
Hasta Bilgi ve Bilgilendirilmiş Onam Formu 

 

Ebeveyn formu (18 yaş altı çocuklar) 

 

Sevgili anne-baba, 

 

Çocuğunuzun tanısı konulmuş bir çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalığı (chILD)  ya da 

bu gruba ait bir akciğer hastalığı ya da başka bir akciğer hastalığı olması nedeniyle onu 

Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Kayıtlarına ve Biobankasına (chILD-

EU register), çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıkları ile ilgili bir araştırma yapmak 

amacıyla dahil etmek istiyoruz. Size ve çocuğunuza araştırmanın bir parçası olmayı kabul 

etmek isteyip istemediğinizi sormak istiyoruz.  

 

Bu araştırma projesi ve uygulamaların amaçları Aile Bilgilendirme formunda açıklanacaktır. 

Araştırmaya katılım gönüllülük ilkesine bağlıdır ve sadece siz izin verdiğiniz takdirde 

çocuğunuz bu çalışmaya dahil edilecektir.  

 

Çocuğunuzun durumundan sorumlu hekim, araştırma projesi ve çocuğunuzun katılımı ile 

ilgili olası yarar ve riskleri hakkında bilgilendirmek için sizinle detaylı bir görüşme 

yapacaktır. Görüşmeden önce aşağıdaki bilgileri sizden okumanızı istiyoruz. Böylece 

konuyla ilgili iyi bir genel bilgi elde edebilirsiniz. Lütfen net olmayan bir durum ya da 

öğrenmek istediğiniz başka bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Aile Bilgi ve Bilgilendirilmiş Onam Formu 

Ebeveyn formu (18 yaş altı çocuklar) 

 
 

Hasta (Soyad-Ad): 

Doğum Tarihi:  

Doğum Yeri:  

 
 

Proje Özeti 
 

Kabul ederseniz, iyi bir araştırma için çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalığı gelişim 

nedenleri, hastalığın doğal seyri, risk faktörleri, tedavi yöntemleri ve çocuğunuzdan alınacak 

biyolojik materyaller kayıt edilecek ve çocuğunuzun bulguları izlenecektir. Bu konuda veri ve 

biyolojik madde aktarımı ile ilgili bir sözleşme düzenlendi. Kayıtlara yeterli miktarda hasta 

alınması durumunda Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Kayıt ve 

Biobankası yönetim komitesi, Etik kurulla birlikte, kayıtları değerlendirecek ve 

yayınlayacaktır. Çocuğunuzun verileri veritabanı organizasyonu ve biyolojik materyal işlemi 

sağlanan mekanizmalar tarafından güven altına alınmıştır ve yetkisi olmayan kişiler 

tarafından bilgilerin alınması mümkün değildir. Projemiz detaylı bir şekilde aşağıda 

açıklanmıştır.  

 

 

Çalışmaya kimler katılıyor? 

 

Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Kayıt ve Biobankası (chILD-EU 

register), kar amacı gütmeyen “Kids Lung Register Foundation” tarafından desteklenen 

klinik araştırmalar yapan ve birçok Avrupa akademik topluluğunun görev aldığı bir 

kurumdur.  Araştırmanın koordinatörü Prof Matthias Griese ile aşağıda yer alan adresten 

iletişim kurabilirsiniz: 

 

Prof. Matthias Griese  

Dr. von Hauner Children‘s 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 

 

Prof Dr Nural Kiper 

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  

Çocuk Gğüs Hastalıkları Bilim Dalı  06100 Sıhhiye/ANKARA 

Tel: +903123051224 

e-mail:nkiper@hacettepe.edu.tr 

 

Şu anda Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Kayıt ve Biobankası birçok 

topluluktan oluşmaktadır. Bu topluluklar;  Prof. Andy Bush, Royal Brompton Hospital 

London, United Kingdom, Prof. Angelo Barbato, University of Padova, Prof. Annick 

Clement, Prof Jacques de Blic, Prof. Ralph Epaud, University of Paris, Nadir görülen 

mailto:matthias.griese@med.uni-muenchen.de


akciğer hastalıkları ulusal referans merkezi, 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). 

 

Bu çalışma hangi konuda yapılmaktadır? 

 

Çocuğunuzun yer almasını istediğimiz Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı 

Kayıt ve Biobankasının ilk ve en önemli amacı farklı klinik formlardaki çocukluk çağı 

interstisiyel akciğer hastalıklarının klinik seyrini ve tedavi etkinliklerini değerlendirmektir. 

Bu amaca yönelik, çalışmaya diğer akciğer hastalığı olan hastalar (kronik bronşit, lokalize 

akciğer anomalileri, pulmoner HT) ve diğer hastalıkları olan hastalar da dahil edilecektir.  

Ailesel geçişli interstisiyel akciğer hastalıklarının genetik geçişinin saptanması amacıyla 

hastanın aile üyelerine genetik test yapılması planlandı. Bu nedenle aile üyeleri de çalışmaya 

dahil edilecektir. 

 

ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALAR 

 

Açıklanan amaca ulaşmak için sadece çocuğunuzun hastalığının medikal öyküsü ve yaşam 

kalitesine olan etkisi ile ilgili anketi kullanmayacağız; aynı zamanda rutin tanısal yöntemlerle 

elde edilen bulguları kayıt edecek ve bu bilgileri tedaviye yönelik oluşturulan veri tabanında 

saklayacağız. Çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalığının diğer alternatif tanı 

yöntemlerine yönelik interdisipliner yöntemle değerlendirme ve tanıyı doğrulamaya yönelik 

doktorunuzun önerdiği tanı yöntemlerini de öğrenmek istiyoruz. Çocuğunuzun hastalığının 

klinik gidişini belirlemek amacıyla sadece başlangıç aşamasında değil, aynı zamanda klinik 

izlemde birkaç defa daha anket uygulayacağız. Alt çalışma olarak çocuğunuzun şikayetlerini 

ve hastalığın klinik gidişiyle ilgili bilgileri direk sizden girmeniz istenebilir. Son olarak 

çocuğunuzdan alınacak kan, akciğer lavaj sıvısı, idrar, balgam, bukkal sürüntü ya da doku 

örneğini tanının rutin parçası veya araştırma amaçlı olarak Münih’deki merkez biyobankada 

saklamak istiyoruz.  Kayıtlı klinik bilgilerle birlikte bu biyolojik materyaller, hastalığın 

patogenezinde rol alan yeni moleküler mekanizmaların saptanmasına katkıda bulunacak; bu 

sayede yeni tedavi yaklaşımları sunulmasına yardımcı olacaktır. İleri değerlendirme için bu 

biyolojik örnekteki hücrelerin mitoz yeteneğine sahip olması gereklidir. Bu nedenle de 

biyolojik materyaldeki hücreleri ölümsüz hale getirmeye çalıştık. 

 

Ayrıca kan örneklerinde genetik testler ve genetik ekspresyon çalışmaları yapılacak; böylece 

bir kan testi ile hastalığın tanısında güvenilir sınıflandırma yapmaya çalışacağız.  Ek olarak, 

ailesel interstisiyel akciğer hastalığı olan hastalarda, hastalığı tetikleyici geni tespit eden  tüm 

genom analizi gibi yeni genetik testleri içeren çalışmalar yapmayı planlıyoruz.  

Çocuğunuzdan alınacak biyolojik materyalle yapılacak olan yukarıda da anlatılan bu çalışma 

çocuğunuz, sizin ve yakınlarınız için büyük bir öneme sahiptir. Örneğin, çocuğunuzun 

hastalığının nedeni olabilecek bir gen mutasyonu saptanabilir, her ne kadar tedavi 

yaklaşımlarına katkısı olamasa da aile içi yakınlara da genetik analiz yapılabilir. Bununla 

birlikte, bazı mutasyonların saptanması geliştirilmesi hedeflenen bir fırsat ile birlikte kullanılır 

ve dolayısıyla daha etkin tedavi şekilleri elde edilebilir ve çocuğunuz bu gelişmeden fayda 

görebilir. Sonuç olarak, çocuğunuzun hastalığının prognozu ile ilişkili bazı faktörler 

belirlenebilir. Bu durumda hastalığın klinik gidişi öngörülebilir. Sonuçlar olumsuz olduğunda 

ve tedavi yaklaşımları yetersiz kaldığında akciğer transplantasyonu tedavi seçeneği olarak 

sunulabilir.    



Çalışmaya önümüzdeki üç yıl içinde çocuğunuzun hastalığıyla aynı tanısı olan en az 500 

hastayı almayı planlıyoruz. Bu çalışmaya katılmayı ne kadar çok hasta kabul ederse daha 

yararlı bilgiler ve hastalığınızla, yeni tedavi yöntemleriyle ilgili yeni bilgiler elde etme şansı 

bulacağız.    

 

Sizden neler yapmanızı isteyeceğiz? 

 

Kabul ederseniz çalışmaya dahil olduktan sonra aşağıdakileri yapmanızı isteyeceğiz: 

 Çocuğunuzun önceki hastalık öyküsü, sizin ve çocuğunuzun hayat kalitesine etkisi ile 

ilgili bilgileri içeren yaklaşık bir saatinizi alacak anket doldurmanızı isteyeceğiz.  

 Çocuğunuzu takip eden hekimin ve sizin izin verdiğiniz ölçüde çalışmaya dahil 

olduğunuz sırada ya da çalışmadan önceki klinik bulguları (Fizik inceleme bulguları, 

kan testleri, bronkoskopi bulguları, ultrasonografi görüntüleri, solunum fonksiyon 

testleri, egzersiz testi, x-ray..)  “Kids Lung Register Foundation” a vereceğiz; bu 

bilgiler the chILD-EU register ‘a aktarılacak ve HRCT görüntüleri sisteme 

yüklenecektir.   

 Çocuğunuzu takip eden hekimin rutin uygulamalar sırasında aldığı ve çocuğunuzun 

tedavisinde bundan sonra ihtiyacı olamayacağını düşündüğü hastaya ait örneklerin 

transferini “Kids Lung Register Foundation” a yapacağız. Rutin işlemlerle alınan bu 

örnekler arasında kan, idrar, balgam, bukkal sürüntü, pulmoner lavaj sıvısı, akciğer 

biyopsi doku örneği, artık gerekli olmayan parafin doku blokları ve akciğer transplant 

örnekleri yer almaktadır.   

 Ayrıca sizden çocuğunuzdan aldığımız örnekleri bağışlamanız ve “Kids Lung Register 

Foundation” a transferi için bilgilendirilmiş onamınızı almak istiyoruz. Araştırma 

projesinin bir parçası olarak çocuğunuzdan almak istediğimiz biyolojik materyallerden 

biri kan örneğidir (10 ml civarı) Kan örnekleri rutin kan örneği alınması sırasında 

alınacak ve damara tekrar bir girişim yapılmayacaktır. Bu uygulama klinik süreçte 

birkaç defa tekrarlanacaktır.  

 Bilginiz dahilinde bu anlaşmaya dahil olma hakkınız biyolojik materyal transferinden 

bağımsız olarak gerçekleşecektir ve bu çalışmadan ayrıldığınız takdirde alınan tüm 

biyolojik materyaller anonimleştirilecektir.  

 Çalışmaya dahil olduktan sonra diğer anketleri uygulayarak size belli aralıklarla 

(İdeali her üç ay, en az yılda bir defa) sorular yönelteceğiz. Bu anketler ortalama 15 

dakikanızı alacak ve sorular çalışmanın başında sorulan ve hastalığınızın hayat 

kalitenize etkisini öğrenmeye yönelik yöneltilen sorular olacaktır. 

 Şu anda sizin tedavinizi uygulayan hekiminize onam vermek için hastalığın klinik 

süreciyle ilgili bir anket doldurulması ve bu anketin “Kids Lung Register Foundation” 

a gönderilmesi gerekmektedir. Ek olarak anonim hale getirilmiş medikal mektuplar ve 

test sonuçları da chILD-EU register a transfer edilecektir.  

 Sizden izin alan doktorunuza herhangi bir zamanda çekilen HRCT görüntülerini de 

elde etmesi ve iletmesi için onam vermenizi istiyoruz.  

 

Çalışmaya katılmanızın yararları  

Çalışmaya katılmanız size hızlıca bir yarar sağlamayabilir. Ancak, çocuğunuzun hastalığının 

tanısı alanında deneyimli farklı bir ekip tarafından değerlendirilecek, bu durum hastalığının 

prognozuna katkı sağlayabilecektir. Bu ekip farklı bir tanı düşündüğü takdirde doktorunuz 

konuyla ilgili bilgilendirilecektir. Ek olarak, chILD-EU register grubunda yer alan hastanın 

ailesi olarak çocuğunuz çalışmaya dahil edilme kriterlerini taşıdığında klinik çalışmalarda yer 

alma konusunda bilgilendirileceksiniz. Son olarak çocuğunuzun hastalığının nedenleri ile 

ilgili yeni bilgileri öğrenebileceksiniz. Çalışma sırasında yeni bir bilgi edinilmesi durumunda 

Etik Kurul izini alındıktan sonra gecikmeden bilgilendirileceksiniz. Şüpheli durumlarda 



çocuğunuzun klinik durumununu ilgilendiren bazı faktörlerin etkisinin araştırılması konusu 

teklif edilecektir. Bu durum kabul ettiğiniz takdirde genetik test sonuçlarına da 

uygulanacaktır. Bu alanda sonuçlar elde edildiğinde Etik Kurul ve Avrupa Çocukluk Çağı 

İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Kayıtları ve Biobankası yönetim kurulu sizi nasıl 

bilgilendireceğine ve ne tür uygulamaların önerilebileceğine (Genetik danışmanlık gibi) karar 

verecektir.     

 

DİĞER HASTALIĞI OLAN KİŞİLER 

 

İnterstisiyel akciğer hastalığı olan hastaların dışında sizin çocuğunuzun durumuyla ilgili 

gerekli olan sınırlı miktarda klinik bilgiyi alacağız. Aynı zamanda Münihteki merkezimizde 

rutin tedavi sırasında alınan biyomateryalleri (kan, pulmoner lavaj sıvısı, idrar, balgam, 

bukkal sürüntü, doku örneği) ya da araştırma için özel olarak alınan kan örneklerini saklamak 

istiyoruz. Kan örneklerinden genetik testleri ve gen ekspresyon çalışmalarını yaparak, kan 

testleriyle çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıklarının tanısal sınıflandırmasına katkıda 

bulunan faktörleri belirlemeyi amaçladık. Kayıtlı bu klinik bilgilerle yaş skalası ve hastalıktan 

etkilenme derecesine göre interstisiyel akciğer hastalığı olan hastalarla diğer hastaların 

karşılaştırması yapılacaktır.   

 

İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN YAKINLARI İÇİN  

 

Beklendiği gibi, interstisiyel akciğer hastalığı olan çocukların çoğu genetik olarak 

tanımlanmaktadır. Hastalığın gelişiminden sorumlu genetik faktörlerin güvenli bir şekilde 

tanımlanması için sizden kan ve oral mukoza örneğine ihtiyacımız vardır. Ayrıca hasta 

anketini doldurmanızı istemekteyiz. Hekimlerimiz tarafından klinik değerlendirmeniz ve 

solunum fonksiyon testi uygulanacaktır. Klinik bilgiler ve biyomateryaller sizin aile 

üyeleriniz gibi değerlendirilecektir.  

 

TÜM HASTALAR İÇİN 

 

Bu çalışma/araştırma projesine katılım isteğe bağlıdır. Herhangi bir zamanda, neden 

belirtmeden, çocuğunuzun tıbbi tedavisinde veya siz ve çocuğunuzun sizi tedavi eden doktor 

ile ilişkilerinde herhangi bir yan etki görülmeden çalışmadan ayrılabilirsiniz. Ancak, diğer 

taraftan, tıbbi veya organizasyonel nedenlerle gerekirse çocuğunuz çalışmadan çıkarılabilir. 

 

ChILD-EU register’da hastalığın tüm evrelerini kaydetmek istediğimizden şu anda, chILD-

EU register’a katılmak için herhangi bir zaman kısıtlaması öngörmüyoruz. 

18 yaşını dolduran her katılımcı, sorumlu doktoru tarafından katılımı ile ilgili bilgilendirilecek 

ve kayıtla ilgili katılıma devam edip etmeyeceğine kendisi karar verebilecektir.  

Bu çalışmaya katılımın riskleri 

Bu çalışmada yer almakla çocuğunuzla ilgili herhangi bir ekstra masrafa maruz 

kalmayacaksınız. Kan örneklerinin bir çoğunun rutin tanısal prosedürler dahilinde alınması 

amaçlanmaktadır; yani, bazı nadir istisnalar dışında çocuğunuzun veninden ek bir ponksiyon 

yapılmayacak ve bu sayede çocuğunuz herhangi bir ek riske maruz kalmayacaktır. Eğer 

istisna bir vakada ayrı bir kan örneği almak gerekirse kan örneği almak için ponksiyon 

yapılan ven bölgesinde küçük morluklar gelişebilir. Alınacak kanın toplam miktarı 10 ml’yi 

geçmeyecektir. 

 

Çocuğunuzun ve sizin bilgileriniz ve numuneleriniz güvenceye alınmıştır 

Bilgilerinizi işlemekten sorumlu olan yer Kids Lung Register Foundation (KLR e.V.)’dır;  

European chILD Network koordinatörü, Prof. M. Griese, University of Munich, şu anda bu 



kurumun başkanıdır (iletişim detayları yukarıdadır). Bilgilerin işlenmesinin ne aşamada 

olduğunu konsorsiyumun web sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz (www.childeu.net). 

 

Bilgilerin korunması amacıyla, çocuğunuzun tıbbi bilgileri ve çocuğunuzu tanımlayan bilgiler 

(özellikle çocuğunuzun ismi, adresi ve tam doğum tarihi) iki ayrı yerde ayrı ayrı 

saklanacaktır; böylece tıbbi bilgiler kaynağında çocuğunuzu belirlemek mümkün 

olmayacaktır: 

 Yukarıda listelenen tıbbi-ilişkili bilgiler, yani çocuğunuzun önceki öyküsü, medical 

bulguları, tedavi metodları, tedavi sonuçları, yaşam kalitesi bilgileri, reçetelenen 

ilaçlar ve numune bilgileri takma isim verilmiş bir formda (yani çocuğunuzu 

tanımlayan bilgiler, özellikle ismi ve adresi yerine bir kod numarası kullanılarak), 

merkezi tedavi veritabanında saklanacaktır. Sadece takma ad ile çocuğunuzu 

tanımlamak mümkün olmayacaktır. Bu merkezi tedavi veritabanı bizim adımıza özel 

bir işlem merkezinde yönetilmekte ve Philipps-University Marburg’daki Merkezi 

Bilgi Ofisi’nce düzenli olarak denetlenmektedir. 

 Çocuğunuzu tanımlayan bilgiler ve kod numarası bu tıbbi bilgilerden ayrı olarak 

University of Mainz’da saklanacaktır. Bu özel bilgiler (iletişim detayları) gizli 

tutulacaktır. İletişim bilgileriniz gerekli, böylece ileride gerek olursa sizle veya 

çocuğunuzla iletişime geçebilir ve sizi ilgili sonuçlarınızın bağımsız uzmanlar 

ekibince yapılan değerlendirmeleri konusunda ve diğer klinik çalışmalara katılım şansı 

ile ilgili bilgilendirebiliriz (eğer isterseniz).  

Sadece sınırlı sayıda kişi çocuğunuzun bilgilerine erişebilir. Bu kişiler gizlilik görevine 

bağlıdır. Bilgiler izinsiz erişime karşı korunur ve sadece araştırma projesi için kullanılabilir. 

Sadece küçük, yetkili bir personel grubu çocuğunuzun Giessen’de saklanan iletişim bilgilerine 

erişebilir ve bu kişiler sadece  European chILD Register and Biobank yönetim kurulu ile 

bağımsız bir eksper (yukarıda) liderliğindeki Etik komitenin oyu ile karar alınırsa bilgilere 

erişebilir. İletişim bilgileriniz hiçbir zaman başka bir yere geçirilmeyecektir. 

Kalite güvencesi için, monitörlerden bilgi erişimine sınırlı bir süre için izin verilir; bunun için 

chILD-EU register yönetim kurulunun kararı gereklidir. Bu kişiler gizlilik görevine bağlıdır.  

Kan, akciğer lavajı ve/veya doku örnekleri gibi çocuğunuzdan alınan biyolojik materyaller 

merkez olarak Münih Üniversitesi’nde toplanacak ve bu araştırma birliğince planlanan 

bilimsel araştırmalarda kullanılacaktır. Çocuğunuzdan alınan örnekler de bir kod numarası ile 

merkezde saklanacak ve işlem görecektir. Bu örneklerle ilgili bilgiler merkez tedavi 

veritabanına kod numarası ile kaydedilecektir.   

Bazı bilimsel soruları araştırmak için, çocuğunuzun biyolojik materyallerini –yanısıra 

çocuğunuzun klinik bilgilerini- diğerlerine göndermemiz gerekebilir. Bu durumda, bunlar da 

sadece takma ad verilmiş formlarda gönderilecektir.  ChILD-EU register yönetim kurulu, 

chILD-EU Etik Komitesine danıştıktan sonra bilimsel amaçlar için böyle bir klinik bilgi ve 

biyolojik material transferine karar verir.  

Çocuğunuzun bilgi ve biyomateryallerinin chILD-EU register’da uzun dönem korunması, 

chILD-EU projesi finansmanı bittikten sonra da, sorumlu organ olan, kar amacı gütmeyen 

Kids Lung Register Foundation (KLR e.V.) tarafından sağlanacaktır. ChILD-EU projesi 

bittikten sonra, gerekli prosedürler ve chILD-EU register’ın işleyişi ile ilgili organizasyonel 

aktiviteler ile ilgili kararlar  üyelerin yıllık genel toplantısında seçilen KLR e.V. kurulu 

tarafından alınacaktır.   

Herhangi bir zamanda, çocuğunuzun kaydedilen verileri ile ilgili bilgi isteyebilirsiniz. Doğru 

olmayan bilgileri düzelttirme hakkına sahipsiniz.  Herhangi bir zamanda, hukuk hükümleri 

ile çatışmadığı sürece, çocuğunuzun kişisel bilgilerinin işlenmesine onamınızı geri çekme 

veya çocuğunuzun kişisel bilgilerini sildirme hakkınız vardır.  

Çalışmadan çekilirseniz, ya da araştırma projesi durdurulursa, çocuğunuzdan daha fazla bilgi 

veya biyolojik materyal toplanmayacaktır. Mevcut olan tüm bilgi ve biyolojik materyaller 
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kişisel veri kümelerinin geri dönüşümsüz silinmesi ile etkin olarak isimsizleştirilecektir. Yani 

bundan sonra bu bilgi ve  biyolojik materyallerle çocuğunuz arasında bir bağlantı kurmak 

mümkün olmayacaktır.  

Çalışmanın sonuçları çocuğunuza kişisel bir referans yapmadan yayınlanacaktır. 

 

Fransa, Paris’teki akademik katılımcılar, chILD-EU register projesinde çalışılan hastalıklarla 

ilgili ulusal bir kayıt sistemi oluşturdular. Bu nedenle yukarıda listelenen tıbbi bilgiler, yani 

çocuğunuzun öyküsü, medikal bulguları, tedavi metodları, tedavi sonuçları, yaşam kalitesi 

verileri, reçete edilen ilaçlar ve başlangıçta ve zaman boyunca toplanan numune bilgileri 

Fransa kayıt sisteminden European chILD Register and Biobank’a, direkt olarak chILD-EU 

register’a kaydedilerek değil de elektronik bilgi transferi ile gönderilebilir.  Toplanan 

biyomateryaller veya bunların bir kısmı yukarıda listelenen amaçlar için  European chILD 

Register’a transfer edilebilir.   

Katılımcının onayı: 

Prof Dr Nural Kiper ve Dr Nagehan Emiralioğlu tarafından H.Ü. Çocuk Göğüs Hastalıkları 

Ünitesi’ nde tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler 

bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra   çocuğum ve ben böyle bir araştırmaya katılımcı olarak 

davet edildim.  Açıklamayı dinledim ve formu okudum. 

Eğer bu araştırmaya katılmayı kabul edersem, hekim ile aramızda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel 

bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. 

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. ( 

Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden 

bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim ). Ayrıca tıbbi durumuma zarar verilmemesi 

koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı tutulabilirim. 

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 

 İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi 

müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. ( Bu tıbbi müdahalelerle ilgili 

olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim ). Araştırma sırasında bir sağlık sorunu  ile 

karşılaştığımda; herhangi bir saatte hangi araştırıcıyı, hangi telefon ve adresten 

arayabileceğimi biliyorum. ( Dr. Nagehan Emiralioğlu 05334165968 ) 

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun kendi tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini 

de biliyorum. 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir 

düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde   çocuğumun “katılımcı” ( denek ) 

olarak yer almasına karar aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve 

gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

 

Katılımcı                    

Adı, soyadı: 

Adres: 

Tel.  

İmza 

 

Görüşme tanığı 

Adı, soyadı: 



Adres: 

Tel. 

İmza: 

 

Katılımcı ile görüşen  hekim            

Adı soyadı, unvanı: 

Adres: 

Tel. 

İmza : 

 

 

 

 



 

 

GENETİK ARAŞTIRMALARDA 

AİLE BİREYLERİ  İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM 

 

 

Sayın......................................... 

 

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı “Çocukluk Çağında Nadir 

Görülen İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları ” ile ilgili bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırma 

birçok Avrupa akademik topluluğundan oluşan bir grupla birlikte yürütülecektir. Bu 

kapsamda Avrupanın önde gelen bilim adamları ve pediatrik göğüs hastalıkları uzmanlarıyla 

birlikte hastalığın farklı klinik durumları ile ilgili işbirliği yapmak istiyor ve klinisyenler, 

radyologlar, genetik uzmanları, pathologlarla bir arada uluslararası bir panel yapmayı 

hedefliyoruz Çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıkları akciğerlerde gaz alışverişinde 

bozulma ile karakterize nadir görülen heterojen bir hastalık grubudur. Bu grup hastalıkta şu 

ana kadar tanımlanmış tanı ve tedavi protokolü elimizde mevcut değildir. Bu çalışma ile 

çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıklarının tanıda farkındalığının sağlanması 

hedeflenmektedir. Konu ile ilgili standardize tanı basamakları oluşturulacak, sonuçlar 

değerlendirilecek ve tedaviye yönelik protokoller oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu çalışma ile 

bu tip hastalıklara neden olan genetik faktörleri de araştırmayı hedefledik. Amacımız bu grup 

hastalığa doğru tanı koymak ve ileride daha etkin tedavi yöntemlerinin gelişmesine katkıda 

bulunabilmektir. Bu tip bir çalışma için az miktarda kan veya tükürük örneği yeterli 

olmaktadır. Etkin bir araştırma için çocuğunuz yanısıra ana-babalarından ve diğer aile 

üyelerinden de örnek olmak gerekli olabilir. Çocuğunuzda/ailenizde böyle bir hastalık 

bulunması nedeni ile eğer kabul ederseniz sizi de araştırmaya katmak istiyoruz.   

 Bu araştırmanın sonuçları yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacak ve kimliğiniz her 

zaman gizli tutulacaktır. Bu araştırmaya katılmanızdan dolayı sizden herhangi bir para talep 

edilmeyecektir. Aynı şekilde size de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Toplanan kanlar 

öncelikle yurt içi, çok gerekli olduğu zaman yurtdışında bir laboratuvarda tetkik edilecektir.  

Araştırmaya katılmak isterseniz Prof. Dr. Nural Kiper veya Dr Nagehan Emiralioğlu. 

tarafından muayene edilecek, gerekli olduğunda fotoğrafınız çekilecek ve aile ağacı 

bilgileriniz çıkarılacaktır. Genetik analiz için kolunuzdan 1 tüp (10ml) kan alınacaktır. Bazen 

ikinci bir tüp kan daha almak gerekli olabilir. Ayrıca bazı durumlarda yanak içinden sürüntü 

ya da tükrük örneğinden de yararlanabiliriz. Bunun yanında tanı sırasında alınmış olan 

bronkoalveoler lavaj, doku biyopsisi örnekleri de kullanılabilir. Toplanan kanda yeterli 

genetik materyal elde edilemediği durumda ya da farklı bir metodla çalışılma gerekliliğinde 

toplanan kandan hücre çoğaltması yoluna gidilebilir. Bu işlem “hücre kültürü” olarak 

adlandırılır ve bu yolla hücreleriniz ölümsüz olarak çoğaltılabilir.  

 Kan alınırken iğne batması nedeniyle hafif bir acı duyabilirsiniz. Çok düşük bir 

ihtimal  olsa da kan alırken kanamanın uzaması ya da enfeksiyon gelişmesi riskleri olabilir. 

Yanak içinden sürüntü alınması halinde düşük bir ihtimalle de olsa sürüntü yerinde 

enfeksiyon görülebilir.  

Kişiye ait genetik bilgiler maddi ve sosyal açıdan istismar edilebilecek bilgilerdir. 

Örneğin genetik testte biyolojik anne ve babayı belirlemek mümkündür. O nedenle, araştırma  

sonuçlarının yalnızca bilimsel amaçlarla ve kimliğinizi gizli tutarak kullanılacağını tekrar 

vurgulamak istiyoruz. Araştırma sonucunda kendinizde bu hastalık görülmese bile hastalığa 

yol açabilecek genleri taşıdığınız ve çocuğunuza kalıtmış olduğunuz ortaya çıkabilir. Bu 



bilgileri herhangi bir ücret talep etmeden size bildirebiliriz. Bilgi edinmek istemiyor iseniz 

lütfen yazılı formun altında belirtiniz. 

Bu risklere ek olarak örneğinizde tüm genom bilgilerinizin elde edileceği geniş ölçekli 

bir analiz yapılması da gerekli olabilir. Bu analiz sonucunda çocuğunuz/ailenizdeki bu 

hastalık dışında başka hastalıklar için taşıyıcı ölduğunuz ya da ileride bu tarz  hastalıkları 

geliştirebileceğiniz bilgisi edinilebilir. Buna ek olarak bazı hastalıklara yatkınlık yaratan 

genom değişikliklerini de taşıdığınız saptanabilir. Bu bilgilerin büyük bir kısmı henüz klinik 

önemi ispatlanmamış araştırma düzeyinde olan bilgilerdir. Bu nedenle çalışmada “Çocukluk 

çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları” oluşumunda klinik önemi olduğu kesinlik kazanmış 

olan bilgileri herhangi bir ücret talep etmeksizin size iletebiliriz. Diğer bilgiler kimlik 

bilgileriniz ile ilişkilendirilmeden veri bankalarına eklenerek araştırıcıların kullanımına 

açılabilir.    

Tarafınızdan alınan örneğin saklanması ve  ileride yapılacak diğer çalışmalarda 

kullanımı ancak sizin izninize tabidir. Bu örnekler uzun yıllar saklanabilir ve başka genetik 

araştırmalarda örneğin kontrol örneği olarak kullanılabilir. Lütfen yazılı formun altındaki 

seçeneklerden  size uygun olan bir tanesini işaretleyerek bu konudaki görüşünüzü belirtiniz.    

Sizinle ilgili tıbbi bilgiler gizli tutulacak, ancak çalışmanın kalitesini denetleyen 

görevliler, etik kurullar ya da resmi makamlarca gereği halinde incelenebilecektir. Sizinle 

ilgili tıbbi bilgiler kimlik belirtilmeden tıp öğrencilerinin eğitiminde veya bilimsel nitelikte 

yayınlarda kullanılabilir. Bu amaçlar dışında kayıtlar kullanılmayacak ve başkalarına 

verilmeyecektir.  

 Araştırmaya katılmak zorunda olmadığınız gibi araştırmaya katılmayı kabul 

ettiğinizde, istediğiniz anda ayrılma hakkına da sahipsiniz. Ancak bu kararınızı bize önceden 

bildirirseniz araştırmanın bozulmasına meydan vermemiş olursunuz. Katılmak 

istemediğinizde şu anda sürdürülen tedavi işlemleri bundan etkilenmeyecektir. 

 

 

Katılımcının  Beyanı 

  

 Prof. Dr. Nural Kiper tarafından Çocukluk Çağı Nadir Görülen İnterstisiyel Akciğer 

Hastalıkları ile ilgili genetik araştırma hakkında bana bilgi verildi. Araştırmanın amacı, 

uygulama biçimi ile riskleri ve  tıbbi bilgilerimle ilgili gizliliğin sağlanacağı konusunda 

yeterli açıklama yapıldı. Araştırma ile ilgili sorularım için Prof. Dr. Nural Kiper (Tel: 

03123051224) ve Dr Nagehan Emiralioğlu ( Tel:05334165968)  ile temas edebileceğim bana 

bildirildi. İstediğim zaman araştırmadan çekilebileceğimi biliyorum. Araştırmaya katılımımın 

tamamen gönüllü olduğu, katılmam ya da katılıp daha sonra araştırmadan çekildiğim durumda 

tedavi ve tetkiklerimin bundan etkilenmeyeceği belirtildi. Bu araştırmaya kendi gönüllü 

onayım ile  kendimin /çocuğumun katılmasına olurum vardır.  

 

 

 

  _____________________  ___________    ________________ ___________ 

Katılımcı                 Adı Soyadı                   Doğum Tarihi         Adres/Tel                 

İmza 

      

 

 

 

 _____________________  ___________    ________________ ___________ 



Veli/Vasi               Adı Soyadı                   Doğum Tarihi         Adres/Tel                 

İmza                    

 

 

 

 

_____________________  ___________    ________________ ___________ 

Tanık                    Adı Soyadı                   Doğum Tarihi         Adres/Tel                 

İmza 

 

 

 

Hekim: 

 

Adı Soyadı :  

 

Adres/Tel : 

 

İmza  :  

 

 

Görüşme tarih ve saati: :  

 

Bu çalışmada elde edilecek kendimle ilgili bilgileri, 

Öğrenmek istiyorum  (      ) 

Öğrenmek istemiyorum (      ) 

 

 

 Tarafımdan alınan kodlanmış* örneğin yalnızca önerilen çalışma için kullanımını 

onaylıyorum; ileride yapılması olası diğer çalışmalar için onay vermiyorum. 

 Tarafımdan alınan kodlanmış örneğin, araştırma konusuyla bağlantılı diğer çalışmalarda 

kullanımını onaylıyorum, ancak farklı çalışmalar için tekrar bilgilendirilmek ve yeni onay 

vermek istiyorum. 

 Tarafımdan alınan kodlanmış örneğin gelecekte her türlü genetik çalışmada (kimliğim ile 

bağlantısız) olarak kullanılmasını onaylıyorum. 

 

 


	a_18yasalti_ebeveyn
	genetic_onam

