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3. Hasta Bilgi ve Bilgilendirilmiş Onam Formu 

b. Erişkin                 

Avrupa Ağı Çocuklarda Nadir Görülen Akciğer Hastalıkları Araştırma Projesi 
(chILD-EU register) olan "Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları 
Kayıt Sistemi ve Biyobankası” Hasta Bilgilendirme ve Bilgilendirilmiş Onam 
Beyanı 
 
Sevgili hasta, 
 
Size interstisyel akciğer hastalığı (çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları - chILD) veya interstisyel 
akciğer hastalığına benzeyen bir hastalık veya bilinmeyen nedene sahip kronik interstisyel akciğer 
hastalığı tanısı konuldu. 
Bu nedenle size chILD-EU projesinin Avrupa kayıt sistemine ve Biyobankasına katılıma isteğinizi sormak 
istiyoruz. Amaç ve işlemler aşağıda açıklanacaktır. Araştırmaya katılım gönüllülük ilkesine bağlıdır. 
Sorularınız varsa veya daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen doktorunuz ile iletişime geçiniz. 

 

… 

 

Avrupa chILD Kayıt Sistemi ve Biobank,                          Doktor Adı/Kaşesi:     
Çocuk Akciğer Kayıt Sistemi Kuruluşu (KLR e.V.) 
 
 

 
                                                                       Tel: 

 

 
                                                                                                                                                       
 
(Hasta/ SOYADI, adı) 
 
 
Doğum tarihi:  
 
Projenin özet açıklaması: 
 
Çocuklarda interstisyel akciğer hastalıkları çok nadir ve heterojen bir hastalık grubudur. Çocukluk çağı 
interstisyel akciğer hastalıklarının (chILD) doğal seyrini, risk faktörlerini, tedavi olanaklarını araştırmak 
ve gelişiminin nedenlerini daha iyi incelemek için, semptomlarınızı, klinik verilerinizi, yaşam kalitenizi 
ve biyolojik materyallerinizi daha ayrıntılı bilgiler için saklamak ve analiz etmek istiyoruz. Bu amaçla 
veri paylaşımı ve biyolojik madde aktarımı ile ilgili bir sözleşme düzenlendi. Verileriniz veritabanı 
organizasyonu ve biyolojik materyal işlemi sağlanan mekanizmalar tarafından güven altına alınmıştır 
ve yetkisi olmayan kişiler tarafından bilgilerin alınması mümkün değildir. Proje, sorumlu etik komite 
tarafından onaylandı ve detaylı bir şekilde aşağıda açıklanmıştır.  
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Çalışmayı kim yürütüyor? 
Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalığı Kayıt Sistemi ve Biyobankası (chILD-EU register), 
kar amacı gütmeyen “Kids Lung Register Foundation (Çocuk Akciğer Kayıt Sistemi Kuruluşu)” 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 
 
 
Şu anda Avrupa chILD-EU Kayıt Sistemi ve Biyobankası, birçok topluluktan oluşmaktadır ve topluluklar 
chILD-EU ağında birlikte çalışmaktadır. Bu ağ bir Etik Kurul ve bir Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu 
tarafından desteklenmektedir. Bu kurullar, chILD-EU kayıt sistemi yönetim komitesine veri korumanın 
tüm yönleri, genetik testlerdeki etik sorunlar ve kayıt sistemine dayalı klinik araştırmaların 
gerçekleştirilmesi ve diğer tüm ilgili etik alanlarında tavsiyelerde bulunur. Başka doktorlar ve bilim 
adamları da klinik deneyimleri onları yeterince nitelendiriyorsa Avrupa chILD-EU Kayıt Sistemi ve 
Biyobank'a katılabilir. Bu durumda, “Çocuk Akciğer Kayıt Sistemi Kuruluşu (KLR e.V.)” ve ilgili bilim 
insanı arasındaki özellikle veri korumayla ilgili hak ve görevlerini düzenleyen bir yazılı anlaşma 
imzalanır. Hastalar için özel bilgiler ve güncellenmiş iletişim bilgileri dahil olmak üzere daha fazla bilgi 
araştırma ağında (www.childeu.net) mevcuttur. 
 
 
Bu çalışma hangi konuda yapılmaktadır? 
 
Kayıt sisteminin birincil amacı, çeşitli çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıklarının (çocukluk çağı 
interstisyel akciğer hastalığı - chILD) doğal seyrini ve tedavi etkilerini mümkün olduğunca kapsamlı bir 
şekilde değerlendirmektir 
 
Mevcut Avrupa chILD-EU Kayıt Sistemi ve Biyobankası için, child hastalarının kohort bilgilerini 
kaydetmek ve dikkatli bir şekilde değerlendirmek, hastaların sonuçlarını incelemek, kullanılan farklı 
tedavileri değerlendirmek ve bu tedavilerle birlikte klinik çalışmalara katılım sunmak istiyoruz. Bu, 
hastalığın daha iyi anlaşılmasına ve yeni ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunacaktır. Bu amaca yönelik, çalışmaya diğer nadir çocukluk çağı akciğer hastalığı olan hastalar veya 
kronik intertisyel akciğer hastalığını taklit eden ya da nedeni belli olamayan kronik solunum yakınması 
olan akciğer hastalıkları (kronik bronşit, lokalize akciğer anomalileri ve pulmoner hipertansiyon) olan 
hastalar da dahil edilecektir.  Sık görülen ailevi çocukluk çağı interstitisyel akciğer hastalığı vakalarının 
ortaya çıkmasında altta yatan genetik değişiklikleri tespit edebilmek için istenirse hastaların aile 
fertlerinin genetik analizleri de yapılabilmektedir. Bu nedenle, aile üyeleri de chILD-EU kayıt sistemine 
dahil edilebilir. 
 
Çocukluk çaği interstisiyel akciğer hastaliği olan hastalar (chILD)  
Yukarıda açıklanan amaçlara ulaşmak için sadece hastalığınızın tıbbi 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 nadir 
görülen akciğer hastalıklarının tanısı kolay değildir, bu nedenle diğer alternatif tanı yöntemlerine 
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yönelik interdisipliner yöntemle değerlendirme ve tanıyı doğrulamaya yönelik doktorunuzun önerdiği 
tanı yöntemlerini de öğrenmek istiyoruz. Sizden alınacak kan, akciğer lavaj sıvısı, idrar, balgam, yanak 
sürüntüsü ya da doku örneği tanının rutin parçası veya araştırma amaçlı olarak Münih’deki merkez 
biyobankada saklanacak. 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 bölünme yeteneğine sahip olması gereklidir. Bu nedenle de biyolojik materyaldeki hücresel 
parçacıkları bölünebilir hale getirmeye çalışmak istiyoruz. Bu hücreler uzun süreli olarak saklanabilir. 
Ayrıca kan örneklerinde genetik testler ve genetik ekspresyon çalışmaları yapılacak; böylece amacımız 
bir kan testi ile hastalığın tanısında güvenilir sınıflandırma yapmayı sağlayacak faktörleri ortaya 
çıkarmaktır.   
Ek olarak, ailesel genetik nedenli nadir akciğer hastalığı olan hastalarda, hastalığı tetikleyici geni tespit 
eden tüm genom analizi gibi yeni genetik testleri içeren çalışmalar yapmayı planlıyoruz. “Detaylı genom 
incelemesini içeren genetik prosedürler”, çocuğunuzun tam genetik yapısına ilişkin bilgileri 
olabildiğince eksiksiz bir şekilde yakalamaya çalışır (“tüm ekzom dizileme”). Bunun için genomun bir 
kısmını veya tamamını kapsayan dizileme teknikleri kullanılır. Bu, hastalığın ortaya çıkmasından 
sorumlu olan faktörleri / genleri tanımlar. Genom çapında yapılan çalışmalarda hastalığınızın genetik 
verilere göre tanımlanabilme şansı bulunmaktadır. 
Sizden alınacak biyolojik materyalle yapılacak olan yukarıda da anlatılan bu çalışma sizin ve yakınlarınız 
için büyük bir öneme sahiptir. Örneğin, hastalığınızın nedeni olabilecek bir gen mutasyonu saptanabilir, 
ve hastalığınızın aile içinde sık tekrarladığı saptanırsa yakın akrabalarınıza da genetik analiz yapılabilir. 
Bu bilgi sizin tedavi seçeneklerinizi doğrudan iyileştirmese bile, belirli gen mutasyonlarının tespiti, daha 
hedefli, yani muhtemelen yararlanabileceğiniz daha iyi tedavi biçimlerinin geliştirilmesine yol açabilir. 
Hastalığınızın seyrinde gidişini güvenilir bir şekilde gösteren bir veya daha fazla faktör de keşfedilebilir. 
Hastalığınınızın gidişatına ilişkin bu kesin tahmin, akciğer nakli planlanması gibi bir durumda oldukça 
olumlu olabilir, ancak diğer yandan sonuçlar çok olumlu değil ve tedavi seçenekleri henüz mevcut değil 
ise sizin için bir yük olabilir. 
 
Tüm genoma bakılacağı için, chILD-EU kayıt sistemine dahil edilme nedeniyle hiçbir ilgisi olmayan, 
farklı bir hastalığa neden olma ihtimali olan genlerin bulunması da mümkündür. Örneğin bu, belirli 
kanser hastalıkları riskini veya kalıtsal bir hastalık için taşıyıcılık durumunu belirleyebilir. Bu genleri 
sistematik olarak analiz etmediğimiz için, bunları bulmayı beklemiyoruz ve sistematik bir şekilde 
toplamıyoruz. Bu tür bulgular talep üzerine size bildirilebilir, ancak eksiksiz olduğu garanti edilemez. 
 
Tanının konulmasında fotoğraflar çok yardımcı olabilir. Bu çalışmanın bir parçası olarak, sizden tedavi 
eden doktorunuz veya çalışma ekibi tarafından çekilmiş herhangi bir tıbbi fotoğrafınızı ve tıbbi 
kayıtlarınızın saklamalarına ve chILD-EU kayıt sistemine yüklemelerine ve chILD-EU kayıt sistemi 
yönetim komitesi ve Etik Kurulunun onayı halinde araştırma amaçlı olarak üniversiteye ve araştırma 
kurumlarına transfer edilmesine izin vermeniz isteniyor. Bu resimler, sizi tanımlayabilecek farklı 
özellikler içerebilir. Ayrıca yüzünüzünn resimlerini de içerebilir. Bu kısım gönülülük esasına bağlıdır. 
Şimdi izin verseniz de onayınızı daha sonra geri çekme seçeneğiniz bulunmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
Sizden neler yapmanızı isteyeceğiz? 
 
Projeye dahil olmayı kabul ederseniz çalışmaya dahil olduktan sonra aşağıdakileri yapmanızı 
isteyeceğiz: 

 Belirtilen zamanlarda tıbbi geçmişiniz ve yaşam kalitesi hakkında bir anket doldurmak. 
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Tedaviyi yürüten doktorunuzun, sizden bu çalışma için onayınızı almasını, tıbbi geçmişinizin 
ayrıntılı tanımını içeren bir anket doldurmasını ve bunu Çocuk Akciğer Kayıt Sistemine e.V 
eklemek için onayınızı. Ek olarak, anonimleştirilmiş isimle yazılmış doktor notları ve test 
sonuçları chILD-EU kayıt sistemine iletilebilir. Anonimleştirilmek numuneleri şifrelemek için 
sayıların ve / veya harf kodlarının kullanılması anlamına gelir. Çalışmanın bir parçası olarak, 
örnekler daha sonra sizin adınız altında değil bu kod altında işlenir. Verilerin daha sonra kişiye 
atanması, yalnızca verilerden ayrı olarak saklanan bir kod anahtarı kullanılarak mümkündür. 

 Sizi takip eden hekiminize kayıt sistemine dahil olduğunuz sırada ya da öncesindeki klinik 
bulguları ve biyolojik analizleri (fizik inceleme bulguları, kan testleri, bronkoskopi bulguları, 
ultrasonografi görüntüleri, solunum fonksiyon testleri, egzersiz testi, akciğer filmi ve yüksek 
çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT), ekzom analizleri ve başka sekansları, vb.) chILD-EU 
kayıt sisteminin sahibi olarak çocuk akciğer kayıt sistemine (KLR) e.V. iletilmesine izin vermeniz. 

 Sizi takip eden hekiminizin, sizin de onayınızı alarak, rutin uygulamalar sırasında aldığı 
görüntüleri iletmesine izin vermeniz. Hekiminizin tedaviniz sırasında rutin uygulamalar 
sırasında aldığı ve bundan sonra ihtiyacı olmayacağını düşündüğü ait tüm biyolojik örneklerin 
sahipliğini “Avrupa Akciğer Kayıt Sistemi Kuruluşu (Kids Lung Register Foundation)” na transfer 
etme onayı. Rutin işlemlerle alınan bu örnekler arasında kan, idrar, balgam, yanak sürüntüsü, 
pulmoner lavaj sıvısı, akciğer biyopsi doku örneği, artık gerekli olmayan parafin doku blokları 
ve akciğer transplant örnekleri yer almaktadır.   

 Ayrıca bilgilendirme yapan doktor tarafından araştırma amacıyla sizden alınan numunelerin 
mülkiyet haklarını “Avrupa Akciğer Kayıt Sistemi Kuruluşu (Kinderlungregister e.V.)'ye 
devretmenizi isteyeceğiz. Sizden özellikle bu araştırma projesi için bağışta bulunmanızı 
istediğimiz biyolojik malzemeler arasında sadece kan örnekleri (yaklaşık 10 ml) bulunmaktadır. 
Kan örnekleri rutin kan örneği alınması sırasında alınacak ve damara tekrar bir girişim 
yapılmayacaktır. Bu kan alımları çalışma boyunca birçok kez yapılacaktır. Sizden bilgileriniz ile 
ilgili olarak özgür irade hakkı bu sahiplik devrinden etkilenmez, yani kayıt sistemine katılımına 
ilişkin rızanızı geri çekmek isterseniz, arşivlenmiş tüm biyolojik materyalleriniz tamamen 
anonim hale getirilebilir veya imha edilebilir. Anonimleştirilmek, sizinle ve numunelerinizle ilgili 
tüm kişisel tanımlayıcı verilerin ve bunlardan belirlenen numunelerin yok edilmesi anlamına 
gelir. Kişiyi tanımlamak artık mümkün değildir. 

 
Bu çalışmaya katılmanızın yararları  
Tanınızın doğrulanmasında ve gerekirse tedavisinde bağımsız bir uzman ekibi tarafından güvence altına 
alınarak bu yardımdan yararlanırsınız. Buna ek olarak, gerekli dahil edilme kriterlerini karşılarsanız ve 
isterseniz, klinik araştırmalara katılma fırsatı konusunda otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. Son 
olarak, hastalığınızın kökenine ilişkin yeni bilgilerden de yararlanacaksınız. Çalışma sırasında yeni bir 
bilgi edinilmesi durumunda Etik Kurul izini alındıktan sonra gecikmeden bilgilendirileceksiniz. Şüpheli 
durumlarda klinik durumunuzu ilgilendiren bazı faktörlerin etkisinin araştırılması konusu teklif 
edilecektir. Bu durumu kabul ettiğiniz takdirde genetik test sonuçlarına da uygulanacaktır. Bu alanda 
sonuçlar elde edildiğinde, Etik Kurul ve Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Kayıtları 
yönetim kurulu birlikte sizi nasıl bilgilendireceğine ve ne tür uygulamaların önerilebileceğine (Genetik 
danışmanlık gibi) karar verecektir.     
 
 
Diğer hastalıkları olan hastalar için 
Rutin muayeneler sırasında (kan, akciğer lavaj sıvısı, idrar, balgam, yanak sürüntüsü ve / veya doku 
örnekleri) veya araştırma amacıyla özel olarak toplanan (yalnızca kan örnekleri) klinik veriler ve 
biyomateryaller, Münih'de bir biyobankada merkezi olarak arşivlenir.  
Araştırma amaçlı ek kan örnekleri de rutin muayeneler sırasında alınır, böylece damara tekrar bir 
girişim yapılmayacaktır. Rutin muayene sırasında sadece 10 ml ilave kan alınır (bu yaklaşık 2/3 yemek 
kaşığı anlamına gelir). Kan örneklerinden genetik testleri ve gen ekspresyon çalışmalarını yaparak, kan 
testleriyle çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıklarının tanısal sınıflandırmasına katkıda bulunan 
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faktörleri belirlemeyi amaçladık. Kayıtlı bu klinik bilgilerle benzer yaş aralığı ve hastalıktan etkilenme 
derecesine göre interstisiyel akciğer hastalığı olan hastalarla diğer hastaların karşılaştırması 
yapılacaktır.   
 
Ailede akciğer hastalığı öyküsü olan ve olmayan, çocuklukta nadir görülen interstisyel akciğer 
hastalığı olan hastaların aile üyeleri için 
 
Beklendiği gibi, interstisyel akciğer hastalığı olan çocukların bir kısmı genetik olarak tanımlanmaktadır. 
Hastalığın gelişiminden sorumlu genetik faktörlerin güvenli bir şekilde tanımlanması için aile 
üyelerinden de genetik materyal alınması gerekecektir. Bunun için sizden kan veya ağız mukozasından 
numune almamız gerekecek. Ayrıca bir hasta anketinin doldurulmasını, doktorlarımızdan birinin klinik 
muayenesini ve akciğer fonksiyon testini yapmasını istiyoruz. Bu klinik veriler ve biyolojik materyaller 
hassas bir şekilde işlenecektir. 

 
Tüm hastalar için 
Bu çalışma/araştırma projesine katılım gönüllük ilkesine bağlıdır. Herhangi bir zamanda, neden 
belirtmeden, tıbbi tedavinizi veya sizi tedavi eden doktor ile ilişkilerinizi etkilemeden çalışmadan 
ayrılabilirsiniz. Ancak, diğer taraftan, tıbbi veya organizasyonel nedenlerle gerekirse siz de çalışmadan 
çıkarılabilirsiniz. Lütfen kayıt sistemine katılım onayınızı geri çektiğinizi tedavi eden doktorunuza 
bildirin. Katılım onayınızı geri çektiğinizde; yeniden tanımlanabilir verilerinizin ve biyomateryallerinizin 
yok edilmesi gerekip gerekmediğine veya daha sonraki araştırma projeleri için isimsiz olarak kullanılıp 
kullanılmayacağına karar verebilirsiniz. Size ait biyomateryaller ve verilerin referansı silinir silinmez, 
imha artık mümkün değildir. Ayrıca, halihazırda gerçekleştirilmiş olan analizlerden elde edilen veriler 
artık kaldırılamaz. 
 
Bu çalışmaya katılımın riskleri 
 
Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kayıt Sistemi ve Biyobankası'na katılımınızın sizin 
için ek bir maliyeti yoktur. Ancak, size herhangi bir masrafın ödenmeyeceğini ve seyahat masraflarının 
geri ödenemeyeceğini belirtmek isteriz. Kan örneklerinin bir çoğunun rutin tanısal prosedürler 
dahilinde alınması amaçlanmaktadır; yani, bazı nadir istisnalar dışında damarınızdan ek bir girişim 
yapılmayacak ve bu sayede herhangi bir ek riske maruz kalmayacaksınız. Rutin tanısal işlemler sırasında 
kan alma riskleri arasında enjeksiyon bölgesinde küçük morarmalar olabilir. Nadir durumlarda, 
enjeksiyon bölgesinde kalıcı sinir hasarı meydana gelebilir. Alınan kan miktarı bir çorba kaşığının toplam 
2 / 3'ünü geçmeyecektir (10 ml). 

 

 
Bilgileriniz ve numuneleriniz güvenceye alınmıştır 
Bilgilerinizi işlemekten sorumlu olan yer “Çocuk Akciğer Kayıt Sistemi Kuruluşu (Kids Lung Register 
Foundation) (KLR e.V.)”’dır.  European chILD Network koordinatörü, Prof. M. Griese, Münih Ludwig 
Maximilian Üniversitesinde, şu anda bu kurumun başkanıdır (iletişim detayları yukarıdadır). Bilgilerin 
işlenmesinin ne aşamada olduğunu kuruluşun web sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz 
(www.childeu.net). 
 
Bilgilerin korunması amacıyla, tıbbi bilgileriniz ve tanımlayıcı verileriniz (yani isim, adres ve tam doğum 
tarihi) iki farklı yerde ayrı ayrı saklanacaktır:  

 Yukarıda belirtilen tıbbi-ilişkili bilgiler, yani geçmiş öykü, tıbbi bulguları, tedavi türleri, 

reçetelenen ilaçları ve alınan örneklerle ilgili bilgileri, tıbbi araştırma veri tabanında takma 

isimle (yani sizi tanımlayan bilgiler, özellikle ismi ve adresi yerine bir kod numarası kullanılarak) 

saklanır. Sadece takma ad ile sizi tanımlamak mümkün olmayacaktır. Bu merkezi tedavi 

veritabanı, hassas veriler konusunda uzmanlaşmış özel bir yüksek güvenlikli veri merkezinde 
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bizim adımıza yönetilir. Veri merkezinin uygun bir veri koruma ve veri güvenliği standardına 

uymasını sağlıyoruz. Bu takma adla yazılmış tıbbi veriler, kayıt sisteminde kayıtlı diğer doktorlar 

ve bilim adamları tarafından görüntülenebilir. 

 Sizi tanımlayan bilgiler ve kod numarası bu tıbbi bilgilerden ayrı olarak University of Giessen’de 
saklanacaktır. Bu kişisel veriler (iletişim bilgileri) gizli tutulur. İletişim bilgileriniz, sizinle daha 
sonraki bir tarihte iletişime geçebilmek ve bağımsız uzmanlar paneli tarafından yapılan 
değerlendirmenin ilgili sonuçları veya bu araştırma derneği tarafından yürütülen araştırmalar 
ve olası daha ileri klinik çalışmalara katılım hakkında sizi bilgilendirmek için, kabul ederseniz 
gereklidir.  

 
Sadece sınırlı sayıda kişi bilgilerinize erişebilir. Bu kişiler gizlilik yükümlülüğüne tabidir. Bilgiler izinsiz 
erişime karşı korunur ve sadece araştırma projesi için kullanılabilir. Giessen'de depolanan iletişim 
verilerine yalnızca küçük, yetkili bir çalışan grubu erişebilir, ve bu yalnızca, bağımsız bir uzman ve 
Avrupa chILD-EU kayıt sistemi ve Biobanka yönetim komitesi tarafından yönetilen etik komite (yukarıya 
bakınız) tarafından oylama yoluyla karşılıklı rıza ile kararlaştırılır. İletişim bilgileriniz asla başka bir 
üçüncü şahsa verilmeyecektir. 
 
Kalite güvencesi için, sınırlı bir süre için monitör adı verilen kişilerin verilere erişimine izin verilebilir. 
Bunun için, chILD-EU kayıt sistemi yönetim komitesinin kararı gereklidir. Monitörler bir gizlilik 
yükümlülüğüne tabidir. 
Sizden alınan kan, akciğer lavajı ve doku örnekleri, yani biyomateryaller, Prof. M. Griese (yukarıya 
bakınız) yönetiminde Münih Üniversitesi'nde merkezi olarak toplanır ve bu araştırma birliği bünyesinde 
planlanan bilimsel araştırmalarda kullanılır. Bu numuneler aynı zamanda takma adla yazılır, yani bir kod 
numarası altında merkezi olarak saklanır ve işlenir. Bu numunelerle ilgili veriler, bu kod numarası 
altında merkezi tedavi veri tabanında saklanır. 
 
Belirli bilimsel soruları ortaya çıkarmak için, sizden elde edilen klinik verilerin aktarılması gibi 
biyomateryallerin de aktarmak gerekli olabilir. Bu durumda da, bu sadece takma adla yapılacaktır. 
Avrupa chILD kayıt sistemi ve biyobank'ın yönetim komitesi, etik komiteye danıştıktan sonra bilimsel 
amaçlar için böyle bir klinik bilgi ve biyolojik materyal transferine karar verir.  
 
 

Eğer Dr. Haunersches Çocuk Hastanesi dışında bir merkezde tedavi ediliyorsanız, ancak ortak tedavinin 
bir parçası (örneğin tanı veya tedavi tavsiyesi) olarak sizin kimliğiniz zaten biliyorsa, Dr. Haunersches 
Çocuk Hastanesinin tedavi ekibi de sizin adınızı bilerek chILD-EU kayıt sistemi için verilerin 
değerlendirilmesini destekleyebilir. Tedavi ekibi, üçüncü şahıslara karşı tıbbi gizliliğe tabidir ve chILD-
EU kayıt sistemi ve Biyobankası onay beyanının bir kopyasını alır. Elbette, veriler kayıt sisteminde 
yalnızca takma adla saklanır. 
 
Verilerinizin ve biyomateryallerinizin chILD EU kayıt sisteminde uzun vadeli arşivlenmesi, kar amacı 
gütmeyen kuruluş “Avrupa Çocuk Akciğer Kayıt Sistemi Kuruluşu (KLR e.V.)” tarafından garanti 
edilmektedir. İstediğiniz zaman burada saklanılan veriler hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Yanlış 
verileri düzeltme hakkına sahipsiniz. Kanunun hükümleri bu tür bir taleple çelişmedikçe, kişisel 
verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir zamanda iptal etme veya kişisel verilerinizin 
silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.  
Araştırmadan çekilirseniz veya araştırma projesi durdurulursa, başka veri veya biyolojik materyal 
toplanmayacaktır. Kişisel veri kayıtları geri dönüşümsüz bir şekilde silinerek mevcut tüm veriler ve 
biyomateryaller etkin bir şekilde anonimleştirilir. Bu durum, bu verilerin ve biyomalzemelerin artık 
sizinle ilişkili olamayacağı anlamına gelir. Çalışma sonuçları size kişisel referans olmadan 
yayınlanacaktır. 
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Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğine Göre Ek Bilgiler 
 
Verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. 
 
Bilgi alma hakkı 
 
ChILD-EU kayıt sisteminde toplanan, işlenen veya gerekirse üçüncü şahıslara iletilen kişisel verileriniz 
hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz (ücretsiz bir kopyasının teslimi). 
 
Düzeltme hakkı 
Sizinle ilgili yanlış kişisel verileri düzeltme hakkına sahipsiniz. 
 
Silme hakkı 
 
Kişisel verilerinizi silme hakkına sahipsiniz, örneğin bu veriler artık toplanma amacı için gerekli değilse. 
 
 
İşlem uygulanmasının kısıtlanması hakkı 
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Belirli koşullar altında, verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz, yani veriler 
yalnızca kaydedilebilir, işlem uygulanamaz. Bunun için başvurmalısınız. Lütfen sorumlu araştırmacınız 
veya ChILD-EU kayıt sisteminin veri koruma görevlisi ile iletişime geçin. 
 
Veri aktarımı hakkı 
 
ChILD-EU kayıt sisteminden sorumlu kişiye sağladığınız kişisel verileri alma hakkına sahipsiniz. Bunu, bu 
verilerin size veya teknik olarak mümkün olduğunca, sizin tarafınızdan belirlenen başka bir kuruluşa 
iletilmesini talep etmek için kullanabilirsiniz. 
 
İtiraz hakkı 
 
Kişisel verilerinize herhangi bir zamanda işlem uygulanması için belirli kararlara veya ölçeklere itiraz 
etme hakkına sahipsiniz. Bu tür verilerle ilgili işlemler daha sonra genellikle gerçekleşmez. 
 
 
Kişisel verilerin işlenmesine izin verme ve bu izni geri çekme hakkı 
Kişisel verilerinizin işlenmesi yalnızca sizin onayınız ile yasaldır. 
 
Kişisel verilerinize işlem uygulanmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına 
sahipsiniz. Ancak, zaman içinde bu ana kadar toplanan verilerle ilgili, chILD-EU kayıt sisteminin hasta 
bilgilerinde ve onay beyanında belirtilen kuruluşlar tarafından işlem uygulanabilir. 
 
Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen sorumlu araştırmacınız veya doğrudan chILD-
EU kayıt sistemi merkezinizin veri koruma görevlisi ile iletişime geçin. Kişisel verilerinizin işlenmesinin 
veri güvenliği düzenlemelerini ihlal ettiğine inanıyorsanız, denetleyici makam(lar)a şikayette bulunma 
hakkına da sahipsiniz: 
 
 
 
Veri koruma: İletişim bilgileri chILD-EU kayıt sistemi merkezi 
 
ChILD-EU Kayıt Sistemi Merkezinde veri işleme sorumlu kişi (ler) (hasta bilgileri ve hasta onayı için 1. 
sayfaya bakın) 
 

 

Veri koruma görevlisi Veri koruma denetim otoritesi 

Ad: Herr Gerhard Meyer  

Resmi veri koruma görevlisi 

Münih Üniversitesi Hastanesi 

Ad: Veri Koruma Bavyera Eyaleti 

Komiseri (BayLfD) 

Prof. Dr. Thomas Petri  

Adres: Pettenkoferstraße 8  

80336 Münih  

Adres: Adres: Postane 22 12 19, 80502 

Münih 

Ev adresi: Wagmüllerstr. 1, 

80538 Münih 

Telefon:  Telefon: Tel.: 089 212672-0  

Faks: 089 212672-50 

E-Mail: datenschutz@med.uni-

muenchen.de 

E-Mail  

 
Veri koruma: federal veri koruma kayıt sistemi başkanının iletişim bilgileri 
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Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiseri 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Telefon: 0228-997799-0 
Faks: 0228-997799-550 
E-Posta: poststelle@bfdi.bund.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirilmiş Onam Beyannamesi 
 

Hasta (SOYADI, ADI): 

Doğum tarihi:  

Doğum yeri: 

(Bilgilendirilmiş onam beyanının orijinali araştırmacı tarafından saklanır; ebeveyn, bilgilendirilmiş 
onam beyanının bir kopyasını alır. Hasta bilgileri hastayla birlikte kalır, ortak bir tedavi sözleşmesi 
olması durumunda bir kopyası Dr. Haunersches Çocuk Hastanesi tedavi ekibine teslim edilebilir.) 
 
Aldığım bilgi formu bana dahil edileceğim klinik araştırma hakkında bir genel fikir sağladı.  
 
____________ tarihinde, saat _________, Dr .____________________, benimle ayrıntılı, bilgilendirici 

görüşme yaptı. 

 
 
Aşağıdaki konularla ilgili ek bilgiler verildi 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Soru sorma fırsatım oldu. Bu sorular tatmin edici ve eksiksiz bir şekilde cevaplandı. Yukarıda bahsedilen 
çalışma/araştırma projesine ilişkin yazılı bilgileri aldım ve imzalı "Bilgilendirilmiş Onam 
Beyannamesi"nin bir kopyası bana verildi. Her iki belgeyi de okudum ve anladım. Sakin ve sessizlik 
içinde düşünmem ve katılıp katılmamaya karar vermem için yeterli zaman verildi. Şu anda başka sorum 
yok. 
 
 
 
 

 
(a) İşbu belge ile tüm mülkiyet haklarını, beni tedavi eden doktorlar ……………………………………….(isimler) 
tarafından daha önce toplanan tüm biyolojik materyallerin Avrupa chILD-EU Kayıt sistemi ve Biyobankası’nın 
sahibi Çocuk Akciğer Kayıt Vakfı (KLR e.V.)’na ayrıca, bu çalışma için Avrupa chILD-EU Kayıt sistemi ve 
Biyobankası'na bilgilendirilmiş onayımı alan doktor tarafından gelecekte toplanacak biyolojik materyallerin 
tüm mülkiyet haklarını devredeceğimi açıkça beyan ederim. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(b) Ayrıca akciğer hastalıklarının araştırılması için benden alınan biyolojik materyallerin hücrelerinin 
ölümsüzleştirilmesini kabul ediyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(c) Mümkün olduğunca, tedavi yürüten doktor tarafından genetik testlerin amacı, türü, kapsamı, anlamlılığı 
ve sonuçları ile bulguların neden olduğu olası psikolojik stres hakkında bilgilendirildim. Onayımı herhangi 
bir zamanda ve gerekçe göstermeden geri çekebileceğimin yanı sıra bulgular ortaya çıktıktan sonra dahi 
bilmeme hakkım olduğu konusunda bilgilendirildim. Sonuç alındıktan sonra genetik danışmanlık olasılığı 
hakkında bilgilendirildim. Araştırmaya katılımımdan bağımsız olarak, akciğer hastalıklarının araştırılması için 
benden elde edilen biyolojik materyallerin üzerinde genetik testlerin yapılmasını kabul ediyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(d) Genetik analizler dahil olmak üzere önceki ve gelecekte yapılan tanı testlerinin sonuçlarının kayıt 
sistemine sunulacağını kabul ediyorum.  
Evet ( )  Hayır ( ) 
 

Yukarıda bahsi geçen çalışma/araştırma projesine katılacağımı beyan ederim. Bu çalışma/araştırma projesine 
katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddederek herhangi bir dezavantaj yaşamayacağım ve herhangi bir sebep 
göstermeksizin çalışmaya katılımıma her an son verme hakkına sahip olduğum söylendi. 
 
Bilgilendirme bölümünde açıklanan “Avrupa chILD-EU Kayıt sistemi ve Biyobankası” çalışması kapsamında 
sağlığımla ve biyolojik materyallerim hakkındaki bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve iletilmesini 
kabul ediyorum ve verilerimizi/verilerimi kullanma hakkımız hakkında bilgilendirildik. 
 
Ayrıca, yerli ve yabancı denetim makamlarının ve sponsorun yetkili çalışanlarının, izleme amacıyla görevleri 
sırasında kişisel verilerime erişebileceklerini kabul ediyorum. Bu kişiler gizlilik yükümlülüğüne tabidir. Veri 
koruma hakları konusunda bilgilendirildim. Hastalığımın nadir olması nedeniyle, sınırsız saklama süresini 
kabul ediyorum. 
 

__________,_______________________________________________________________ 
<Yer>            <Tarih>      <Soyadı, adı>                       <İmza> 
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(e) Biyolojik materyallerimle ilgili herhangi bir yeni ve ilgili genetik testinden elde edilen bilgiler hakkında 
uygun bir şekilde bilgilendirilmek istediğimi açıkça beyan ederim. Bu aynı zamanda örneğin ekzom analizleri, 
genom dizileme gibi birincil verileri de içerir, böylece bu verilerin tekrar toplanmasının önüne geçilir.   
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(f) Hastalığınımın durumuna göre uygun olan dikkate alınabilecek belirli ilaçların güvenliliği ve/veya 
etkililiğini araştıran klinik araştırmalar hakkında bilgilendirilme isteğimi açıkça beyan ederim. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(g) Ayrıca, biyolojik materyallerimden elde edilmişse ve hastalığımın ilerleyişi hakkında sonuçlara 
ulaşılmasına olanak veriyorsa, Avrupa chILD-EU Kayıt sistemi ve Biyobankası’nın araştırma faaliyetleri 
bağlamında elde edilen yeni bilgilerden haberdar olmak istiyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(h) Bilgilerin iletilmesi veya daha önceki geçmişteki tıbbi verilerinin toplanması için, bilgilendiren 
doktorun/çalışma doktorunun veya uygun şekilde eğitilmiş çalışma personelinin benimle doğrudan veya aile 
doktorum/tedavi eden doktor aracılığıyla telefonla veya yazılı olarak iletişime geçeceğini Kabul ediyorum.  
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(i) Takma ad verilerek anonimleştirilen verilerimin ve biyolojik örneklerimin, chILD-EU kayıt sistemi yönetim 
komitesi ve Etik Kurulunun onayı halinde araştırma amacıyla üniversiteye ve diğer araştırma kurumlarına 
aktarılmasını kabul ediyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(j) Takma ad verilerek anonimleştirilen verilerimin ve biyolojik örneklerimin, chILD-EU kayıt sistemi yönetim 
komitesi ve Etik Kurulunun onayı halinde araştırma amacıyla endüstriyel araştırma kurumlarına 
aktarılmasını kabul ediyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(k) Yüzümün fotoğrafları da dahil olmak üzere tıbbi dosyamda yer alan tüm fotoğrafların (bunların chILD-EU 
kayıt sistemine yüklenerek) kullanımına ve saklanmasına izin veriyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(l) Çalışma ekibinin hasta dosyası için resimlerimi çekmesine ve bunları yüzümün fotoğrafları dahil olmak 
üzere chILD-EU kayıt sistemine yüklemesine izin veriyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(m) Akciğer hastalıklarının araştırılması için chILD-EU Kayıt Sistemi ve Biyobankası’nın yönetim komitesi ve 
Etik Kurulu'nun onayı halinde, takma ad verilerek anonimleştirilen resimlerimin araştırma amacıyla 
üniversiteye ve araştırma kurumlarına aktarılmasını kabul ediyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
(n) Bana ait verilerin ve biyolojik materyallerin ölüm durumunda veya çalışmadan katılımımı geri çektikten 
sonra da kayıt altında tutulmasını kabul ediyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
Bana ait verilerin ve biyolojik materyallerin daha fazla saklanmasına izin verilmesi durumunda, takma ad () 
kullanılarak veya araştırmadan geri çekilmemden sonra anonim* () olarak yapılmasını dilerim.  

 
 

 Anonimleştirilmiş, araştırma sonuçlarının hastaya kadar izlenemeyeceği ve bu nedenle diğer aile üyeleri için 
muhtemelen önemli bilgilerin iletilemeyeceği anlamına gelir. 

 
__________,_______________________________________________________________________ 
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<Yer>            <Tarih>        <Hasta>                  <SOYADI, adı>                        <İmza> 
 
 
___________________,______________________________________________________________ 
     < Yer >  <Tarih>                          <Bilgilendiren doktor>            <İmza>   
 

 
 
Hastanın ikiden fazla yakını onam verirse, sayfa 15’i tekrar yazdırın ve buna göre yakınları 
numaralandırın! 
 
Akrabalar için: 
 
Akraba                                             Akrabalık derecesi: : ____________________________________ 
 
Tıbbi geçmişe ve biyolojik materyallere (kan örnekleri veya yanak sürüntüsü) ilişkin verilerin araştırma 
amacıyla toplanıp saklandığını ve genetik testlerin (örneğin ekzom analizleri, genom dizilemesi vb.) bu 
biyolojik materyaller kullanılarak yapıldığını kabul ediyorum.  
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
Genetik testlerin sonuçları hakkında bilgi veren doktor aracılığıyla bilgilendirilmek istiyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
Yüzümün fotoğrafları da dahil olmak üzere tıbbi dosyamın parçası olan tüm fotoğrafların (child EU kayıt 
sistemine yüklenerek) kullanılmasına ve depolanmasına izin veriyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
Çalışma ekibinin veritabanı için yüzümün fotoğrafları da dahil olmak üzere resimlerimi çekmesine izin 
veriyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
ChILD-EU Kayıt Sistemi Yönetim Komitesi ve Etik Kurulu’nun onayı halinde, takma ad verilmiş 
resimlerimin/resimlerimizin araştırma amacıyla üniversiteye ve ticari olmayan araştırma kurumlarına 
aktarılmasını kabul ediyorum. 
Evet ( )  Hayır ( ) 
 
Herhangi bir sebep belirtmeksizin herhangi bir zamanda chILD-EU kayıt sistemine 
katılımımız/katılımıma son verme hakkına sahibim. Talep üzerine, o zamana kadar toplanan tüm veriler 
ve biyolojik numunelerin anonimleştirilmesi veya silinmesi gerekir. 
 
 
__________,__________    ___________      ________________________________          _________ 
<Yer>            <Tarih>             <Akraba 1>                     <SOYADI, adı>                                                  <İmza> 
 
___________________, _______________           ________________________________ 
< Yer >                                   < Tarih >                           <Bilgilendiren doktor>                                    <İmza>   
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