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NCP pre etiku vo výskume a výskumnú integritu v HE

Nemá zmysel hľadať poznanie bez úcty k pravde.
Nemá zmysel spoznávať prírodu bez úcty k životu.

je oveľa viac ako definovanie rozdielu medzi legálnym a ilegálnym,
je to zdôvodnenie potreby a adekvátnosti daného výskumu (použitia
osobných dát, ľudských tkanív, ľudských subjektov, zvierat..),

KONKRÉTNE V HE

(Článok 18, 19 HE Regulation)
- Uvedomenie si aplikujúcich etický/sociálny dopad ich výskumu
(analýza projektu - prínos/záťaž )
- Aplikácia relevantných národných, európskych
direktív/medzinárodných konvencií/deklarácií, rešpektovanie
štandardov HE
- Schválenie relevantných lokálnych /národných EK

PROCEDÚRA NA POSUDZOVANIE
ETICKÝCH ROZMEROV PROJEKTU
Signature
of Grant

Evaluation

Ethics Issues Table
Selfassessment

Ethics Screening
Assessment (hE, hESC.....)

End of
Grant

Ethics
Review

A. Ethics Screening
B. Ethics Assesment (1-2 stupne, EK – odporúčania na
Ethics training, Ethics Advisor, Ethics Advisory Board, ethics deliverables Annex 1)
C. Ethics Review

v projektoch Horizont Európa
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POSUDZOVANIE ETICKÝCH ROZMEROV PROJEKTU
(SUBJEKTY/OBJEKTY VÝSKUMU)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ľudské subjekty
Osobné dáta
Ľudské embryá a embryonálne kmeňové bunky
Ľudské tkanivá a bunky
Zvieratá
Nečlenské krajiny EU
Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (Europan Green Deal)
Umelá inteligencia
Potenciálne zneužite výsledkov výskumu /misuse (dual use - security)
– prierezová téma

10. Iné etické problémy/otázky (oblasť neurológie, nanotechnológie,
androidy, kyborgy...)
Grants week, Žilina, 21.9.2017
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A. Výskumné aktivity zamerané na klonovanie ľudských bytostí za
účelom reprodukcie.

B. Výskumné aktivity sledujúce cieľ modifikovať genetické
dedičstvo ľudstva, keď by sa tieto modifikácie stali dedičnými
(výskum liečenia rakoviny gonád je financovaný).
C. Výskumné aktivity sledujúce vznik ľudského embrya,
len pre účely výskumu alebo pre účely získania kmeňových buniek,
vrátene techniky transferu jadra somatických buniek.

D. Výskumné aktivity vedúce k zničeniu ľudského embrya (napr. pre účely
získania kmeňových buniek).

Ľudské bunky a tkanivá
Ľudské bunky a tkanivá môžu byť principiálne získané týmito spôsobmi:





z komerčných zdrojov
ako súčasť svojho výskumného projektu
z iného výskumného projektu, laboratória, organizácie
z biobanky

POTREBNÉ:
 medzinárodná, európska a národná legislatíva EU Dir. 2004/23/EC).
 záznamy pôvodu buniek a tkanív
 potrebné akreditácie/potvrdenia/autorizácie/ licencie pre použitie, produkciu
alebo zbieranie ľudských buniek a tkanív
 slobodný a kompletný Informovaný súhlas od donorov (sec. use)
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Základné etické princípy pre výskum
zahŕňajúci ľudské subjekty
• Aký je prínos takéhoto výskumu pre vedu a/alebo verejné zdravotníctvo, pre
spoločnosť a jednotlivca? (napr. použitie invazívnych metód, pacienti, zdraví
dobrovoľníci...)
• Ako budú chránené ľudské subjekty a ich dáta? (zraniteľné skupiny, deti…) a
dodržiavané základné ľudské práva:
a) rešpekt a zachovanie dôstojnosti
b) spravodlivé rozdelenie záťaže a prínosu
c) chrániť práva a záujmy participujúcich
d) slobodný informovaný súhlas
e) ochrana osobných dát

MAXIMALIZOVAŤ BENEFIT MINIMALIZOVAŤ RISK

Workshop PŠ7RP, Senec, 28.-29.11. 2012

Informovaný súhlas
o
Každý účastník výskumu pred je vstupom do neho by mal byť jasne a zrozumiteľne
informovaný
- o cieľoch tohto výskumu
- o potenciálnych rizikách
- o možnosti účastníka v ktoromkoľvek momente z neho slobodne bez akýchkoľvek
následkov vystúpiť, eventuálne sa ho vôbec nezúčastniť.
Nesmie byť prítomné žiadne ovplyvňovanie smerujúce k tomu, aby sa subjekt
rozhodol zúčastniť sa výskumu.
(Norimberský kód, Helsinská deklarácia, Konvencia o ľudských právach a biomedicíne, UNESCO
deklarácia..)

Kedy je potrebné mať informovaný súhlas ?
Keď výskum zahrňuje ľudské subjekty,
ľudský genetický materiál, ľudské biologické vzorky,
zahrňuje dáta o ľudských jedincoch.
Kto môže dať informovaný súhlas ?
Osoba schopná pochopiť výskum, jeho ciele, riziká
a slobodne sa rozhodnúť
(pozor - väzni, malé deti, mentálne zaostalí, vážne
zranení..)

Ako dávať informácie o výskume ?
kritická časť procesu – v zrozumiteľnej forme (písomne, ústne)
(vhodné pochopiteľné výrazy, použiť IT, spätná väzba – dotazník),
vylúčiť CoI
V akej forme dostať informovaný súhlas ?
individuálne podľa kultúrnych a miestnych zvykoch
ústne, písomne, schopnosť autonómie
odporúča sa: prítomnosť zástupcu komunity, príp. právnika

Prečo je potrebný výskum zahrňujúci deti?

o Deti nie sú malí dospelí - odlišujú sa od dospelých vo fyziológii, psychológii a v správaní
o V klinických testoch je potrebné zahrnúť aj deti, aby sa mohli určiť špecifické účinky na mladý organizmus,
mnohé z liekov, ktoré sa používajú pre detských pacientov, nikdy nebolo otestovaných na deťoch ako na cieľovej
skupine
o Bazálne je to hlavne pre lieky používané na detské choroby a za podmienok na ktoré sú deti zvlášť citlivé
• Informovaný súhlas dá osoba, ktorá je legálnym zástupcom dieťaťa
• Súhlas dieťaťa by mal byť podmienený podaním informácie prispôsobenej veku a schopnosti chápania dieťaťa
• Samotný súhlas dieťaťa nestačí, musí byť aj doplnený súhlasom legálneho zástupcu dieťaťa
• Slobodné prejavy odmietania dieťaťa zúčastniť sa výskumu by mali byť vždy rešpektované.
Workshop PŠ7RP, Senec, 28.-29.11. 2012

Ochrana dát a súkromia
• ochrana dát - priorita; vo všetkých fázach projektu – od prípravy návrhu až po
jeho implementáciu
• zodpovednosť má organizácia, kde sa výskum realizuje - zabezpečenie primeranej
ochrany dát (Data Protection Officer)
• v projektovom návrhu je potrebné podrobne opísať spôsob zabezpečenia
ochrany dát, súkromia a dôvernosť osobných dát pri ich zbieraní, archivovaní a
spracovaní tak, aby nedošlo k ich zneužitiu čo by mohlo mať za následok napr.
stigmatizáciu, diskrimináciu a aby bola v súlade s legislatívou EÚ, špeciálne s
Regulation (EU) 2016/679 - GDPR a Európskou smernicou 95/46/EC, ktoré sa
zoberajú spôsobmi uchovávania osobných dát a ich voľným transferom
• v programe HE je povinné vypracovať “Data Management Plan (DMP), v ktorom
sa podrobne opíše typ spracovaných dát, spôsob ich zberu, archivácie, ochrany,
spracovania, transferu, likvidácie, bezpečného vymazania..
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Ochrana dát a súkromia
• Výskumník musí v predloženom projektovom návrhu vyhodnotiť “etické” riziko
spojené so spracovaním dát a to formou “Data Protection Impact Assessment
(DPIA)” ako je to určené v článku 35 GDPR.
• opísať aká bude použitá procedúra, v prípade, že sa vyskytnú neočakávané zistenia
a informácie, kto bude mať právo byť/nebyť o nich informovaný (napr. genetické
informácie)
Je potrebné si však uvedomiť, že aj keď vo svojom projekt demonštrujete, že je v
súlade s GDPR (teda legálne v poriadku), to ešte automaticky neznamená, že je eticky v
poriadku (spôsob získavania dát, s použitím dát....) !!!

Schválenie etickej komisie
16

v projektoch Horizont Európa
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Ethics self-assesment
Je súčasťou GRANT AGREEMENT
Annex 1
20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment_en.pdf

MGA article 14

European Code
of Conduct for RI
2010 ESF/ALLEA,
revised 2017 ALLEA
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
21

Projekty HE – prípady „Scientific misconduct“ (SM) – počas všetkých fáz „života projektu“
ERC Standing Committee on Conflict of Interest, SM and Ethical Issue (CoIME)
Po potvrdení SM:
• vylúčiť z hodnotenia (antiplagiátorský software - ERC podané projekty)
• zastaviť financovanie
• reštrikcie pre znovupodánanie (min 2r)
• oficiálne neanonymne zverejniť
Hlavnú zodpovednosť za „vyriešenie prípadu SM“ v projekte HE má organizácia, kde sa
daný výskum vykonáva. EC očakáva, že výskumné organizácie majú vybudované štruktúry,
ktoré sú schopné takéto prípady zodpovedne vyriešiť a upozorniť na ne EC (etické komisie,
ombudsmanov..... )
https://erc.europa.eu/erc-standing-committees/conflict-interests-scientific-misconduct-and-ethical-issues

dátum

Užitočné
linky
Názov akcie, miesto
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Užitočné linky:
*Výskum s ľudským embryom a embryonálnymi kmeňovými bunkami
• Statement of the Commission related to research activities involving human embryos or human embryonic stem cells
• FP7: Recommendations on the ethical review of hESC FP7 research projects (Opinion 22), European Group on Ethics in
Science and New Technologies.
• FP7: Research on Human embryos/foetus.

*Ľudské tkanivá a bunky
• EU Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on setting standards of quality
and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and
cells (OJ L 102, 7.4.2004, p.48).
• EU page on tissues and cells
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Užitočné linky:
*Výskum zahrňujúci ľudské subjekty
• Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Research
• Council of Europe Convention on human rights and biomedicine — known as the Bioethics Convention (Oviedo);
• EU Regulation 536/2014 of clinical trials on medicinal products for human use
• EU Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards
investigational medicinal products for human use as well as the requirements for authorization of the manufacturing or
importation of such products (OJ L 91, 9.4.2005, p. 13)
• EU Regulation 745/2017 on medical devices
• EU Regulation 746/2017 on in vitro diagnostic medical devices.
• FP7: Informed consent
• Research Ethics in Ethnography/Anthropology
• Guidance note — Research on refugees, asylum seekers and migrants
• Ethics in Social Science and Humanities
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Užitočné linky:
*Ochrana dát a súkromia
• EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1)
• Note on ethics and data protection
• Guidelines, Recommendations and Best Practices, European Data Protection Board
• Handbook on European data protection law (2018 edition), European Union Agency for Fundamental Rights and Council of
Europe, European Court of Human Rights, European Data Protection supervisor
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
sona.ftacnikova@cvtisr.sk

Web: https://eraportal.sk/horizont-europa/
Mail: horizont@cvtisr.sk

