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Nhận Dạng Bệnh Nhân

Thông Báo về Quyền Từ Chối Mẫu Nghiên Cứu Trong Tương Lai,
bao gồm Nghiên Cứu Di Truyền Ẩn Danh hoặc Bằng Mật Mã
OHSU thu thập, lưu giữ và phân phối các mẫu sinh học con người (như mô, máu hoặc dịch thể) và những thông
tin y tế có liên quan, bao gồm thông tin di truyền, để sử dụng trong các dự án nghiên cứu sau này. Việc thu thập
và lưu giữ nhiều mẫu sinh học con người cùng với những thông tin y tế có liên quan có thể giúp các nhà nghiên
cứu sau này với nhiều mẫu có sẵn hơn, có mẫu sẵn sàng để thực hiện, và tránh phải thu thập lại mẫu cũng như
thông tin từ những người tham gia. Việc nghiên cứu với các mẫu và thông tin được lưu giữ có thể giúp chúng tôi
hiểu rõ hơn về cách hoạt động của cơ thể con người, phát triển nhiều thử nghiệm mới để chấn đoán bệnh, cũng
như tìm hiểu nhiều cách thức điều trị và ngăn chặn bệnh mới, hoặc phát triển các sản phẩm mới như dược phẩm.
HIẾN TẶNG CÁC MẪU KHÔNG SỬ DỤNG
“Quý vị,” “của quý vị” hoặc “tôi” nghĩa là hoặc quý vị hoặc người nào mà quý vị có quyết định về chăm sóc sức
khoẻ. Nếu quý vị đồng ý với việc điều trị hoặc thủ thuật như là một phần trong việc chăm sóc sức khoẻ của quý vị
tại OHSU, chúng tôi có thể sẽ thu thập các mẫu sinh học để giúp chẩn đoán một tình trạng bệnh lý hoặc là một
phần trong việc điều trị. Trước tiên, tất cả các mẫu sinh học sẽ được sử dụng nhằm mục đích này. Có thể có
hoặc không còn lại mẫu sinh học nào sau khi điều trị hoặc tiến hành thủ thuật. Nếu còn dư mẫu sinh học, quý vị
có thể cho phép OHSU lưu giữ vô thời hạn những mẫu sinh học còn dư đó và bất kỳ thông tin y tế nào có liên
quan để sử dụng trong nghiên cứu sau này.
Khi quý vị cho phép lưu giữ mẫu sinh học của mình, quý vị cũng cho phép sử dụng các mẫu sinh học của quý vị
phục vụ cho công tác nghiên cứu, sử dụng các mẫu sinh học cũng như thông tin y tế cho nghiên cứu di truyền ẩn
danh và bằng mật mã. Những mẫu này sẽ do OHSU, cũng như các đơn vị công hoặc tư mà OHSU hợp tác, sử
dụng. Có thể bao gồm các công ty sinh lợi tiến hành nghiên cứu, bao gồm nghiên cứu phát triển các sản phẩm
như dược phẩm và các xét nghiệm chẩn đoán. Những mẫu sinh học và thông tin y tế này có thể được sử dụng
để tìm hiểu xem có đem lại lợi ích cho OHSU hoặc công ty khác không. Quý vị sẽ không được nhận một khoản
tiền đền bù nào nếu có điều này xảy ra. Tuy nhiên, quý vị sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng mẫu
sinh học hoặc thông tin y tế nào của quý vị.
QUYỀN RIÊNG TƯ & BẢO MẬT
Những thông tin y tế mà chúng tôi thu thập được về quý vị cho nghiên cứu đều mang tính cá nhân và sẽ được
OHSU sử dụng và tiết lộ theo pháp luật.
Những thông tin y tế của quý vị có thể được chia sẻ với những người khác bên ngoài OHSU nhằm mục đích
nghiên cứu. Các cơ quan giám sát nhà nước hoặc những đơn vị khác được pháp luật cho phép có thể xem xét
và/hoặc sao chụp hồ sơ nghiên cứu. Các mẫu sinh học và thông tin sẽ được lưu giữ theo hình thức hoặc ẩn danh
hoặc bằng mật mã, nếu có thể. Trong nghiên cứu ẩn danh, những thông tin cá nhân mà có thể được sử dụng để
nhận diện quý vị như tên hoặc số hồ sơ y khoa của quý vị, không được liên kết với các mẫu sinh học hoặc thông
tin y tế của quý vị. Trong nghiên cứu bằng mật mã, những thông tin cá nhân mà có thể được sử dụng để nhận
diện quý vị được lưu giữ riêng biệt với mẫu sinh học hoặc thông tin y tế của quý vị, nên sẽ rất khó để có thể liên
kết trở lại với quý vị. Cả hai biện pháp này đều bảo vệ nhận dạng của quý vị. Trừ khi các nhà nghiên cứu có yêu
cầu khoa học có thể nhận biết (ví dụ như được dán nhãn với tên hoặc số hồ sơ y khoa của quý vị), thì họ chỉ sẽ
được cung cấp mẫu sinh học hoặc thông tin y tế ẩn danh hoặc bằng mật mã. Lý do chính mà một nghiên cứu có
thể cần có thông tin có thể nhận biết được là liên kết thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, như liên kết thông tin từ
hồ sơ chăm sóc y tế của quý vị với mẫu sinh học của quý vị.
GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU TẠI OHSU VÀ QUYỀN VỀ NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN
Chính phủ liên bang có ban hành nhiều luật pháp nhằm đảm bảo rằng việc nghiên cứu được tiến hành
trong các viện như OHSU đều an toàn và đúng nguyên tắc. Tuân theo những luật pháp này, OHSU có một
Hội Đồng Thẩm Định Cơ Sở xem xét, đánh giá nghiên cứu trước khi bắt đầu để đảm bảo rằng mọi yêu cầu này
đều được đáp ứng. Nghiên cứu tại OHSU sử dụng các mẫu sinh học hoặc thông tin y tế của quý vị có thể lien
quan đến nghiên cứu di truyền. Tiểu Bang Oregon có các luật pháp bảo vệ quyền riêng tư về di truyền của các
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cánhân. Những luật này cho phép quý vị có quyền từ chối sử dụng các mẫu sinh học hoặc thông tin y tế của quý vị
cho nghiên cứu di truyền. Ngoài ra, quý vị cũng có thể quyết định không cho phép sử dụng thêm các mẫu sinh học
của mình cho bất kỳ nghiên cứu nào. Quý vị có quyền quyết định. Quyết định của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến
việc chăm sóc của quý vị từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hoặc OHSU, hoặc không ảnh hưởng đến việc
bảo hiểm y tế của quý vị, và sẽ không có sự bất lợi hoặc mất quyền lợi nào mà quý vị được hưởng.
CÁCH THAM GIA
Nếu quý vị đồng ý cho phép lưu trữ và sử dụng các mẫu sinh học của quý vị cho nghiên cứu, và sử dụng các
mẫu sinh học cũng như thông tin y tế của quý vị cho nghiên cứu di truyền ẩn danh và bằng mật mã, quý vị
không phải thực hiện bất kỳ điều gì khác. Chúng tôi sẽ xem điều này là quyết định hiến tặng các mẫu sinh học
của quý vị cho OHSU và cho phép nghiên cứu sau này sử dụng các mẫu sinh học của quý vị cũng như cho phép
nghiên cứu di truyền ẩn danh hoặc bằng mật mã sử dụng các mẫu sinh học và thông tin y tế của quý vị mà không
cần phải thông báo thêm đến quý vị.
NẾU QUÝ VỊ KHÔNG MUỐN THAM GIA
Nếu quý vị không muốn các mẫu sinh học của mình được lưu trữ và sử dụng cho nghiên cứu sau này, hoặc các
mẫu sinh học và thông tin y tế của quý vị được sử dụng cho nghiên cứu di truyền ẩn danh và bằng mật mã, quý
vị phải cho OHSU biết bằng cách điền đầy đủ mẫu đơn này và:
 Cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ OHSU của quý vị; hoặc
 Gửi qua đường bưu điện đến Dịch Vụ Thông Tin Y Tế,
3181 SW Sam Jackson Park Rd., Mail Code OP-17NP
Portland, OR 97239-3098.
Nếu quý vị quyết định không tham gia, quyết định của quý vị sẽ có hiệu lực vào ngày OHSU nhận được mẫu đơn này.
Cho dù quý vị quyết định như thế nào bây giờ, quý vị luôn luôn có thể thay đổi y kiến sau đó. Nếu quý vị
thay đổi ý kiến, xin hãy điền đầy đủ mẫu đơn này và gửi về địa chỉ nói trên qua đường bưu điện vào bất kỳ lúc
nào. Nếu quý vị thay đổi ý kiến, thì quyết định đó sẽ chỉ áp dụng đối với các mẫu sinh học và thông tin y tế được
thu thập sau khi OHSU nhận được mẫu đơn đã điền đầy đủ này.
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin về bất kỳ điều gì trong thông báo này, vui lòng đọc tập giới
thiệu giáo dục của chúng tôi “Tại Sao Việc Hiến Tặng Mẫu Lại Quan Trọng: Những Điều Quý Vị Cần Biết,” hoặc
gọi đến Văn Phòng Bảo Vệ Sự Liêm Khiết Trong Nghiên Cứu Khoa Học OHSU ở số điện thoại 503-494-7887
hoặc truy cập trực tuyến tại địa chỉ www.ohsu.edu/xd/research/about/integrity.
Bằng việc đánh dấu chọn vào ô và ký tên dưới đây, tôi không cho phép hoặc tôi hạn chế sử dụng
các mẫu sinh học hoặc thông tin y tế của tôi cho nghiên cứu như sau:
□

Tôi không muốn các mẫu sinh học khác của tôi được lưu và sử dụng cho nghiên cứu sau này.

□

Tôi không muốn các mẫu sinh học và thông tin y tế của tôi sẽ được sử dụng cho nghiên cứu
di truyền ẩn danh hoặc bằng mật mã.

__________________________________________________________________________
Tên Viết In của Bệnh Nhân
__________________________________________________________________________
Tên Viết In của Người Đại Diện Được Uỷ Quyền Hợp Pháp (nếu thích hợp)

Chữ Ký của Bệnh Nhân hoặc Người Đại Diện Được Uỷ Quyền Hợp Pháp
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