COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK VE YENİDOĞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR
COVID-19 Pandemisinde Gebelik ve Yenidoğanlarla ilgili Sonuçlar: Gebelik döneminde COVID-19
salgınından etkilenen kadınlar ile yenidoğanlar için küresel arşiv, tedavi ve önleme konusunda
yönlendirme için doğal seyrin anlaşılması

Katılım daveti
Gebelik döneminde COVID-19 şüphesi veya teyit edilmiş SARS-CoV-2 (COVID-19 hastalığına neden olan
virüs) enfeksiyonu bulunan kadınları, gebelik dönemleri hakkında bilgilerin toplanacağı bu araştırma
çalışmasına katılım için olur vermeye davet etmekteyiz. Bu form, katılımın hedefleri, riskleri ve faydaları
dahil olmak üzere çalışma hakkında bilgi vermektedir.
BU ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER:
Çalışmanın amacı nedir? Bu çalışma, dünyanın dört bir yanından gebelikte ve çocuklarda COVID-19 ile SARSCoV-2 hakkında bilgileri toplayarak araştırma ekibinin dünya genelinde sağlık uzmanlarıyla paylaşarak
sundukları bakımı iyileştirmelerini sağlamak amacıyla kullanacağı bir arşivde toplamayı amaçlamaktadır.
COVID-19’un gebeliğin erken aşamaları, bebeklerin büyümesi, erken doğumlar ve bebeklerin olası
enfeksiyonları üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek istemekteyiz.
Bilgiler güvenli bir veri tabanında saklanacak ve sağlık uzmanlarına düzenli olarak güncel bilgi sağlanması için
anonim şekilde kullanılacaktır. Bu raporlar ile bilgileri içeren web sitesi genel erişime açıktır: https://pan-

covid.org/

Neden ben seçildim? Gebelik döneminizde ya da hemen sonrasında COVID-19 geçirdiğinizden ya da
geçirmiş olma olasılığınız bulunduğundan katılım için göz önünde bulundurulmaktasınız.
Katılmak zorunda mıyım? Katılmak ya da katılmamak sizin kararınız olacaktır. Katılmayı seçmeniz halinde
bu bilgi formu saklamanız için size verilecektir. Katılmaya karar vermeniz durumunda dilediğiniz zaman
herhangi bir neden belirtmeksizin çalışmadan ayrılma hakkına sahip olacaksınız. Herhangi bir zamanda
ayrılma ya da katılmama kararı vermeniz, aldığınız bakım standardını etkilemeyecektir. Katılmayı kabul
etmeniz durumunda sizden sözlü olarak olur alınacak ve bu olur kaydedilecektir.
Katılmam halinde bana ne olacak? Sağlık uzmanınız gebeliğiniz, doğum sonrası dönem ve bebeğiniz
hakkındaki bilgileri güvenli bir çalışma web sitesine girecektir. Bu bilgiler, NHS numaranızı, bebeğinizin NHS
numarasını, doğum tarihinizi ve bebeğinizin doğum tarihini, gebelik sürecindeki kilit tarihleri ve sağlığınız
ile gebeliğinizin sonuçları hakkındaki bilgileri içerecektir. Sizinle tekrar iletişim kurulmayacaktır. NHS
numaralarını toplanan verileri sizin ve bebeğinizin rutin olarak mevcut bulundurulan gebelik ve bebeğin 2.
yaşına kadarki dönem ile ilgili sağlık bilgilerinizle bağlı hale getirmek için kullanacağız. Bebeğiniz bir NHS
yenidoğan ünitesine yatırıldıysa, bilgiler Birleşik Krallık Sağlık Araştırma Kurumu onaylı Ulusal Yenidoğan
Araştırma Veri Tabanından alınacaktır. Ayrıca COVID-19 ve gebelik ile bağlantılı başka etik olarak onaylanmış
araştırma projelerine katılım ile ilgili sizinle iletişime geçilmesine rızanız olup olmadığını soracağız, bununla
ilgili kararınız PAN-COVID çalışmasına katılımınızı etkilemeyecektir.
Katılımın olası faydaları nelerdir? Bu çalışmaya katılım size doğrudan bir fayda sağlamayacaktır. Bu arşiv için
toplanan bilgileri, gebelikte COVID19’a dair daha fazla bilgi edinmek ve hastalığın tedavisini ve önlenmesini
iyileştirme konusunda sağlık uzmanlarına yardımcı olunması için kullanmayı hedeflemekteyiz.
Katılmanın doğuracağı olası riskler nelerdir? Yalnızca veri toplayacağımızdan bu çalışmaya katılım ile ilgili
olarak öngörebildiğimiz bir risk bulunmamaktadır.
Araştırma çalışmasının sonuçlarına ne olacak? Bu çalışmanın sonuçları çalışma web sitesinde, tıbbi
dergilerde yayımlanacak ve tıbbi konferanslarda sunulacaktır. Herhangi bir rapor veya yayında tanımlayıcı
bilgileriniz yer almayacaktır.
Araştırmayı kimler organize ve finanse ediyor? Bu çalışmanın finansmanı Birleşik Krallık Sağlık Araştırmaları
Kurulu tarafından sağlanmaktadır
Çalışma kimler tarafından gözden geçirildi? Bu çalışma Haydock Araştırma Etiği Kurulu tarafından NHS’de
yürütülmek üzere olumlu etik görüş almıştır.
Bir şeyler yolunda gitmezse ne olacak? Bu araştırma çalışmasına katılımın size zarar vermesi durumunda,
özel bir tazmin düzenlemesi bulunmamaktadır. Bir kişinin ihmali nedeniyle zarar görmeniz durumunda yasal
işlem başlatma gerekçeniz olabilir. Bundan bağımsız olarak bu çalışma sürecinde size yaklaşım şekline dair
herhangi bir endişeniz olursa ya da şikayette bulunmak isterseniz, c.lees@imperial.ac.uk adresinden derhal
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Araştırmacı Christoph Lees'i bilgilendirmelisiniz. Normal Ulusal Sağlık Hizmetleri şikayet mekanizmaları da
size sunulacaktır
Siz ve bebeğiniz hakkındaki bilgileri nasıl kullanacağız? Imperial College London bu çalışmanın sponsorudur
ve çalışmanın veri sorumlusu olarak görev yapacaktır. Bu, bilgilerinizi korumaktan ve uygun şekilde
kullanmaktan sorumlu olduğumuz anlamına gelir. Imperial College London, kişisel verilerinizi birincil
araştırma verileri ile ilgili olarak çalışmanın tamamlanmasından sonraki 10 yıl boyunca saklayacaktır. Bu
araştırma projesi için sağlık kayıtlarınızdan aldığımız bilgilere ihtiyaç duymaktayız.
Bu bilgiler, gebeliğiniz ve genel sağlık durumunuz hakkındaki bilgileri içerecektir. Araştırmacılar bu bilgileri,
araştırmanın doğru şekilde yürütülmesini sağlamak üzere araştırma yapmak veya kayıtlarınızı kontrol etmek
için kullanacaktır. Hakkınızdaki tüm bilgileri güvenli ve gizli tutacağız.
Yasak dayanak Bir üniversite olarak sağlık, bakım ve hizmetleri iyileştirmek üzere araştırmalar yapmak
amacıyla kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerden faydalanmaktayız. Devlet tarafından finanse edilen bir kuruluş
olduğumuzdan araştırmaya katılmaya kabul eden kişilerin kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerini kullandığımız
zaman bu durumun kamu menfaatine hizmet edeceğinden emin olmamız gerekmektedir. Bu da bir
araştırma çalışmasına katılmayı kabul ettiğinizde, verilerinizi araştırma çalışmasını yürütmek ve analiz etmek
için ihtiyaç duyulan şekillerde kullanacağımız anlamına gelmektedir. Sağlık ve bakım araştırmaları, kamu
menfaatine hizmet etmelidir; bu da araştırmamızın toplumun bütününün menfaatine olduğunu
göstermemiz gerektiği anlamına gelir. Bunu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Araştırmaları için Birleşik Krallık
Politika Çerçevesini izleyerek sağlıyoruz.
Uluslararası aktarımlar Bilgilerin Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere (örneğin; bir araştırma ortağına)
aktarılması gerekebilir. Imperial College London, kişisel verilerinizi içermeleri halinde, bu bilgilerin veri
koruma mevzuatına uygun biçimde aktarılmasını sağlayacaktır. Verilerin veri koruma standartları
bağlamında bir Avrupa Komisyonu (EC)
yeterlilik kararına tabi olmayan bir ülkeye aktarılması halinde, Imperial College London alıcı kuruluşla kişisel
verilerinizin korunma şeklini güvenceye alan EC onaylı standart sözleşme maddelerini içeren bir veri
paylaşımı sözleşmesi imzalayacaktır.
Bilgilerinizin başkalarıyla paylaşılması Bu gizlilik bildiriminde atıfta bulunulan amaçlar ve yukarıda verilen
işleme gerekçeleri kapsamında, kişisel verilerinizi belirli üçüncü taraflarla paylaşacağız.
• Diğer Imperial College çalışanları, temsilcileri, yüklenicileri ve servis sağlayıcıları (örneğin, baskı ve
posta hizmetleri, e-posta haberleşme hizmetleri veya web hizmetleri sağlayıcıları ya da yukarıda
açıklanan faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştirmemize yardımcı olan sağlayıcılar). Üçüncü taraf
hizmet sağlayıcılarımızın bizimle veri işleme anlaşmaları imzalaması gerekmektedir. Bu tarafların
kişisel verilerinizi yalnızca belirli amaçlarla ve politikalarımıza uygun şekilde işlemesine izin
vermekteyiz.
• Çalışma veri tabanından sorumlu olan Cardiff Üniversitesi
Kamu tarafından fonlanan bir araştırma olduğu için, bu çalışmadan elde edilen anonim verileri etik olarak
onaylanmış diğer COVID-19 araştırma çalışmalarına açık hale getireceğiz. Kimliğinizi belirlemede
kullanılabilecek veriler paylaşılmayacaktır.
Bilgilerinizin kullanılma şekli ile ilgili seçenekleriniz nelerdir? c.lees @imperial.ac.uk adresine e-posta
göndererek neden belirtmeksizin dilediğiniz zaman araştırmadan ayrılabilirsiniz ancak bu durumda
halihazırda elimizde bulunan sizinle ilgili bilgileri saklamaya devam ederiz.
• Çalışmadan ayrılmayı seçmeniz halinde, hastanenizden sağlığınız hakkında bilgileri toplamaya devam
etmek isteriz. Bunun yapılmasını istemiyorsanız, bize söylemeniz yeterli olacaktır; buna bir son
vereceğiz.
• Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak için kayıtlarınızı belirli biçimlerde yönetmemiz gerekmektedir.
Bu da hakkınızda elimizde tuttuğumuz verileri görmenize ya da değiştirmenize izin veremeyeceğimiz
anlamına gelmektedir.
Bilgilerinizin nasıl kullanıldığına dair nereden daha fazla bilgi edinebilirsiniz? Bilgilerinizi kullanma şeklimiz
hakkında daha fazla bilgi almak için
• www.hra.nhs.uk/information-about-patients/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
• araştırma ekibinden bir kişiye danışabilirsiniz
• pan-covid@cardiff.ac.uk adresine bir e-posta gönderebilirsiniz
Şikayet Kişisel verilerinizi kullanma şeklimiz hakkında bir şikayette bulunmak isterseniz lütfen
dpo@imperial.ac. adresine e-posta göndererek, 020 7594 3502 numaralı telefonu arayarak ya da Imperial
College London, Data Protection Officer, Faculty Building Level 4, London SW7 2AZ
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adresine yazarak Imperial College London’ın Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçin. Size verdiğimiz
yanıttan memnun kalmazsanız ya da kişisel verilerinizi yasal olmayan bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsanız,
Bilgi Komiseri Ofisine (ICO) şikayette bulunabilirsiniz. ICO düzenleyici kuruluşu sürece dahil etmeden önce
konuların öncelikle veri sorumlusu (biz) ile çözümlemeye çalışmanızı önermektedir. Çalışmayı
tamamlamamız sonrasında, sonuçları kontrol edebilmek için verilerin bir kısmını saklayacağız.
Raporlarımızı, sizin çalışmaya katıldığınızı kimse anlayamayacak şekilde hazırlayacağız.
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