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Üniv.-Prof. Dr. Rita Schmutzler, Genel müdür, Kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri merkezi

Birleşik bakıma katılım beyanı ve aynı zamanda veri dokümantasyonu, moleküler
biyolojik analiz, incelenen malzemelerin saklanması ve eşlik eden araştırma projeleri
için onay beyanı





Lütfen etiket için boş bırakınız





Bu birleşik bakıma isteğe bağlı olarak katılabilir ve istediğiniz zaman yazılı (veya tanık eşliğinde
sözlü) iptal edebilirsiniz. Sizi katılım ve isteğe bağlı katılım amacı konusunda bilgilendirdik. O
nedenle lütfen aşağıdaki ilgili seçeneği işaretleyiniz:
Danışmanlık, moleküler genetik analiz ve yoğunlaştırılmış erken teşhis bakımından bütünleşik olan ve
"Bilgi formu"munda tarif edilen bakım programına katılmak istiyorum.
Evet 1

Hayır 1

İşbu belge ile ayrıca, kalıtsal meme ve yumurtalık kanserinin oluşmasında sorumlu olan genlerin
incelenmesiyle ilgili olanaklar ve sınırlar hakkında ayrıntılı bilgilendirme toplantılarında
bilgilendirildiğimi beyan ederim.
Bu inceleme ile ailemdeki meme ve yumurtalık kanserinin nasıl meydana geldiği konusunda başka
bilgi kazanılmaması da mümkündür. Doğrudan hastalık değeri olmayan veya anlamının güvenli
biçimde değerlendirilemediği değişikliklerin bulunması da mümkündür. Eğer incelenen BRCA1,
BRCA2, RAD51C, RAD51D, Chek2, Palb2 genlerinde kesin, hastalık tetikleyici bir değişiklik
kanıtlanabilirse, bu bilgi aile üyelerimin meme kanserine yakalanma riskini daha iyi değerlendirme
imkanı verebilir.
Danışma toplantısında verdiğim bilgilerin hepsi ve inceleme sonuçlarının tümü tıbbi gizlilik ilkesine
tabidir. Bunlar ancak aile üyelerinin ve tedavi eden doktorun onayıyla başkalarına aktarılır. Danışma
toplantısında benimle ilgili varılan sonuçlar bana açıkça açıklanmıştır. Kapsamlı şekilde
aydınlatıldığımı ve şu anda bu konuda başka sorumun olmadığını temin ederim.
Evet 1

Hayır 1
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Alman Kanser Yardımı ve Hastalık Sigortaları tarafından teşvik edilen "Kalıtsal meme ve yumurtalık
kanseri" programı kapsamında benden alınan kanın (20 ml EDTA Kanı) ve gerektiğinde sakladığım
doku malzemesinin BRCA1, BRCA2, CHEK2 1100delC, PALB2, RAD51C ve RAD51D
genlerindeki genetik değişimler açısından (mutasyonlar) incelenmesini kabul ettiğimi beyan ederim,
ancak ailemdeki veya bendeki bu tür bir incelemenin hastalık riskim konusunda daha iyi bir
değerlendirmeye imkan vermesi gerekir.
Evet 1

Hayır 1

Mevcut doku malzemem merkezin doktorlarından, projenin referans pataloğundan, Köln Üniversitesi
Patoloji Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Büttner tarafından veya Hannover Üniversitesi Patoloji
Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Kreipe tarafından ikinci bulgu araştırması için talep edilebilir. Aynı
zamanda erken teşhis incelemelerinin bulguları 01.01.2005 tarihinden itibaren geriye dönük olarak,
projenin referans patalogları Charite Hastanesi Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Bick ve Kiel
Kampüsü Schleswig-Holstein Üniversitesi Kadın Hastalıkları Kliniği Göğüs Merkezi'nden Prof. Dr.
Schreer tarafından ikinci bir bulgu incelemesi için iletilebilir ve anonimleştirilmiş görüntü derlemesi
için kullanılabilir.
Evet 1

Hayır 1

01.01.2005 tarihinde adımın belirtilmeksizin alındığı verilerin, Leipzig Üniversitesi'nde Prof. Dr.
Löffler yönetiminde Härtelstraße 16-18, 04107 Leipzig adresinde merkezi Tıbbi Enformatik,
İstatistik ve Epidemiyoloji ile ilgili veri bankasında kaydedilmesini ve değerlendirilmesini kabul
ediyorum. Bunun için federal ve eyalet hukuku çerçevesindeki veri koruma hükümleri dikkate
alınacaktır.
Evet 1

Hayır 1

Bilinen BRCA 1 ve BRCA2 genlerinin dışında meme ve yumurtalık kanseri için başka riskli genlerin
bulunduğuna dair önemli işaretler var. Bu genler ayrıca BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu
taşıyıcılarının hastalık riskini etkileyebilir (modifiye edilmiş genler). Eğer bu tür genler keşfedilirse,
bu genlerin de araştırılmasını yine kabul ediyorum.
Evet 1

Hayır 1

Gen tanı yasası, kullanılmayan inceleme malzemesinin inceleme tamamlandıktan sonra imha
edilmesini emretmektedir. Ancak sizin onayınızla bu malzeme saklanabilir ve kullanılmaya devam
edilebilir. Kullanılmayan inceleme malzemesinin kullanılıp kullanılmayacağına ve de nasıl
kullanılacağına lütfen kendiniz karar veriniz:
Malzemenin kalite güvence, akademik eğitim ve bilimsel sorunlar için genetik şarta bağlı hastalıklar,
eşlik eden araştırma projeleri kapsamında elde edilen sonuçların tekrar incelenebilmesi, kalıtsal
meme/yumurtalık kanserinin ve birleşik tümörlerin tanısını, erken teşhisini ve tedavisini iyileştirmek
ve araştırma yapmak amacıyla kullanılması için saklanmasını kabul ediyorum. Bu amaçla DNA, RNA
ve doku örneklerim şifreli (psödonomize) şekilde üçüncü şahıslara iletilebilir. Üçüncü şahıslardan
kasıt, işbirliği yapan araştırma gruplarıdır, bunlar yeni riskli genlerin araştırılması konusunda
çalışmaktadır. Numunelerinizin, bilimsel iş ortaklarına aktarılması da mümkündür, bu ortakların
merkezleri yurtiçinde, Avrupa'da ya da Avrupa dışında olabilir. Verilerin psödonomize edilmesi,
üçüncü kişilerin bu toplanan verileri benimle ilişkilendiremeyeceği anlamına gelmektedir. Bunun için
numunelerim bir numara verilerek şifrelenir. Numaralar ile şahsi bilgilerimin birleştirilmesini ancak
temasta bulunduğum merkez yapabilir ve bu işlem sıkı kontrollere tabidir. Kişiye özel veriler ve
araştırma bilgileri özel olarak kaydedilmektedir ve sadece merkezin sorumlusu olan Prof. Dr. Rita
Schmutzler tarafından araştırmanın amacı için gerekli olduğu zaman birleştirilmektedir.
Evet 1

Hayır 1
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Gen tanı yasası, kullanılmayan inceleme malzemesinin inceleme tamamlandıktan sonra imha
edilmesini emretmektedir. Ancak sizin onayınızla bu malzeme saklanabilir ve kullanılmaya devam
edilebilir.
Evet 1

Hayır 1

Her zaman araştırmanın güncel sonuçlarından haberdar olma hakkınız vardır. Bunun için "Kalıtsal
Meme ve Yumurtalık Kanseri" Köln Merkezinden Prof. Dr. Schmutzler'e başvurunuz.
Bu onay beyanını istediğim zaman herhangi bir sebep bildirmeden ve gelecekte benim için olumsuz
sonuçlar doğurmadan iptal edebilirim. Kan örneklerim derhal imha edilmektedir, doku malzemem ilk
incelenen patoloğa geri gönderilmektedir. Bütün verilerim anonim hale getirilmektedir.
Gen tanı yasası, inceleme sonuçlarının 10 yılın sonunda imha edilmesini emretmektedir. Onayınızla
inceleme sonuçları 10 yıldan daha uzun süre saklanabilir.
Evet 1

Hayır 1

Bu rıza beyanının bir örneği kendi evraklarım için verilmiştir.
Sır mükellefiyetinden çıkarma
Akrabalarınızı inceleme sonuçları konusunda bilgilendirmeniz anlamlı olacaktır.
Eğer diğer akrabalarınız da kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri için Almanya'daki üniversite
merkezine başvuracaklarsa, ben, bu merkezin doktorlarının ve bundan dolayı da aile üyelerimin,
görüşmelerde şahsımla ve ailemle ilgili, aile soy ağacımla ilgili verdiğim bilgileri incelemesini ve
moleküler genetik inceleme sonucunu almalarını kabul ediyorum.
O nedenle tümör riski görüşme saatindeki çalışanları aşağıdaki akraba/kişilere karşı ve tedavi eden
doktora karşı sır mükellefiyetinden çıkarıyorum:
1 1., 2. ve 3. dereceden tüm akrabalar (1. dereceden akrabalar çocuklar, anne-baba, kardeş ve aynı
ana veya babadan olan üvey kardeşlerdir. 2. dereceden akrabalar büyük anne-baba, torun, yeğen,
kuzen, teyze, hala, dayı ve amcadır, 3. dereceden akrabalar örn. kuzenlerin çocuklarıdır)
aşağıdaki akrabalar hariç:

Soyad,

Ad

Doğum tarihi

Soyad,

Ad

Doğum tarihi

Soyad,

Ad

Doğum tarihi

VEYA:
1 sadece aşağıdaki kişiler (diğer şahıslar arka sayfaya yazılabilir):
Soyad,

Ad

Doğum tarihi

Soyad,

Ad

Doğum tarihi

Soyad,

Ad

Doğum tarihi
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İşbu belge ile bilgilerimin Kalıtsal Meme ve Yumurtalık Kanseri için Alman Merkezi Konsorsiyumu
içerisindeki başka bir merkeze bahsi geçen aile üyelerinden biri veya tümü için verilmesine onay
veriyorum.
Evet 1

Hayır 1

Yer.........................Tarih:.................................................. İmza:.............................................

İsim ve imza (Merkezin bilgilendirme ekibinden doktor):…………………………………...
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