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Tahlil için numune bırakanlara açıklayıcı bilgiler 
 

 Hasta olarak çoğu kez tahlil için, örneğin kan veya doku tahlili gibi, numune bırakırız. İl 

Meclisi (Landstinget) tarafından yaptırılan sağlık kontrollerinde  bizden değişik numuneler  

alınır. Alınan bu numunelerin bazıları olduğu gibi bir (biobank) biyo-bankasında saklanır. 

Biyo-bankası tahlil için alınmış olan değişik numunelerin -ki bunlar kan , hücre ya da doku  

numunesi olabilir, iki aydan daha uzun süreyle saklandığı ve kime ait olduğu kolayca 

bulunabilen numunelerin toplu olarak bulunduğu yerin adıdır.  

 

Numunelerin saklanması neden gerekli 

Aşağıda belirtilen nedenlerle sizden alınan numunelerin saklanması önemlidir. 

• verilen tedavi, amaçlanılan etkiyi vermez ise alınan numuneyi yeniden inceliyebilmek için 

• eskiden sakladığımız numune ile yeni alınan numuneleri karşılaştırarak daha doğru bir tanı 

koyabilmek için 

• değerlendirmesi için başka bir uzmana gönderebilmek için  

• bulaşıcı hastalıkları önleyebilmek ve sistematik olarak tanımlamak için 

• yöntemlerimizi ve mesleksel alışkanlıklarımızı kontrol etmek ve geliştirmek için 

• hasta bakımı ile ilgili personelimizi eğitmek için  

• hastalıkları daha iyi önleyebilmek ve tedavi edebilmek için 

 

Kimliğiniz ile ilgili bilgiler şu şekilde saklanmaktadır 

Kimliğiniz ile ilgili bilgiler yetkisi olmayanların eline geçmeyecek şekilde saklanmaktadır. 

Numuneye ait ve kimliğiniz ile ilgili bilgiler hem hasta dosyasına hem de numuneler için olan özel 

kayıtlara geçirilir. Kimlik bilgileriniz; Gizlilik Yasası, Hasta Bakım Kayıtları Yasası ve Kişi Kimlik 

Bilgileri Yasası’na göre koruma altına alınmıştır.  

      Bir insandan alınan numunelerin ticaretini yapmak yasak olduğundan biyo-bankasındaki 

numuneler de kâr amacıyla kullanılamaz.  

 

Bilimsel çalışma 

Bazı numunelerin tıbbi bilimsel çalışmalar için değeri çok fazladır. Bu nedenle de her tıbbi bilimsel 

çalışma projesinin; hasta bakımı ve tedavisi için gerekli ve yararlı olup olmayacağı ile numune 

alınan hastanın kişi dokunulmazlığının korunması konusunda bu iş için oluşturulmuş bilimsel 

çalışmalar etik kurulundan onay alması gerekmektedir.  

 

Siz karar veriyorsunuz 

Hasta olarak sizden alınan numunelerin nasıl kullanılacağına siz karar vereceksiniz. Biyo-bankası 

Yasası bu konuda size gerekli açıklayıcı bilgilerin verilmesini ve sizin rızanızın alınmasını 

emrediyor. Alınan numunelerin saklanması ve ne amaçla kullanılacağına siz karar veriyorsunuz.  

Verdiğiniz bu kararı ileride istediğiniz her an değiştirebilirsiniz. Numunelerin saklanmaması 

yönünde verilmiş olan bir karar ise değiştirilemez.  

     Numune alınırken size numunenin saklanılması ve bilimsel çalışmalarda kullanılmasına rıza 

gösterip göstermediğiniz sorulacaktır. Eğer nasıl bir karar vereceğinizi bilemiyorsanız tavsiyemiz 

sizden alınan numunenin saklanması yolunda olacaktır. İleride fikir değiştirdiğinizde bu 

ziyaretinizde size verilen Hayır istemiyorum- koçanını  “nej-talong”  bize göndermeniz yeterli 

olacaktır.  

 

Daha fazla bilgi 

Daha fazla bilgi için doktorunuza başvurunuz. 


	Tahlil için numune bırakanlara açıklayıcı bilgiler
	Numunelerin saklanması neden gerekli
	Kimliğiniz ile ilgili bilgiler şu şekilde saklanmaktadır
	Bilimsel çalışma
	Siz karar veriyorsunuz
	Daha fazla bilgi



