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l.titds:itted
1.1. K?iesoleva juhendi eesmiirk on reguleerida uurimist6<ide liibiviimist AS Jiirvamaa Haiglas

(edaspidi haigla)
I .2. Kiiesolev juhend s2itestab:

1.2. l.uurimist6ii liibiviimise loa taotlemise haiglas, uurija kohustused ja 6igused;

1.2.2. haigla omandusse kuuluvate andmete kasutamise uurimistdii liibiviimiseks;

I .3. Kiiesolev juhend on kohustuslik kdigile uurijatele, kes soovivad liibiviidud uurimist<id

meetodiVtulemusi esitleda viiljaspool haiglat

2. Mdisted
2.1. Uurimistiiii on tegevus, mille eesmiirgiks on produtseerida uut teadmist uuringu objekti

kohta ning mille kiiigus kogutakse andmeid andmeallikateks olevate isikute, objektide v5i

siisteemide (edaspidi uuritavate) vahendusel

2 . 1 . 1 . Kiiesoleva juhendi reguleerimisvaldkonnas v6ivad uuritavad olla haiglas ravil v6i

konsultatsioonil viibinud/viibivad isikud; haiglas ravil v6i konsultatsioonil viibinud/viibivatelt

isikutelt piirinev bioloogiline materjal; haigla tddtajad; haiglas proditseeritud andmed suulisel

v6i elektroonsel kujul; haigla shuktuuriiiksused, haiglale kuuluv immateriaalne-,kinnis-v6i

vallasvara
2.2. Uurimistiiii liibiviija ehk uurija on iga fiiiisiline v6i juriidiline isik, kes osaleb

uurimistdii planeerimisel, andmete kogumisel ja t66tlemisel ning uurimistdii tulemuste

interpreteerimisel.
2.2.I . Kiiesoleva juhendi reguleerimisvaldkonnas v6ivad uurimist66 liibiviijad olla haigla

t<idtajad ja isikud, kes ei t66ta haiglas

2.2.3. iili6pilane on isik, kes on vastu vdetud (immatrikuleeritud) k6rgkooli

rakendusk6rghariduse-,bakalaureuse-, magistri-, doktor6ppe v6i bakalaureuse-ja magistri6ppe

integreeritud oppekavadel p6hineva 6ppe tiiiskoormusega v6i osakoormusega 6ppesse

3. Uurija poolt esitatavad dokumendid
3.1. Dokumendid esitatakse elektroonselt e-posti aadressile haiela@i:nh.eg

3.2. Vormikohane taotlus (lisa 1)

3.3. Lisad: eetikokomitee luba, ankeet v6i kiisimustik, intervjuu kiisimused, l?ibiviidavate

testide kirjeldus, jne



4. Dokumentide liikumine
4.1. Juhiabi kontrollib n6utud dokumentide olemasolu, vajadusel v6tab {ihendust uurijaga
ning esitab n6ud epuuduvate dokumentide esitamiseks v6i andmete parandamiseks
4.2. N6usoleku uurimistii6 liibiviimiseks annab struktuuriiiksuse juhV6endusjuht
4.3. Otsuse uurimistiiii liibiviimise kohta teeb juhatuse liige
4.4. Juhiabi teavitab e-posti teel haigla stnrktuuriiiksuses uurimist66 liibiviimiseks antud
n6usolekust vastava struktuuriiiksuse juhti ja 6endusjuhti samaaegselt uurijale juhatuse liikme
otsuse edastamisega

5. Uurimistiiii liibiviija digused ja kohustused
5.1. Kohustus hoida saladuses uurimist6ii kiigus teatavaks saanud konfidentsiaalset infotja
kinnitada seda allkirj aga
5.2. Vajadusel esitada koopia kaitstud lSputddst, milles on kasutatud haiglas Hbiviidud
uurimist66 kiiigus kogutud andmeid, vdi muu elektroonilisel kujul v6i paberkandjal iilevaade
registreeritud uurimistiid tulemustest
5.3. Kohustus uurimistiids kasutatavaid isikustatud andmeid tii6delda ja s,iilitada vastavalt
6iguskatidele



Lisa I Uurimistiiii taotlus

jmrlamaa llaiun

Taotlus uurimistiiii liibiviimiseks

Uurija nimi

Uurija e-mail

Uurija telefon

Uurija on:

E iinOpil"o"; 6ppeasutus, eriala, taotletav kraad

E AS Jertu-aa Haigla tiiiitaja; uurija tiipne ametinimetus

E -,ro asutuse tiiiitaja; asutus, mida uurija esindab ja uurija tiipne ametinimetus

Juhendaja (d) (nimi ja kontaktandmed):

Kaasuurija (d) (nimi ja asutus, mida kaasuurija esindab)

Uurimistiiii teema (esialgne pealkiri)

Uurinistiiii eesmirk:

Uurimismetoodika tiipne kirjeldus (kuidas toimub andmete kogumine, kuidas on

planeeritud andmeid analiitsida):

Kas uuringu liibiviimiseks on vajalik kasutada AS Jirvamaa Haigla arhiivimaterjale?

Eri

Uuritavad (uuritavate arv, kuidas ja kelle hulgast toimub valik):



E .f*; E elektroonilisi andmebaase I paberarhiivi

Kas arhiivimaterjalidega tiiiitades on vajalik ligipiiiis isikustatud andmetele?

Eni

E J"h, uurija p6hjendus isikustatud andmete kasutamise vajalikkusele:

1 Planeeritav urimuse tibiviimise koht:

I Planeeritav uurimise lfibiviimise aeg:

l Taotleia atlkiri
t'l

Viies AS Jiirvamaa Haiglas libi uurimist66d kohustun:
l.nii uurimist6ii ajal kui ka piirast uurimistiid l6ppernist hoidma tiihtajatuna saladuses ning
mitte edastama kolmandatele isikutele konfidensiaalset infot, mis on mulle uwimisttid
iilesandeid tiiites v6i juhuslikult teatavaks saanud;

2.kasutama mulle teatavaks saanud isikuandmeid, oskusteavet, arvutiprogramme, andmebaase
jms ainult uurimist6dga seonduvate frlesannete tiiitmiseks:

3.esitama haiglale frlevaate uurirnist6ii tulernustest haigla poolt etteantud tingimustel


