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מידע והסבר על השתתפות במאגר

מטרת כל מחקר מדעי רפואי היא להרחיב את הידע הקיים,
כדי לנסות למצוא מרפא למחלות ,או להקל על סבל.
אנו יורשים גנים מן ההורים שלנו .גנים אלה קובעים למשל ,את צבע העיניים שלנו ,את המראה
שלנו ,האם נפתח מחלות מסוימות וכיצד נגיב לתרופות מסוימות .הגנים שירשת מההורים שלך,
עשויים להיות שונים מהגנים שיש להם .גנים אף יכולים להשתנות במשך הזמן.

המחקרים הרפואיים בבני אדם ובכללם המחקרים הגנטיים ,הכוללים בדיקה של החומר התורשתי
( ,)DNAמקבלים אישור על פי החוק ,רק אם הם מגנים על זכויות המשתתפים ועל פרטיותם .כך גם
מחקר זה.
למאגר זה ייאספו דגימות של החומר התורשתי שלך .בהמשך ,בהתאם להסכמתך ,ישמש החומר
התורשתי למחקרים שונים שיאושרו כדין על ידי ועדות האתיקה .במחקרים אלו ייעשה שימוש בשיטות
מעבדה שבהן נבדק כל החומר הגנטי (ה )DNA-שלך בשיטות הנקראות 'כלל-גנומיות'.
ניתן לדמות את החומר הגנטי של האדם לספר הכתוב מצירופים שונים של  4אותיות .A ,T ,G ,C :הסך
הכולל של אותיות אלה הוא כ 3-מיליארד ,אך רק כ 1%-מרצף האותיות הללו (הרצף הגנטי) ,מייצר את
חלבוני הגוף .לשאר הרצף הגנטי תפקידים שונים ,אולם עדיין רוב תפקידו איננו מוכר" .טעויות כתיב"
ברצף הגנטי הכולל ,הידועות גם כמוטציות או שינויים גנטיים ,הן שכיחות ולכל אדם מספר מיליונים של
שינויים כאלה .חלק מהשינויים קשורים למחלות או מצבים גופניים שונים ,לחלקם אין משמעות רפואית,
ולגבי רובם המכריע – המשמעות עדיין לא ברורה .בעבר ,ניתן היה לבדוק רק קטעים קצרים של הרצף
הגנטי .כיום ,באמצעות הטכנולוגיות החדשות הכלל-גנומיות ,ניתן לקרוא את כל הרצף הגנטי ,הכולל את
אותו  1%המקודד לחלבונים בגוף (חלק זה נקרא בשפה המקצועית "אקסום" " )"Exomeוכן ,את כל 3
מיליארד האותיות – שהוא כל החומר הגנטי ,זאת אומרת – הגנום ( )Genomeכולו.
הרצף הגנטי הכולל הוא מעין "טביעת אצבעות" המזהה את האדם ,משום שהוא ייחודי לכל פרט.
במסגרת המחקרים העתידיים יתכן שהחוקרים יכללו את הרצף הגנטי שלך במאגרי מידע המיועדים
לחוקרים בלבד .החוקרים מחויבים לעשות כל מאמץ לשמור על סודיות המידע הנובע מן הרצף הגנטי
שלך ,אולם גם אם הדגימה אינה מזוהה  /מקודדת ישנה אפשרות תיאורטית לקשור בינך לבין כלל
המידע הגנטי שלך ,אם לאדם אחר ישנו מידע על חלק מהרצף הגנטי שלך.
חשובה לנו הבנתך את פרטי 'מאגר המחר' ומטרותיו ,כדי שהסכמתך להשתתף בו תינתן מתוך ידיעה
והבנה .יש לקרוא את ההסבר המופיע בהמשך בתשומת לב .איש הצוות שפנה אליך לרשותך לכל בקשת
הסבר או הבהרה .במידה והחלטת להסכים להשתתף במאגר ,יש למלא את פרטיך וחתימתך בטופס
ההסכמה המצורף .אנחנו פונים אליך בבקשה לתרום דגימות ביולוגיות שלך ל'מאגר המחר'  -מאגר
הדגימות של 'שירותי בריאות כללית' .הדגימות ישמשו למחקרים רפואיים עתידיים ,כולל מחקרים גנטיים.
דגימות ביולוגיות הן ,לדוגמה ,דגימות דם ,שתן ,רוק וצואה.
בכל שאלה או בעיה הקשורה למחקר ניתן להתקשר להנהלת המאגר בטלפון03-6925848 :
או לפנות בדוא"לhttps://www.clalit.co.il/he/biobank | biobank@clalit.org.il :
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עלון זה בא להסביר את ההיבטים השונים
של המאגר שבו התבקשת להשתתף
והוא חלק בלתי נפרד מטופס ההסכמה
מדעת של המאגר.

מקדמים את
רפואת העתיד
יוזמי המחקר הינם שרותי בריאות כללית .מאגר
הדגימות יאפשר גישה זמינה למידע ודגימות עבור
חוקרים אשר עוסקים במחקרים מדעיים ורפואיים
שתיארנו .הדגימות למאגר יתקבלו מתורמים
שונים ,שמייצגים את כל אוכלוסיית ישראל :צעירים
ומבוגרים ,בריאים וחולים ,מכל רחבי הארץ.
הדגימות הזמינות במאגר ישמשו למחקרים שונים,
כל אחד מהם בנושא אחר ועל מחלות שונות.
'מאגר המחר' הוא מעין "בנק" של דגימות
שנאספות מהמשתתפים שהסכימו לכך ונשמרות
במקום מיוחד ובתנאים מתאימים לשימוש מחקרי.
כדי ללמוד מהדגימות הללו כמה שיותר ,המחקרים
יעשו שימוש גם בנתונים לגבי המצב הרפואי של
המשתתפים ,נתונים אשר נשמרים באופן שוטף
בתיקים הרפואיים הממוחשבים של מבוטחי הכללית.

חשוב לנו להדגיש:
הדגימה שתיתרם ,כמו כל הדגימות
האחרות במאגר ,תישמר עם קוד
מיוחד וללא כל פרטים מזהים
אודותיך .במידה ודגימות מסוימות
מתוך המאגר יתבקשו עבור מחקר
כלשהו ,יצורפו לנתוני הדגימה גם
נתונים רלוונטיים מהתיק הרפואי
הממוחשב של המשתתף/ת
שנתן/ה את הדגימה .החוקרים
שיבצעו את המחקרים יקבלו נתונים
אלו באופן לא מזהה ,תוך שמירה
על סודיות ופרטיות המשתתפים.

מטרות 'מאגר המחר'
מטרות המאגר הן איסוף ,עיבוד ואחסון דגימות
ביולוגיות ,כמו גם שימוש בנתונים מהתיקים
הרפואיים של המשתתפים לשימוש במחקרים
עתידיים ,המיועדים למשל לשיפור האבחון
והטיפול בחולים הסובלים ממחלות שונות .מאגר
הדגימות יאפשר לחוקרים לנסות ולאתר גורמים
סביבתיים או גנטיים אשר עלולים להשפיע על
הנטייה לתחלואה או על גרימת מחלות ,או על
דרכי ההתפתחות של המחלות ועל תגובתם של
תאים "חולים" ובריאים ,לטיפולים שונים.
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מחקרים אלה נעשים לשם המטרות הבאות:
 .1בחינת גורמי הסיכון להתפתחות מחלות
 .2איתור אוכלוסיות הנמצאות בסיכון לפתח מחלות
 .3איתור סימנים לגילוי מוקדם של מחלות
 .4פיתוח טיפולים חדשים
 .5חקר מחלות אחרות
 .6כל מחקר עתידי שיאושר כדין.

על 'מאגר המחר' חלים כל הכללים הנדרשים והמחייבים על פי החוק ועל ידי
מערכת הבריאות ,תוך הקפדה על שמירת הדגימות הביולוגיות באופן המקצועי
ביותר והקפדה על שמירת חסיון המידע הרפואי.

איך משתתפים ב׳מאגר המחר׳?
בזמן ההגעה לביקור רגיל במרפאה ,יוצע לך להצטרף למאגר .אחד מאנשי הצוות
יפנה אליך ויסביר לך על ההצטרפות .אם תסכים/י להשתתף ,נבקשך לחתום על
טופס הסכמה מדעת.

הדגימות
ההשתתפות ב'מאגר המחר' כרוכה במתן דגימת
דם לצורך הפקת דגימת ה DNA-שלך .איש
מקצוע מיומן ייקח מדמך  10סמ"ק דם (כמות
הדומה ל 2-כפות) .במקרים מסוימים ,דגימת
הדם תיאסף ממך במסגרת לקיחת בדיקות
דם אחרות במרפאה ,ובמקרה זה לא מדובר
בדקירה נוספת אלא בלקיחת מבחנה אחת
נוספת בנוסף למבחנות שנלקחות ממך ממילא
באותו ביקור .במקרים אחרים ,תילקח דגימת
דם יזומה למאגר ,שלא במסגרת מתן דגימת דם
שבשגרת הטיפול שלך.
בנוסף ,במקרים מסוימים נבקש ממך לתת
דגימות נוספות לצוות המרפאה  -דגימת שתן,
צואה או רוק לפי הסכמתך .בכל מקרה של
העברת דגימה למעבדה בארץ או בחו"ל ,היא
תועבר באופן מקודד וללא פרטים מזהים .קוד
הזיהוי ימצא רק בידי החוקר הראשי.
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כיצד יישמרו הדגימות ומה ייעשה איתן?
הדגימות תישמרנה כדגימות מזוהות (מקודדות)
למשך  20שנים ממועד אישור המאגר ,במעבדת
האחסון של מאגר המחר בפארק המדע בנס
ציונה ,באחריות פרופ' שי בן שחר ,החוקר
הראשי .דגימה מזוהה  -על-פי החוק ,היא דגימה
המאפשרת לזהות את מי שנתן אותה ,גם אם
היא מסומנת בקוד ואינה נושאת פרטים מזהים
של המשתתף ,כגון :שם ,מס' ת.ז וכיו"ב .החוקרים
יאחסנו את דגימת הדם שלך ,או את הדגימה
הגנטית שהוכנה ממנה וכל דגימה אחרת שתיתן
בחדר מוגן עם גישה מוגבלת .רק החוקרים או
האנשים העובדים עימם במסגרת המחקר יוכלו
לעבוד עם הדגימה שנלקחה ממך.
היה והחלטת מכל סיבה שהיא לפרוש מהמחקר,
הרי שבמידה ודגימה שנלקחה ממך מזוהה ,היא
והמידע הקשור בה יושמדו והחוקרים יהיו רשאים
לעשות שימוש רק במידע לא מזוהה שנאסף
בעזרתה עד לאותו שלב של המחקר.

זכויות המשתתפים
השתתפותך במחקר נעשית בהתנדבות ,ללא כל תמורה כספית או זכות קניינית שעשויה לנבוע
מתוצאות מחקרים עתידיים כלשהם או מפירותיהם .ההסכמה ,או הסירוב להשתתף במחקר ,לא
ישפיעו בשום צורה על זכאותך לקבלת טיפול הרפואי ,על איכותו או על יחסם של אנשי המקצוע
הרפואיים אליך .הפרטים האישיים שלך ופרטי הדגימה שמסרת ישמרו חסויים כדי לשמור על פרטיותך
וישמשו את צוות המחקר המורשה בלבד .את/ה חופשי/יה לבחור שלא להשתתף במחקר ,או להפסיק
את השתתפותך בכל עת ,כל עוד לא הושמדו הפרטים המזהים של דגימת ה DNA-שלך.

שמירת סודיות
על 'מאגר המחר' חלים כל הכללים הנדרשים
והמחייבים על פי החוק במערכת הבריאות,
הכוללים הקפדה על שמירת הדגימות הביולוגיות
באופן מקצועי ותוך הקפדה על שמירת כל המידע
באופן חסוי .המידע שייאסף במחקר ,ובייחוד
המידע האישי על המשתתפים בו ,הוא חסוי ומוגן
עפ"י החוק ובכלל זאת עפ"י חוק הגנת הפרטיות
וחוק המידע הגנטי-התשס"א.2000-

ורק למי שיורשו לכך בהרשאה מיוחדת .בכל
מקרה של העברת דגימה למעבדה בארץ
או בחו"ל ,היא תועבר באופן מקודד וללא
פרטים מזהים .קוד הזיהוי ימצא רק בידי
החוקר הראשי .רק לעובדים בודדים של מאגר
הדגימות אשר יקבלו הרשאה מיוחדת ,תהיה
אפשרות לקשר בין נתוני הדגימות לבין נתונים
מזהים של המשתתפים ,בעת הצורך.

הדגימות הנאספות ל'מאגר המחר' הינן דגימות
מזוהות ,אשר יסומנו בקוד ויישמרו במאגר ללא
כל פרטים מזהים (כמו :שם ,מס .ת"ז) .כל הנתונים
הגנטיים שייאספו במהלך המחקרים העתידיים,
כמו גם נתונים מהתיק הרפואי הממוחשב שלך
יישמרו חסויים .כל המידע הקשור לתורמים יישמר
בתיק מחקר נפרד ,ובמנותק מתיקך הרפואי
בקופת החולים .הגישה לתיק המחקר תהיה אך

הדגימות הביולוגיות עצמן יישמרו בחדרי קירור
מיוחדים ומוגנים ,עם גישה מוגבלת מאד רק
לעובדי המאגר .הקודים של הדגימות יישמרו
במערכות הממוחשבות של הכללית ,והנתונים
המזהים של תורמי הדגימות יישמרו בנפרד
ותחת הגנה מוגברת של אבטחת מידע על
מנת להבטיח את פרטיות המשתתפים .דגימות
שיישארו בסיום מחקרים ,יוחזרו לאפסון במאגר.

O104-19-COM2/V.4/23072020

ממצאים גנטיים
וחזרה אל המשתתפים
בטופס ההסכמה תישאל/י האם הינך מעוניין/ת
לקבל מידע על ממצאים העשויים להיות בעלי
משמעות לבריאותך ולבריאות בני המשפחה.
במידה וסימנת בטופס שהינך מעוניין לקבל
תוצאות אלה ,ובמידה ויעשה שימוש בדגימתך,
יתכן וייצרו איתך קשר לגבי התוצאות.
בכל מחקר בו יבוצע שימוש בדגימות המאגר,
תיקבע מדיניות החזרה אל המשתתפים בהתאם
לאישור ועדת הלסינקי .בנוסף ,ועדת מומחים
בתחום הגנטיקה והרפואה תלווה את המאגר.
הוועדה תחליט על רשימה של גנים ,שבמקרה
ויאותר באחד מהם שינוי גורם מחלה ,בעל
משמעת קלינית ,תורם/ת הדגימה יקבל/תקבל
על כך הודעה או יופנה/תופנה לייעוץ גנטי.
הרשימה תשתנה מעת לעת על פי שיקול דעתם
המקצועי של חברי הוועדה .דוגמה למה שניתן
לגלות על ידי בדיקה גנטית היא הימצאות בסיכון
למחלה מסוימת שאולי ניתן למנוע באמצעות

מעקב או טיפול מונע .במידה שהוועדה תחליט כי
יש לחזור לתורמים מסוימים ,הדבר ייעשה על ידי
אנשי מקצוע בתחום הגנטיקה וכן על ידי הודעה
שתישלח לרופא המטפל .לדוגמה ,במידה ויימצא
שהינך נושא/ת שינוי בגן הגורם לסיכון יתר לסרטן
מסוים ,ובמידה ומידע זה עשוי לסייע למניעה או
טיפולים טובים יותר במחלה ,נוכל ליצור איתך
קשר כדי לעדכן אותך בממצא .דוגמה אחרת
עשויה להיות מצב בו הבדיקה הגנטית שתבוצע
תגלה שטיפול מסוים אינו מתאים לך.
חשוב לזכור כי לא כל הדגימות שבמאגר
יישלחו לבדיקות גנטיות וישמשו למחקרים,
מאחר שהמחקרים יתבצעו בהתאם לצורך
ולדרישה .סביר כי רק חלק קטן מאוד מתורמי
הדגימות יקבל בחזרה מידע גנטי ,ולכן אין להסיק
מהעובדה שלא חזרו אליך בקשר לדגימה
שתרמת כי אינך נשא/ית של אחת המוטציות
הנבדקות.

פרישה מ‘מאגר המחר‘

האם קיימים יתרונות
למשתתפים ב'מאגר
המחר'?

האם קיים סיכון
למשתתפים ב'מאגר
המחר'?

בשלב זה ,לא ניתן להבטיח כי
תהיינה לתוצאות המחקר משמעות
ישירה או תועלת מבחינתך .עם
זאת ,תוצאות מחקרים שיתבססו
על המאגר עשויות לקדם את הידע
הרפואי ,ולתרום לאבחון וטיפול
בקרב אנשים הסובלים ממחלות
הקשורות לשינויים גנטיים.

אין סיכון רפואי ישיר בהשתתפות
במאגר .בעת נטילת דגימת הדם,
תיתכן תחושת אי-נוחות קלה
מהדקירה ועלול להיווצר שטף דם
קל.

משך פעילות ‘מאגר המחר‘

השתתפותך במחקר אינה תלויה בזמן והיא תמשיך לאחר מותך למשך עד  20שנה (תום השימוש במאגר
הדגימות) .זכותך לבחור שלא להשתתף במאגר ,או להפסיק את השתתפותך בכל עת ,כל עוד לא הושמדו
הפרטים המזהים של הדגימות הביולוגיות שתרמת למאגר .היה והחלטת מכל סיבה שהיא לבטל את
תרומתך ולפרוש מהמאגר ,ניתן לשלוח בקשה בכתב למינהלת המאגר (.)biobank@clalit.org.il
עם קבלת הבקשה ,יימחק כל המידע הרפואי והאישי שלך מהמאגר ,והדגימות שלך יושמדו .עם זאת,
לא ניתן יהיה לאתר דגימות שלך ,שכבר הועברו לחוקרים טרם הודעתך .יודגש כי לעצם התרומה שלך או
לביטול השתתפותך במאגר לא תהיה כל השפעה על הטיפול שיינתן לך.

הדגימות תישמרנה כדגימות מקודדות למשך  20שנה שנים ממועד אישור המחקר ,הדגימות יישמרו
בחדרים מיוחדים המיועדים למחקר 'מאגר המחר' במעבדת האחסון של מאגר המחר בפארק המדע
בנס ציונה.
אם יוחלט בשלב כלשהו לסיים את הפרויקט ,ועדה מקצועית של הכללית תחליט האם ולאיזה גוף
להעביר את הדגימות שנותרו במאגר למשך הזמן שאושר .במקרה כזה ,הדגימות יועברו לגוף שמטרותיו
המחקריות דומות למטרת המאגר.
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מאגר
המחר

טופס הסכמה מדעת
להשתתפות במחקר כלל גנומי

שותפים היום
לרפואת העתיד

נושא המחקר :שירותי בריאות כללית  -בנק ביולוגי " -מאגר המחר"
טופס זה הינו חלק בלתי נפרד מדף ההסבר למשתתפים.

אני החתומ/ה מטה:

שם פרטי

שם משפחה

מס׳ תעודת זהות

כתובת

·במידה ובמסגרת המחקר יתגלה מידע בעל משמעות לבריאותי או שתעלה אפשרות להציע לך טיפול/
התערבות ,כפי שתיקבע ועדה מקצועית ייעודית לכך ,קיימת אפשרות שתבוצע אליך פנייה בנושא ואני
לא-מעוניין/ת (יש לסמן רק אחת משתי האפשרויות) לקבל מידע גנטי זה לאחר
מעוניין/ת /
שיימסר לגופים המקצועיים בשירותי בריאות כללית.
·שלא תהיה לי כל תועלת אישית מתרומת הדגימה ,וכי תרומתי למאגר היא בהתנדבות ,וכן פטורה
מכל תשלום מצדי ,ואני מוותר/ת על כל זכויותיי בדגימות שאתרום.
·כי החלטתי האם לתרום או לא לתרום למאגר לא תשפיע בשום צורה על החלטות הנוגעות לטיפול
הרפואי בי או במשפחתי
·כי זכותי לבטל את תרומתי בכל זמן ,בנוהל המפורט בחוברת ההסבר ,וכי דגימותיי שבמאגר יושמדו
·כי הסכמתי אינה תלויה בזמן והיא תמשיך לאחר מותי למשך עד  20שנה (תום השימוש במאגר
הדגימות).

מיקוד
שם המשתתף/ת בניסוי הרפואי חתימת המשתתף/ת בניסוי
הנני לאשר כי קיבלתי מידע על "מאגר המחר" ולהלן הסכמתי בזאת מרצוני החופשי לתת דגימה ביולוגית
מסוג דם ו/או רוק ו/או צואה ו/או שתן שלי לצורך בדיקות גנטיות .ידוע לי שאין לצפות לתוצאות אישיות
או תועלת אישית מתרומת הדגימה.
"מאגר המחר" הינו מאגר דגימות ביולוגיות שיעשה בו שימוש למחקרים בעתיד ,כל מחקר בו יעשה
שימוש בדגימות יבוצע רק לאחר אישור כדין .השתתפותי בביובנק ובמחקרים בהם ישתמשו בדגימות
בהמשך ,פטורה מכל תשלום ,והחלטתי האם להשתתף במחקר לא תשפיע בשום צורה על החלטות
הנוגעות לטיפול הרפואי בי ובמשפחתי .זכותי לבטל את הסכמתי להשתתף במחקר בכל זמן ,ע"י הודעה
לחוקר הראשי כי אינני רוצה שייעשה שימוש בדגימה שמסרתי למטרות מחקר זה.
הובא לידיעתי שבמידה ודגימת ה DNA-שלי תועבר למעבדת המחקר בחו"ל ,היא תועבר בצורה מקודדת
(מזוהה רק לחוקר בארץ המחזיק במפתח לקוד ,אך אנונימית למעבדה בחו"ל).
בחתימתי מטה להלן אישורי ,הבנתי והסכמתי מרצוני החופשי:
·כי קיבלתי מידע על מאגר הדגימות הביולוגיות ,וקראתי והבנתי את דף ההסבר הנלווה
·שהדגימות הביולוגיות (כולל החומר התורשתי) והמידע הרפואי שלי ישמשו עבור מחקרים שאושרו
כדין ע"י ועדת אתיקה (ועדת הלסינקי)
·קיבלתי הסבר אודות משמעות ממצאים העשויים להתקבל בעתיד ממחקר זה .הובהר לי כי ככלל לא
אקבל מידע על תוצאות המידע הגנטי .יחד עם זאת ,במידה ובמחקר שיבוצע מדגימה שנלקחה ממני ימצאו
ממצאים בעלי משמעות לבריאותי ובריאות בני משפחתי ,כפי שתיקבע ועדה מקצועית ייעודית לכך ,ואני
לא-מעוניין/ת (יש לסמן רק אחת משתי האפשרויות) לקבל מידע גנטי זה לאחר
מעוניין/ת /
שיימסר לגופים המקצועיים בשירותי בריאות כללית.
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תאריך

·כי המחקרים המבוססים על המאגר יבוצעו בשיתוף פעולה עם גופים שונים כמו מוסדות אקדמיים
וגופים מסחריים.
·כי במחקרים עתידיים שיאושרו כדין ע"י וועדות האתיקה יעשה שימוש בנתונים לא מזוהים ממאגרי
המידע של כללית
·כי לא בכל הדגימות במאגר ייעשה בהכרח שימוש מחקרי ולא כל הדגימות יעברו בדיקות גנטיות
·המאגר ישמש רק למטרות מחקריות ולא ייעשה בו שימוש רפואי להערכת הסיכון שלי לחלות או
לניהול המחלות שלי
·כי בכל בעיה הקשורה לניסוי הרפואי אוכל לפנות להנהלת המאגר בטלפון03-6925816 :
בימים א-ה בין השעות  08:00עד  16:00או במיילbiobank@clalit.org.il :

סוג הדגימה שאני מסכים לתרום:
דם

שתן

צואה

רוק

אני מאשר/ת כי קיבלתי הסבר אודות מחקר כלל גנומי ולהלן הסכמתי להשתתף בו.
חתימה (מגיל  18ומעלה)

שם המשתתף/ת בניסוי הרפואי
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חתימת המשתתף/ת בניסוי

תאריך

עד/ה בלתי תלוי/ה*:
אני החתום/ה מטה ,נכחתי במשך ההסבר על הניסוי הרפואי ,מאשר/ת כי התוכן של מסמך זה נמסר בעל-פה
בנוכחותי למטופל/ת ,התרשמתי שהוא/יא הבין/ה אותו ושמעתי שהמשתתף/ת הביע/ה הסכמתו/ה בעל-פה
להשתתף בניסוי.

שם פרטי ושם משפחה

חתימה

תאריך

* לשימוש רק במקרה שהמשתתף/ת אינו/ה מסוגל/ת לקרוא את טופס ההסכמה מדעת (עקב ליקוי ראייה או
חוסר ידיעת קרוא וכתוב) .על העד/ה הבלתי תלוי/ה להיות נוכח/ת במשך ההסבר על הניסוי הרפואי.

הצהרת החוקר  /חוקר משנה
ההסכמה הנ"ל נתקבלה על-ידי ,וזאת לאחר שהסברתי למשתתף בניסוי הרפואי כל האמור לעיל וכן וידאתי
שכל הסבריי הובנו על-ידו.

שם החוקר המסביר

O104-19-COM2/V.4/23072020

חתימה ,חותמת ומס׳ רשיון

תאריך

שותפים
היום
לרפואת
העתיד

