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 شوراهای استانی، پروژه بانک زیستی 

 

 برای شما که آزمایش میدهید
 شما به عنوان بیمار، غالباً آزمایش خون یا آزمایش بافت بدن میدهید. عالوه بر این در هنگام معاینات عمومی که شورای استانی 

سوم به بانک زیستی نگهداریعرضه میکند نیز آزمایشاتی انجام میشود. این آزمایشات بطور روتین در بانکی مو   (Landsting) 

میشوند. یک بانک زیستی مجموعه ای است از آزمایشات: آزمایش خون، آزمایش سلول و یا آزمایشات سایر بافت های بدن، که در  

ی را  از دو ماه نگهداری میشوند و عالوه بر این میتوان تعلق آنها به شخص خاص چارچوب خدمات درمانی گرفته میشوند و بیش

 نیز معین کرد.

 

 چرا آزمایشات باید نگهداری شوند 
 آزمایشات شما نگهداری میشوند، زیرا با ارزش است که ما بتوانیم

 • اگر یک معا لجه اثر مطلوب ندهد، بطور مثال آزمایشات را مجدداً بررسی کنیم،

ی، • تشخیص دقیق تر بیماری ها از طریق مقایسه آزمایشات جدید با آزمایشات قبل  

 • آزمایشات را به منظور قضاوت نزد متخصص دیگری بفرستیم،

 • بیماری های واگیردار را شناسائی و پیشگیری کنیم،

 • روش ها و روتین های خودمان را کنترل کنیم و بهبود دهیم،

 • کارکنان خدمات درمانی را آموزش دهیم،

اری ها را معا لجه و از وقوع آنها پیشگیری کنیم.• پژوهش های پزشکی انجام دهیم تا بتوانیم به نحو بهتری بیم  

 

 آزمایشات و مشخصات شما اینچنین محافظت میشوند 
مشخصاتی که شما هنگام آزمایش دادن در اختیار ما میگذارید، در یک بایگانی ویژه نگهداری میشوند. برای اشخاص غیر مربوطه  

. ممکن نیست که ببینند فرد بیمار چه آزمایشاتی داده است  

 

آزمایشات موجود در بانک زیستی را نمیتوان به افرادی که در پی سودجوئی هستند واگذار کرد، زیرا خرید و فروش آزمایشاتی که  

 از یک انسان گرفته شده باشد، ممنوع است. 

 

 پژوهش 
د قبل از آغاز از  برخی آزمایشات میتوانند واجد ارزش بزرگی برای پژوهش های پزشکی باشند. تمامی پژوهش های پزشکی بای 

طرف یک کمیته ویژه اخالقیات در پژوهش، تاًیید شوند. این کمیته نظر میدهد که آیا آن پروژه مورد نظر برای خدمات درمانی 

 اهمیت دارد و آیا میتوان بدون در معرض خطر قرار دادن تمامیت فردی بیمار، پروژه مزبور را اجراء کرد.

 

 شما خودتان تصمیم میگیرید
بعنوان بیمار تصمیم میگیرید که چگونه از آزمایشات شما استفاده بشود. بر اساس قانون بانک زیستی، چنانچه آزمایشات شما  شما 

  بخواهد نگهداری شوند و یا مورد استفاده قرار گیرند، باید شما از مراتب مطلع شوید و با این موضوع موافقت داشته باشید. چنانچه

ه آزمایشات شما نگهداری شوند، همچنان حق دارید که هر گاه بخواهید، تصمیم قبلی تان را تغییر دهید. شما موافقت کرده باشید ک  

 تنها چیزی که راه بازگشت ندارد، اینست که تصمیم گرفته باشید که آزمایشات شما نگهداری نشوند. 
 

ایلید که درباره این موضوع فکر کنید، توصیه ما در هنگام آزمایش دادن از شما کسب نظر خواهد شد. اگر شما مطمئن نباشید، و م

اینست که اجازه بدهید تا آزمایشات شما تا اطالع ثانوی نگهداری شوند. شما میتوانید بعداً با فرستادن فرم مخصوص » نه«  نظرتان 

 را عوض کنید. فرم » نه«  را در هنگام مراجعه میتوان دریافت کرد. 

 

 اطالعات بیشتر 
ات بیشتربا پزشک خودتان تماس بگیرید. برای کسب اطالع  
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