2312002.(V. 9.) EtiM rendelet
az emberen végzettorvostudományi kutatásokrÓI

'

4/A. s (1) Amennyiben a kutatái során a ktilon jogszabálybanmeghatározotthumángenetikaivizsgálat céljábÓl
mintát vesznek, erró| a résztvevót kÍil n tájékoztatnikell: A tájékoztatásnakki kell terjednie arra is, hogy a
ez esetben a továbbiakban a vele kapcsolatos
részfvevonekjogában áll a mintavételtktilÖn is .visszautasítania'
genetikai adatokat még anonim mÓdon sem lehet felhasználni. A mintavéte|elutasításanem képezi a részfvevo
A mintavételrólszq!Ó tá1ékoztatást
ésaz abba valÓ beleegyezést
részvételének
akadá|yát a kutatás további részében.
:-i..-..
kell foglalni.
ktilÖndokumentumba
(2) A humángenetikaivizsgálat céljáboltorténtmintavételelott a résztvevotgenetikai tanácsadáskereténbeliil
kell
tajékoztatni
.]
''
a) amintavételcéljárÓl,mennyiségiésminŐségirészleteirol,
vagy elmaradásánakelónyeiról éskockázatairÓl,
b) avizsgálat elvégzésének
c/ a lehetséges
erecménynekaz érintettetéskoze|i hozzátartozoitérintoesetlegeskovetkezményeirol,
d) a genetikaiminta és adat tárolásának modjairo|,idotartamárÓl,a ktilonbozó formában tárolt genetikaiminták,
lehetoségeirol,
továbbáadatokazonosíthatÓságának
e) a résztvevoegyébnyilatkozata hiányában a genetikai minta archivált gytijteménybevalo bekeriilésérol,
a tárolt
genetikaiminták esetlegestovábbításárÓl,
továbbá
fl arről, hogyjogosult a humángenetikaivizsgálat során keletkezettgenetikaiadatmegismerésére'
g) arrol, hogy donthet az á|ta|a szolgáltatott minta biobankban torténoelhelyezésérol,
illetve az elhelyezés
mÓdjárÓ|, így lehetóségvan a minta
ga) személyazonosítÓ
adatokkal egyiitt torténotárolására,
gál kÓdolt formábanvalÓ elhelyezésére,
gc) pszeudonimizá|t,azaz olyan formában valo elhelyezésére,
amelynéla személyazonosítÓadatot helyettesíto
kÓdot a vizsgálati alany kizárÓlagos rendelkezésére
bocsátották,
gd) anonimizáIt, azaz o|yan formában torténó elhelyezésére,
amikor a vizsgálati alanyra vonatkozo osszes
szemé|yazonosíto adatot szemé|yazonosításraalkalm atlanná tefték.
(3) A résztvevóttájékoztatnikell arrol is, hogy dontheta biobankban elhelyezett minta további kutatásbantorténo
részvételérol
is. Ebben az esetben a résztvevoneknyilatkoznia kell arra nézve,hogy mintájának - a mintavétel
elsódlegescéljaszerinti . diagnosztikus,kizárolag kutatási célri,vagy bármely, azaz diagnosztikuséskutatási célu
felhasználásáhozj áru|-e hozzá.
4/B. s (l) Amennyiben a kutatás során humángenetikaivizsgálat miatt mintát vesznek, errol ki'ilon beleegyezési
i.
nyilatkozatotkell készíten
@ ^ résávevó beleegyezó nyilatkozata|ega|ábba kovetkezóket tarta|mazza:
a) akutatás azonosítÓadatait;
b) annakaz egészségtigyi
szolgáltatonaka megnevezését,
ahol a kutatastvégeznikívánják;
c) akutatás vezetojének,illetve atájékoztatástvégzoszemélyneka nevét,beosztasát,munkakore megnevezését;
d) a résztvevo azonosítÓ adatait (nevét, szti|etésihelyét és idejét), korlátozottan cselekvóképes vagy
jogosult személy(atovábbiakban:
cselekvóképtelen
vizsgálatialany eseténazE,utv,l6. $-a szerintinyilatkozattételre
jogosult személy)azonosítoadataitis;
nyilatkozattételre
e) annak a kijelentését,
hogy a résávevó . korlátozottan cselekvöképes vagy cselekvoképtelenvizsgáIati alany
jogosult személy- a genetikaivizsgálatbantorténórészvételre
eseténa nyilatkozattéte|re
a
vonatkozÓ beleegyezését
4/A. $-ban fog|alt tájékofiatást,vagy az arro| va|Ó lemondást kovetóen onként,befolyástÓl mentesen adja, annak
fudatában,hogy az bármikor,szÓban vagy írásban,indokolásnélkiilvisszavonhatÓ;
fl a hozzájárulást a tájékoztatÓbanmegjelolt mennyiségtiés minoséguminta vételéhezés a résávevó adatainak
felhasználásához:
g/ a minták kezelésének
mÓdjárÓl szÓlo nyilatkozatotarrÓl, hogy donthetaz á|ta|aszolgáltatottminta biobankba
torténóe|helyezéséról,
illetve az eIhelyezés
mÓdjárÓl, így lehetóségvan a minta
ga) személyazonosítÓ
adatokkal egytitttorténotárolására,
gál kodolt formábanvalo elhelyezésére,
gc) pszeudonimizá|t,azaz olyan formában valÓ elhelyezésére,
amelynéla személyazonosítÓadatot helyettesító
kÓdot a vizsgálati alany kizároIagosrendelkezésére
bocsátották,
gd) anonimizált, azaz o|yan formában torténŐelhelyezésére,
amikor a vizsgálati alanyra vonatkozÓ osszes
személy azonosítÓ adatot személyazonosításraa|ka lm atl anná tették;
h) a résztvevonyilatkozatáta biobankban elhelyezettminta további kutatásbantorténorészvételérol;
ebben az
esetbena résztvevoneknyilatkoznia kell arra nézve,hogy mintájának . a mintavételelsódleges célja szerinti diagnosztikus, kizárÓlag kutatási célri, vagy bárme|y, azaz diagnosztikus és kutatási célri felhasználásához járu|-e
hozzá;
i) az eredménykozlésénekmÓdját abban az esetbenis, ha a vizsgálati a|anyahhoz nem férhozzá;
j) az eset|eges
jovobeni megkereséshezva|o hozzájárulást,vagy annak kizárását;
t/ a be|eegyezónyilatkozataláírásánakdátumát;
l) akutatás vezetÓjénekvagy a tájékoztatastadÓnakaza|áirását;
m) abe|eegyezonyilatkozatottevo a|áirását.
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