
Pytania? Zadzwoń:

Pytania
Mają Państwo prawo do zadawania pytań na temat badania. 
Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą chcieć Państwo 
zadać przed wyrażeniem zgody na przekazanie próbek lub 
danych do badania.

W jaki sposób będą pobierane próbki lub 
gromadzone dane?

Jakie rodzaje danych będą przechowywane i gromadzone?

Kto jest właścicielem biobanku lub jest za niego 
odpowiedzialny?

Kto będzie mieć dostęp do mojej próbki lub danych? 

W jaki sposób chroniona będzie moja prywatność?

W jaki sposób badacze będą wykorzystywać moją próbkę?

Jakie rodzaje badań mogą być w przyszłości 
wykonywane na mojej próbce? 

Czy moja próbka lub dane będą wykorzystywane w celach 
komercyjnych, np. do opracowywania produktu 
przeznaczonego do sprzedaży?

Czy poznam wyniki badań wykonanych na mojej próbce? 

Czy przekażecie mi informacje na temat wyników, które 
mogą wpłynąć na moje zdrowie lub zdrowie członka 
mojej rodziny? 

Czy w przyszłości mogę wycofać swoją próbkę z biobanku?

Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące sposobu 
wykorzystania próbek lub danych, prosimy zwrócić 
się do badaczy lub dostawcy świadczeń zdrowotnych
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PRZEKAZYWANIE PRÓBEK 

I  DANYCH DO BADAŃ

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Badacze często prowadzą badania na próbkach 

pobranych z organizmu człowieka (np. niewielkich 

ilościach krwi, tkanek lub moczu), aby dowiedzieć 

się więcej na temat jego działania. Nienależnie 

od tego, czy są Państwo osobami zdrowymi czy 

w trakcie leczenia, badacze mogą poprosić Państwa 

o przekazanie próbki lub danych w celu wykonania 

dalszych badań. 

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje przeznaczone do celów edukacyjnych 
i nie może być traktowana jako źródło porad medycznych. Aby uzyskać poradę 
w zakresie stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub zespołu badawczego.

Udział w badaniu jest dobrowolny
Dołączenie do badania jest istotną, osobistą decyzją. Przed 

dołączeniem do badania badacze omówią jego cele oraz 

możliwe zagrożenia i korzyści. Wyjaśnią także zasady, 

których przestrzeganie zapewni Państwu bezpieczeństwo 

i ochronę prywatności. Jeśli pojawią się wątpliwości lub 

pytania, należy zwrócić się z prośbą o pomoc. 

Prosimy, aby nie podejmować decyzji pospiesznie ani 

pod presją. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie 

dobrowolne — decyzja zależy tylko od Państwa.

Po zrozumieniu, na czym polega badanie, mogą 

Państwo wyrazić zgodę na udział, podpisując dokument 

„formularz świadomej zgody”. W dowolnym momencie 

i z dowolnego powodu mogą Państwo zmienić decyzję, 

nawet po podpisaniu zgody.

Przekazywanie wyników badania 
W niektórych przypadkach badacze wykorzystujący 

Państwa próbki lub dane mogą udostępnić Państwu 

wnioski z badań. 

Badacze mogą także chcieć przekazać Państwu informacje, 

które mogą mieć wpływ na zdrowie Państwa lub członka 

Państwa rodziny. Mogą jednak nie znać Państwa tożsamości 

ani nie posiadać Państwa danych kontaktowych. Niektóre 

biobanki przechowują jednak dane dotyczące Państwa 

tożsamości, aby zapewnić sobie możliwość przekazywania 

Państwu stosownych informacji. 

Jeśli istnieje opcja poznania wyników dotyczących badanych 

próbek, będą mieć Państwo możliwość wyboru, czy chcą 

poznać wyniki. 

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy zapoznać się 

z treścią broszury Przypadkowe rozpoznania w badaniach 

medycznych: catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/

IncidentalFindings_Polish_LowResolution.pdf
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Czym jest biobank?
Biobank jest miejscem, w którym gromadzi się 

i przechowuje próbki biologiczne. Podobnie jak 

w bibliotece znajdują się książki, tak w biobanku znajdują 

się próbki, z których mogą korzystać badacze. Biobank 

jest także określany mianem „biorepozytorium” 

lub repozytorium tkanek. Badacze mogą używać 

wszystkich tych pojęć. 

W biobanku mogą być także przechowywane Państwa 

dane osobiste. 

Do danych tych mogą należeć: 

Informacje medyczne

Informacje genetyczne 

Dane personalne, takie jak wiek, wykonywana 

praca, adres i inne

Informacje osobiste dotyczące np. stylu życia lub 

miejsca zamieszkania

Dane te mogą być powiązane z pobranymi od Państwa 

próbkami. 

W biobankach obowiązują zasady dotyczące: 

Przekazywania próbek przez Państwa i innych dawców

Ochrony prywatności próbek i danych

Zapewniania, że próbki lub dane będą wykorzystywane 

jedynie przez wykwalifikowanych badaczy 

Sytuacji, gdy zdecydują się Państwo na wycofanie 

próbki z biobanku 
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Przekazywanie próbek do badania
Jeśli badacz poprosi Państwa o przekazanie próbki do 

badań, mogą Państwo na to wyrazić zgodę. W niektórych 

sytuacjach próbka może pochodzić z przebytego zabiegu 

medycznego, np. z operacji chirurgicznej lub badania krwi. 

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie próbki, badacz 

podczas rozmowy wyjaśni zasady jej przechowywania 

i zabezpieczania. Podpiszą Państwo także formularz zgody 

na wykorzystanie Państwa próbek w badaniach.

Badacze mogą zapytać o możliwość udostępniania informacji 

uzyskanych podczas badania Państwa próbki. Informacje 

te mogą być udostępniane innym badaczom w kraju, a nawet 

na całym świecie. 

Do czego badacze wykorzystują próbki?
Badacze prowadzą badania na próbkach, aby dowiedzieć się: 

Jak działa organizm człowieka 

W jaki sposób rozwija się choroba i jak wpływa ona 

na organizm 

Jak leczyć choroby i schorzenia — badania na próbkach 

pobranych od człowieka są jednym ze sposobów 

na opracowanie lepszych metod leczenia

Badacze nazywają próbki krwi, tkanek i innych 

materiałów „próbkami biologicznymi”. 

Różne rodzaje próbek biologicznych
Do przykładów próbek biologicznych należą:

Krew oraz elementy krwi, np. osocze lub krwinki czerwone 

Komórki lub tkanki pobrane z ludzkiego organizmu

Produkty wytwarzane przez organizm, np. włosy, mocz, 

ślina lub pot

Badacze używają także określenia „próbki materiału 

biologicznego”. Możecie się Państwo więc spotkać z nazwami 

„próbka biologiczna”, „próbka materiału biologicznego” 

lub po prostu „próbka”.

Różne rodzaje biobanków
W niektórych biobankach gromadzone są próbki i dane 

dotyczące tylko jednej choroby lub schorzenia. W innych 

przechowywane są próbki, które można wykorzystywać 

w różnego rodzaju badaniach. 

W niektórych biobankach gromadzone są próbki 

lub dane pozyskiwane z tylko jednego laboratorium 

lub szpitala. Inne biobanki posiadają próbki i dane 

pochodzące z całego kraju (i spoza kraju) lub z wielu 

różnych badań. W niektórych krajach znajdują się 

biobanki państwowe. Przykładem jest Amerykański 

Narodowy Instytut Raka (NCI). 

Zagrożenia i korzyści 
Zazwyczaj nie będą Państwo czerpać bezpośrednich 

korzyści z przekazania próbek lub danych do biobanku, 

ale może to w przyszłości pomóc innym osobom. Wyrażenie 

zgody na wykorzystywanie Państwa próbek i danych może 

pomóc w opracowaniu nowych leków i terapii. 

Głównym zagrożeniem związanym z przekazaniem 

próbek lub udostępnieniem danych jest fakt, że mogą 

one zostać przypadkowo przekazane osobom, które nie 

powinny mieć do nich dostępu. Każdy biobank dokłada 

wszelkich starań, aby nie dopuścić do takich sytuacji. 

Uwagi
Jeżeli przekażą Państwo próbki lub dane do biobanku, 

z reguły nie będą mieli Państwo kontroli nad sposobem 

ich wykorzystania w przyszłości lub możliwość ta będzie 

mocno ograniczona. Jednak w niektórych przypadkach 

Państwa próbki mogą zostać wycofane z biobanku 

na Państwa żądanie.

Na bazie próbek i danych uzyskanych od Państwa 

i innych osób mogą zostać opracowane nowe leki lub 

terapie. W takich sytuacjach nie uzyskają Państwo 

żadnych gratyfikacji finansowych ani innych korzyści 

związanych z takim lekiem lub terapią.


