Písomný informovaný súhlas s účasťou vo výskume.

Kým od medicínskej starostlivosti sa očakáva zdravotný prínos pre pacienta, samotná podstata biomedicínskeho výskumu znamená, že nie je isté, či daná osoba bude mať prospech z účasti vo výskume. Zdravotný prospech pre účastníka nie je teda hlavným dôvodom realizácie výskumu. Potenciálnemu účastníkovi výskumu je preto potrebné poskytnúť primerané, presné a zrozumiteľné informácie o danom výskumnom projekte skôr, než sa mu na ňom ponúkne účasť. Pre zabezpečenie porozumenia poskytovanej informácie sú osobitne dôležité spôsob a forma, v ktorej sa informácia účastníkovi výskumu poskytuje. Špeciálne opatrenia sú potrebné aj vtedy, keď je nutné prostredníctvom legálneho povolenia zaistiť primeranú ochranu osôb, ktoré podľa zákona nie sú schopné poskytnúť platný informovaný súhlas vzhľadom na svoj vek (neplnoletí), rozumové postihnutie, chorobu alebo iné príčiny.

	V informovanom súhlase sa poskytujú osobám, ktoré sú požiadané o účasť na výskumnom projekte primerané informácie v pre nich zrozumiteľnej forme. 
	Účastníci výskumu majú byť informovaní o charaktere, rozsahu a trvaní príslušných postupov, najmä o podrobnostiach celej záťaže, ktorá bude spojená s výskumným projektom. Majú byť informovaní o mene a kontakte na zodpovedného pracovníka, ktorý výskum vedie a môže im poskytnúť doplňujúce informácie.
	Sú informovaní aj o možných rizikách plynúcich z výskumného projektu, pokiaľ nejaké môžu nastať. 
	Účastník výskumu musí byť informovaný aj o ďalších potenciálnych spôsoboch využitia výsledkov výskumu, údajov, resp. biologického materiálu vrátane komerčného využitia. V prípade, že ku ďalšiemu využitiu výsledkov nedôjde, je treba uviesť, že získané výsledky budú využité iba pre účely daného výskumu a nebudú poskytnuté na iný účel.
	Účastníci sú informovaní aj o tom, ako bude zabezpečené dodržiavanie súkromia a dôvernosti ich osobných údajov
	Osoby požiadané o účasť na výskumnom projekte budú navyše informované o právach a opatreniach, ktoré ustanovuje zákon na ich ochranu, a konkrétne o ich práve odmietnuť udelenie súhlasu, resp. kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby sa stali objektom diskriminácie.
	Súčasťou informovaného súhlasu je číslo schválenia (doplní sa po schválení EK).


Vzor záverečnej formulácie, ktorá obsahuje body e – f:
Dôvernosť údajov
Všetky údaje o Vás sú dôverné. Údaje o Vašej totožnosti nebudú verejne dostupné a údaje sa budú spracovávať a vyhodnocovať v zakódovanej podobe. Ak sa budú publikovať výsledky tejto štúdie, Vaše osobné údaje ostanú utajené.
Ďakujeme Vám za ochotu zúčastniť sa štúdie a spoluprácou na nej prispieť k rozšíreniu poznatkov o ..... (doplňte podľa aktuálne riešeného výskumu)
Ja, _________________________ (meno prosím vpíšte paličkovým písmom), narodený/á dňa___________ súhlasím, že sa dobrovoľne zúčastním štúdie. Bol/a som informovaný/á o podstate a účele projektu. 
Som si vedomý/á, že účasť na projekte je dobrovoľná a svoju účasť môžem kedykoľvek ukončiť. Všetky osobné údaje sú považované za dôverné a moje meno, adresa a telefónne číslo sa nebudú nikde zverejňovať.

Dobrovoľne súhlasím s účasťou na tejto štúdii.

__________________________                      	    __________________________
         	Dátum:					 		  Podpis dobrovoľníka:


Evidenčné číslo v pokuse:  ___________	

