Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Zakład Genetyki
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289; tel: (0-42) 271-12-71; fax: (0-42) 271-12-70

DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA UDZIAŁ PACJENTA LUB CZŁONKA JEGO
RODZINY W PROJEKCIE BADAWCZYM
Wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka w badaniach na temat „Zastosowanie nowoczesnych

technologii
w
typowaniu
i
dalszej
analizie
nowych
markerów
genetycznych
w przypadkach zaburzeń rozwoju lub funkcji układu płciowego, z utworzeniem ich ogólnopolskiego
rejestru”.
Osobami nadzorującymi przebieg badań są dr hab. n. med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski oraz dr Agnieszka
Gach z Zakładu Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o celu tej pracy i jej charakterze badawczym. Poinformowano
mnie, że wyniki badań prowadzonych w ramach projektu nie będą miały znaczenia diagnostycznego dla dalszego
procesu opieki nade mną/moim dzieckiem w Poradni Genetycznej. Przyjmuję do wiadomości, że w ramach projektu
poddany zostanie analizie DNA wyizolowany z pochodzącej ode mnie/od mojego dziecka próbki krwi żylnej.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na dodatkowe pobranie ode mnie/ od mojego dziecka 5-10 ml krwi
żylnej. Wyrażam również zgodę na wysłanie powyższych próbek biologicznych i przeprowadzenie badań tych
próbek w innych ośrodkach w ramach współpracy naukowej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka przez Zakład Genetyki ICZMP, oraz ewentualnie inne ośrodki wyłącznie dla celów niniejszego
projektu naukowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Inne osoby, które mogą w ramach
współpracy naukowej uzyskać dostęp do danych osobowych lub materiału biologicznego będą zobowiązane do
ścisłego przestrzegania powyższych zasad poufności.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez osobę prowadzącą badanie, lub innego pracownika upoważnionego,
zobowiązanego do zachowania zasad poufności, pod podanym przeze mnie numerem telefonu, celem uzyskania
informacji o wnioskach wynikających z badań przeprowadzonych u mnie/mojego dziecka. Przyjmuję do
wiadomości, że tożsamość moja/mojego dziecka nie zostanie ujawniona w przypadku publikacji wyników
przeprowadzonych badań.
Zostałam/em poinformowany o prawie nieprzystąpienia do programu lub rezygnacji w dowolnym momencie
z uczestnictwa w nim (wycofaniu zgody) bez wpływu na jakość dalszej opieki i diagnostyki w Poradni Genetycznej
ICZMP.
Nadzorujący badania: dr hab. n. md., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski tel. 0422711271
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