc; w związku z tym 
szczególnie dzieci z monogenowym podłożem choroby śródmiąższowej płuc, dzieci u których 
przeprowadzono biopsję płuc w związku rozsianą śródmiąższową chorobą płuc (DPLD), zwane również 
dziecięcą chorobą śródmiąższową płuc, dzieci z potwierdzoną rodzinną chorobą śródmiąższową płuc 

oraz wszyscy pacjenci z rozsianą chorobą śródmiąższową płuc związaną z zaburzeniami surfaktantu będą 
włączeni do badania. 
 
Naszym celem jest utworzenie wspólnej europejskiej bazy i biobanku, do której będą rekrutowani i 
rozdzieleni do poszczególnych grup pacjenci z dziecięcą chorobą śródmiąższową płuc. W ramach 
projektu będziemy oceniać skuteczność różnych metod leczniczych i zaproponujemy udział w 
randomizowanych interwencjach leczniczych. 
 
W dalszej perspektywie rejestr chILD-EU ma na celu lepsze poznanie choroby- w tym również Waszego 

dziecka choroby. Mamy nadzieję, że umożliwi to opracowanie nowych i skutecznych metod leczenia . 
Aby osiągnąć ten cel do rejestru chILD-EU włączymy również pacjentów z innymi chorobami płuc 
( tj. przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zaburzenia ogniskowe, nadciśnienie płucne i inne ). 
 
W celu identyfikacji podłoża genetycznego choroby w przypadku rodzinnego występowania dziecięcych 
chorób śródmiąższowych płuc planowane są również badania genetyczne u członków rodziny. 
W związku z tym, członkowie rodziny zostaną również włączeni do rejestru chILD-EU. 
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DLA PACJENTÓW Z DZIECIĘCĄ CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC (chILD) 
 
Aby osiągnąć opisany wyżej cel, poprosimy Cię o wypełnienie kwestionariuszy zawierających 
szczegółowe pytania dotyczące zdrowia Waszego dziecka i jego jakości życia. W sposób 
usystematyzowany będziemy również zbierać dane kliniczne uzyskane w trakcie rutynowych badań 
diagnostycznych. Dane te będą przechowywane w centralnie bazie zarządzanej w naszym imieniu.  
W związku z istnieniem kilku chorób w diagnostyce różnicowej dziecięcych chorób śródmiąższowych 

płuc, chcielibyśmy uzyskać potwierdzenie rozpoznania postawionego przez Twojego lekarza przy udziale 
niezależnego interdyscyplinarnego zespołu ekspertów.  
W celu dokładnego poznania przebiegu choroby Waszego dziecka, w trakcie trwania badania będziemy 
Ci zadawać te same pytania kilkakrotnie. 
Podczas badań cząstkowych poprosimy Cię o bezpośrednie wprowadzenie danych dotyczących objawów 
i przebiegu klinicznego choroby Waszego dziecka. Materiał biologiczny pobrany od dziecka tj. krew, 
popłuczyny oskrzelowe, mocz, plwocinę, wymazy z policzków i/lub tkanki, w ramach rutynowych badań 
diagnostycznych lub w związku z badaniami naukowymi będziemy przechowywać w Centralnym 
biobanku w Monachium. Materiał biologiczny i dane kliniczne będą wykorzystane w celu poznania 
mechanizmów rozwoju choroby na poziomie molekularnym, co jest niezbędne w procesie 
opracowywania nowych metod leczniczych. W przyszłych projektach badawczych może okazać się 
niezbędne posiadanie komórek zdolnych do mitozy. W związku z tym chcielibyśmy immortalizować 
komórki z pobranego od Waszego dziecka materiału biologicznego. 
Planujemy również wykonać badania genetyczne z oceną ekspresji genów w próbkach krwi w celu 
identyfikacji czynników, które umożliwiłyby diagnostyczną klasyfikację choroby za pomocą badania krwi. 
W przypadku występowania kilku przypadków choroby śródmiąższowej w obrębie jednej rodziny, w celu 
identyfikacji genów odpowiedzialnych za jej wystąpienie, wykorzystamy nowoczesne metody diagnostyki 
genetycznej. 
Może się okazać, że wyniki tych badań będą miały istotne znaczenie dla Waszego dziecka, Was oraz 
Waszych bliskich. 
Na przykład wykrycie mutacji, jako przyczyny choroby Waszego dziecka umożliwi zbadanie Was i 
Waszych krewnych chorujących na chorobę śródmiąższową płuc pod kątem obecności tej mutacji. Samo 
rozpoznanie mutacji nie umożliwi automatycznie leczenia choroby. 
Wykrycie konkretnej mutacji genetycznej będzie umożliwiało opracowanie terapii celowanej, z której 
również  możecie skorzystać. 
Prawdopodobnie w przebiegu badania poznamy jeden lub kilka czynników wpływających na przebieg 
choroby. W takiej sytuacji przebieg choroby Waszego dziecka mógłby być bardziej przewidywalny, co 
może być szczególnie istotne w sytuacji planowania np. przeszczepu płuc. Jednocześnie jesteśmy 
świadomi, że informacje te mogą być dla Was obciążające w sytuacji, gdy wyniki okażą się niezbyt 
pozytywne i nadal będzie brakowało możliwości terapeutycznych. 
Mamy nadzieję, że uda nam się włączyć co najmniej 500 pacjentów z chorobą Waszego dziecka do bazy 
chILD-EU w ciągu najbliższych 3 lat. Im więcej pacjentów wyrazi zgodę na uczestnictwo w rejestrze 
chILD-EU, tym bardziej wartościowe będą wyniki badania i większa szansa na lepsze poznanie Twojej 
choroby I opracowanie nowych metod terapeutycznych. 
 
O co Cię prosimy? 
Podlega wyrażeniu. Po włączeniu do badania, będziemy Cię prosić o: 

 Wypełnienie szczegółowego kwestionariusza dotyczącego wywiadu chorobowego oraz jakości 
życia, którego wypełnienie zajmie ok. 1 godzinę 

 Wyrażenie zgody na udostępnienie nam istotnych danych klinicznych uzyskanych przed i po 
włączeniu do badania (wyników badania przedmiotowego, wyników badań krwi, wyników 
bronchoskopii, wyników badań ultrasonograficznych, wyników badań czynnościowych płuc, 
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badań wysiłkowych, zdjęć radiologicznych itd.) oraz na przesłanie nam obrazów z tomografii 
komputerowej wysokiej rozdzielczości. 

 Przekazanie prawa własności próbek, które były pobrane dziecku w trakcie rutynowych badań 
diagnostycznych przez lekarza prowadzącego, które nie są już potrzebne dla celów 
diagnostycznych. Wśród próbek pobranych podczas rutynowych badań, które chcielibyśmy 
przechowywać w centralnym biobanku są krew, mocz, plwocina, wymazy śluzówki z policzków, 
popłuczyny z dróg oddechowych i /lub tkanki pobrane w czasie biopsji płuc oraz bloczki 
parafinowe, które nie będą już przydatne dla celów diagnostycznych 

 Prosimy Was również o wyrażenie zgody na oddanie i przekazanie nam na własność próbek krwi, 
które będą pobrane w ramach tego badania od Waszego dziecka przez lekarza, który odbiera od 
Was świadomą zgodę. Chcielibyśmy poprosić o wyrażenie zgody na pobranie u dziecka próbki 
krwi (ok. 10 ml) do badań przeprowadzanych w ramach tego projektu. Próbki krwi zostaną 
pobrane w trakcie rutynowych badań diagnostycznych, a więc dodatkowe nakłucie żyły nie 
będzie konieczne. Pobrania krwi będą wykonywane kilka razy w przebiegu badania. Prawo do 
samostanowienia nie zostaje naruszone w wyniku przeniesienia własności, to znaczy, jeżeli 
będziesz chciał cofnąć zgodę na udział w tym badaniu możesz zrobić to w dowolnym czasie. 
Wszystkie materiały biologiczne będą skutecznie chronione i pozostaną anonimowe. 

 Po włączeniu do rejestru chILD-EU, będziemy Cię zapraszać wraz z dzieckiem w regularnych 
odstępach czasu (najlepiej raz na 3 miesiące, ale co najmniej 1 raz w roku) i poprosimy o 
wypełnienie innego kwestionariusza, którego wypełnienie zajmie Ci ok. 15 minut i który będzie 
zawierał pytania odnośnie tematów poruszanych w poprzedniej ankiecie, jak również pytania o 
aktualną jakość życia. 

 Wyrażenie zgody, żeby lekarz, który przyjmuje od Was zgodę na udział w badaniu wypełnił 
kwestionariusz i przekazał go nam, po to ażeby możliwe było opisanie przebiegu choroby dziecka 

jak najbardziej szczegółowo. Ponadto listy z danymi klinicznymi oraz wyniki badań 
laboratoryjnych będą wysyłane do rejestru chILD-EU. 

 Wyrażenie zgody, żeby lekarz, który przyjmuje od Was zgodę na udział w badaniu przekazał nam 
zdjęcia z tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości waszego dziecka. 
 

Korzyści z udziału w badaniu 
 
Udział w badaniu nie daje żadnych natychmiastowych korzyści. Jednak już na samym początku pewną 
korzyścią będzie potwierdzenie rozpoznania przez niezależny zespół ekspertów, co wiąże się z większą 
pewnością dotyczącą rokowania. Jeżeli niezależny zespół ekspertów oceni, że inne rozpoznanie jest 
prawdopodobne Twój lekarz prowadzący zostanie o tym powiadomiony. Ponadto pacjenci biorący udział 
w rejestrze chILD-EU i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji, będą informowani o możliwości 
wzięcia udziału w badaniu klinicznym, jeżeli spełnią oni kryteria włączenia do badania. Jeżeli będziesz 
sobie tego życzył, będziesz mógł uzyskać wiedzę dotyczącą choroby dziecka uzyskaną w przebiegu 
badania. Jeżeli zdobędziemy nową wiedzę na temat choroby dziecka, po konsultacji z Komisją Etyczną, 
będziesz o tym natychmiast informowany i w razie jakichkolwiek wątpliwości zaproponujemy Wam 
indywidualne badania. Dotyczy to również wyników badań genetycznych, jeżeli wyrażono zgodę na takie 
badania i chcecie być poinformowany o jego wynikach. W sytuacji, gdy wyniki tych badań będą miały dla 
Was istotne znaczenie, Komisja Bioetyczna wraz z komitetem zarządzającym Europejskiego Rejestru i 
Biobanku Dziecięcych Chorób Śródmiąższowych Płuc zadecyduje o tym w jaki sposób poinformować Was 
o wynikach i jakie dodatkowe usługi możemy Wam zaproponować (poradnictwo genetyczne). 
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DLA PACJENTÓW Z INNYMI CHOROBAMI 

W przeciwieństwie do pacjentów ze zdiagnozowanym chILD, od Państwa planujemy zebrać jedynie 
ograniczone, istotne dane kliniczne dotyczące choroby Waszego dziecka. Jeżeli będzie to możliwe, 
chcielibyśmy przechowywać w centralnym banku (zlokalizowanym w Monachium) materiał biologiczny 
pobrany od dziecka podczas rutynowych badań (taki jak krew, popłuczyny z dróg oddechowych, mocz, 
plwocina, wymazy z jamy ustnej i/lub próbki pobranych podczas biopsji tkanek) lub też materiał pobrany 
specjalnie do celów badawczych (dotyczy to jedynie próbek krwi). W celu określenia czynników 
pozwalających na klasyfikację postaci chILD występujących u różnych pacjentów na podstawie badania 
próbek krwi, zostaną przeprowadzone badania genetyczne oraz badania ekspresji genów. Wyniki tych 
badań zostaną połączone z uzyskanymi danymi klinicznymi. Dzięki jednolitym grupom wiekowym oraz 
skali zaawansowania choroby, pozwoli to na porównanie danych pacjentów z chILD  i pacjentów z innymi 
chorobami.  
 

DLA CZŁONKÓW RODZINY PACJENTA Z chILD, NIEZALEŻNIE OD CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA CHORÓB 

PŁUC W RODZINIE 

Zgodnie z obecną wiedzą większość przypadków chILD wiąże się z genetycznym obciążeniem. W celu 
identyfikacji czynników genetycznych odpowiedzialnych za występowanie tych chorób w Państwa 
rodzinie, będziemy potrzebować pobranej od Państwa próbki krwi lub wymazu z błony śluzowej jamy 
ustnej. Będziemy również prosić Państwa o wypełnienie kwestionariusza dla pacjentów, poddanie się 
badaniu lekarskiemu, które przeprowadzone zostanie przez jednego z naszych pracowników, oraz 
wykonanie jednego z badań czynnościowych układu oddechowego. Uzyskane od Państwa dane 
medyczne oraz materiał biologiczny zostaną użyte w taki sam sposób, jak dane oraz materiał uzyskany 
od członków Państwa rodziny. 
 
DLA WSZYSTKICH PACJENTÓW 
 
Udział w tym badaniu/projekcie naukowym jest dobrowolny. W dowolnym momencie, bez podawania 
przyczyny, mogą Państwo zrezygnować ze swojego udziału w badaniu, co w żaden sposób nie będzie 
miało wpływu na oferowaną Państwu opiekę medyczną oraz relacje z opiekującym się Państwem 
lekarzem. Jednakże mogą Państwo zostać wyłączeni z badania, jeżeli będzie to konieczne z medycznych 
lub organizacyjnych przyczyn. 
Ponieważ zależy nam na zarejestrowaniu wszystkich faz rozwoju choroby, obecnie nie przewidujemy 
wprowadzenia żadnych limitów czasowych  dotyczących możliwości udziału w rejestrze chILD-EU. 
 

Ryzyko związane z uczestnictwem w tym badaniu 
Udział w tym badaniu nie wiąże się z ponoszeniem przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
Większość próbek krwi zostanie pobrana od Waszego dziecka w trakcie rutynowych badań. Dlatego też, 
poza wyjątkowymi sytuacjami, żadne dodatkowe nakłucie naczyń nie powinno być konieczne, a w 
związku z tym Wasze dziecko nie powinno ponosić żadnego dodatkowego ryzyka związanego z tą 
procedurą. We wspomnianych powyżej sytuacjach wyjątkowych, jeżeli będzie koniecznie pobranie od 
Państwa dziecka próbki krwi wyłącznie w celach badawczych, w miejscu nakłucia naczynia może pojawić 
się wylew podskórny (siniak). Całkowita objętość pobranych od próbek krwi nie będzie przekraczać 10 
ml.  
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Uzyskane od Państwa dane oraz materiał biologiczny zostaną zabezpieczone 
Ośrodkiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Waszego dziecka jest Uniwersytet Ludwig-
Maximilians w Monachium, w którym pracuje Prof. M. Griese, koordynator European chILD Network 
(dane kontaktowe zostały podane powyżej). Zgodnie z zawartą umową, miejsce przetwarzania danych 
może zostać przeniesione do innego ośrodka biorącego udział w chILD-EU. W chwili obecnej nie jest to 
przewidywane. Aktualne miejsce przetwarzania danych można w każdej chwili sprawdzić na stronie 
internetowej (www.childeu.net). 
Ze względu na ochronę danych, dane medyczne i osobowe Państwa dziecka  (w szczególności imię, 
nazwisko, adres oraz data urodzenia) będą przechowywane osobno w dwóch różnych miejscach tak, aby 
nie była możliwa identyfikacja Waszego dziecka na podstawie jego danych medycznych: 

 Wymienione powyżej istotne dane medyczne, takie jak historia choroby, stwierdzone 
nieprawidłowości, metody leczenia, wyniki leczenia, ocena jakości życia, przepisane leki oraz 
uzyskany materiał biologiczny przechowywane będą w centralnej bazie leczniczej w postaci 
zakodowanej (dane pozwalające na identyfikację dziecka, w szczególności imię i nazwisko oraz 
adres, zostaną zastąpione przez specjalnie zakodowany numer). Centralna baza lecznicza 
zarządzana jest w naszym imieniu przez prywatne centrum komputerowe, regularnie 
poddawane kontroli przez Centralne Biuro Informacji Uniwersytetu Philips w Marburgu. 
Gwarantujemy utrzymanie odpowiedniego standardu ochrony i bezpieczeństwa danych. 

 Dane pozwalające na identyfikację Waszego dziecka oraz przyznany jemu kod numeryczny 
przechowywane będą na Uniwersytecie w Giessen, to jest w innym miejscu niż dane medyczne. 
Dane osobowe traktowane będą jak dane poufne. Ich dane kontaktowe potrzebne będą w celu 
poinformowania Was o istotnych wynikach wykonanych przez niezależnych ekspertów badań lub 
badaniach przeprowadzonych w ramach tego projektu, a także o możliwościach wzięcia udziału 
w innych badaniach klinicznych (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę). 

Jedynie ograniczona grupa osób, zobowiązana do zachowania tajemnicy, będzie miała dostęp do danych. 
Dane zostaną zabezpieczone przed nielegalnym dostępem i mogą zostać użyte jedynie w celach 
związanych z projektem badawczym. Jedynie ograniczona grupa osób, zobowiązana do zachowania 
tajemnicy, będzie miała dostęp do danych. Dane zostaną zabezpieczone przed nielegalnym dostępem i 
mogą zostać użyte jedynie w celach związanych z projektem badawczym. Dane kontaktowe Waszego 
dziecka przechowywane w Griessen będą dostępne jedynie dla małej grupy pracowników. Dostęp ten 
będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej, której przewodniczy niezależny 
ekspert (patrz powyżej) w porozumieniu z komitetem zarządzającym Europejskim Rejestrem i 
Biobankiem chILD. Dane kontaktowe Waszego dziecka nie będą przenoszone do żadnego innego miejsca, 
czy ośrodka. 

Osoby przeprowadzające kontrolę jakości mogą otrzymać ograniczony czasowo dostęp do danych. 
Również w takiej sytuacji konieczna będzie zgoda komitetu zarządzającego rejestrem, a osoby 
dopuszczone do wglądu do danych osobowych obowiązuje zachowanie tajemnicy. 
Krew, popłuczyny z dróg oddechowych i/lub fragmenty tkanek będące materiałem biologicznym 
pobranym od Waszego dziecka zbierane będą na Uniwersytecie w Monachium i poddane badaniom w 
obrębie tego stowarzyszenia naukowego. Materiał biologiczny będzie przechowywany i badany w formie 
zaszyfrowanej, oznaczony kodem numerycznym. Dane dotyczące próbek będą przechowywane w 
centralnej bazie leczniczej pod odpowiednim numerem. 
Aby odpowiedzieć na niektóre pytania kliniczne, konieczne może być przekazanie pobranego od dzieckaa 
materiału biologicznego oraz danych medycznych innym ośrodkom. Także w takim przypadku 
przekazane zostaną zakodowane próbki. Komitet zarządzający rejestrem chILD-EU może podjąć decyzję 
dotyczącą takiego przekazania próbki po konsultacji z Komisją Bioetyczną chILD-EU. 

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji na temat zebranych od Państwa danych. Mają 
Państwo również prawo do poprawienia danych. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia 
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zgody na przetwarzanie Państwa i dziecka danych osobistych lub ich usunięcia, chyba że obowiązujące 
przepisy prawne nie będą na to pozwalały. 

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na udział w projekcie lub badanie zostanie zakończone, żadne nowe dane 
ani materiał biologiczny nie zostaną od Waszego dziecka pobrane. Wszystkie istniejące dane oraz 
materiał biologiczny zostaną uanonimowione poprzez nieodwracalne usunięcie danych osobistych. 
Oznacza to, że nie będzie możliwe połączenie tych danych i materiału biologicznego z Waszym 
dzieckiem. 
Wyniki badania zostaną opublikowane bez osobistego odniesienia się do osoby Waszego dziecka. 

Pracownicy naukowi z Paryża (Francja), biorący udział w badaniu, prowadzą już krajowy rejestr chorób, 
na których wzoruje się chILD-EU. W tym przypadku przekazanie z rejestru francuskiego wcześniej 
wymienionych istotnych danych medycznych (w tym historii choroby Waszego dziecka, stwierdzonych 
nieprawidłowości, metod leczenia, wyników leczenia, oceny jakości życia, przepisanych leków oraz 
danych dotyczących wyników badań uzyskanego materiału biologicznego na początku oraz uzyskiwanego 
z biegiem czasu) może zostać przeprowadzone drogą elektroniczną, a nie przez bezpośrednie 
wprowadzenie tych danych do chILD-EU register. Zgromadzony materiał biologiczny, lub jego części, 
może również zostać przekazany do Europejskiego Rejestru i Biobanku chILD we wcześniej opisanych 
celach. 
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Deklaracja Świadomej Zgody 
Pacjent (nazwisko, imię):  

Data urodzenia:  

Miejsce urodzenia:  

(Oryginał Deklaracji Świadomej Zgody na udział w badaniu pozostaje u badacza; rodzice otrzymują kopię Deklaracji 

Świadomej Zgody. Rodzice zachowują Informację dla Rodziców.) 

Formularz zawierający informację dla rodziców, który otrzymaliśmy/am dał mi ogólne wyobrażenie o badaniu 

klinicznym, w którym będzie uczestniczyć moje dziecko. 

Dnia _____________(data) o godzinie _____________(godzina), Dr _______________________, z którym można 

się skontaktować po numerem telefonu _____________________________ przeprowadził ze mną dokładny 

wywiad. 

Tematami poruszanymi podczas rozmowy były w szczególności 

�szczegóły dotyczące istoty oraz procedur związanych z badaniem, w szczególności 

_________________________________________________________________ 

�pytania dotyczące korzyści, ryzyka oraz obciążeń związanych z udziałem w badaniu, których można się 

spodziewać, szczególnie _________________________________________________________ 

�pytania związane z zabezpieczeniem moich danych i zakresem ubezpieczenia oraz informacje związane z moim 

prawem do cofnięcia zgody na udział w badaniu w dowolnym momencie  

Mieliśmy/em/am możliwość swobodnego zadawania pytań. Na zadane pytania otrzymaliśmy/em/am 

satysfakcjonujące mnie i  wyczerpujące odpowiedzi. Otrzymaliśmy/łem/am w formie pisemnej Informację dla 

Rodziców oraz podpisaną kopię Deklaracji Świadomej Zgody. Przeczytaliśmy/łem/am i zrozumieliśmy/ałem/am oba 

dokumenty. Mieliśmy/łam/em możliwość i wystarczająco dużo czasu na rozważenie w spokoju i ciszy mojego 

udziału w badaniu. W chwili obecnej nie mam więcej pytań. 

Wyrażamy/m zgodę na udział mojego dziecka w opisanym wyżej badaniu klinicznym/opisanym powyżej projekcie. 

Zostaliśmy/łem/am poinformowani/y/a, że udział w badaniu jest dobrowolny, że nie poniesiemy/ę żadnej szkody w 

związku z rezygnacją z udziału oraz że w dowolnym momencie mam prawo do przerwania udziału w badaniu, bez 

podawania przyczyny.  

Wyrażamy/m zgodę na pobieranie, przechowywanie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji dotyczących 

zdrowia mojego dziecka oraz materiału biologicznego w celu realizacji badania “Europejski Rejestr i Biobank 

chILD ” opisanych w formularzu Informacji dla Rodziców. 

Wyrażamy/m również zgodę na udostępnienie danych osobowych mojego dziecka pracownikom krajowych i 

zagranicznych organów nadzorujących oraz sponsora w celu realizacji swoich obowiązków związanych z kontrolą 

jakości. Osoby te będą zobowiązane do zachowania tajemnicy. Zostałem/am poinformowany/a o prawie do 

ochrony moich danych. W związku z rzadkością mojej choroby, wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie ich 

przechowywanie. 

_______________, ___________________     _______________________________ 

<Miasto>  <Data>  <Podpis Pacjenta> 
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Deklaruję przekazanie Europejskiemu Rejestrowi i Biobankowi chILD wszystkich moich praw własności do 

wszystkich materiałów biologicznych pobranych przez lekarzy, którzy leczyli moje dziecko w przeszłości, 

…………………………………………………………. (imiona i nazwiska) oraz wszystkich praw własności do materiału 

biologicznego, który zostanie ode mnie pobrany przez lekarza przyjmującego moją świadomą zgodę na udział w 

tym badaniu. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Wyrażamy/m zgodę na immortalizację komórek zawartych w pobranym od mojego dziecka materiale biologicznym. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Niezależnie od charakteru uczestnictwa mojego dziecka w badaniu, wyrażam/my zgodę na przeprowadzenie badań 

genetycznych na pobranym o niego materiale biologicznym. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Wyrażamy/m zgodę na przekazanie do rejestru wyników mojego dziecka wykonanych w przeszłości i przyszłych 

badań diagnostycznych, w tym badań genetycznych. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Chcielibyśmy/ałbym/abym otrzymywać odpowiednio sformułowane informacje na temat uzyskanych nowych lub 

istotnych wyników badań genetycznych przeprowadzonych na pobranym od mojego dziecka materiale 

biologicznym. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Chcielibyśmy/ałbym/abym otrzymywać informacje na temat badań klinicznych oceniających efektywność i /lub 

bezpieczeństwo leków, w których nasze dziecko, biorąc pod uwagę stan zaawansowania jego choroby  wziąć udział. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Chcielibyśmy/ałbym/łabym otrzymywać informacje na temat wiedzy uzyskanej w wyniku działań badawczych w 

ramach Europejskiego Rejestru i Banku chILD, jeżeli wiedza ta uzyskana została dzięki analizie materiału 

biologicznego naszego dziecka i może pozwolić na wyciągnięcie wniosków dotyczących dalszego przebiegu jego 

choroby. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Wyrażamy/m zgodę na przekazanie moich zakodowanych danych oraz zakodowanego materiału biologicznego w 

celach badawczych uniwersytetowi oraz niekomercyjnym instytucjom badawczym, po uprzednim zdobyciu przez 

nie zgody komitetu zarządzającego i Komisji Bioetycznej chILD-EU register. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Wyrażamy/m zgodę na przekazanie moich zakodowanych danych oraz zakodowanego materiału biologicznego w 

celach badawczych komercyjnym instytucjom badawczym, po uprzednim zdobyciu przez nie zgody komitetu 

zarządzającego i Komisji Bioetycznej chILD-EU register. 

Tak (   )  Nie (   ) 

Wyrażamy/m zgodę na pozostawienie w rejestrze danych naszego dziecka oraz materiału biologicznego po jego 

śmierci. 

Tak (   )  Nie (   ) 

W tym przypadku dalsze przechowywanie moich danych powinno mieć,  

jak dotychczas, formę utajnioną (   )  anonimową (   ) 

(Gdzie anonimowa oznacza, że na podstawie wyników badań nie będzie można zidentyfikować dziecka i w związku z tym, nie 

będzie możliwości przekazania potencjalnie ważnych informacji członkom rodziny) 
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___________________, ___________________  _____________________________ 

 <Miasto> <Data>    <Podpis opiekunów/opiekuna dziecka> 

 

___________________, ___________________   ______________________________ 

 <Miasto> <Data>    <Podpis lekarza> 

 

Dla krewnych: 
 

Wyrażam zgodę na pobranie i przechowywanie w celach naukowych moich danych z wywiadu oraz 

materiału biologicznego (próbki krwi lub wymazu z jamy ustnej), a także na przeprowadzenie badań 

genetycznych na uzyskanym ode mnie materiale genetycznym.  

Tak (   )  Nie (   ) 

Chciałbym/łabym zostać poinformowany/a przez lekarza o wynikach badań genetycznych. 

Tak (   )  Nie (   ) 

W każdej chwili mam prawo do wycofania się z udziału w rejestrzez europejskim chILD, bez podawania 

przyczyn. Na życzenie wszystkie dane oraz materiał biologiczny pobrane ode mnie do tego czasu zostaną 

uanonimowione lub usunięte. 

___________________, ___________________  _____________________________ 

 <Miasto> <Data>     <Podpis krewnego> 

___________________, ___________________  ______________________________ 

 <Miasto> <Data>     <Podpis lekarza> 

 

 

 

 


