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Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem 
Vabimo vas, da se prostovoljno pridružite klinični raziskavi, s katero želimo ugotoviti, ali je 
zdravilo kanakinumab (ACZ885) varno in ali koristi pri zmanjševanju tveganja za ponovni 
pojav raka pri osebah z nedrobnoceličnim pljučnim rakom (NDCPR), ki so zaključili 
standardno adjuvantno zdravljenje. Standardno adjuvantno zdravljenje vključuje popolno 
kirurško odstranitev primarnega raka, čemur sledi kemoterapija (na osnovi cisplatina), 
obsevanje (če ustreza) in spremljanje glede ponovnega pojava bolezni. Preden privolite v 
sodelovanje v tej raziskavi, se morate seznaniti s tveganji in koristi, tako da lahko sprejmete 
utemeljeno odločitev. Ta postopek se imenuje »privolitev po poučitvi«. 
V tem privolitvenem obrazcu so navedene informacije o raziskavi, v kateri boste morda 
sodelovali. Informacije pozorno preberite in se o njih pogovorite s komerkoli želite, na 
primer s prijateljem ali sorodnikom. Če imate kakršnokoli vprašanje, se obrnite na zdravnika 
raziskovalca ali osebje v raziskavi. 
Ko se boste seznanili z raziskavo in postopki, ki bodo potekali v okviru raziskave, vas bomo 
prosili, da podpišete ta privolitveni obrazec in se tako pridružite raziskavi. Vaša odločitev za 
sodelovanje v tej raziskavi je prostovoljna. To pomeni, da v njej lahko sodelujete, če želite; 
če ne želite, vam ni treba sodelovati. Sodelovanje ali nesodelovanje v njej ne bo vplivalo na 
vašo zdravstveno oskrbo. Zdravljenja v raziskavi in postopke v raziskavi lahko kadarkoli 
prekinete, ne da bi morali navesti razlog. Če se ne odločite za sodelovanje v tej raziskavi, se 
z zdravnikom raziskovalcem lahko pogovorite o običajni zdravstveni oskrbi. 
Če kadarkoli med raziskavo občutite nenavadne simptome, morate to povedati 
zdravniku raziskovalcu ali osebju v raziskavi. 
Seznanili vas bomo z vsemi novimi podatki, ki bi lahko vplivali na vaše sodelovanje v 
raziskavi. Nato se boste lahko odločili, ali se želite še naprej zdraviti v raziskavi in 
sodelovati pri drugih postopkih v raziskavi. 
Zdravnik raziskovalec vas lahko izključi iz te raziskave iz kateregakoli upravičenega razloga 
v skladu s protokolom. 
Razlogi, zakaj bi morali prenehati sodelovati v nekaterih ali vseh postopkih raziskave, 
vključno z zdravljenjem v raziskavi, so lahko na primer naslednji: 
• če bi vam nadaljnje sodelovanje v raziskavi lahko škodovalo,
• če potrebujete zdravilo, ki ga v tej raziskavi ni dovoljeno jemati,
• če ne izpolnjujete navodil,
• če zanosite,
• če pride do neželenih učinkov zdravila v preskušanju, ki se vam zdijo nesprejemljivi,
• če se v družbi Novartis odločijo, da prekinejo raziskavo.
Če se odločite za prekinitev zdravljenja v raziskavi in/ali drugih postopkov v raziskavi, 
obvestite zdravnika raziskovalca ali osebje v raziskavi. Poskrbeli bodo za izvedbo ustreznih 
postopkov. 

Zdravljenje v raziskavi 
Z zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom, ki ni neposredno vpleten v izvajanje 
raziskave, se lahko pogovorite o zdravstvenih zadevah in težavah, ki so povezane z 
zdravljenjem v raziskavi, oziroma jim razkrijete informacijo o zdravljenju v raziskavi. V tem 
primeru morate svojemu zdravniku oziroma drugemu zdravstvenemu strokovnjaku povedati, 
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da je zdravilo družbe Novartis, ki je del zdravljenja v raziskavi, skupaj s podatki o njem last 
družbe Novartis in zato zaupne narave. 
 
Namen in izvedba raziskave 
To je klinična raziskava, ki jo sponzorira farmacevtska družba z imenom Novartis 
(»naročnik«). Če privolite v sodelovanje v tej raziskavi, boste prejemali bodisi kanakinumab 
bodisi placebo (nadomestek zdravila, ki ne vsebuje učinkovine). V kliničnih raziskavah se 
placebo uporablja za preverjanje, da spremembe, o katerih poročate, niso le plod naključja. 
Enake, 50-odstotne možnosti (kot met kovanca) imate, da se boste zdravili s 
kanakinumabom ali placebom. Prejemanje zdravila v tej raziskavi je »dvojno slepo«. To 
pomeni, da ne vi ne zdravnik raziskovalec ne bosta vedela, katero zdravilo prejemate. V 
nujnem primeru zdravnik raziskovalec lahko izve, ali prejemate kanakinumab ali placebo. 
Med vašim sodelovanjem v tej raziskavi se bodo izvajali vnaprej načrtovani strukturirani 
obiski, med katerimi vas bomo spremljali glede ponovnega pojava bolezni. 
Kanakinumab je zdravilo, ki ga pri JAZMP (Javna agencija Republike Slovenije za zdravila 
in medicinske pripomočke) še niso odobrili za zdravljenje raka. Vendar pa je bil 
kanakinumab prvič odobren v ZDA leta 2009 pod lastniškim imenom Ilaris® za zdravljenje 
različnih nerakavih bolezni.  
Do junija 2018 je bilo zdravljenju s kanakinumabom izpostavljenih več kot 
16.000 pacientov v 78 raziskavah. 
Kanakinumab ni kemoterapija. Kanakinumab (ACZ885) je protitelo (posebna vrsta 
beljakovine), ki se lahko veže na naravno prisotno snov vnetnega sistema, imenovano 
interlevkin-1 beta (IL-1β), in jo zavira. Standardna zdravila sicer lahko povečajo vaše 
možnosti preživetja, vendar še obstaja prostor za izboljšanja. Kronično vnetje ima 
pomembno vlogo pri pojavu nedrobnoceličnega pljučnega raka (NDCPR). V klinični 
raziskavi z naslovom CANTOS so dokazali, da kanakinumab znižuje pogostnost pojava 
pljučnega raka in smrtnost zaradi pljučnega raka. 
Ob vsakem obisku med zdravljenjem v okviru raziskave boste prejeli nekaj od naslednjega: 
• 200 mg kanakinumaba (eno injekcijo s 50 mg v 0,5 ml raztopine in eno injekcijo s 

150 mg v 1 ml raztopine), če ste razporejeni v skupino, ki se zdravi s kanakinumabom, 
ALI 

• dve injekciji ustreznega placeba, če ste razporejeni v skupino, ki se zdravi s placebom. 
Prvi odmerek zdravila v okviru raziskave boste prejeli na začetku raziskave, 1. dan 1. cikla, 
nato pa vsake 3 tedne; skupaj boste med raziskavo v ambulanti zdravnika raziskovalca 
prejeli 18 ciklov zdravljenja. 
Zdravila, ki ste jih jemali pred začetkom raziskave, boste morda morali nehati jemati. 
Želimo namreč ločiti učinke zdravil, ki jih sicer uporabljate, od učinkov zdravljenja v 
raziskavi. Ta zdravila med drugim vključujejo: 
• katerokoli zdravilo, ki specifično učinkuje proti virusom oziroma virusnim okužbam, 

in/ali zdravila, ki delujejo na imunski sistem (npr. zaviralci TNF, anakinra, rituksimab, 
abatacept, tocilizumab); 

• imunomodulacijska zdravila: peroralni ali intravenski steroidi ali metotreksati po 
indikaciji vašega zdravnika (dovoljena je topična, inhalacijska, lokalna uporaba 
steroidov v odmerkih, ki ne povzročajo sistemskih učinkov); 

• živa in oslabljena cepiva, ki jih prejmete v 90 dneh pred zdravljenjem v raziskavi in po 
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začetku zdravljenja z zdravilom v preskušanju. Na primer: cepiva proti ošpicam, 
mumpsu, rdečkam in noricam (vodenim kozam). 

V tej raziskavi bo sodelovalo približno 1500 pacientov v približno 400 centrih po svetu. 
Če boste sodelovali v raziskavi, vas bomo prosili, da pridete v zdravnikovo 
ambulanto/bolnišnico/raziskovalni center približno 35-krat v približno 5 letih. Vsak obisk 
naj bi trajal nekaj ur. 
Pred začetkom zdravljenja v raziskavi: če privolite v sodelovanje v raziskavi in podpišete 
ta privolitveni obrazec, vas bo zdravnik raziskovalec pregledal in se prepričal, da 
izpolnjujete merila za sodelovanje. Ta postopek se imenuje »presejanje«. 
Pri tem ocenjevanju bomo vašo primernost ugotavljali z naslednjimi postopki: 
• Telesni pregled: vključuje merjenje višine, telesne mase in vitalnih znakov (telesne 

temperature, krvnega tlaka in utripa) ter ugotavljanje vašega stanja zmogljivosti (tj. 
kako dobro ste zmožni opravljati vsakodnevne dejavnosti). 

• Zdravstvena anamneza: zdravniku raziskovalcu boste morali priskrbeti svojo 
zdravstveno anamnezo, anamnezo trenutne bolezni (vključno z vašim kajenjem v 
preteklosti, anamnezo in zdravljenjem raka, vključno z zdravili z delovanjem na 
novotvorbe, obsevanjem in kirurškimi posegi) ter informacije o svojih morebitnih 
alergijah. Pred sodelovanjem v tej raziskavi boste morali priskrbeti patološki in kirurški 
izvid o svojem kirurškem posegu odstranitve tumorja. Povprašali vas bomo o vseh 
zdravilih, vključno z zdravili na recept, brez recepta in zdravili rastlinskega izvora ter 
vitamini, ki jih jemljete. Zdravnika raziskovalca morate obvestiti o vseh cepljenjih, ki 
ste jih nedavno prejeli, zaradi česar v raziskavi morda ne boste mogli sodelovati ali pa 
bo sodelovanje preloženo. Zdravnika raziskovalca morate obvestiti tudi, če cepljenje 
načrtujete v prihodnje. 

• Odvzem krvi za varnost: kri bomo odvzeli za oceno varnosti, ki vključuje 
hematološke preiskave (krvno sliko), kemijske preiskave (sladkor, minerali, encimi) in 
preiskave strjevanja krvi (ugotavljanje, ali se vaša kri strjuje in kako dolgo to traja). Del 
te ocene bo tudi spremljanje stanja morebitno prisotnega vnetja glede na rezultate 
preiskave hs-CRP v krvi (občutljiv kazalnik vnetja). Pri nekaterih od teh laboratorijskih 
preiskav boste morali biti tešči, npr. kadar so vaše ravni glukoze zunaj normalnega 
razpona. Biti tešč pomeni, da prej 8–12 ur ne jeste. Ob tem obisku za ocenjevanje 
primernosti vam bomo odvzeli največ 4 čajne žličke (približno 20 mililitrov) krvi. 

• Odvzem krvi za biološke označevalce bolezni: za izhodiščno meritev cirkulirajoče 
tumorske DNK (DNK iz tumorja, ki jo najdemo v krvi) in citokinov (molekul v krvi, ki 
sodelujejo pri odzivu imunskega sistema) bomo odvzeli približno 6 čajnih žličk 
(30 mililitrov) krvi. Te vzorce bomo testirali le, če rezultati presejalnih preiskav 
pokažejo, da ste primerni za sodelovanje v tej raziskavi. 

• Test nosečnosti: kri bomo odvzeli za potrditev, da niste noseči (če niste moški). 
• Analiza urina: urin bomo odvzeli za ugotavljanje delovanja ledvic in sečil. 
• Preiskave kužnih bolezni: odvzeli bomo kri in preverili prisotnost protiteles proti HIV, 

HBsAG in HCV ter potrdili, da nimate kužnih bolezni.  
• Tuberkuloza: z metodo, ki je po presoji vašega zdravnika raziskovalca primerna za 

vašo državo, bomo pri vas ugotavljali prisotnost tuberkuloze. To se lahko opravi s krvno 
preiskavo, lahko pa prejmete majhno podkožno injekcijo (test PPD), čez nekaj dni pa se 
ugotavlja, ali je prišlo do reakcije. V nekaterih primerih se vaš zdravnik raziskovalec 
lahko odloči tudi za rentgensko slikanje prsnega koša ali druge preiskave.) 
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• Elektrokardiogram (EKG): zapis električne aktivnosti vašega srca. Na kožo vam 
bomo namestili elektrode in vas prosili, da med preiskavo ležite. Posneli bomo 
elektrokardiogram. 

• Slikovne preiskave: vaš zdravnik raziskovalec lahko med presejanjem zahteva 
ponovitev slikovnih preiskav, da potrdi stanje vaše bolezni. V tem primeru vas bomo 
prosili, da opravite nekaj od naslednjega. 
Opomba: lahko se uporabi katerakoli slikovna preiskava, razen slikanja možganov, 
opravljena v 28 dneh pred začetkom jemanja zdravila v preskušanju, tudi pred podpisom 
tega dokumenta. 

• S CT (računalniško tomografijo) ustvarimo slike notranjosti vašega telesa s 
pomočjo rentgenskih žarkov (oziroma sevanja) in računalnika, ki posname slike. 
Morda je potrebna injekcija določene raztopine, da pridobimo boljše slike 
notranjosti vašega telesa. Več podatkov boste prejeli pri osebju v raziskavi pred to 
preiskavo. 

• Z MRI (slikanjem z uporabo magnetne resonance) ustvarimo slike notranjosti 
vašega telesa s pomočjo velikega magneta in računalnika. Morda je potrebna 
injekcija določene raztopine, da pridobimo boljše slike notranjosti vašega telesa. 
Več podatkov boste prejeli pri osebju v raziskavi pred to preiskavo. 

• S slikanjem kosti s Tc-99m (tehnecij-99m) ustvarimo slike vaših kosti s pomočjo 
računalnika, ki posname slike. Prejeli boste injekcijo določene raztopine, tako da 
aparat lahko odčita slike vaših kosti. Več podatkov boste prejeli pri osebju v 
raziskavi pred to preiskavo. 

• Z NaF-PET (pozitronsko emisijsko tomografijo z natrijevim fluoridom) 
ustvarimo slike vaših kosti s pomočjo računalnika, ki posname slike. Prejeli boste 
injekcijo radioaktivne raztopine, tako da aparat lahko odčita slike vaših kosti. Več 
podatkov boste prejeli pri osebju v raziskavi pred to preiskavo. 

• S FDG-PET (pozitronsko emisijsko tomografijo s fluorodeoksiglukozo) 
ustvarimo slike notranjosti vašega telesa s pomočjo računalnika, ki posname slike. 
Prejeli boste injekcijo majhne količine sladkorne raztopine, tako da lahko 
opazujemo slike vaših organov. 

• Z rentgenskim slikanjem ustvarimo slike notranjosti vašega telesa s pomočjo 
sevanja. 

• Vprašalniki o kakovosti življenja: pred začetkom drugih postopkov med obiski vas 
bomo prosili, da izpolnite tri vprašalnike o kakovosti svojega življenja (ki se imenujejo 
EORTC QLQ-C30, QLQ-LC13 in ED-5D-5L). Vsebujejo vprašanja o vas in vašem 
zdravju, na katera lahko odgovorite le vi. Odgovor izberete s klikom na tabličnem 
računalniku. Za nobeno od teh vprašanj ne obstaja pravilen ali napačen odgovor. 
Odgovoriti je treba na vsa vprašanja. Večina ljudi vprašalnike izpolni v 15–30 minutah. 
Imeli boste na voljo dovolj časa, da boste izpolnili vprašalnike. Z izpolnjenimi 
vprašalniki pridobimo pomemben vpogled v učinke zdravljenja, ki jih sicer morda ne bi 
zajeli, na primer učinek zdravljenja na kakovost vašega življenja. 

• Biopsija tumorja: vaš zdravnik raziskovalec mora pridobiti vzorec, ki izhaja iz 
kirurškega posega odstranitve tumorja. Ta vzorec bo že na razpolago in se imenuje 
»arhivski« vzorec tumorja (zanj ne bo treba opravljati dodatnih kirurških posegov ali 
biopsij). Pridobili bomo tudi kopijo ustreznega patološkega in kirurškega poročila (ki 
navajata informacije o vzorcu tumorja). Če ne boste primerni za sodelovanje v 
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preskušanju, teh vzorcev ne bomo pregledali in vzorec bomo na zahtevo vrnili vašemu 
zdravniku. 

• Ostanek krvnega seruma (več kot 1 ml, približno 0,25 čajne žličke) in/ali plazme 
(več kot 5 ml, približno 1 čajna žlička): Če bo na voljo, bomo na analizo poslali 
zamrznjen vzorec krvnega seruma in/ali plazme, odvzet pred kirurško odstranitvijo 
tumorja (čim bliže datumu posega) in pred vašim sodelovanjem v tej raziskavi. 
Preiskave tega vzorca bodo pokazale, kako kirurški poseg ali kemoterapija/obsevanje 
lahko vpliva na ravni določenih bioloških označevalcev, kot so citokini ali hs-CRP. Če 
ne boste primerni za sodelovanje v tem preskušanju, teh vzorcev ne bomo pregledali. 

 
Med raziskavo 
Med raziskavo boste v bolnišnico prišli 5-krat v prvem ciklu zdravljenja (tj. v prvih treh 
tednih), nato pa vsaj enkrat vsake tri tedne v obdobju približno 54 tednov (18 ciklov). Po 
zaključku zdravljenja z zdravilom v preskušanju (v 18. ciklu, če boste opravili celo leto 
zdravljenja, ali prej, če boste zdravljenje v preskušanju prekinili), vas bomo spremljali glede 
varnosti vsakih 28 dni, skupaj približno 130 dni (5 obiskov za spremljanje varnosti). 
Glede ponovnega pojava raka vas bomo spremljali še približno 5 let po prvem odmerku 
zdravila v preskušanju (1. dan 1. cikla). V fazi zdravljenja vas bomo 54 tednov spremljali ob 
redno načrtovanih obiskih, kot je opisano zgoraj. Fazi zdravljenja bo sledil obisk ob zaključku 
zdravljenja, nato pa obiski po zdravljenju vsakih 26 tednov (2. in 3. leto) in enkrat letno (4. in 
5. leto). Prav tako vas bomo 12 tednov spremljali v okviru faze spremljanja preživetja. 
Vsak obisk bo lahko trajal več ur, pri nekaterih obiskih pa boste morali v bolnišnici ostati še 
dlje, če bo tako zahteval vaš zdravnik raziskovalec. Zdravnik raziskovalec vas bo o trajanju 
obiska obvestil vnaprej. 
Naslednje preiskave in postopki bodo potekali ves čas raziskave: 
• Zdravnik raziskovalec ali član osebja v raziskavi vas bo ob vsakem obisku povprašal o 

neželenih učinkih, ki ste jih morda občutili, in o vašem počutju. 
• Klinično vrednotenje za odkrivanje ponovnega pojava raka: od prvega dne 

prejemanja zdravila v preskušanju (1. dan 1. cikla) do konca raziskave. Klinično 
vrednotenje, ki ga bo izvajal vaš zdravnik raziskovalec, bo vključevalo zdravstveno 
anamnezo in telesni pregled za preverjanje, ali se je rak ponovil. 

• Telesni pregled (vključno s stanjem zmogljivosti): v vsakem ciklu od 1. dne 1. cikla do 
1. dne 18. cikla, ob obisku ob zaključku zdravljenja, ob obiskih za spremljanje varnosti 
(vsakih 28 dni v obdobju 130 dni), vsakih 26 tednov ob obiskih po zdravljenju (2. in 
3. leto) ter enkrat letno (4. in 5. leto). 

• Telesna masa in vitalni znaki: telesno temperaturo, srčni utrip in krvni tlak bomo 
spremljali v vsakem ciklu od 1. dne 1. cikla do 1. dne 18. cikla, ob obisku ob zaključku 
zdravljenja, ob obiskih za spremljanje varnosti (vsakih 28 dni v obdobju 130 dni), vsakih 
26 tednov ob obiskih po zdravljenju (2. in 3. leto) ter enkrat letno (4. in 5. leto). 

• Slikovne preiskave: vsakih 12 tednov v 1. letu, vsakih 26 tednov (2. in 3. leto) in nato 
enkrat letno (4. in 5. leto). Vaš zdravnik raziskovalec vas bo morda prosil, da boste 
opravili dodatne slikovne preiskave telesa (CT ali MRI, slikanje kosti, slikanje s PET, 
običajno rentgensko slikanje), s čimer bo preveril, ali se je rak ponovil, če bo na to 
posumil med kliničnim vrednotenjem. 

• Analiza urina: vzorce urina bomo odvzeli v vsakem ciklu od 1. dne 1. cikla do 1. dne 
18. cikla, nato pa ob obisku ob zaključku zdravljenja in ob obiskih za spremljanje 
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varnosti (vsakih 28 dni v obdobju 130 dni). 
• Test nosečnosti: odvzem vzorca urina za potrditev, da niste noseči (če niste moški), v 

vsakem ciklu od 1. dne 1. cikla do 1. dne 18. cikla in ob obiskih za spremljanje varnosti 
(vsakih 28 dni v obdobju 130 dni). Ob obisku ob zaključku zdravljenja bo test nosečnosti 
opravljen na krvnem serumu. 

• Elektrokardiogram (EKG): EKG se posname, če je klinično potrebno. 
• Odvzem krvi za varnost: približno 4 čajne žličke (približno 20 ml) krvi bomo odvzeli v 

vsakem ciklu od 1. dne 1. cikla do 1. dne 18. cikla, nato pa ob obisku ob zaključku 
zdravljenja in ob obiskih za spremljanje varnosti (vsakih 28 dni v obdobju 130 dni). Za 
določanje hs-CRP bomo kri še naprej jemali vsakih 26 tednov v okviru nadzora po 
zdravljenju (2. in 3. leto) in enkrat letno (4. in 5. leto). Dodatne vzorce krvi lahko 
odvzamemo, če se bo bolezen ponovno pojavila, pred začetkom novega zdravljenja. 

• Odvzem krvi za farmakokinetiko, imunogenost in farmakodinamiko: v naslednjih 
časovnih točkah bomo odvzeli približno 0,5 do 1,5 čajne žličke (približno 2 do 7 ml) krvi: 
- Farmakokinetika: 1., 8. in 15. dan 1. cikla, 1. dan 2. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 

6. cikla, 1. dan 9. cikla, 1. dan 12. cikla, 1. dan 15. cikla, 1. dan 18. cikla, ob 
zaključku zdravljenja in ob obiskih za spremljanje varnosti (vsakih 28 dni v obdobju 
130 dni). Približno 400 pacientov bomo prosili za odvzem vzorca 2. dan 1. cikla in 
3. dan 1. cikla. Približno 100 pacientov bomo prosili tudi za odvzem vzorca 2. dan 
6. cikla in 3. dan 6. cikla. Zdravnik vam bo povedal, ali vam bodo ob teh obiskih 
vzeli kri. Dodatni vzorec vam bomo morda odvzeli tudi, če boste prekinili 
sodelovanje v preskušanju zaradi neželenega dogodka. 

- Imunogenost: 1. dan 1. cikla, 1. dan 2. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 6. cikla, 1. dan 
9. cikla, 1. dan 12. cikla, 1. dan 15. cikla, 1. dan 18. cikla, ob zaključku zdravljenja in 
ob obiskih za spremljanje varnosti (1., 3. in 5. obisk za spremljanje varnosti). 
Dodatni vzorec vam bomo morda odvzeli tudi, če boste prekinili sodelovanje v 
preskušanju zaradi neželenega dogodka. 

- Farmakodinamika: 1. in 15. dan 1. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 12. cikla, 1. dan 
18. cikla, ob zaključku zdravljenja in ob obiskih za spremljanje varnosti (1., 3. in 
5. obisk za spremljanje varnosti). 

• Odvzem krvi za biološke označevalce bolezni: približno 6 čajnih žličk (približno 
30 ml) bomo odvzeli 1. dan 1. cikla, nato pa v več časovnih točkah ves čas raziskave do 
1. dne 18. cikla, ob obisku ob zaključku zdravljenja, ob obiskih za spremljanje varnosti 
(1., 3. in 5. obisk za spremljanje varnosti), vsakih 26 tednov ob obiskih po zdravljenju (2. 
in 3. leto) ter enkrat letno (4. in 5. leto). Dodatne vzorce krvi lahko odvzamemo, če se bo 
bolezen ponovno pojavila, pred začetkom novega zdravljenja. 

• Odvzem biopsije tumorja: nova biopsija bo potrebna (oziroma obvezna, če bo le 
izvedljivo) za potrditev ponovnega pojava bolezni, če radiološki dokazi ne bodo 
dokončni. Če biopsije ni mogoče opraviti in ni dokončnega dokaza o ponovnem pojavu 
raka, lahko še naprej sodelujete v raziskavi po običajnem razporedu obiskov. 

• Neobvezni odvzem vzorca tumorja za raziskovalno ocenjevanje bioloških 
označevalcev: če se vam bolezen ponovno pojavi, bomo zaprosili za dodaten, neobvezen 
vzorec tumorja (biopsijo – pred novim zdravljenjem). Če je vaš zdravnik opravil biopsijo 
tumorja za potrditev ponovnega pojava bolezni, isti vzorec lahko uporabimo za to 
neobvezno preiskavo bioloških označevalcev, s katero bomo preučili spremembe v genih, 
da bi razumeli, zakaj se je rak pri vas ponovno pojavil. Možnost za sodelovanje v tej 
raziskavi bioloških označevalcev vam bo ponujena na koncu tega dokumenta. 
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Neobvezni odvzem krvi ob neželenem dogodku: če privolite v sodelovanje v neobvezni 
raziskavi bioloških označevalcev, vam bomo odvzeli dodaten vzorec krvi, če se vam bo 
med zdravljenjem v raziskavi pojavil določen tip neželenega učinka. Analizirali bomo en 
10-ml (približno 2 čajni žlički) vzorec krvi in s preučitvijo imunskih označevalcev skušali 
razumeti, zakaj se je pri vas pojavil neželeni dogodek. Možnost za sodelovanje v tej 
raziskavi bioloških označevalcev vam bo ponujena na koncu tega dokumenta. 

• Vprašalniki o kakovosti življenja: prosili vas bomo, da izpolnite tri vprašalnike o 
kakovosti vašega življenja (ki se imenujejo EORTC QLQ-C30 s QLQ-LC13 in EQ-5D-
5L), in sicer po randomizaciji vsake 3 tedne v obdobju 18 ciklov, ob zaključku 
zdravljenja, vsake 4 tedne v obdobju 130 dni spremljanja varnosti, ob vsakem obisku 
pred morebitno radiološko preiskavo, pred katerokoli nenačrtovano slikovno preiskavo in 
ob dveh obiskih za spremljanje, če se bolezen ponovi (enem obisku v 7 dneh in enem 
obisku po 28 dneh po ponovnem pojavu bolezni). 

Vaše biološke vzorce bomo označili z edinstveno številko in shranili pod nadzorom družbe 
Novartis za največ 15 let. 
Zdravljenje v raziskavi boste prejemali vsake 3 tedne v obdobju približno 54 tednov. V 
zdravnikovo ambulanto/bolnišnico/raziskovalni center se boste vračali v rednih presledkih, da 
bomo lahko spremljali vaše stanje. Zdravnik vas bo vprašal po počutju. Ob določenih obiskih 
vas bomo prosili, da odgovorite na seznam vprašanj o svojem počutju. 
Osebju v raziskavi povejte za vsa zdravila, ki jih jemljete v času raziskave. To vključuje 
zdravila na recept, zdravila brez recepta, naravna zdravila ali zdravila rastlinskega izvora, 
alternativna zdravila in vitamine. Osebju v raziskavi povejte, če ste prenehali jemati katero od 
zdravil, ki ste jih jemali prej. Zdravnika raziskovalca morate obvestiti o morebitnih cepljenjih, 
ki jih načrtujete v prihodnje. To je zelo pomembno. Če občutite kakršnekoli nenavadne 
simptome, povejte zdravniku raziskovalcu ali osebju v raziskavi. 
 
Dodatne informacije o odvzemu bioloških vzorcev 
Spodaj je podrobneje opisano, kako bo potekal odvzem zgoraj navedenih vzorcev za 
farmakokinetiko, imunogenost, farmakodinamiko in analizo bioloških označevalcev. 
 
- Vzorci za farmakokinetiko 
Odvzeti bodo vzorci krvi, s katerimi bomo opredelili porazdelitev, presnovo in 
farmakokinetiko kanakinumaba v vašem telesu. Namen tega je omogočiti raziskovalcem, da 
analizirajo vzorce in bolje razumejo, kako vaše telo absorbira, širi, razgrajuje in izloča 
kanakinumab. Temo pravimo farmakokinetika. V naslednjih časovnih točkah bomo odvzeli 
približno 0,5 čajne žličke (približno 2 ml) krvi: 

• 1., 8. in 15. dan 1. cikla, 1. dan 2. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 6. cikla, 1. dan 
9. cikla, 1. dan 12. cikla, 1. dan 15. cikla, 1. dan 18. cikla, ob zaključku zdravljenja 
in ob obiskih za spremljanje varnosti (vsakih 28 dni v obdobju 130 dni). 

• Približno 400 pacientov bomo prosili za odvzem vzorca 2. dan 1. cikla in 3. dan 
1. cikla. Zdravnik vam bo povedal, ali vam bodo ob teh obiskih vzeli kri. 

• Približno 100 pacientov bomo prosili za odvzem vzorca 2. dan 6. cikla in 3. dan 
6. cikla. Zdravnik vam bo povedal, ali vam bodo ob teh obiskih vzeli kri. 

• Dodatni vzorec vam bomo morda odvzeli tudi, če boste prekinili sodelovanje v 
preskušanju zaradi neželenega dogodka. 

9

9/158



Novartis Zaupno Stran 9 od 24 
 

 
CACZ885T2301_Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem_slovenska verzija_1.0_23-Feb-2019, povzeto 
po Oncology Model Patient Information and Informed Consent for Protocol No. CACZ885T2301 v01.03_14-
Dec-2018. 

- Vzorci za imunogenost 
Kot odziv na zdravljenje s kanakinumabom vaše telo lahko tvori protitelesa, ki se vežejo na 
kanakinumab. Protitelo je posebna beljakovina v krvi, ki jo proizvaja vaše telo in se bori proti 
snovem, ki jih telo prepozna kot tujke, kot so bakterije, virusi in drugi tujki, ki vstopajo v vašo 
kri. Lahko se zgodi, da ta protitelesa oslabijo učinkovitost novega zdravila, zato vas bomo 
prosili za vzorec krvi, v katerem bomo preverili prisotnost teh specifičnih protiteles. Rezultate 
teh preiskav bomo uporabili za boljše razumevanje vašega odziva na kanakinumab. V 
naslednjih časovnih točkah bomo odvzeli približno 0,5 čajne žličke (približno 2 ml) krvi: 

• 1. dan 1. cikla, 1. dan 2. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 6. cikla, 1. dan 9. cikla, 1. dan 
12. cikla, 1. dan 15. cikla, 1. dan 18. cikla, ob zaključku zdravljenja in ob obiskih za 
spremljanje varnosti (1., 3. in 5. obisk za spremljanje varnosti). 

• Dodatni vzorec vam bomo morda odvzeli tudi, če boste prekinili sodelovanje v 
preskušanju zaradi neželenega dogodka. 

 
- Vzorci za farmakodinamiko 
Morda vam bomo odvzeli tudi vzorce, ki bodo raziskovalcem v pomoč pri razumevanju, kako 
zdravilo deluje v vašem telesu. Temo pravimo farmakodinamika. Učinkovitost kanakinumaba 
je povezana z njegovo zmožnostjo vezave na določeno molekulo v telesu. Odvzeli vam bomo 
vzorce krvi in ugotavljali količino te molekule. S to meritvijo bomo skušali bolje razumeti 
povezavo med danim odmerkom kanakinumaba in njegovim terapevtskim učinkom. V 
naslednjih časovnih točkah bomo odvzeli približno 0,5 čajne žličke (približno 3ml) krvi: 
1. in 15. dan 1. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 12. cikla, 1. dan 18. cikla, ob zaključku 
zdravljenja in ob obiskih za spremljanje varnosti (1., 3. in 5. obisk za spremljanje varnosti). 
 
- Vzorci za biološke označevalce 
Da bi razumeli, kako kanakinumab deluje na vašo bolezen, bomo v raziskavo vključili tudi 
raziskave bioloških označevalcev. Biološki označevalci so pomembni biološki »kazalniki«, ki 
jih lahko izmerimo v krvi in tumorskih tkivih. Vzorce za biološke označevalce bomo morali 
odvzeti pred začetkom zdravljenja v raziskavi, nato pa v različnih časovnih točkah, tako da 
bodo raziskovalci lahko pridobili več informacij o vaši bolezni in ocenili, ali zdravljenje v 
raziskavi vpliva na raka. 
V zgoraj opisane namene bomo storili naslednje: 
• odvzeli bomo vzorce krvi za preiskavo panela citokinov (približno 10 ml (ali 2 čajni 

žlički)) ob presejanju, 1. in 15. dan 1. cikla, 1. dan 2. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 9. cikla, 
1. dan 12. cikla, 1. dan 18. cikla, ob obisku ob zaključku zdravljenja, ob 1., 3. in 5. obisku 
za spremljanje varnosti, vsakih 26 tednov ob obiskih po zdravljenju (2. in 3. leto), enkrat 
letno (4. in 5. leto) in kadarkoli ob ponovnem pojavu bolezni, pred začetkom novega 
zdravljenja. Neobvezen in nenačrtovan vzorec krvi za preiskave panela citokinov se lahko 
odvzame ob sumu na z imunskim odzivom povezan neželeni učinek; 

• odvzeli bomo vzorce krvi in opredelili cirkulirajočo tumorsko DNK (ctDNK) v vaši krvi 
ter opravili preiskave sprememb v genih. Odvzeli bomo približno 20 ml (4 čajne žličke) 
krvi ob presejanju, 15. dan 1. cikla, 1. dan 2. cikla, 1. dan 4. cikla, 1. dan 9. cikla, 1. dan 
12. cikla, 1. dan 18. cikla, ob obisku ob zaključku zdravljenja, ob 1., 3. in 5. obisku za 
spremljanje varnosti, vsakih 26 tednov ob obiskih po zdravljenju (2. in 3. leto), enkrat 
letno (4. in 5. leto) in kadarkoli ob ponovnem pojavu bolezni, pred začetkom novega 
zdravljenja; 
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• nov vzorec tumorja bo potreben (oziroma obvezen, če bo le izvedljivo) za potrditev 
ponovnega pojava bolezni, če radiološki dokazi ne bodo dokončni. Če je vaš zdravnik 
opravil biopsijo tumorja za potrditev ponovnega pojava bolezni, isti vzorec lahko 
uporabimo kot ta neobvezni vzorec tumorja za raziskovalno ocenjevanje bioloških 
označevalcev; 

• če bo na voljo preostali vzorec krvnega seruma (več kot 1 ml, približno 0,25 čajne žličke) 
in/ali plazme (več kot 5 ml, približno 1 čajna žlička), odvzet pred kirurško odstranitvijo 
tumorja (čim bliže datumu posega) in pred vašim sodelovanjem v tej raziskavi, ga bomo 
poslali na analizo. To imenujemo »preostali« vzorec, zato ni potreben dodaten odvzem 
krvi. 

 
Slikovne preiskave 
Slikovne preiskave s CT/MRI/slikanjem kosti/slikanjem PET/običajnim rentgenskim 
slikanjem: vaš zdravnik bo redno izvajal klinične ocene in preverjal ponovni pojav tumorja. 
Če bo vaš zdravnik raziskovalec kadarkoli posumil na ponovni pojav, bo morda moral svoja 
klinična opažanja potrditi ali nadalje raziskati s pomočjo slikovnih preiskav, kakršne so 
opisane v sklopu presejalnega obdobja. 
Slikovne preiskave bodo potekale do potrjenega ponovnega pojava bolezni, do zaključka 
raziskave ali do vašega odstopa od privolitve za nadaljnje sodelovanje v raziskavi. 
Opomba: lahko se uporabi katerakoli slikovna preiskava, razen slikanja možganov, 
opravljena v 28 dneh pred začetkom jemanja zdravila v preskušanju, tudi pred podpisom tega 
dokumenta. 
 
Odgovornost bolnikov 
Zelo pomembno je, da opravite vse obiske v raziskavi in da izpolnite vsa navodila zdravnika 
raziskovalca. Zdravniku raziskovalcu povejte za vsa zdravila, ki jih jemljete v času raziskave. 
To vključuje zdravila na recept, zdravila brez recepta in vitamine. To je zelo pomembno. Če 
občutite kakršne koli nenavadne simptome, povejte zdravniku raziskovalcu ali osebju v 
centru. 
S podpisom tega soglasja se strinjate, da boste upoštevali zdravnikova navodila in se udeležili 
vseh obiskov, povezanih s študijo. 
 
Prekinitev zdravljenja v raziskavi 
Obvestite zdravnika ali osebje v raziskavi, če se odločite za prekinitev ali prenehanje 
zdravljenja v raziskavi. Prosili vas bomo, da se čim prej vrnete v raziskovalni center, kjer 
bomo preverili vaše stanje. Tudi zdravnik raziskovalec se lahko odloči, da prekine vaše 
zdravljenje v raziskavi. 
Morda vas bomo prosili, da po prenehanju zdravljenja v raziskavi nadaljujete z obiski v 
raziskavi, tako da bomo lahko opravili vse ali samo določene ocene. Glede ponovnega pojava 
raka vas bomo spremljali še približno 5 let po prvem odmerku zdravila v preskušanju (1. dan 
1. cikla). Po fazi zdravljenja boste vsakih 26 tednov (2. in 3. leto) in enkrat letno (4. in 5. leto) 
opravljali še obiske po zdravljenju. Prav tako vas bomo spremljali vsakih 12 tednov v fazi 
spremljanja preživetja. 
Če ne morete ali ne želite nadaljevati z obiski v raziskavi, ko ne boste več na zdravljenju v 
raziskavi, vas zdravnik raziskovalec ali osebje v raziskavi morda lahko prosi, da vas do konca 
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raziskave večkrat pokliče po telefonu in preveri, kako ste. Če želite, lahko zavrnete tudi 
telefonske stike. 
 
Odstop od privolitve v sodelovanje v tej raziskavi 
Vso pravico imate, da kadar koli prekinete sodelovanje v tej raziskavi. Če želite prekiniti 
sodelovanje v raziskavi, morate obvestiti zdravnika raziskovalca. To lahko pomeni: 
1. da boste prekinili zdravljenje z zdravilom v preskušanju, VENDAR se strinjate, da boste 

nadaljevali z obiski v raziskavi. Če se odločite za prekinitev zdravljenja v raziskavi, vas 
bomo prosili, da čimprej spet obiščete zdravnika raziskovalca, da vas pregleda; 
ALI 

2. da boste prekinili zdravljenje z zdravilom v preskušanju IN v prihodnje ne boste več 
opravljali obiskov v raziskavi. Zdravnik raziskovalec ali kdo od osebja vas bo verjetno 
vprašal, ali vas sme do konca raziskave redno klicati po telefonu. 

Informacije, ki jih bomo do takrat v okviru raziskave že pridobili (in jih v tem dokumentu 
imenujemo osebni podatki), bomo še naprej uporabljali skupaj s podatki, ki jih bomo pridobili 
od drugih pacientov v raziskavi, skladno s tem dokumentom in ustreznimi zakoni. 
 
Lahko se odločite za odstop od privolitve v sodelovanje v tej raziskavi. Kadarkoli se za to 
odločite, morate o tem pisno obvestiti zdravnika raziskovalca. To pomeni, da ne želite več 
sodelovati v raziskavi in ne dovolite nadaljnjega zbiranja vaših osebnih podatkov. 
Z zdravnikom raziskovalcem se lahko pogovorite o dotedanji zdravstveni oskrbi in se 
dogovorite za nadaljevanje v okviru običajne zdravstvene oskrbe. 
Družba Novartis bo obdržala in še naprej uporabljala podatke, zbrane v okviru raziskave 
(vključno s podatki, ki so pridobljeni z analizo vaših vzorcev do dneva, ko odstopite od 
privolitve) v skladu z ustreznimi zakoni. To je potrebno za zagotavljanje veljavnosti 
raziskave, za ugotavljanje učinkov zdravila v preskušanju in za zagotavljanje celovitosti 
dokumentacije raziskave. 
Imate tudi pravico zahtevati, da se vaši vzorci uničijo (oziroma kadarkoli vrnejo).  
Vaših vzorcev, ki v času vašega odstopa od privolitve še ne bodo analizirani, ne bomo več 
uporabljali, razen če je z ustreznim zakonom to dovoljeno. Ti vzorci bodo shranjeni v skladu z 
ustreznimi zakonskimi predpisi. 
 
Tveganja in neprijetnosti 
Tveganja so možni neželeni učinki zdravila v preskušanju ali drugega zdravila ter jemanja 
krvi. Možni neželeni učinki zdravila v preskušanju so našteti spodaj. 
Lahko se pojavijo tudi težave ali neželeni učinki, ki jih trenutno še ne poznamo. Nove 
informacije, ki bi vam lahko pomagale pri odločitvi za nadaljnje sodelovanje v raziskavi, vam 
bomo sporočili, ko bodo na voljo. 
Neželeni učinki kanakinumaba: 
Najpogostejši neželeni učinki, ki so jih opazili pri kanakinumabu in naj bi bili povezani z 
njim glede na informacije o zdravilu Ilaris®, so: okužbe (npr. nazofaringitis (virusna okužba 
nosne sluznice in sluznice žrela), sinusitis (vnetje sinusov), okužba zgornjih dihal, tonzilitis 
(vnetje mandljev), rinitis (vnetje nosne sluznice), bronhitis, okužba sečil, okužba ušes, 
gastroenteritis (želodčna gripa), celulitis, gripa, faringitis (vnetje žrela), pljučnica, 
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vulvovaginalna kandidoza (nožnična okužba s kvasovkami) itd.), reakcija na mestu 
injiciranja, bolečine v trebuhu, zvišana vrednost hemoglobina, zvišana vrednost sečne 
kisline, nevtropenija, levkopenija in trombocitopenija (zmanjšanje števila belih krvničk in 
krvnih ploščic), omotica/vrtoglavica, zvišana vrednost ALT/AST (transaminaz-jetrnih 
encimov) in bilirubina, zvišanje trigliceridov, utrujenost/astenija, bolečine v hrbtu, 
preobčutljivostne reakcije in gastroezofagealna refluksna bolezen (zgaga). 
 
Okužbe 
Zaradi načina delovanja vseh zaviralcev poti IL-1 se med zdravljenjem pogosto pojavijo 
okužbe, zato so paciente, zdravljene s kanakinumabom, skrbno spremljali glede okužb. 
Okužbe, o katerih so poročali, so bile v splošnem blage do zmerne in so bile okužbe dihal 
(prehladi). Med zdravljenjem s kanakinumabom so poročali o posameznih primerih 
oportunističnih okužb (okužb, ki se pogosteje pojavljajo in so resnejše pri osebah z 
oslabljenim imunskim sistemom). Čeprav so okužbe iz poročil večinoma minile spontano ali s 
standardnim zdravljenjem, so poročali tudi o hudih, resnih in usodnih okužbah, med drugim 
tudi o usodnem zapletenem divertikulitisu (vnetje izbokline sluznice in podsluznice skozi 
defekt v mišični plasti debelega črevesa) s perforacijo (predrtjem) in sepsi. Obstaja teoretično 
tveganje, da bi kanakinumab lahko aktiviral tuberkulozo pri pacientih, ki so sicer okuženi, 
vendar nimajo simptomov. Ne pozabite, da morate zaradi zgoraj naštetih okužb zdravnika 
raziskovalca obvestiti o kateremkoli simptomu. 
Obstaja morebitno tveganje za povečane neželene reakcije na živa cepiva, če živo cepivo 
prejmete manj kot 6 tednov pred začetkom zdravljenja s kanakinumabom. Če ste pred kratkim 
prejeli živo cepivo, morda ne boste smeli začeti zdravljenja z zdravilom v preskušanju, dokler 
od cepljenja ne bodo minili 3 meseci. Poleg tega tudi med sodelovanjem v raziskavi ne boste 
smeli prejeti živih cepiv. Z zdravnikom raziskovalcem se pogovorite o živih cepivih, ki ste jih 
prejeli, in kako to vpliva na vašo primernost za sodelovanje v raziskavi. 
Vpliv zdravljenja z zdravilom, ki deluje proti interlevkinu-1 (IL-1), na pojav novih rakavih 
bolezni ni znan. 
Zavedajte se, da ni mogoče zanemariti tveganja za reakcije na mestu injiciranja in 
avtoimunske reakcije (kadar telo napade in poškoduje lastna tkiva). 
 
Odvzem krvi: 
Jemali vam bomo vzorce krvi. Tveganja pri jemanju krvi lahko vključujejo izgubo zavesti, 
bolečino in/ali nastanek podplutbe. Redko na mestu vboda z iglo pride do nastanka manjšega 
krvnega strdka ali do okužbe. Tudi manšeta za merjenje krvnega tlaka lahko povzroči 
nelagodje ali modrice na nadlakti. 
V redkih primerih, ko bi medicinska sestra, zdravnik raziskovalec ali laboratorijski tehnik 
prišli v stik z vašo krvjo, tkivom ali z drugo telesno tekočino, če bi se zbodli z iglo, se urezali 
ali prišli v stik s poškodovanim delom kože, bi bilo treba vaš že razpoložljivi vzorec testirati 
na prisotnost nekaterih virusov, med drugim hepatitisa B in C ter virusa humane imunske 
pomanjkljivosti (HIV). To je potrebno zato, da bi osebi, ki se je morda okužila, lahko ustrezno 
svetovali, jo spremljali in zdravili, če bi bilo treba. V takem primeru bi vam zdravnik 
raziskovalec povedal za izvide teh preiskav in vam svetoval, kako ukrepati naprej. V vsakem 
primeru bo ves čas ohranjena zaupnost vaših izvidov teh preiskav. 
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Tveganja slikanja s CT: 
Ob opravljenem slikanju s CT boste prejeli odmerek sevanja. Odmerek sevanja, ki ga 
prejmete pri eni preiskavi, ustreza količini sevanja, ki smo ji izpostavljeni v dveh do desetih 
letih običajnega življenja, kar je odvisno od tega, kateri del vašega telesa slikajo. Čeprav 
večkratno sevanje lahko škoduje tkivom v telesu in nekoliko poveča tveganje za raka, vam ni 
treba skrbeti, da bi zaradi slikanja v okviru te raziskave lahko prišlo do povečanja tveganja. 
Nekateri ljudje imajo v napravi za slikanje neprijeten občutek zaprtosti v majhen prostor 
(klavstrofobičen občutek). Zaradi injekcije lahko občutite slabost v želodcu ali omedlite, na 
mestu injiciranja pa lahko pride do bolečine, občutka toplote, otekline, podplutbe, manjšega 
krvnega strdka ali okužbe. Zaradi injekcije lahko pride do izpuščaja ali drugih znakov 
alergije. Če ste v preteklosti že imeli alergije, na primer na morsko hrano ali zdravila, astmo, 
visok krvni sladkor (ali sladkorno bolezen), težave s srcem, z ledvicami ali s ščitnico, morate 
to povedati zdravniku ali tehniku, ker se s tem vaše možnosti za pojav težav ob injekciji za 
CT lahko povečajo. Zdravnika ali tehnika morate obvestiti, če ste noseči ali če obstaja 
možnost, da ste noseči, saj ta preiskava lahko škoduje nerojenemu otroku. Vaš zdravnik 
ali tehnik vam lahko podrobneje pojasni, kako poteka preiskava in kakšna tveganja prinaša ter 
vam odgovori na morebitne pomisleke ali vprašanja. 
 
Tveganja slikanja z MRI: 
MR-slikanja vam ne smejo opraviti, če imate v telesu kakršenkoli kovinski predmet, na 
primer umeten kolk, slušni vsadek, srčni spodbujevalnik, kroglo oziroma izstrelek ali nakit, ki 
ga ni mogoče odstraniti. Tehniku ali zdravniku morate povedati, če imate v telesu kakršnokoli 
kovino. Med MR-preiskavo lahko pride do občutka toplote in lahko slišite glasne zvoke, 
vendar naj vas to ne skrbi. Nekateri ljudje imajo v napravi za slikanje neprijeten občutek 
zaprtosti v majhen prostor (klavstrofobičen občutek). Zaradi injekcije lahko občutite slabost v 
želodcu, na mestu injiciranja pa lahko pride do bolečine, občutka toplote, otekline, podplutbe, 
manjšega krvnega strdka ali okužbe. Zaradi injekcije lahko v redkih primerih pride do 
izpuščaja ali drugih znakov alergije ali pa do redke bolezni, zaradi katere se lahko na 
nekaterih delih telesa razvijejo brazgotine. Če ste v preteklosti že imeli težave z ledvicami, 
morate to povedati tehniku ali zdravniku, ker to lahko pomeni, da ne smete dobiti injekcije 
med MR-preiskavo. Zdravnika ali tehnika morate obvestiti, če ste noseči ali če obstaja 
možnost, da ste noseči, saj ta preiskava lahko škoduje nerojenemu otroku. Vaš zdravnik 
ali tehnik vam lahko podrobneje pojasni, kako poteka preiskava in kakšna tveganja prinaša ter 
vam odgovori na morebitne pomisleke ali vprašanja. 
 
Tveganja slikanja kosti s Tc-99m: 
Ob opravljenem slikanju kosti s Tc-99m boste prejeli odmerek sevanja. Odmerek sevanja, ki 
ga prejmete pri eni preiskavi, ustreza količini sevanja, ki smo ji izpostavljeni v enem do dveh 
letih običajnega življenja. Čeprav večkratno sevanje lahko škoduje tkivom v telesu in 
nekoliko poveča tveganje za raka, vam ni treba skrbeti, da bi zaradi slikanja v okviru te 
raziskave lahko prišlo do povečanja tveganja. Redko imajo nekateri ljudje v napravi za 
slikanje neprijeten občutek zaprtosti v majhen prostor (klavstrofobičen občutek). Zaradi 
injekcije se vam lahko pojavi izpuščaj ali drugi znaki alergije ali omedlite, na mestu 
injiciranja pa lahko pride do bolečine, občutka toplote, otekline, podplutbe, manjšega krvnega 
strdka ali okužbe. Zdravnika ali tehnika morate obvestiti, če ste noseči ali če obstaja 
možnost, da ste noseči, saj ta preiskava lahko škoduje nerojenemu otroku. Vaš zdravnik 
ali tehnik vam lahko podrobneje pojasni, kako poteka preiskava in kakšna tveganja prinaša, 
ter vam odgovori na morebitna vprašanja in pomisleke. 
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Tveganja slikanja z NaF-PET: 
Ob opravljenem slikanju z NaF-PET boste prejeli odmerek sevanja. Odmerek sevanja, ki ga 
prejmete pri eni preiskavi, ustreza količini sevanja, ki smo ji izpostavljeni v dveh do desetih 
letih običajnega življenja, kar je odvisno od tega, ali je v sklopu preiskave z NaF-PET 
opravljeno tudi slikanje s CT. Čeprav večkratno sevanje lahko škoduje tkivom v telesu in 
nekoliko poveča tveganje za raka, vam ni treba skrbeti, da bi zaradi slikanja v okviru te 
raziskave lahko prišlo do povečanja tveganja. Redko imajo nekateri ljudje v napravi za 
slikanje neprijeten občutek zaprtosti v majhen prostor (klavstrofobičen občutek). Zaradi 
injekcije se vam lahko pojavi izpuščaj ali drugi znaki alergije ali omedlite, na mestu 
injiciranja pa lahko pride do bolečine, občutka toplote, otekline, podplutbe, manjšega krvnega 
strdka ali okužbe. Zdravnika ali tehnika morate obvestiti, če ste noseči ali če obstaja 
možnost, da ste noseči, saj ta preiskava lahko škoduje nerojenemu otroku. Vaš zdravnik 
ali tehnik vam lahko podrobneje pojasni, kako poteka preiskava in kakšna tveganja prinaša, 
ter vam odgovori na morebitna vprašanja in pomisleke. 
 
Tveganja rentgenskega slikanja: 
Ob opravljenem rentgenskem slikanju boste prejeli odmerek sevanja. Odmerek sevanja, ki ga 
prejmete pri enem rentgenskem slikanju, ustreza količini sevanja, ki smo ji izpostavljeni v 
enem do dveh tednih običajnega življenja, kar je odvisno od tega, kateri del vašega telesa 
slikajo. Čeprav večkratno sevanje lahko škoduje tkivom v telesu in nekoliko poveča tveganje 
za raka, vam ni treba skrbeti, da bi zaradi slikanja v okviru te raziskave lahko prišlo do 
povečanja tveganja. Zdravnika ali tehnika morate obvestiti, če ste noseči ali če obstaja 
možnost, da bi bili noseči, saj ta preiskava lahko škoduje nerojenemu otroku. Vaš 
zdravnik ali tehnik vam lahko podrobneje pojasni, kako poteka preiskava in kakšna tveganja 
prinaša ter vam odgovori na morebitne pomisleke ali vprašanja. 
 
Tveganja slikanja s FDG-PET: 
Ob opravljenem slikanju s FDG-PET boste prejeli odmerek sevanja. Odmerek sevanja, ki ga 
prejmete pri eni preiskavi, ustreza količini sevanja, ki smo ji izpostavljeni v dveh do desetih 
letih običajnega življenja, kar je odvisno od tega, ali je v sklopu preiskave s FDG-PET 
opravljeno tudi slikanje s CT. Čeprav večkratno sevanje lahko škoduje tkivom v telesu in 
nekoliko poveča tveganje za raka, vam ni treba skrbeti, da bi zaradi slikanja v okviru te 
raziskave lahko prišlo do povečanja tveganja. Redko imajo nekateri ljudje v napravi za 
slikanje neprijeten občutek zaprtosti v majhen prostor (klavstrofobičen občutek). Zaradi 
injekcije se vam redko lahko pojavi izpuščaj ali drugi znaki alergije ali omedlite, na mestu 
injiciranja pa lahko pride do bolečine, občutka toplote, otekline, podplutbe, manjšega 
krvnega strdka ali okužbe. Zdravnika ali tehnika morate obvestiti, če ste noseči ali če 
obstaja možnost, da ste noseči, saj ta preiskava lahko škoduje nerojenemu otroku. Vaš 
zdravnik ali tehnik vam lahko podrobneje pojasni, kako poteka preiskava in kakšna tveganja 
prinaša, ter vam odgovori na morebitna vprašanja in pomisleke. 
 
Tveganja EKG: 
Obstaja zelo majhno tveganje, da bi med snemanjem EKG doživeli kakršenkoli zaplet. 
Elektrode na koži lahko povzročijo draženje, pordelost ali pekoč občutek na koži po 
odstranitvi. 
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Odvzem biopsije tumorja 
Zdravnik raziskovalec vas bo podrobno seznanil s tveganji, povezanimi z biopsijo tumorja, 
saj je stopnja tveganja odvisna od mesta tumorja oziroma tumorjev v vašem telesu in od 
vašega zdravstvenega stanja. Na splošno izvedba biopsije lahko povzroča bolečino, oteklino, 
krvavitev in/ali okužbo na mestu vboda biopsijske igle na koži. Obstaja tudi možnost, da s 
tem postopkom nekatere celice iz tumorja zanesemo v okoliško tkivo (tkivo, ki pride v stik z 
biopsijsko iglo). To pomeni, da se tumor lahko razširi na to območje. Če se zdravnik 
raziskovalec odloči za uporabo anestetika, lahko pride do alergijske reakcije. 
 
Kontracepcija in nosečnost 
Nosečnice ali doječe matere v tem preskušanju ne morejo sodelovati. V svoji najboljši veri 
morate potrditi, da niste noseči in da ne nameravate zanositi med preskušanjem. Privoliti 
morate v to, da ne boste zanosili oziroma zaplodili otroka v času sodelovanja v raziskavi. 
Uporaba ustrezne zaščite pred nosečnostjo je obvezna. 
Kakšna so tveganja, ki jih imajo zdravila, ki jih morate jemati v tej raziskavi, za nerojeni 
človeški zarodek ali dojenega otroka, še ni znano. Raziskave, opravljene pri brejih živalih, 
niso pokazale škodljivosti zdravila v preskušanju. Vendar pa boste pred vstopom v 
raziskavo morda prejeli kemoterapijo na osnovi cisplatina, ki je lahko strupen za plod. 
Ženske v rodni dobi morajo med prejemanjem zdravila v preskušanju in še 3 mesece po 
obisku ob zaključku zdravljenja uporabljati osnovne učinkovite kontracepcijske metode. 
Zato je pomembno, da kot preiskovanka v raziskavi v rodni dobi uporabljate učinkovito 
kontracepcijsko metodo, če ste spolno dejavni in lahko zanosite. Pri učinkovitih 
kontracepcijskih metodah obstaja 1-odstotna možnost neželene nosečnosti v enem letu, če se 
uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca. Z zdravnikom raziskovalcem se pogovorite o 
najprimernejši kontracepcijski metodi za vas, ki upošteva tudi vaše kulturno in versko 
ozadje. Primeri učinkovitih kontracepcijskih metod so: 
• popolna vzdržnost (brez spolnih odnosov, kadar se to ujema z izbranim in ustaljenim 

načinom življenja). Občasna vzdržnost, kot so koledarska, ovulacijska, simptotermalna in 
postovulacijska metoda, in prekinitev spolnega odnosa nista sprejemljivi kontracepcijski 
metodi kontracepcije; 

• vaš partner je bil steriliziran (vsaj 6 mesecev pred presejanjem), kar je tudi ustrezno 
dokumentirano. Za preiskovanke v raziskavi mora veljati, da je sterilizirani partner edini 
partner; 

• mehanske kontracepcijske metode: kondom ali okluzivna kapica (diafragma ali 
cervikalna kapica). 

• uporaba peroralnih ali injekcijskih hormonskih kontracepcijskih metod, hormonskih 
vsadkov, vstavljen intrauterini vložek (IUD) ali intrauterini sistem (IUS) ali uporaba 
drugih oblik hormonske kontracepcije s primerljivo učinkovitostjo (s stopnjo 
neuspešnosti < 1 %), kot sta hormonski vaginalni obroček ali transdermalna hormonska 
kontracepcija (v primeru peroralne kontracepcije morate uporabljati enako tabletko v 
ustaljenem odmerku vsaj 3 mesece pred začetkom zdravljenja v raziskavi). 

Velja, da so ženske v pomenopavzi in niso več v rodni dobi, če imajo 12 mesecev naravno 
(spontano) amenorejo brez menstruacije z ustreznim kliničnim profilom (tj. primerna starost, 
anamneza vazomotoričnih simptomov) ali so jim kirurško odstranili oba jajčnika (s kirurško 
odstranitvijo maternice ali brez nje), če so jim v celoti odstranili maternico ali jim opravili 
dvostransko ligacijo jajcevodov vsaj 6 tednov pred prvim odmerkom zdravila v preskušanju. 
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V primeru kirurške odstranitve obeh jajčnikov velja, da ženska ni v rodni dobi le, kadar je 
njen reproduktivni status potrjen z nadaljnjo oceno ravni hormonov. 
Če zanosite ali menite, da ste zanosili med zdravljenjem v raziskavi ali v 3 mesecih po 
zaključku zdravljenja v raziskavi, morate o tem takoj obvestiti zdravnika raziskovalca in 
nemudoma prekiniti potekajoče zdravljenje v raziskavi. Če ste noseči, ne smete nadaljevati 
zdravljenja v raziskavi. Zdravnik raziskovalec bo z medicinskega stališča spremljal vašo 
nosečnost do poroda in tako spremljal varnost vas in vašega otroka. 
Če boste zanosili, vas bomo prosili, da preberete in podpišete poseben obrazec za privolitev 
v spremljanje nosečnosti, s katerim boste zdravniku raziskovalcu dovolili, da vas vpraša po 
izidu nosečnosti, porodu in zdravstvenem stanju vašega otroka. 
 
Splošne informacije o nosečnosti in kontracepciji 
V enem letu po pričakovanju zanosi 85 od 100 spolno dejavnih žensk, ki ne uporabljajo 
kontracepcije. Ne glede na to, katero kontracepcijsko metodo z zgornjega seznama 
uporabljate, je pomembno, da upoštevate navodila proizvajalca. Če jih ne, se možnost za 
zanositev poveča. 
Hormonska kontracepcija je na voljo v tabletkah, ki jih je treba jemati vsak dan, v injekcijah, 
katerih učinek traja približno 3 mesece, in v obliki vstavljenih pripomočkov. Hormonske 
metode so povezane z določenimi tveganji, kot so spremembe cikla, slabost, glavobol, 
spremembe razpoloženja, povečanje telesne mase, boleče dojke in krvni strdki. 
Vstavljeni pripomočki se vstavijo v maternico, kjer lahko ostanejo več let. Povzročijo lahko 
krče, krvavitev in neplodnost. Pomembno je vedeti, da vse ženske ne občutijo vseh zgoraj 
naštetih neželenih učinkov. 
 
Koristi zdravljenja 
Med potekom raziskave boste deležni zdravstvene oskrbe. Koristi kanakinumaba v 
kombinaciji s standardnim zdravljenjem NDCPR še niso ugotovljene. Podatki iz te raziskave 
bodo morda pomagali vam in/ali drugim ljudem z NDCPR. 
 
Alternativni postopki ali zdravljenje 
Nujno je, da ste bili pred sodelovanjem v tej raziskavi deležni standardnega zdravljenja, tj. 
popolne kirurške odstranitve primarnega raka, ki ji sledita kemoterapija (na osnovi cisplatina) 
in obsevanje (če je primerno), odvisno od resnosti vaše bolezni v času prvotne diagnoze. 
V skladu z lokalno klinično prakso standardna oskrba pred sodelovanjem v raziskavi lahko 
vključuje tudi telesno rehabilitacijo. Standardnemu zdravljenju pred sodelovanjem v tej 
raziskavi lahko sledijo alternativni postopki, ki lahko vključujejo morebitne druge ocene, kot 
jih zahtevata vaš lečeči zdravnik in lokalna klinična praksa. O njihovih možnih koristih in 
tveganjih lahko vprašate svojega zdravnika. 
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Stroški in nadomestila za sodelovanje v tej raziskavi 
S sodelovanjem v raziskavi ne boste imeli nobenih denarnih stroškov. Ne bo vam treba plačati 
nobenih zdravil v preskušanju ali preiskav ali postopkov, ki se izvajajo samo za raziskovalne 
namene. Ustanova in glavni raziskovalec bosta poskrbela, da se vam za stroške prevoza 
izplačajo nadomestila v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da vam prevoz zagotovi 
izvajalec študije, niste upravičeni do nadomestila za stroške prevoza. 
Nadomestila za poškodbe, ki so posledica sodelovanja v raziskavi 
Če zaradi sodelovanja v tej raziskavi utrpite telesno poškodbo, takoj obvestite zdravnika 
raziskovalca (kontaktni podatki so na prvi strani tega dokumenta), da bo poskrbel za vaše 
zdravljenje. 
Družba Novartis bo krila razumne stroške zdravljenja zaradi poškodb v povezavi s 
sodelovanjem v raziskavi v znesku, ki presega kritje iz vašega zdravstvenega zavarovanja, 
pod naslednjimi pogoji in v skladu z lokalno zakonodajo: 
• če ste deležni ustrezne zdravstvene oskrbe in ste upoštevali navodila, 
• če je poškodba povezana z zdravilom v preskušanju ali s postopki v raziskavi (ne z 

običajno zdravstveno oskrbo) in so bili ti postopki pravilno izvedeni, 
• če poškodba ni posledica naravnega poteka katere od bolezni, ki je bila prisotna že pred 

ustreznim odmerjanjem zdravila v preskušanju. 
Če bo prišlo do poškodbe zaradi sodelovanja v klinični raziskavi, bo družba Novartis 
uporabila zavarovalno polico, ki jo je sklenila za ta namen. 
S podpisom te privolitve se ne odpovedujete nobeni pravici, ki vam pripada po zakonu. 
 
Osebni podatki 
Zdravnik raziskovalec bo zbiral vaše osebne podatke, torej vaše ime, začetnice, naslov, spol, 
starost/datum rojstva, zdravstvene podatke, vzorce za preiskave in zdravstvene posnetke. 
Zdravnik raziskovalec lahko vašega osebnega zdravnika prosi za dodatne zdravstvene podatke 
o vas, če bo to potrebno. Vaše zdravstvene podatke lahko tudi preverja v javnih evidencah, če 
to dovoljuje lokalna zakonodaja. 
Zdravnik raziskovalec bo vaše ime in druge splošne informacije o vas, razen starosti in spola, 
nadomestil s posebno kodo, s katero vas bo mogoče identificirati. Zdravnik raziskovalec bo to 
kodo povezal s podatki iz raziskave in morebitnimi biološkimi vzorci, tako da ne bo verjetno, 
da bi vas kdorkoli lahko prepoznal. 
Vsi podatki in rezultati, pridobljeni v času te raziskave, so v lasti družbe Novartis. 
Novartis bo od vašega zdravnika raziskovalca za potrebe raziskave prejel naslednje osebne 
podatke: 
• vašo dodeljeno kodo, starost in spol; 
• podatke, pridobljene v raziskavi, 
• biološke vzorce. 
 
Uporaba osebnih podatkov 
Vaši osebni podatki bodo proučeni, da se ugotovi, ali je raziskava pravilno izvedena in ali je 
zdravilo v preskušanju varno in učinkovito. Proučeni bodo skupaj z osebnimi podatki vseh 
drugih preiskovancev v isti raziskavi, da se pridobi več informacij o učinkih zdravila. 
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Vaši osebni podatki se lahko tudi združijo s podatki iz drugih raziskav. Namen sta analiza ter 
pridobitev več informacij o varnosti in učinkovitosti zdravila v preskušanju. Osebni podatki se 
lahko uporabijo za preverjanje, ali je raziskava točna in ali je bila pravilno izvedena. 
Obdelava vaših osebnih podatkov je lahko tudi samodejna, kar pomeni, da lahko Novartis 
uporabi računalnike in druge tehnološke rešitve za obdelavo osebnih podatkov. 
S podpisom tega dokumenta dovoljujete takšen dostop do svojih osebnih podatkov, vključno z 
izvirno zdravstveno dokumentacijo. 
Vaše slikovne posnetke (npr. rentgenske, MR, CT ali ultrazvočne posnetke), bomo uporabili 
za analizo. Morda jih bomo uporabili tudi za razvoj in vrednotenje novih analitičnih metod. 
 
Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov 
Pravico imate pregledati svoje osebne podatke. Vendar je lahko med raziskavo dostop do 
osebnih podatkov omejen, da se zaščiti integriteta raziskave. Do svojih osebnih podatkov 
lahko dostopate po koncu raziskave. 
Posvetujte se s svojim zdravnikom raziskovalcem, če imate kakršnakoli vprašanja glede 
zbiranja ali uporabe podatkov. Nanj se obrnite tudi, če želite uveljaviti svoje pravice glede teh 
podatkov – če se na primer odločite popraviti osebne podatke ali umakniti privolitev. 
Kadarkoli se lahko obrnete na zdravnika raziskovalca, če imate kakršnakoli vprašanja o teh 
informacijah za paciente s privolitvenim obrazcem ali o zbiranju, obdelavi ali uporabi vaših 
osebnih podatkov, kot je opisano zgoraj. Poleg tega vam zakonodaja omogoča vložitev 
pritožbe pri zadevnem organu za varstvo osebnih podatkov. 
 
Anonimizirani podatki 
Družba Novartis lahko anonimizira vaše osebne podatke, kar pomeni, da vas iz njih ni več 
mogoče identificirati. S tem se tudi prenehajo obravnavati kot osebni podatki. Novartis lahko 
te anonimizirane podatke deli z zunanjimi osebami, kar vključuje zdravstvene organe in 
pooblaščene zunanje raziskovalce. To pomaga predvideti, kako bi se lahko ljudje odzvali na 
zdravljenje v prihodnji, nepovezani raziskavi, ali omogoča, da se izve več o tej ali drugi 
bolezni. 
 
Zaupnost in dovoljenje za zbiranje, uporabo in delitev osebnih podatkov 
Osebni podatki, zbrani v tej raziskavi, bodo vneseni v Novartisove varne elektronske sisteme; 
upravljajo jih lahko družbe, ki sodelujejo z Novartisom. Vaši osebni podatki se bodo po 
koncu raziskave hranili tako dolgo, kot je določeno v lokalnih predpisih. 
Opis te raziskave bo na voljo v registrih v državah, kjer se raziskava izvaja, in ne bo zajemal 
podatkov, ki bi vas neposredno identificirali. Opis te klinične raziskave bo na primer na voljo 
na naslovu ClinicalTrials.gov. 
Povzetek rezultatov se lahko objavi tudi na konferencah ali v strokovnih revijah. Če bodo 
rezultati raziskave predstavljeni javnosti, vaše ime ne bo razkrito. Nekateri organi lahko 
zahtevajo, da Novartis razkrije podatke iz raziskave zaradi preglednosti, vendar vas iz tako 
razkritih podatkov ne bo mogoče identificirati. 
Vaši osebni podatki bodo varno shranjeni in bodo na voljo samo naslednjim osebam: 
• zdravniku raziskovalcu in drugim članom osebja, 
• družbi Novartis, družbam iz skupine Novartis in osebju v raziskavi družbe Novartis (npr. 
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sodelavcem za klinične raziskave, inšpektorjem in pooblaščenim zastopnikom, kot so 
raziskovalne organizacije (CRO)), 

• v prihodnosti novi družbi, ki bi od družbe Novartis pridobila pravice ali licence ali del 
njenega poslovanja, 

• nadzornim odborom, ki bodo preverjali etičnost raziskave, 
• zdravstvenim organom ali drugim organom, kot je ustrezno, 
• drugih tretjim osebam (kar lahko zajema tretje osebe v drugih sodnih pristojnostih)  
Vse navedene osebe pa morajo še naprej zagotavljati zaupnost osebnih podatkov. Osebni 
podatki so lahko locirani v Švici, v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali 
drugih državah, kot so ZDA. Zakonodaja o varstvu podatkov v navedenih državah morda ni 
tako stroga kot v vaši državi, vendar bo Novartis za vaše osebne podatke zagotovil enak 
standard zaupnosti, kot je opisan v tej privolitvi. Tudi druge osebe, ki sodelujejo z 
Novartisom, bodo varovale in ščitile vaše osebne podatke. 
 
Kontaktne osebe 
Z morebitnimi vprašanji o raziskovanju se lahko obrnete na študijskega zdravnika (kontaktni 
podatki so navedeni na naslovni strani) in/ali ostale člane študijskega osebja. 
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z vašimi pravicami se lahko obrnete tudi na: 

- Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), 
Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, (info@jazmp.si)  

- Komisijo republike Slovenije za medicinsko etiko (KME), Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana, (kme.mz@gov.si)  

- zastopnika pacientovih pravic, 
(www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacie
ntovih_pravic/) 

- varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, (www.varuh-rs.si) 
- informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana (www.ip-rs.si). 
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Podpisne strani 
Oznaka in verzija protokola: CACZ885T2301, verzija 01, z dne 11. decembra 2018 
Naslov protokola: Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana 
raziskava faze III za ovrednotenje učinkovitosti in varnosti kanakinumaba v primerjavi s 
placebom kot adjuvantnim zdravljenjem pri odraslih preiskovancih s popolnoma izrezanim 
(R0) nedrobnoceličnim pljučnim rakom (NDCPR) v stadijih II-IIIA in IIIB (T > 5 cm N2) po 
AJCC/UICC v. 8. 
 
Ta dokument sem prebral oziroma so mi drugi razložili njegovo vsebino. Poznam namen te 
raziskave in vem, kaj se bo v raziskavi dogajalo z mano. Prostovoljno pristajam na 
sodelovanje v tej raziskavi, kot je opisano v tem dokumentu. Vem, da bom prejel kopijo tega 
dokumenta, ko bo podpisan. 
S podpisom tega privolitvenega obrazca dovoljujem uporabo in širjenje mojih osebnih 
podatkov ter dostop do njih v okviru, ki je opisan v tem dokumentu. 
 
Ta privolitev je veljavna, razen če jo prekličem oziroma dokler je ne prekličem. 
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Privolitev za neobvezni odvzem vzorca tumorja za raziskovalno ocenjevanje bioloških 
označevalcev 
V času raziskave in odstranitve dela tumorja bodo morda odvzete biopsije. Prosimo vas, da bi 
del tega tumorskega tkiva poslali družbi Novartis v raziskovalno ocenjevanje bioloških 
označevalcev. Če je vaš zdravnik opravil biopsijo tumorja za potrditev ponovnega pojava 
bolezni, lahko isti vzorec uporabimo za to neobvezno preiskavo bioloških označevalcev. Če 
vam med raziskavo niso odvzeli biopsije za potrditev ponovnega pojava bolezni, bo morda 
treba za to neobvezno raziskovalno oceno bioloških označevalcev odvzeti novo biopsijo. 
Če ne želite dati privolitve za uporabo teh biopsij za raziskovalno oceno bioloških 
označevalcev, zaradi tega ne boste v slabšem položaju in to ne bo vplivalo na vaše zdravljenje 
v tej raziskavi. 
Prebral sem ta del dokumenta o postopku analize biopsije in uporabi pridobljenih vzorcev 
tumorja. Pojasnili so mi tveganja in neprijetnosti, povezane s postopkom. 
S podpisom tega dela informacij za paciente s privolitvenim obrazcem soglašam s 
sodelovanjem v dodatnem raziskovalnem ocenjevanju bioloških označevalcev, kot je opisano 
v tem dokumentu. 
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Privolitev za neobvezen odvzem vzorcev krvi za biološke označevalce 
Med raziskavo želimo zbrati dodatne vzorce krvi, in sicer vsakič, ko potrdite pojav 
neželenega učinka. Odvzeli vam bomo približno 10 ml krvi. V teh vzorcih bomo preučili 
biološke označevalce in imunske celice, ki so morda povezani z neželenim dogodkom. Če ne 
želite dati dodatnih vzorcev krvi, ta odločitev ne bo vplivala na vaše sodelovanje v glavnem 
delu klinične raziskave. 
Prebral sem ta del dokumenta o postopku odvzema dodatnih vzorcev krvi in uporabi 
pridobljenih vzorcev. Pojasnili so mi tveganja in neprijetnosti, povezane s postopkom. 
S podpisom tega privolitvenega obrazca soglašam z odvzemom vzorcev krvi za raziskave, kot 
je opisano zgoraj. 
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Neobvezna privolitev v uporabo osebnih podatkov za nadaljnje raziskovanje 
Družba Novartis želi, da bi v času te raziskave oziroma po njenem zaključku smela 
uporabljati vaše osebne podatke za nadaljnje raziskovalne projekte. Osebni podatki 
vključujejo podatke o vaši letnici rojstva in spolu, posebno kodo, s katero vas je mogoče 
identificirati, podatke, pridobljene v raziskavi, in biološke vzorce, kot je navedeno v poglavju 
»Osebni podatki«. 
V okviru, ki ga dovoljuje zakonodaja ali zahtevajo oblasti, ti nadaljnji raziskovalni projekti 
lahko vključujejo raziskave za pridobivanje dodatnih informacij o nedrobnoceličnem 
pljučnem raku (NDCPR). Rezultate lahko uporabijo za izboljšanje že obstoječih metod ali 
oblikovanje novih metod za analiziranje, primerjanje ali kombiniranje vaših podatkov iz 
raziskave s podatki preiskovancev, zdravljenih z drugimi zdravili. Raziskovanje lahko 
vključuje nove pristope, biološke označevalce NDCPR ali druge aspekte bolezni. 
Raziskovalci lahko proučujejo koristi in tveganja, ki jih prinaša zdravljenje z ACZ885, in 
podatke o ACZ885 primerjajo s podatki o drugih zdravilih. To bo družbi Novartis in drugim 
raziskovalcem omogočilo boljše poznavanje NDCPR in razumevanje delovanja ACZ885 ter 
jim omogočilo, da bodo našli najboljši način za zdravljenje ljudi z NDCPR ali drugih bolezni 
z istega terapevtskega področja. 
Ta neobvezna privolitev se nanaša na informacije, ki so navedene v poglavju z naslovom 
»Osebni podatki«. 
Podatki in odkritja, ki bodo izhajali iz nadaljnjih znanstvenih raziskav, ne bodo vaša last. Ti 
podatki ne bodo zabeleženi v vaši zdravstveni dokumentaciji. 
Tudi če se odločite za privolitev v uporabo vaših osebnih podatkov za nadaljnje raziskave, si 
lahko kasneje kadarkoli premislite. Če se odločite, da družbi Novartis ne dovolite več, da bi 
uporabljala vaše osebne podatke za nadaljnje raziskave, lahko to dovoljenje prekličete, pri 
tem pa še naprej sodelujete v glavni raziskavi. V tem primeru vas prosimo samo, da o tem 
obvestite zdravnika raziskovalca. 
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S spodnjim podpisom dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov za nadaljnje raziskave, 
kot je opisano zgoraj. 
 
S podpisom tega privolitvenega obrazca dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov za 
nadaljnje raziskave, kot je opisano zgoraj. Ta privolitev je veljavna, razen če jo prekličem 
oziroma dokler je ne prekličem. 
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Novartis Raziskave in razvoj 
 
 

Kanakinumab/ACZ885 
 

 
Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem za neobvezne genetske 

raziskave na vzorcih, zbranih po protokolu z oznako CACZ885T2301, 
priloga informacijam za paciente s privolitvenim obrazcem za sodelovanje v medicinski raziskavi 

 
Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana 

raziskava faze III za ovrednotenje učinkovitosti in varnosti 
kanakinumaba v primerjavi s placebom kot adjuvantnim 

zdravljenjem pri odraslih preiskovancih s popolnoma izrezanim (R0) 
nedrobnoceličnim pljučnim rakom (NDCPR) v stadijih II-IIIA in IIIB 

(T > 5 cm N2) po AJCC/UICC v. 8. 
 
 

Vrsta dokumenta: Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem za neobvezne genetske raziskave 

Osnovni dokument: Dopolnjen protokol z dne 11.decembra 2018 

Datum izdaje: 24. februar 2019 
 

Evidenčna številka 
pacienta: 

        

Številka ZZZS: 
 

         

  

Glavni raziskovalec:  

Ustanova in naslov:  
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1 Zakaj sem prejel ta dokument v branje? 
Ta dokument ste prejeli v branje, ker vas prosimo za vzorec krvi, namenjen genetskim 
raziskavam. Genetske raziskave so neobvezni del raziskave z oznako CACZ885T2031, ki jo v 
nadaljevanju dokumenta imenujemo samo »raziskava«. Če ne želite darovati vzorcev za 
genetske raziskave, to ne bo vplivalo na vašo zdravstveno oskrbo ali vam preprečilo 
sodelovanja v raziskavi. 

Prosimo vas, da ta dokument pozorno preberete. Vsebuje podatke o genetskih raziskavah, 
med drugim tudi o koristih in tveganjih, ki jih raziskave lahko prinašajo. Informacije, ki vam 
jih v tem dokumentu predstavljamo zato, da se boste lahko odločili, ali želite darovati vzorce 
za genetske raziskave ali ne, so zaupne. Teh informacij ne smete posredovati drugim ljudem, 
razen članom svoje ožje družine in dobrim prijateljem oziroma osebam, s katerimi se morate 
posvetovati, da vam pomagajo pri odločitvi. Če se boste o tem s komerkoli pogovarjali, mu 
morate pojasniti, da so te informacije zaupne. 

Če imate kakršnokoli vprašanje, se obrnite na zdravnika raziskovalca ali osebje v raziskavi. 
 
2 Kaj so genetske raziskave? 
Genetika zajema preučevanje genov, ki sestavljajo DNK in jih podedujemo od staršev. Geni 
vsebujejo vse informacije, potrebne za posameznikovo rast, razvoj in kemijske procese v 
telesu v času življenja. S tem privolitvenim obrazcem prosimo za vaše dovoljenje, da bomo 
lahko preučevali vaše genetske informacije, pridobljene neposredno iz DNK ali iz drugih 
molekul v vašem telesu. To lahko zajema raziskavo vseh genetskih informacij, tj. genoma, ali 
le dela teh informacij. V sklopu genetskih raziskav bodo uporabljene tudi zdravstvene in 
anamnestične informacije, zbrane med raziskavo. Mednje lahko spadajo rezultati preiskav, 
podatki o zdravilih in zdravstveni posnetki. 

Ker se tehnologija nenehno spreminja, bomo za odčitavanje genetskih informacij uporabili 
tehnologijo, ki bo v času izvedbe genetskih raziskav najprimernejša. Te informacije bodo 
shranjene in posredovane, kot je opisano v tem dokumentu. 
 
3 Kakšen je namen teh genetskih raziskav? 
Namen genetskih raziskav je lahko bolje razumeti varnost in učinkovitost zdravila, pridobiti 
več informacij o človeških boleznih ali prispevati k razvoju metod za odkrivanje, spremljanje 
in zdravljenje bolezni. Te genetske raziskave sponzorira (denarno podpira) družba z imenom 
Novartis. 

Družba Novartis bo vaše genetske podatke uporabila samo za genetske raziskave. Te 
raziskave lahko opravi družba Novartis, sama ali v sodelovanju s sodelavci raziskovalci ali 
partnerji, ki niso del družbe Novartis, vendar ima Novartis z njimi sklenjene sporazume za 
varno in zanesljivo hranjenje genetskih podatkov. 

Genetske raziskave bodo omejene samo na raziskave človeških bolezni. Vanje ne bodo 
vključene raziskave rasne ali etnične zgodovine ali raziskave lastnosti, kot sta inteligenca ali 
človeško vedenje. 
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4 Kaj se bo dogajalo, če sodelujem v teh genetskih raziskavah? 
Med raziskavo vam bodo zdravnik raziskovalec ali člani njegovega osebja odvzeli vzorec 
krvi. Če se bo prvotni vzorec izgubil ali poškodoval, vas bomo morda prosili za dodatni 
vzorec, če ga boste pripravljeni dati. 

Ob presejalnem obisku ali kateremkoli naslednjem obisku vam bomo odvzeli največ 6 ml 
(oziroma približno 1,25 čajne žličke) krvi. 

Kadar koli se lahko odločite, da vzorca ne boste darovali. 
 
5 Ali lahko odstopim od svoje privolitve za genetske raziskave? 

Lahko se odločite za odstop od svoje privolitve za genetske raziskave. Kadarkoli se za to 
odločite, morate o tem obvestiti zdravnika raziskovalca. To pomeni, da ne želite več 
sodelovati v teh genetskih raziskavah in ne dovolite nadaljnjega zbiranja vaših vzorcev. 

Če se odločite za odstop od privolitve za genetske raziskave, to ne bo vplivalo na vašo 
zdravstveno oskrbo in zaradi tega ne boste kaznovani. Še vedno lahko sodelujete v drugih 
delih raziskave z oznako CACZ885T2301. 

Družba Novartis bo obdržala in še naprej uporabljala vaše genetske podatke (ki so pridobljeni 
z analizo vaših vzorcev krvi do dneva, ko odstopite od privolitve) v skladu z ustreznimi 
zakoni. To je potrebno za zagotavljanje veljavnosti genetskih raziskav in za zagotavljanje 
celovitosti dokumentacije raziskave. 

Poleg tega imate tudi pravico kadarkoli zahtevati, da vaše vzorce uničijo (oziroma vam jih 
vrnejo).  
 
Vaših vzorcev, ki v času vašega odstopa od privolitve še ne bodo analizirani, ne bomo več 
uporabljali, razen če je z ustreznim zakonom to dovoljeno. Ti vzorci bodo shranjeni v skladu z 
ustreznimi zakonskimi predpisi. 
 
6 Kakšne so možne koristi, če se odločim za darovanje vzorcev 

za genetske raziskave? 
Zaradi darovanja vzorcev krvi ne boste imeli neposredne in takojšnje koristi. 

Ni pričakovati, da bi vam rezultati raziskave neposredno koristili ali da bi z njimi spreminjali 
vašo zdravstveno oskrbo, postavljali klinično diagnozo ali vam svetovali o vašem tveganju za 
pojav bolezni. Zato v sklopu običajnih postopkov ni predvideno, da bi vam (ali vašemu 
zdravniku raziskovalcu) posredovali rezultate raziskav, ki izhajajo iz analize vaših vzorcev ali 
genetskih podatkov. 

Vendar pa lahko vaše sodelovanje v teh genetskih raziskavah pomaga drugim pacientom v 
prihodnje. 
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7 Kakšna so možna tveganja, če se odločim za darovanje 
vzorcev za genetske raziskave? 

Tveganja pri jemanju krvi lahko vključujejo izgubo zavesti, bolečino in/ali nastanek 
podplutbe. Redko na mestu vboda z iglo ali vstavljenega kanala za infuzijo pride do nastanka 
manjšega krvnega strdka ali do okužbe. 

V redkih primerih, ko bi medicinska sestra, zdravnik raziskovalec ali laboratorijski tehnik 
prišli v stik z vašim vzorcem krvi, če bi se zbodli z iglo, se urezali ali jo razlili na poškodovan 
del kože, bi bilo treba vaš vzorec testirati na prisotnost nekaterih virusov, med drugim 
hepatitisa B in C ter virusa humane imunske pomanjkljivosti (HIV). Če bo mogoče, bodo te 
teste opravili na vzorcu, ki je bil odvzet že prej. To je potrebno zato, da bi osebo, ki se je 
morda okužila, lahko ustrezno spremljali in zdravili, če bi bilo treba. V takem primeru bi vam 
zdravnik raziskovalec povedal za izvide teh preiskav in vam svetoval, kako ukrepati naprej. V 
vsakem primeru bo ves čas ohranjena zaupnost vaših izvidov teh preiskav. 

Ko boste darovali vzorce za genetske raziskave, boste posredovali genetske podatke ne le o 
sebi, pač pa posredno tudi o svojih bioloških (krvnih) sorodnikih, s katerimi si delite gene 
oziroma DNK. Družba Novartis bo ustrezno ukrepala in varovala vaše podatke ter informacij 
ne bo posredovala nobenemu drugemu (vključno z vašimi sorodniki), razen če to ustreza 
namenom, opisanim v tem privolitvenem obrazcu ali tako zahteva zakon. 

Vedno pa obstaja majhno tveganje, da bi informacije, pridobljene v genetskih raziskavah, 
sčasoma lahko povezali z vami in/ali vašimi biološkimi sorodniki, zlasti če imate izjemno 
redko bolezen. Če se vaši genetski podatki povežejo z vami, bi se kdo s pomočjo teh 
informacij lahko seznanil z vašim zdravstvenim stanjem. V tem primeru bi vas morda skrbelo, 
da bi zaradi teh informacij težje dobili ali ohranili službo ali zavarovanje. V nekaterih državah 
obstajajo zakoni, v skladu s katerimi je nezakonito, da bi delodajalec ali zdravstvena 
zavarovalnica posameznika diskriminirala na podlagi genetskih podatkov. 
 

Ker tehnologije in medicinsko znanje zelo hitro napredujejo, drugih morebitnih načinov 
uporabe genetskih podatkov trenutno še ne poznamo. Zato je težko napovedati morebitna 
prihodnja tveganja. 
 
8 Ali je moja privolitev v darovanje vzorcev povezana s stroški? 
Darovanje vzorcev krvi za genetske raziskave je prostovoljno in ne bo vam treba nič plačati, 
za sodelovanje pa tudi ne boste prejeli plačila. 

Podatki in odkritja, ki bodo izhajali iz teh genetskih raziskav, ne bodo vaša last. 
 
9 Kaj če zaradi darovanja vzorcev pride do poškodbe? 
Če zaradi postopka odvzema vzorcev za genetske raziskave utrpite telesno poškodbo, takoj 
obvestite zdravnika raziskovalca (kontaktni podatki so na prvi strani tega dokumenta), da bo 
poskrbel za vaše zdravljenje. 

Družba Novartis bo krila razumne stroške zdravljenja zaradi poškodb v povezavi s 
sodelovanjem v raziskavi v znesku, ki presega kritje iz vašega zdravstvenega zavarovanja, 
pod naslednjimi pogoji in v skladu z lokalno zakonodajo: 
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• če ste deležni ustrezne zdravstvene oskrbe in ste upoštevali navodila; 
• če je poškodba povezana s pravilno izvedenimi postopki odvzema vzorcev, ki ne spadajo 

v sklop običajne zdravstvene oskrbe; 
• če poškodba ni posledica naravnega poteka katere od bolezni, ki je bila prisotna že pred 

darovanjem vzorcev. 
 
10 Kaj se bo dogajalo z mojimi vzorci in genetskimi podatki? 
 
10.1 Kako bodo moji vzorci in genetski podatki uporabljeni? 
Vaša zasebnost nam veliko pomeni in družba Novartis si bo močno prizadevala, da jo zaščiti. 

Družba Novartis lahko uporabi vaše vzorce, genetske podatke, zdravstvene in anamnestične 
informacije, rezultate preiskav, podatke o zdravilih in/ali zdravstvene slike, zbrane med 
raziskavo z oznako CACZ885T2301, za namene genetskih raziskav. Družba Novartis morda 
ne bo uporabila vseh vaših vzorcev ali analizirala vseh vaših genetskih podatkov, pridobljenih 
na vaših vzorcih. 

Posamezniki in/ali organi, navedeni v poglavju »Kdo ima lahko dostop do mojih vzorcev in 
vidi moje genetske podatke?«, lahko uporabijo vaše zbrane podatke, da preverijo, ali se 
genetske raziskave lahko ponovijo, in zagotovijo natančnost raziskav. 
Rezultati teh genetskih raziskav se lahko uporabijo za boljše razumevanje varnosti in 
učinkovitosti zdravila ali za predložitve zdravstvenim organom, odobritve in za objave, 
povezane z zdravilom ali boleznijo. Rezultati teh genetskih raziskav se lahko združijo z 
rezultati iz drugih raziskav, kot ustreza, za namene analize in interpretacije. 

Nekatere projekte bodo morda izvajali raziskovalci, ki niso zaposleni v družbi Novartis, 
vendar pa bodo vsi raziskovalci izvajali raziskave, ki jih sponzorira ali odobri družba 
Novartis. Raziskovalci bodo morali podpisati sporazume, ki omejujejo njihovo uporabo 
podatkov, vključno z njihovim razkrivanjem komurkoli drugemu. 
 
 

10.2 Kje se vzorci in genetski podatki shranjujejo in varujejo? 
Vaši vzorci krvi bodo namesto z vašim imenom ali drugimi splošnimi informacijami o vas 
identificirani s posebno kodo. Za še večjo zaščito vaše zasebnosti se bo ta posebna koda 
razlikovala od kode, uporabljene za podatke in vzorce, zbrane v okviru raziskave. To 
imenujemo dvojno kodiranje. 

Vaši zbrani vzorci in genetski podatki bodo shranjeni v Novartisovih prostorih za 
shranjevanje in varnih računalniških sistemih ali pri laboratorijih, ki jih bo družba Novartis 
najela za izvedbo analize vaših kodiranih genetskih podatkov. Te sisteme bodo morda vodila, 
nadzorovala in upravljala podjetja, ki sodelujejo z družbo Novartis. Večina vzorcev bo 
shranjenih na Novartisovih lokacijah, ki so lahko v Združenih državah Amerike, v Švici ali 
drugih Novartisovih lokacijah po svetu. Če bo ustrezno, bodo lahko nekateri vzorci shranjeni 
pod Novartisovim spremljanjem in nadzorom pri odobrenem zunanjem ponudniku storitev. Ti 
prostori so splošni prostori za dolgoročno shranjevanje, ki jih uporablja družba Novartis ali 
njeni pooblaščeni predstavniki. 
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Zaradi zaupnosti rezultati genetskih raziskav ne bodo shranjeni v podatkovni zbirki vzorcev 
skupaj z informacijami o vzorcih. Skupaj z vzorci ne bodo shranjene nobene osebne 
informacije, s katerimi bi vas bilo mogoče neposredno identificirati. 
 

10.3 Kdo ima lahko dostop do mojih vzorcev in vidi moje genetske 
podatke? 

Vzorce smejo uporabljati samo družba Novartis ali njeni pooblaščeni predstavniki (podjetja, 
agencije in osebe, ki so prejele dovoljenje od družbe Novartis) za genetske raziskave, na 
katere se nanašajo te informacije za paciente s privolitvenim obrazcem. S podpisom te 
privolitve dovoljujete, da družba Novartis vaše vzorce krvi in genetske podatke po potrebi 
posreduje drugim članom Novartisove globalne skupine povezanih družb ter osebam in 
družbam, ki pogodbeno sodelujejo z družbo Novartis, drugim tretjim osebam, kot so drugi 
raziskovalci (kar lahko vključuje tretje osebe v drugih državah), etičnim komisijam in 
regulatornim agencijam, kot so ameriški urad za živila in zdravila, nacionalne zdravstvene 
oblasti in Evropska agencija za zdravila. 

Zdravstvene oblasti lahko zahtevajo dodatno testiranje vaših vzorcev, da bi pridobili več 
podatkov iz raziskave. V takem primeru bo družba Novartis izvedla zahtevano testiranje. 

Družba Novartis lahko tako, da vas ne bo mogoče osebno identificirati, vaše vzorce, genetske 
podatke, zdravstvene in anamnestične podatke, rezultate preiskav, podatke o zdravilih in/ali 
zdravstvene posnetke posreduje raziskovalcem, ki preučujejo različne vidike raznovrstnih 
bolezni. 

Zgoraj navedene osebe, družbe in agencije imajo lahko sedeže v Sloveniji, v državah 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v ZDA, Švici ali drugih državah po svetu. 

Te osebe morajo zaradi svojega dela ali ker so pisno privolile v varovanje podatkov, 
zagotavljati zaupnost vzorcev in genetskih podatkov. 

Zavedati se morate, da nekatere države morda ne zagotavljajo enake ravni varovanja 
zasebnosti, kot ste je navajeni v svoji državi. Kljub temu bo Novartis za vaše vzorce in 
genetske podatke, ki jih prejme, zagotovil enak standard zaupnosti, kot je opisan v tej 
privolitvi. Tudi druge osebe, ki sodelujejo z Novartisom, bodo varovale in ščitile vaše osebne 
podatke. 

V prihodnje bo morda Novartis svoje lastninske pravice nad genetskimi raziskavami podelil 
drugim oziroma jih delil z drugimi. V tem primeru bodo vaši vzorci in genetski podatki morda 
posredovani novemu lastniku v skladu s to privolitvijo, ustreznimi zakoni in sporazumi, na 
podlagi katerih se zahteva, da novi lastnik vaše vzorce in genetske podatke primerno varuje. 

Povzetek rezultatov raziskave se lahko objavi tudi na konferencah ali v strokovnih revijah. Če 
bodo rezultati raziskave predstavljeni javnosti, vaše ime ne bo razkrito. Nekateri organi lahko 
zahtevajo, da Novartis razkrije podatke iz raziskave zaradi preglednosti, vendar vas iz tako 
razkritih podatkov ne bo mogoče identificirati. 

Da bi družbi Novartis omogočili objavo rezultatov raziskav, bo strokovna revija v znanstvene 
namene morda zahtevala dostop do vaših kodiranih genetskih podatkov. Vaši genetski podatki 
bodo nato shranjeni v podatkovno zbirko z nadzorovanim dostopom. To pomeni, da bodo do 
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te podatkovne zbirke lahko dostopali in vaše genetske podatke uporabljali samo raziskovalci, 
ki bodo zaprosili za dovoljenje in ga tudi prejeli. Vaši genetski podatki ter zdravstvene in 
anamnestične informacije, zbrane v okviru raziskave, ne bodo označeni z vašim imenom ali 
drugimi informacijami, s katerimi bi vas bilo mogoče identificirati. Raziskovalci, ki jim bo 
strokovna revija odobrila dostop do vaših genetskih podatkov v podatkovni zbirki z 
nadzorovanim dostopom, bodo podpisali sporazum, na podlagi katerega bodo privolili, da vas 
ne bodo skušali identificirati. 
 

10.4 Kako dolgo bodo moji vzorci in genetski podatki shranjeni? 
Če ne boste zahtevali njihovega uničenja, bomo vaše vzorce krvi shranili pod nadzorom 
družbe Novartis za največ 15 let in jih ne bomo z nikomer delili, razen kot je sicer opisano v 
tem dokumentu. Vaši genetski podatki se bodo po koncu raziskave hranili tako dolgo, kot je 
določeno v lokalnih predpisih. 
 
11 Kje lahko pridobim več podatkov? 
Z morebitnimi vprašanji o genetskih raziskavah lahko obrnete na zdravnika raziskovalca 
(kontaktni podatki so navedeni na naslovni strani) in/ali ostale člane osebja v raziskavi. 
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z vašimi pravicami se lahko obrnete tudi na: 

- Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), 
Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, (info@jazmp.si)  

- Komisijo republike Slovenije za medicinsko etiko (KME), Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana, (kme.mz@gov.si)  

- zastopnika pacientovih pravic, 
(www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacie
ntovih_pravic/) 

- varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, (www.varuh-rs.si) 
- informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana (www.ip-rs.si). 
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12 Podpisne strani 
Oznaka protokola: CACZ885T2301, verzija 01, z dne 11. decembra 2018 

Naslov protokola: Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana 
raziskava faze III za ovrednotenje učinkovitosti in varnosti kanakinumaba v primerjavi s 
placebom kot adjuvantnim zdravljenjem pri odraslih preiskovancih s popolnoma izrezanim 
(R0) nedrobnoceličnim pljučnim rakom (NDCPR) v stadijih II-IIIA in IIIB (T > 5 cm N2) po 
AJCC/UICC v. 8. 

Ta dokument sem prebral oziroma so mi drugi razložili njegovo vsebino. Poznam namen 
genetskih raziskav in vem, kaj se bo v raziskavi dogajalo z mano in mojimi vzorci. 
Prostovoljno pristajam na sodelovanje v tej raziskavi, kot je opisano v tem dokumentu. Vem, 
da bom prejel kopijo tega dokumenta, ko bo podpisan. 

S podpisom tega privolitvenega obrazca dovoljujem uporabo in širjenje mojih osebnih 
podatkov ter dostop do njih v okviru, ki je opisan v tem dokumentu. 

 
Ta privolitev je veljavna, razen če jo prekličem oziroma dokler je ne prekličem. 

 Ime in priimek (tiskano)  Datum in ura  Podpis 

Pacient    

 

 
 
 
 
Zakoniti zastopnik  
ali priča 
(če je potrebno; 
ki lahko podpiše namesto 
pacienta 
 
 
______________________________) 
(Ime in priimek pacienta s 
tiskanimi črkami)    

 

 

 Ime in priimek (tiskano)  Datum  Podpis 

Zdravnik 
raziskovalec     
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Novartis Raziskave in razvoj 

 
Kanakinumab/ACZ885 

 
 

Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem za podraziskavo 
bioloških označevalcev (CACZ885T2301A) v sklopu glavne raziskave z 

oznako CACZ885T2301 
 

Podraziskava (CACZ885T2301A) za: multicentrično, randomizirano, 
dvojno slepo, s placebom nadzorovano raziskavo faze III za 

ovrednotenje učinkovitosti in varnosti kanakinumaba v primerjavi s 
placebom kot adjuvantnim zdravljenjem pri odraslih preiskovancih s 

popolnoma izrezanim (R0) nedrobnoceličnim pljučnim rakom 
(NDCPR) v stadijih II-IIIA in IIIB (T > 5 cm N2) po AJCC/UICC v. 8. 

 
 

Vrsta dokumenta: Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem za podraziskavo bioloških 
označevalcev 

Osnovni dokument: Dopolnjen protokol z dne 11.decembra 2018 

Datum izdaje: 24. februar 2019 
 

Evidenčna številka 
pacienta: 

        

Številka ZZZS: 
 

         

  

Glavni raziskovalec:  

Ustanova in naslov:  

Tel. številka raziskovalca:  

 
 

Last družbe Novartis 
Zaupno 

Dokumenta se ne sme uporabiti, razkriti, objaviti ali 
kako drugače odkriti brez soglasja družbe Novartis 

Predloga obrazca, 11. oktober 2018  
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1 Zakaj sem prejel ta dokument v branje? 
Vabimo vas, da prostovoljno privolite v sodelovanje v tej podraziskavi bioloških 
označevalcev (CACZ885T2301A), ki je del glavne klinične raziskave z oznako 
CACZ885T2301. 
Prosimo vas, da ta dokument pozorno preberete. Vsebuje podatke o podraziskavi bioloških 
označevalcev, med drugim tudi o koristih in tveganjih, ki jih podraziskava lahko prinaša. 
Informacije, ki vam jih predstavljamo v tem dokumentu, da se boste lahko odločili, ali želite 
sodelovati v podraziskavi ali ne, so zaupne. Teh informacij ne smete posredovati drugim 
ljudem, razen članom svoje družine in dobrim prijateljem oziroma osebam, s katerimi se 
morate posvetovati, da vam pomagajo pri odločitvi. Če se boste o tem s komerkoli 
pogovarjali, mu morate pojasniti, da so te informacije zaupne. 
Če imate glede teh informacij kakršnokoli vprašanje, se obrnite na zdravnika raziskovalca ali 
osebje v raziskavi. 
 
2 Kakšen je namen te podraziskave bioloških označevalcev? 
K sodelovanju v to podraziskavo bioloških označevalcev (CACZ885T2301A) bodo vabljeni 
pacienti z nedrobnoceličnim pljučnim rakom, ki so kandidati za popolno kirurško resekcijo 
(kirurško odstranitev tumorja) in torej morebitni kandidati za glavno raziskavo z oznako 
CACZ885T2301. Biološki označevalci so pomembni biološki kazalniki, ki jih lahko določimo 
v vam odvzetih vzorcih, kot sta kri in tkivo. Raziskave bioloških označevalcev so namenjene 
ugotavljanju sprememb v genih in beljakovinah. Te raziskave so sestavljene iz nekaj različnih 
vrst preliminarnih raziskav. 
V tej podraziskavi bodo vzorci odvzeti pred kirurškim posegom in po njem, njen namen pa je 
razumeti, kako kirurška resekcija vpliva na ravni določenih bioloških označevalcev v vaši 
krvi, ki so morda udeleženi pri načinu telesnega odziva, kot so visokoobčutljivi C-reaktivni 
protein (hs-CRP), citokini in drugi sorodni biološki označevalci. Pri pacientih, ki bodo v 
nadaljevanju sodelovali tudi v glavni raziskavi z oznako CACZ885T2301, bodo ti vzorci 
uporabljeni tudi za preučitev morebitne povezave med ravnmi bioloških označevalcev pred 
kirurškim posegom in po njem ter zdravljenjem z zdravilom v preskušanju v glavni raziskavi. 
Tehnologija za vrednotenje bioloških označevalcev se nenehno spreminja. Z nekaterimi 
tehnologijami se preučujejo vsi geni oziroma njihovi proizvodi, z drugimi tehnologijami pa se 
preučuje majhno število posebej izbranih genov. Uporabljena bo tehnologija, ki bo v času 
analize bioloških označevalcev v vaših vzorcih najustreznejša. 
Raziskava, opisana v tem dokumentu, je namenjena pridobitvi več informacij o raku in kot 
pomoč pri razvoju novih načinov odkrivanja, spremljanja in zdravljenja raka. Rezultati teh 
raziskav se lahko združijo z drugimi rezultati, vzorci za biološke označevalce pa bodo morda 
v pomoč pri razvoju novega testa bioloških označevalcev. 
S to podraziskavo bioloških označevalcev ne bomo ugotavljali informacij, s katerimi bi 
spreminjali vašo zdravstveno oskrbo, postavljali ali spreminjali vašo diagnozo ali vam 
svetovali o vašem tveganju za pojav bolezni. 
To klinično raziskavo sponzorira (denarno podpira) družba z imenom Novartis.   

S podpisom teh informacij za paciente s privolitvenim obrazcem za sodelovanje v 
podraziskavi bioloških označevalcev ne privoljujete v sodelovanje v glavni raziskavi z oznako 
CACZ885T2301, pač pa soglašate le z odvzemom vzorcev krvi pred kirurškim posegom in po 
njem ter z izvedbo določenih testov na vzorcih. 

37

37/158



Novartis Zaupno Stran 4 od 10 
 

CACZ885T2301_Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem za podraziskavo bioloških 
označevalcev_slovenska verzija_1.0_24-Feb-2019, povzeto po Global Model Biomarker Informed Consent Form 
for Sub-study (CACZ885T2301A) under Main-Study Protocol No. CACZ885T2301_v1.0_14-Dec-2018. 

Vaša primernost za sodelovanje v glavni raziskavi z oznako CACZ885T2301 ni odvisna od 
vašega sodelovanja v tej podraziskavi bioloških označevalcev in jo bomo ugotavljali ločeno 
glede na status in zdravljenje NDCPR po kirurškem posegu. Če imate kakršnakoli vprašanja, 
se obrnite na zdravnika. 
 
3 Kaj moram vedeti, če hočem sodelovati v tej podraziskavi 

bioloških označevalcev? 
Če boste s podpisom tega privolitvenega obrazca privolili v sodelovanje v tej podraziskavi 
bioloških označevalcev, vam bomo pred kirurško resekcijo odvzeli približno 35 ml krvi (en 
dan pred posegom ali na dan posega). 
Drug vzorec krvi (približno 15 ml) bomo odvzeli po kirurški resekciji (pred prvim odmerkom 
kemoterapije (če se bo izvajala v sklopu pooperacijskega zdravljenja) ter ne prej kot 30 dni po 
posegu in ne pozneje kot 70 dni po posegu). Takrat se bo vaše sodelovanje v podraziskavi 
končalo. 

Če kadarkoli občutite nenavadne simptome, morate to povedati zdravniku raziskovalcu 
ali osebju v raziskavi. 
Vsi vzorci za biološke označevalce so kodirani z edinstveno številko in na epruvetah z vzorci 
za biološke označevalce ni osebnih identifikatorjev. 
 
3.1 Kaj se bo dogajalo z mojimi vzorci za biološke označevalce? 
Vzorci bodo shranjeni pod nadzorom družbe Novartis. Če bo po analizi ostalo kaj vzorcev, se 
lahko shranijo za največ 15 let in se analizirajo, kot je opisano. 
Med raziskavo in po njej imate pravico, da od družbe Novartis (naročnika) zahtevate, naj 
vzorce uniči. Če želite, da se vaši vzorci uničijo, se obrnite na zdravnika raziskovalca. Če 
želite, da se vaši vzorci uničijo, informacije, pridobljene pred to zahtevo, ne bodo umaknjene, 
vendar se nadaljnje raziskave ne bodo izvajale. Naročnik je odgovoren za uničenje vzorcev po 
koncu obdobja hrambe. 
 
3.2 Ali se lahko odločim, da prekinem sodelovanje v podraziskavi 

bioloških označevalcev? 
Vso pravico imate, da kadarkoli prenehate sodelovati v podraziskavi bioloških označevalcev. 
Če želite prekiniti sodelovanje, morate obvestiti zdravnika raziskovalca. Prekinitev 
sodelovanja v podraziskavi bioloških označevalcev ne bo vplivala na vašo primernost za 
glavno raziskavo. 
Podatke in biološke vzorce, ki jih bomo do takrat v okviru podraziskave bioloških 
označevalcev že pridobili (in jih v tem dokumentu imenujemo osebni podatki), bomo še 
naprej uporabljali skupaj s podatki, ki jih bomo pridobili od drugih pacientov v raziskavi, v 
skladu s tem dokumentom in ustreznimi zakoni.   

Poleg prekinitve sodelovanja v raziskavi se lahko odločite tudi za odstop od privolitve, kot je 
pojasnjeno v poglavju 3.3. 
 
3.3 Ali lahko odstopim od svoje privolitve v zbiranje in uporabo mojih 

osebnih podatkov? 
Lahko se odločite za odstop od svoje privolitve v sodelovanje v tej podraziskavi bioloških 
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označevalcev. Kadarkoli se za to odločite, morate o tem obvestiti zdravnika raziskovalca. To 
pomeni, da ne želite več sodelovati v tej podraziskavi bioloških označevalcev in ne dovolite 
nadaljnjega zbiranja vaših osebnih podatkov. 
Družba Novartis bo obdržala in še naprej uporabljala podatke, zbrane v okviru te 
podraziskave bioloških označevalcev (vključno s podatki, ki so pridobljeni z analizo vaših 
vzorcev do dneva, ko odstopite od privolitve) v skladu z ustreznimi zakoni. To je potrebno za 
zagotavljanje veljavnosti raziskave, za ugotavljanje učinkov zdravila v preskušanju in za 
zagotavljanje celovitosti dokumentacije raziskave. 
Poleg tega imate tudi pravico kadarkoli zahtevati, da vaše vzorce uničijo (oziroma vam jih 
vrnejo). 
Vaših vzorcev, ki v času vašega odstopa od privolitve še ne bodo analizirani, ne bomo več 
uporabljali, razen če je z ustreznim zakonom to dovoljeno. Ti vzorci bodo shranjeni v skladu z 
ustreznimi zakonskimi predpisi. 
 
3.4 Ali obstajajo razlogi, zaradi katerih bi morali predčasno prekiniti 

sodelovanje v raziskavi? 
Zdravnik raziskovalec vas lahko izključi iz te podraziskave iz katerega koli upravičenega 
razloga in se z vami pogovori o možnostih, ki jih imate v tem primeru. 
Razlogi, zakaj bi morali prenehati sodelovati v nekaterih ali vseh postopkih raziskave, so 
lahko na primer naslednji: 
1. če ne izpolnjujete navodil, 
2. če zanosite, 
3. če zdravnik raziskovalec meni, da bi vam nadaljnje sodelovanje v podraziskavi lahko 

škodovalo in ne bi bilo v vašo najboljšo korist, 
4. če se v družbi Novartis odločijo, da ustavijo to podraziskavo. 
 
3.5 Kdo je lastnik podatkov in rezultatov, pridobljenih v času 

podraziskave bioloških označevalcev? 
Vsi podatki, rezultati in odkritja, pridobljeni v času te raziskave, so v lasti družbe Novartis. 
 
 

3.6 Ali bo mogoče moje vzorce uporabljati tudi po raziskavi? (zahteve 
zdravstvenih oblasti) 

Zdravstvene oblasti lahko zahtevajo dodatno testiranje vaših vzorcev, da bi pridobili več 
podatkov iz raziskave. V takem primeru bo družba Novartis izvedla zahtevano testiranje. 
 
4 Kakšne so možne koristi, če se odločim za sodelovanje v tej 

podraziskavi bioloških označevalcev? 
Lahko se zgodi, da od sodelovanja v tej znanstveni raziskavi ne boste imeli neposredne 
koristi, morda pa bomo s tem prišli do novih spoznanj, ki lahko pomagajo drugim ljudem z 
enako boleznijo. Podatki in odkritja, ki bodo izhajali iz te podraziskave bioloških 
označevalcev, ne bodo vaša last. 
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5 Kakšna so možna tveganja, če se odločim za sodelovanje v tej 
podraziskavi bioloških označevalcev? 

V okviru te raziskave vam bomo jemali vzorce krvi. Tveganja pri jemanju krvi lahko 
vključujejo izgubo zavesti, bolečino in/ali nastanek podplutbe. Redko na mestu vboda z iglo 
pride do nastanka manjšega krvnega strdka ali do okužbe. 
V redkih primerih, ko bi medicinska sestra, zdravnik raziskovalec ali laboratorijski tehnik 
prišli v stik z vašo krvjo, tkivom ali z drugo telesno tekočino, če bi se zbodli z iglo, se urezali 
ali prišli v stik s poškodovanim delom kože, bi bilo treba vaš vzorec testirati na prisotnost 
nekaterih virusov, med drugim hepatitisa B in C ter virusa humane imunske pomanjkljivosti 
(HIV). Če bo mogoče, bodo te teste opravili na vzorcu, ki je bil odvzet že prej. To je potrebno 
zato, da bi osebo, ki se je morda okužila, lahko ustrezno spremljali in zdravili, če bi bilo treba. 
V takem primeru vam bi vaš zdravnik raziskovalec povedal za izvide teh preiskav in vam 
svetoval, kako ukrepati naprej. V vsakem primeru bo ves čas ohranjena zaupnost vaših 
izvidov teh preiskav. 
 
6 Kakšne so moje obveznosti in ali je moja privolitev v 

sodelovanje v tej podraziskavi bioloških označevalcev 
povezana s stroški? 

Če privolite v sodelovanje v tej raziskavi, boste imeli naslednje obveznosti: 
 
Preglednica 6-1 Obveznosti glede obiskov v raziskavi in stroškov 
Obiski in postopki v 
raziskavi 

• Upoštevajte navodila, ki vam jih da zdravnik raziskovalec in drugi 
člani osebja. 

Stroški Zaradi sodelovanja v študiji ne boste imeli nobenih stroškov. 
Študijskih zdravil, preiskav in postopkov, ki jih bomo izvajali samo v 
raziskovalne namene, vam ne bomo zaračunali. Ustanova in glavni 
raziskovalec bosta poskrbela, da se vam za stroške prevoza 
izplačajo nadomestila v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da 
vam prevoz zagotovi izvajalec študije, niste upravičeni do 
nadomestila za stroške prevoza. 

 

 
7 Kakšne druge možnosti so mi na voljo, če se ne odločim za 

sodelovanje v tej podraziskavi bioloških označevalcev? 
Če se odločite, da ne boste sodelovali v tej podraziskavi bioloških označevalcev, boste še 
vedno lahko sodelovali v glavni klinični raziskavi (CACZ885T2301), če boste izpolnjevali 
merila primernosti za vključitev v glavno raziskavo. 
 
8 Kaj če zaradi sodelovanja v tej podraziskavi bioloških 

označevalcev pride do poškodbe? 
Če zaradi sodelovanja v tej podraziskavi utrpite telesno poškodbo, takoj obvestite zdravnika 
raziskovalca (kontaktni podatki so na prvi strani tega dokumenta), da bo poskrbel za vaše 
zdravljenje. 
Družba Novartis bo krila razumne stroške zdravljenja zaradi poškodb v povezavi s 
sodelovanjem v raziskavi v znesku, ki presega kritje iz vašega zdravstvenega zavarovanja, 
pod naslednjimi pogoji in v skladu z lokalno zakonodajo: 
• če ste deležni ustrezne zdravstvene oskrbe in ste upoštevali navodila, 
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• če je poškodba povezana s postopki v raziskavi (ne z običajno zdravstveno oskrbo) in so 
bili ti postopki pravilno izvedeni, 

• če poškodba ni posledica naravnega poteka katere od bolezni. 
Če bo prišlo do poškodbe zaradi sodelovanja v tej podraziskavi, bo družba Novartis uporabila 
zavarovalno polico, ki jo je sklenila za ta namen. 
S podpisom te privolitve se ne odpovedujete nobeni pravici, ki vam pripada po zakonu. 
 
9 Kaj se bo dogajalo z mojimi osebnimi podatki? 
 
9.1 Kaj je osebni podatek? 
Zdravnik raziskovalec bo zbiral vaše osebne podatke, torej vaše ime, začetnice, naslov, spol, 
starost/datum rojstva, zdravstvene podatke in vzorce za preiskave. 
Zdravnik raziskovalec lahko vašega osebnega zdravnika prosi za dodatne zdravstvene podatke 
o vas, če bo to potrebno. Vaše zdravstvene podatke lahko tudi preverja v javnih evidencah, če 
to dovoljuje lokalna zakonodaja. 
Zdravnik raziskovalec bo vaše ime in druge splošne informacije o vas, razen starosti in spola, 
nadomestil s posebno kodo, s katero vas bo mogoče identificirati. Zdravnik raziskovalec bo to 
kodo povezal s podatki iz raziskave in morebitnimi biološkimi vzorci, tako da ne bo verjetno, 
da bi vas kdorkoli lahko prepoznal. 
Družba Novartis bo od vašega zdravnika raziskovalca za potrebe raziskave prejela naslednje 
osebne podatke: 
• vašo dodeljeno kodo, starost/datum rojstva in spol, 
• podatke, pridobljene v raziskavi, 
• biološke vzorce. 
 
9.2 Kako bodo moji osebni podatki uporabljeni? 
Vaši osebni podatki bodo proučeni, da se ugotovi, ali je podraziskava pravilno izvedena. 
Proučeni bodo skupaj z osebnimi podatki vseh drugih udeležencev v isti podraziskavi, da se 
pridobi več informacij o učinkih zdravila, če sodelujete v glavni raziskavi. 
Vaši osebni podatki se lahko tudi združijo s podatki iz drugih raziskav. Namen sta analiza ter 
pridobitev več informacij o vaši bolezni in, če sodelujete v glavni raziskavi, o varnosti in 
učinkovitosti zdravila v preskušanju. Osebni podatki se lahko uporabijo za preverjanje, ali je 
raziskava točna in ali je bila pravilno izvedena. Obdelava vaših osebnih podatkov je lahko 
tudi samodejna, kar pomeni, da lahko Novartis uporabi računalnike in druge tehnološke 
rešitve za obdelavo osebnih podatkov. 
S podpisom tega dokumenta dovoljujete takšen dostop do svojih osebnih podatkov, vključno z 
izvirno zdravstveno dokumentacijo. 
 
9.3 Kje se osebni podatki shranjujejo in varujejo? 
Osebni podatki, zbrani v tej raziskavi, bodo vneseni v Novartisove varne elektronske sisteme; 
upravljajo jih lahko družbe, ki sodelujejo z Novartisom. Vaši osebni podatki se bodo po 
koncu raziskave hranili tako dolgo, kot je določeno v lokalnih predpisih. 
Opis te raziskave bo na voljo v registrih v državah, kjer se raziskava izvaja, in ne bo zajemal 
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podatkov, ki bi vas neposredno identificirali. Opis te klinične raziskave bo na primer na voljo 
na naslovu ClinicalTrials.gov. 
Povzetek rezultatov se lahko objavi tudi na konferencah ali v strokovnih revijah. Če bodo 
rezultati raziskave predstavljeni javnosti, vaše ime ne bo razkrito. Nekateri organi lahko 
zahtevajo, da Novartis razkrije podatke iz raziskave zaradi preglednosti, vendar vas iz tako 
razkritih podatkov ne bo mogoče identificirati. 
 
9.4 Kdo lahko vidi moje osebne podatke? 
Vaši osebni podatki bodo varno shranjeni in bodo na voljo samo naslednjim osebam: 
• zdravniku raziskovalcu in drugim članom osebja, 
• družbi Novartis, drugim članicam Novartisove skupine in osebju v raziskavi družbe 

Novartis (npr. sodelavcem za klinične raziskave, inšpektorjem in pooblaščenim 
zastopnikom, kot so raziskovalne organizacije (CRO)), 

• novi družbi, ki bi v prihodnje prevzela družbo Novartis, njene licence ali del njenih 
poslov, 

• nadzornim odborom, ki bodo preverjali etične vidike raziskave, 
• zdravstvenim oblastem in drugim organom oblasti, če bo potrebno, 
• drugim tretjim osebam (kar lahko zajema tretje osebe v drugih sodnih pristojnostih). 
Vse navedene osebe pa morajo še naprej zagotavljati zaupnost osebnih podatkov. Osebni 
podatki so lahko locirani v Švici, v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali 
drugih državah, kot so ZDA. Zakonodaja o varstvu podatkov v navedenih državah morda ni 
tako stroga kot v vaši državi, vendar bo Novartis za vaše osebne podatke zagotovil enak 
standard zaupnosti, kot je opisan v tej privolitvi. Tudi druge osebe, ki sodelujejo z 
Novartisom, bodo varovale in ščitile vaše osebne podatke. 
 
9.5 Vaše posebne pravice glede vaših osebnih podatkov 
Pravico imate pregledati svoje osebne podatke. Vendar je lahko med raziskavo dostop do 
osebnih podatkov omejen, da se zaščiti integriteta raziskave. Do svojih osebnih podatkov 
lahko dostopate po koncu raziskave. 
Posvetujte se s svojim zdravnikom raziskovalcem, če imate kakršnakoli vprašanja glede 
zbiranja ali uporabe podatkov. Nanj se obrnite tudi, če želite uveljaviti svoje pravice glede teh 
podatkov – če se na primer odločite popraviti osebne podatke ali umakniti privolitev. 
Kadarkoli se lahko obrnete na zdravnika raziskovalca, če imate kakršnakoli vprašanja o teh 
informacijah za paciente s privolitvenim obrazcem ali o zbiranju, obdelavi ali uporabi vaših 
osebnih podatkov, kot je opisano zgoraj. Poleg tega vam zakonodaja omogoča vložitev 
pritožbe pri zadevnem organu za varstvo osebnih podatkov. 
 
9.6 Kaj so anonimizirani podatki in kdo jih lahko uporablja? 
Novartis lahko anonimizira vaše osebne podatke, kar pomeni, da vas iz njih ni več mogoče 
identificirati. S tem se tudi prenehajo obravnavati kot osebni podatki. Novartis lahko te 
anonimizirane podatke deli z zunanjimi osebami, kar vključuje zdravstvene organe in 
pooblaščene zunanje raziskovalce. To pomaga predvideti, kako bi se lahko ljudje odzvali na 
zdravljenje v prihodnji, nepovezani raziskavi, ali omogoča, da se izve več o tej ali drugi 
bolezni. 

42

42/158



Novartis Zaupno Stran 9 od 10 
 

CACZ885T2301_Informacije za pacienta s privolitvenim obrazcem za podraziskavo bioloških 
označevalcev_slovenska verzija_1.0_24-Feb-2019, povzeto po Global Model Biomarker Informed Consent Form 
for Sub-study (CACZ885T2301A) under Main-Study Protocol No. CACZ885T2301_v1.0_14-Dec-2018. 

10 Kje lahko pridobim več podatkov? 
Z morebitnimi vprašanji o podraziskavi se lahko obrnete na zdravnika raziskovalca (kontaktni 
podatki so navedeni na naslovni strani) in/ali ostale člane osebja v raziskavi. 
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z vašimi pravicami se lahko obrnete tudi na: 

- Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), 
Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, (info@jazmp.si)  

- Komisijo republike Slovenije za medicinsko etiko (KME), Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana, (kme.mz@gov.si)  

- zastopnika pacientovih pravic, 
(www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacie
ntovih_pravic/) 

- varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, (www.varuh-rs.si) 
- informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana (www.ip-rs.si).  
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11 Podpisne strani 
Oznaka in verzija protokola: CACZ885T2301, verzija 01, z dne 11. decembra 2018 
Naslov protokola: Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana 
raziskava faze III za ovrednotenje učinkovitosti in varnosti kanakinumaba v primerjavi s 
placebom kot adjuvantnim zdravljenjem pri odraslih preiskovancih s popolnoma izrezanim 
(R0) nedrobnoceličnim pljučnim rakom (NDCPR) v stadijih II-IIIA in IIIB (T > 5 cm N2) po 
AJCC/UICC v. 8. 
Ta dokument sem prebral oziroma so mi drugi razložili njegovo vsebino. Poznam namen te 
podraziskave in vem, kaj se bo v podraziskavi dogajalo z mano. Prostovoljno pristajam na 
sodelovanje v tej podraziskavi, kot je opisano v tem dokumentu. Vem, da bom prejel kopijo 
tega dokumenta, ko bo podpisan. 
S podpisom tega privolitvenega obrazca dovoljujem uporabo in širjenje mojih osebnih 
podatkov ter dostop do njih v okviru, ki je opisan v tem dokumentu. 
 
 
Ta privolitev je veljavna, razen če jo prekličem oziroma dokler je ne prekličem. 
 

 Ime in priimek (tiskano)  Datum in ura  Podpis 

Pacient    

 

 
 
 
 
Zakoniti zastopnik  
ali priča 
(če je potrebno; 
ki lahko podpiše namesto 
pacienta 
 
 
______________________________) 
(Ime in priimek pacienta s 
tiskanimi črkami)    

 

 

 Ime in priimek (tiskano)  Datum  Podpis 

Zdravnik 
raziskovalec     
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Novartis Raziskave in razvoj 

 
 

ACZ885/kanakinumab 
 
 

Informacije o spremljanju nosečih preiskovank s privolitvenim obrazcem 
za sodelovanje v medicinski raziskavi z oznako CACZ885T2301 

 
 

Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana 
raziskava faze III za ovrednotenje učinkovitosti in varnosti 
kanakinumaba v primerjavi s placebom kot adjuvantnim 

zdravljenjem pri odraslih preiskovancih s popolnoma izrezanim (R0) 
nedrobnoceličnim pljučnim rakom (NDCPR) v stadijih II-IIIA in IIIB 

(T > 5 cm N2) po AJCC/UICC v. 8. 
 
 
 

Vrsta dokumenta: Informacije o spremljanju nosečih preiskovank s privolitvenim obrazcem 

Osnovni dokument: Dopolnjen protokol z dne 11. decembra 2018 

Datum izdaje: 24. februar 2019 
 

Evidenčna številka 
pacienta: 

        

Številka ZZZS: 
 

         

  

Glavni raziskovalec:  

Ustanova in naslov:  

Tel. številka raziskovalca:  

 
 
 

Last družbe Novartis 
Zaupno 

Dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, objavljen ali 
kako drugače razkrit brez soglasja družbe Novartis 

Predloga obrazca 0.0, 15. junij 2017 
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Kakšen je namen teh informacij in pisne privolitve? 
Namen te privolitve je pridobiti vaše dovoljenje za zbiranje podatkov o vaši nosečnosti in 
podrobnosti o rojstvu ter zdravstvenem stanju vašega otroka (za spremljanje), ker ste pred 
kratkim zanosili v času sodelovanja v zgoraj imenovani raziskavi, v okviru katere ste 
prejemali kanakinumab ali placebo. 
Rezultati raziskav na brejih živalih ne kažejo, da bi bilo zdravilo lahko škodljivo, vendar ni 
mogoče z gotovostjo napovedati, kaj se lahko zgodi pri ljudeh. 
Družba Novartis, ki je naročnik raziskave, želi zbrati navedene podatke, da bo imela na voljo 
kar največ podatkov, s pomočjo katerih bo ugotavljala, ali obstaja kakršnokoli tveganje za vas 
ali za vašega otroka, če uporabljate zdravilo v preskušanju v času, ko zanosite. 
Zbiranje navedenih podatkov lahko traja 12 mesecev po rojstvu vašega otroka ali dlje. 
Zdravnik raziskovalec in družba Novartis vam bosta pojasnila, katere pomembne podatke o 
vaši nosečnosti in zdravstvenem stanju vašega otroka bodo zbirali glede na to, za kakšno 
raziskavo gre. 
Zdravnik raziskovalec vam bo podal informacije o možnih tveganjih za vašo nosečnost, če so 
podatki o tem na voljo, in odgovoril na vaša vprašanja. 
 
Ali je moja privolitev v spremljanje nosečnosti povezana s stroški? 
Sodelovanje v tem postopku spremljanja za vas ne predstavlja nobenih stroškov. 
 
Kakšna so možna tveganja navedenega spremljanja? 
Z zbiranjem podatkov o vaši nosečnosti ni povezano nobeno zdravstveno tveganje. 
 
Kakšne so možne koristi tega spremljanja? 
Sodelovanje v tem postopku spremljanja ne pomeni nobene neposredne koristi za vas ali 
vašega otroka. 
 
Katere druge možnosti so mi na voljo? 
Druga možnost, ki jo imate, je, da ne sodelujete v postopku spremljanja. 
 
Kaj se bo dogajalo z mojimi podatki? 
Zdravnik raziskovalec bo za posredovanje informacij iz raziskave (kodiranih podatkov) 
uporabil samo nekatere od vaših osebnih informacij oziroma podatkov (vaša ime in priimek, 
vaše začetnice, naslov, podatke o spolu, starosti oziroma datumu rojstva in zdravstvene 
podatke) skupaj s posebno kodo. Na osnovi teh podatkov, označenih samo s kodo, praktično 
ni mogoče ugotoviti vaše identitete. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali naprej brez 
vaše pisne privolitve. Vaši kodirani podatki, ki jih bomo pridobili o vaši nosečnosti in 
zdravstvenem stanju vašega otroka, bodo ostali zaupni v okviru, ki ga dovoljuje zakonodaja. 
Vaše osebne podatke pa bomo morda razkrili naslednjim osebam ali agencijam: 
• vašemu zdravniku raziskovalcu in ključnim članom osebja v raziskavi, 
• družbi Novartis, drugim članicam Novartisove skupine in osebju v raziskavi družbe 

Novartis (npr. sodelavcem za klinične raziskave, inšpektorjem in pooblaščenim 
raziskovalnim organizacijam (CRO)), 

• novi družbi, ki bi v prihodnje prevzela družbo Novartis ali del njenih poslov, 
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• nadzornim odborom, ki bodo preverjali etične vidike raziskave, 
• zdravstvenim oblastem in drugim organom oblasti, če bo potrebno. 
S podpisom te privolitve dovoljujete dostop do navedenih podatkov. 
Zgoraj navedene osebe, družbe in agencije, ki bodo imele dostop do vaših podatkov, imajo 
lahko sedeže v Sloveniji, v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v Združenih 
državah Amerike, v Švici in v drugih državah po svetu. Zakonodaja za zaščito osebnih 
podatkov v teh državah morda ni tako stroga kot v vaši državi. Kljub temu bo družba Novartis 
vse osebne podatke o vašem otroku obravnavala z enakimi standardi glede ohranjanja 
zaupnosti, kot so opisani v tem dokumentu. Družba Novartis se bo držala predpisanih 
postopkov, ki so opisani na strani: 
https://www.novartis.com/our-work/research-development/clinical-trials/clinical-trial- 
information-disclosure. 
Tudi drugi poslovni partnerji, ki sodelujejo z družbo Novartis, bodo vaše osebne podatke 
obravnavali zaupno in poskrbeli za njihovo zaščito. 
 
Kaj se bo zgodilo, če se odločim, da prekinem sodelovanje pri tem 
spremljanju? 
Vaše sodelovanje je povsem prostovoljno (povsem vaša odločitev). Tudi če zdaj dovolite 
dostop do svojih in otrokovih zdravstvenih podatkov, si kasneje lahko premislite. Svoje 
dovoljenje lahko kadarkoli prekličete, in sicer tako, da o tem obvestite zdravnika raziskovalca 
na naslov, ki je naveden v tem dokumentu. V tem primeru zdravnik raziskovalec ne bo več 
zbiral novih zdravstvenih podatkov o vas in vašem otroku od dneva preklica dalje. Družba 
Novartis in njeni predstavniki pa bodo lahko še naprej uporabljali in razkrivali vse podatke, ki 
bodo zbrani pred datumom preklica. Če se odločite, da prekinete sodelovanje, to ne bo 
vplivalo na vašo zdravstveno oskrbo ali na zdravstveno oskrbo vašega otroka. 
Vaš podpis na koncu tega dokumenta pomeni, da dovoljujete zdravniku raziskovalcu, da vas 
kontaktira v času nosečnosti in do 12 mesecev po rojstvu otroka ter vas povpraša po 
otrokovem zdravstvenem stanju. 
Z morebitnimi vprašanji o raziskovanju se lahko obrnete na zdravnika raziskovalca (kontaktni 
podatki so navedeni na naslovni strani) in/ali ostale člane osebja v raziskavi. 
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z vašimi pravicami se lahko obrnete tudi na: 

- Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), 
Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, (info@jazmp.si)  

- Komisijo republike Slovenije za medicinsko etiko (KME), Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana, (kme.mz@gov.si)  

- zastopnika pacientovih pravic, 
(www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacie
ntovih_pravic/) 

- varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, (www.varuh-rs.si) 
- informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana (www.ip-rs.si). 
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CACZ885T2301_Informacije o spremljanju nosečih preiskovank s privolitvenim obrazcem_slovenska 
verzija_1.0_24-Feb-2019, povzeto po Pregnancy Follow-up Model Informed Consent for Pregnant Participants 
for Protocol No. CACZ885T2301 v01.01_14-Dec-2018. 

PRIVOLITVENI OBRAZEC 
Prebrala sem te informacije o spremljanju nosečih preiskovank in razumem njihovo vsebino. 
Dobila sem odgovore na vsa svoja vprašanja. 
Pristajam na to, da me zdravnik raziskovalec kontaktira in mi postavlja vprašanja o moji 
nosečnosti in rojstvu ter zdravstvenem stanju mojega otroka. Prejela sem kopijo tega 
obrazca s podpisi. 

 Ime in priimek (tiskano)  Datum in ura  Podpis 

Noseča 
preiskovanka    

 

 

 Ime in priimek (tiskano)  Datum  Podpis 

Zdravnik 
raziskovalec     
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