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Informacja dla pacjenta i oświadczenie zgody 
dla dzieci w wieku od 8 do 17 lat 
Drogi Pacjencie, 
Rozpoznano u Ciebie rzadką chorobę płuc. Dlatego chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w 
Europejskim Rejestrze i Biobanku Chorób Śródmiąższowych płuc u Dzieci (chILD- EU register) 
Prosimy Cię o zapoznanie się z informacją dotyczącą tego projektu. Dodatkowe informacje 
dotyczące projektu zostaną przekazane Tobie oraz rodzicom przez lekarza prowadzącego.    
Choroba, na którą chorujesz jest niezwykle rzadka. W naszym kraju tylko około jedno dziecko na 
rok rozwija chorobę, na którą chorujesz. Takich rzadkich chorób płuc- jaką u Ciebie rozpoznano 
jest bardzo dużo. W związku z tym, że choroby te są niezwykle rzadkie, wiedza na ich temat jest 
ograniczona. Rejestr chILD-EU ma na celu poszerzenie wiedzy na temat chorób 
śródmiąższowych i opracowanie skutecznych metod leczniczych. 
W związku z tym, zadamy Tobie I Twoim rodzicom pytania dotyczące Twojej choroby i 
przeprowadzimy badania diagnostyczne. Twoje dane i próbki materiału diagnostycznego będą 
pobrane a następnie przechowywane. Poniżej umieściliśmy wyjaśnienia dotyczące przebiegu 
badania 
Po pierwsze lekarz będzie zadawał pytania dotyczące Twojej choroby Tobie i Twoim rodzicom. 
Dodatkowo raz w roku Ty i Twoi rodzice otrzymacie kwestionariusz dotyczący Twojego 
schorzenia. 
 Ponadto do badania będą potrzebne nam próbki  moczu, plwociny i krwi. Próbki te  będą 
pobrane przy okazji innych koniecznych badań i pobrań krwi. Oznacza to, że pobranie krwi nie 
będzie wykonane tylko dla celu badania, ale dodatkowa ilość krwi będzie pobrana podczas 
innych koniecznych badań diagnostycznych. To samo dotyczy tkanki płucnej oraz popłuczyn 
płucnych. Badając te próbki chcielibyśmy sprawdzić, czy w Twoich genach są jakieś 
nieprawidłowości.  
Twoje dane będą zakodowane tak, żeby osoba niewtajemniczona nie mogła rozpoznać od kogo 
dane te pochodzą. 
W związku z rzadkością Twojej choroby dane te będą przechowywane przez czas nieokreślony 
Kiedy ukończysz 18 lat, ponownie zapytamy Cię czy nadal chcesz uczestniczyć w rejestrze chILD-
EU.  
Uczestnictwo w tym rejestrze nie daje Ci żadnej bezpośredniej korzyści. Jednakże lekarze z 
dużym doświadczeniem w tej dziedzinie będą wspierać Twojego lekarza w ustalaniu rozpoznania 
oraz w leczeniu Twojej choroby. Dodatkowo będziemy informować Ciebie i Twoich rodziców o 
możliwościach uczestnictwa w nowych badaniach klinicznych. W związku z tym potrzebny jest 
nam Twój adres i telefon kontaktowy. Nie ma żadnych zagrożeń związanych z Twoim 
uczestnictwem w tym projekcie.  
Dopilnujemy, żeby Twoje dane nie trafiły do osób nieuprawnionych. Twoje dane nie będą 
również przekazywane do innych badań, jeżeli nie wyrazisz na to zgody. Jeżeli wyrazisz na to 
zgodę Twoje dane zostaną przekazane w taki sposób, żeby nikt nie wiedział, że dane te dotyczą 
Twojej osoby 
Niniejszym ja, ________________________________(Imię I nazwisko), urodzony dn. __________  
oświadczam, że chcę uczestniczyć w Europejskim Rejestrze i Biobanku chILD. 
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Miejscowość, Data ,Podpis lekarza                                                              Miejscowość, Data, Podpis Pacjenta 

       
 


