TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
„AZ ELSŐ TRIMESZTERI ANATÓMIAI, FLOWMETRIÁS ÉS SZÍV-ÉRRENDSZERI SZŰRÉS HATÉKONYSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE,
VALAMINT A TERHESSÉGEK KIMENETELÉNEK VIZSGÁLATA”

CÍMŰ PROSPEKTÍV TUDOMÁNYOS KUTATÁSHOZ

A kutatás elvégzését Az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai
Bizottsága engedélyezte. Eng. sz: 49890-/2013/EKU

Tisztelt Várandós!
A mai napon végzendő (külön tájékoztató-beleegyezőben rögzített) első trimeszteri
szűrővizsgálat a várandósság egyik legfontosabb szűrővizsgálata. Kérjük, járuljon hozzá, hogy
a vizsgálat szakmai adatait anonim módon tudományos kutatási célokra felhasználhassuk az
alábbi pontok alapján.

A vizsgálat menete:
A vizsgálat egy alapos, az Ön személyes, illetve családi kórelőzményére vonatkozó
adatfelvétellel kezdődik. Ezt követően kerül sor a terhesgondozási javallat alapján végzett
ultrahangvizsgálatra, melynek során nemzetközi és hazai szakmai protokollokban
meghatározott, általános anatómiai, kromoszóma-rendellenesség, áramlási, valamint szívérrendszeri szűrést végzünk, a külön tájékoztató-beleegyezőben részletezett módon. A
szűrővizsgálat ideje a látási viszonyoktól és a magzati pozíciótól függően hozzávetőlegesen
30 perc. Terhességének kimeneteléről kérjük az orvosi látleletben megadott e-mail címre
számunkra tájékoztatást küldeni. Kérjük továbbá hozzájárulását, hogy megadott
telefonszámán kutatócsoportunk kijelölt tagja önnel telefonos interjút készíthessen a
terhesség kimenetelével kapcsolatosan.
Kockázatok, kellemetlenségek:
A vizsgálat kapcsán kellemetlenséggel nem kell számolni. Érdemi kockázat nem merül fel.

A vizsgálat előnyei:
Önnek személyesen közvetlen előnye nem származik abból, hogy a vizsgálatban részt vett. A
vizsgálat eredményei azonban hozzájárulhatnak a koraterhességi kóros állapotok
természetének jobb megismeréséhez, mely a későbbiekben azok pontosabb megismerését,
prognosztizálását teheti lehetővé.
Titkosság:
Az Ön személyazonosságát és részvételét a klinikai vizsgálatban szigorúan bizalmasan kezelik.
Amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik, csak a vizsgálatot irányító orvos, és a
Tudományos Etikai Bizottság juthat hozzá azokhoz a bizalmas adatokhoz, amelyek Önt
kódszám szerint azonosítják.
Részvétel:
Ön teljesen önkéntesen dönt arról, hogy részt kíván-e venni ebben a vizsgálatban.
Amennyiben úgy dönt, hogy nem vesz részt a vizsgálatban, ez nem befolyásolja ellátásának
minőségét. Részvétele esetén alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Beleegyezését
bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ellátásának minősége károsodna, vagy Önt bármilyen
más hátrány érné. Kezelőorvosa is bármikor megszakíthatja az Ön részvételét a vizsgálatban,
ha Ön nem felel meg a vizsgálati előírásoknak, vagy a vizsgálatot leállítják.
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