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Drejtoria për mësimdhënie dhe kërkim 

shkencor  

 

 

 

 

Deklarata e pëlqimit për përdorimin e mëtejshëm të të dhënave dhe mostrave të 
lidhura me shëndetin të fëmijës tuaj (0-13 vjeç) 

 
 
_________________________________________________________ _________________________ 

Emri dhe mbiemri i pacientit Data e lindjes  
 
 
 
Nëpërmjet kësaj jam dakord  

që të dhënat e lidhura me shëndetin dhe mostrat e fëmijës tim, të cilat janë mbledhur ose marrë gjatë qëndrimit 
të tij/saj në spital ambulator ose spitalor, të vihen në dispozicion për kërkime.  

 

☐    Po ☐    Jo 

  
 
 
Unë e di që 
- fleta e informacionit (versioni 2 i 26 gushtit 2021) përshkruan dispozitat për përdorimin e mëtejshëm të të 

dhënave dhe mostrave të fëmijës tim. Unë e kam lexuar dhe kuptuar këtë informacion.  
- të dhënat personale të fëmijës tim janë të mbrojtura. 
- Të dhënat dhe mostrat e fëmijës tim mund të përdoren në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda 

institucioneve publike dhe private. 
- mostrat mund të përdoren për analiza gjenetike për qëllime kërkimore. 
- Mund të kontaktohem nëse zbulohen informacione të rëndësishme për fëmijën tim.  
- vendimi im është vullnetar dhe nuk ndikon në trajtimin e fëmijës tim.  
- vendimi im është i pakufizuar në kohë. 
- unë mund ta tërheq pëlqimin tim në çdo kohë pa dhënë asnjë arsye.  
 
 
 

_________________________ ________________________________________________________ 

Vendi, data Nënshkrimi i përfaqësuesit ligjor (zakonisht prindërit, kujdestarët ligjorë) 

(Emri dhe referenca për pacientin) 
 
 

  

  
 
 
 
Nëse dëshironi, do të merrni një kopje të nënshkruar të kësaj faqeje. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi 
kontaktoni mjekun që trajton fëmijën tuaj ose kontaktin e mëposhtëm:  
 

 
 

Grupi i ishujve të etikës e brendshme 

http://www.inselgruppe.ch/generalconsent
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Drejtoria për mësimdhënie dhe kërkim 

shkencor  

 
Informacion mbi përdorimin e mëtejshëm të të dhënave dhe mostrave të lidhura me 
shëndetin e fëmijës suaj për qëllime kërkimore 

 

Të nderuar prindër, të nderuar kujdestarë ligjorë, 

Zbulimi dhe trajtimi i sëmundjeve ka bërë përparime të jashtëzakonshme gjatë dekadave të fundit. Ky zhvillim 
është rezultat i hulumtimeve shumëvjeçare në të cilat mjekët, shkencëtarët dhe pacientët nga breza të 
ndryshëm janë të përfshirë në mënyrë aktive.  

Hulumtimi varet kryesisht nga të dhënat nga historitë e pacientëve. Këto mund të përfshijnë, për shembull, 
rezultatet e analizave laboratorike, informacion mbi një terapi ose predispozita trashëgimore ndaj sëmundjeve 
të caktuara. Materiali biologjik që është marrë si mostër gjatë qëndrimit në spital dhe nuk kërkohet më për 
qëllime diagnostikuese është gjithashtu shumë i vlefshëm për kërkime. Këto mostra të mbetura mund të jenë, 
për shembull, mostra të gjakut, urinës ose indeve. 

Ky informacion shpjegon se si fëmija juaj, si pacient, mund të kontribuojë në përparimin mjekësor dhe tregon 
se si mbrohen të dhënat dhe të drejtat e pacientit të fëmijës suaj. Faleminderit shumë për interesimin dhe 
mbështetjen tuaj. 

 

Si mund të kontribuojë fëmija juaj në kërkime? 

Nëse ju dhe fëmija juaj nënshkruani formularin e pëlqimit me "Po", fëmija juaj do të sigurojë të dhënat e tij/saj 
lidhur me shëndetin dhe mostrat e mbetura për kërkime. Pëlqimi vlen për të gjitha të dhënat që janë mbledhur 
tashmë në spital ose që do të mblidhen në të ardhmen. Kjo vlen edhe për mostrat.  

Pëlqimi juaj dhe i fëmijës suaj është vullnetar. Është e vlefshme për një kohë të pacaktuar nëse nuk revokohet 
(tërhiqet). Ju dhe fëmija juaj mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë nëpërmjet adresës së kontaktit më 
poshtë pa dhënë arsye. Pas revokimit, të dhënat dhe mostrat e fëmijës suaj nuk do të vihen më në dispozicion 
për projekte të reja kërkimore. Vendimi juaj dhe ai i fëmijës suaj nuk ndikon në trajtimin mjekësor të fëmijës 
suaj.  

 

Si mbrohen të dhënat shëndetësore dhe mostrat e fëmijës suaj?  

Të dhënat e fëmijës suaj do të përpunohen dhe mbrohen në spital në përputhje me rregulloret ligjore. Vetëm 
punonjësit e autorizuar të spitalit, si mjekët, kanë akses në të dhënat e pakodifikuara nga historia mjekësore 
dhe akses në mostrat e pakodifikuara të fëmijës suaj. Mostrat e fëmijës suaj ruhen në biobanka. Një biobankë 
është një koleksion i strukturuar i mostrave të ndryshme sipas rregullave të caktuara të sigurisë (rregulloret e 
biobankës).  

Nëse të dhënat dhe mostrat e fëmijës suaj përdoren për projekte kërkimore, ato do të jenë të koduara ose 
anonime. Të kodifikuara që të gjitha të dhënat personale si emri ose data e lindjes së fëmijës suaj të 
zëvendësohen me një kod. Çelësi, i cili tregon se cili kod i përket cilit person, mbahet i sigurt nga dikush që nuk 
është i përfshirë në projektin kërkimor. Njerëzit që nuk kanë akses te çelësi nuk mund ta identifikojnë fëmijën 
tuaj. Nëse të dhënat dhe mostrat janë anonime, nuk ka asnjë çelës që mund të gjurmohet te fëmija juaj. 

  

http://www.inselgruppe.ch/generalconsent
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Drejtoria për mësimdhënie dhe kërkim 

shkencor  

 

Kush mund të përdorë të dhënat dhe mostrat shëndetësore të fëmijës suaj?  

Të dhënat dhe mostrat e fëmijës suaj u vihen në dispozicion studiuesve të autorizuar në spitalin tonë për 
projekte kërkimore ose mund të përdoren në projekte kërkimore në bashkëpunim me institucione të tjera 
publike ose private (spitale të tjera, universitete ose kompani farmaceutike). Projektet mund të kryhen në Zvicër 
ose jashtë vendit dhe mund të përfshijnë analiza gjenetike. Për projektet kërkimore jashtë vendit, zbatohen të 
paktën të njëjtat kërkesa për mbrojtjen e të dhënave si në Zvicër. Projektet kërkimore në përgjithësi i 
nënshtrohen një rishikimi nga komiteti përgjegjës i etikës. 

 

A jeni ju dhe fëmija juaj të informuar për rezultatet e studimit?  

Projektet kërkimore me të dhëna dhe mostra zakonisht nuk çojnë në informacione që lidhen drejtpërdrejt me 
shëndetin e një individi. Megjithatë, nëse gjendet një rezultat që është i rëndësishëm për fëmijën tuaj dhe 
ekziston një masë mjekësore, spitali mund t'ju kontaktojë. 

 

A do të keni ju dhe fëmija juaj avantazhe apo disavantazhe financiare?  

Nuk ka kosto shtesë për ju. Ligji nuk ju lejon të fitoni para nga të dhënat dhe mostrat e fëmijës suaj. Prandaj 
nuk ka asnjë avantazh financiar për ju ose fëmijën tuaj apo për spitalin. 

 

Nëse ju dhe fëmija juaj keni ndonjë pyetje ose dëshironi informacion shtesë, ju lutemi përdorni adresën 
e kontaktit më poshtë ose vizitoni faqen tonë të internetit.

http://www.inselgruppe.ch/generalconsent
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INFORMATION FÜR KINDER 11 BIS 13 JAHRE  

Weiterverwendung von Daten und Proben für die Forschung  
 
Lieber Patient, liebe Patientin 
 
Bei uns im Spital wirst du untersucht und bei Krankheit oder Unfall werden wir dich behandeln. Du hast 
bestimmt schon davon gehört, dass wir die Versorgung und Behandlung von kranken Kindern und 
Jugendlichen immer besser durchführen möchten.  

Wir möchten auch in Zukunft Kinderkrankheiten besser verstehen und behandeln können, um anderen Kindern 
zu helfen. Um Antworten auf diese offenen Fragen zu finden, findet bei uns im Spital Forschung statt. Damit 
wir das machen können, dokumentieren wir den Verlauf und die Art der Erkrankungen von Patientinnen und 
Patienten, wie z.B. von Dir, sehr genau und heben diese Informationen sicher und gut bewahrt auf. Wir fragen 
Dich deshalb, ob wir diese Informationen verwenden dürfen, um die Behandlung weiter verbessern zu können. 
Wir bitten Dich daher, dass Du uns die Zustimmung (Einwilligung) hierzu gibst.  

Wenn wir Deine Informationen verwenden, geschieht das immer ohne Namen und ohne Möglichkeit, dies auf 
Deine Person zurückführen zu können. Das nennt man auch verschlüsselt oder anonymisiert. 
 
Wir bitten Dich, dass wir Informationen und Proben von Dir für die Forschung weiterverwenden dürfen. Diese 
Proben werden für Deine Behandlung nicht mehr benötigt (z.B. Blut, Urin, Zellen- oder Gewebeproben). Das 
heisst, sie werden in einem Tiefkühler aufbewahrt (Biobank) statt weggeworfen.  
Wir können Dir jetzt nicht sagen, um welche Studien es sich handeln wird, aber wir versichern Dir, dass  

 alle Studien/Untersuchungen dem Datenschutz nach Schweizer Standard entsprechen, 

 Deine Informationen und Proben vor der Weitergabe verschlüsselt oder anonymisiert werden 

 Deine Proben nur dann an andere Biobanken weitergegeben werden, wenn auch sie den Schweizer 
Standards entsprechen.  

Um die Proben verwenden zu können, müssen alle Forschenden für ihre Projekte immer eine Bewilligung bei 
der zuständigen Ethikkommission einholen.  
 

Wir werden Dich nicht aktiv über die Ergebnisse der meisten Studien informieren. Wenn sich jedoch 
herausstellen sollte, dass einzelne Ergebnisse die Behandlung bei Dir deutlich verbessern würde, dann können 
wir mit Dir oder Deinen Eltern Kontakt aufnehmen. Du kannst jederzeit Deine Zustimmung zur Verwendung 
Deiner Proben und Daten ändern und die weitere Verwendung ablehnen. Wenn Du also nicht mehr 
einverstanden bist, sag es bitte Deinen Eltern oder Deinen Ärzten und Ärztinnen bei uns im Spital.  

Hast Du noch Fragen?  
Deine Ärztin oder Dein Arzt beantwortet Dir gerne Deine Fragen. Weitere Informationen findest Du auch auf 
unserer Website: www.kinderklinik.insel.ch/generalconsent 
 

 
 
 
Wir danken Dir herzlich, dass Du die Forschung unterstützt! 
 
 
 
Version basierend auf der Vorlage des Ostschweizer Kinderspitals St. Gallen 

 

http://www.kinderklinik.insel.ch/generalconsent

