Euroopa vanemaealiste (50+) uuring
SHARE
Vereproovide kogumine kuivatatud vereplekkide meetodil – nõusolekuleht
Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda SHARE uuringu raames vereproovide kogumises ning
anda väike kogus sõrmeotsaverd analüüsideks, mida on selgitatud kaasasoleval teabelehel. Samuti olen
nõus, et minu vereproov saadetakse SHARE biopanka Lõuna-Taani Ülikooli Odenses ja analüüse
teostavasse laborisse.
a) Olen teadlik, et minu sõrmeotsa tehakse torge ning kogutakse mõned tilgad minu verd. Olen läbi
lugenud teabelehe ja mõistnud selles sisalduvat teavet. Küsitleja selgitas mulle protseduuri ja ma
olen saanud kõigile oma küsimustele rahuldavad vastused.
b) Olen teadlik, et vereproovi andmisega ei kaasne mingit tasu ning et mul on võimalik sellest uuringu
osast loobuda. Kuigi mina ei saa osalemisest otsest kasu, võivad käesolevast uuringust saadud
teadmised olla kasulikud üldisemalt.
c) Olen teadlik, et minu osalemine on täiesti vabatahtlik. Vereproov võetakse ainult juhul, kui ma sellega
nõus olen. Ma võin igal ajal ja oma otsust põhjendamata osalemisest loobuda.
d) Mulle on pakutud võimalust protseduuri kohta igal ajal küsimusi esitada ning saada neile tõesed
vastused. Ma võin esitada küsimusi küsitlejale või võtta ühendust SHARE Eesti biomarkerite uuringu
koordinaatoriga (Kaia Laidra, kaia.laidra@tai.ee, tel 659 3947).
e) Olen nõus, et minu vereproov kuulub SHARE konsortsiumile ning seda säilitatakse koos analüüsi
tulemustega SHARE biopangas Lõuna-Taani Ülikoolis SHARE raames toimuvate teadusuuringute
tegemiseks. Olen nõus, et vereproovi säilitatakse ka pärast käesoleva uuringuetapi lõppu.
f)

Olen teadlik, et vereanalüüsi tulemused on rangelt konfidentsiaalsed nagu ka kõik ülejäänud
küsitlusandmed. Andmeid töödeldakse ja avaldatakse anonüümselt ning vastavuses kõigi
asjakohaste andmekaitseseaduse sätetega.

g) Olen teadlik, et ma võin oma nõusoleku vereproovi säilitamiseks igal ajal tühistada, võttes selleks
kirja teel ühendust SHARE Eesti biomarkerite uuringu koordinaatoriga (kontaktandmed teabelehel).
h) Ma soovin, et minu verega ei tehtaks järgmisi analüüse (trükitähtedega): ……………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………...
i)

……………………………………………………………………………………………………………………...
Olen saanud käesoleva nõusolekulehe ühe eksemplari ja vereproovide kogumise teabelehe.

_______________________

_____________________________________

Osaleja sünniaeg

Osaleja ees- ja perekonnanimi (trükitähtedega)

_______________________

_____________________________________

Kuupäev, koht

Osaleja allkiri

KÜSITLEJA

VÖÖTKOOD SIIA

Kinnitan, et vereproov võeti korrektselt ning osalejale anti kogu asjakohane info.

___________________________________

__________________________________

Küsitleja ees- ja perekonnanimi (trükitähtedega)

Küsitleja allkiri

SAATA KÜSITLUSFIRMASSE

