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IBM Watson Health

Protokół badania IASO-2303

UŻYWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W DEPARTAMENCIE OBRAZOWANIA

1.

•Dział Obrazowania w Sandwell and West Birmingham NHS Trust współpracuje
z przedsiębiorstwem globalnym IBM Watson Heath żeby wspierać ich badania
używając nowego oprogramowania, które używa Sztucznej Inteligencji (SI).

2.

•To badanie naukowe będzie używać informacji z Państwa obrazów
cyfrowych, które SWB pozyskuje w trakcie rutynowych badań
rentgenowskich lub prześwietleń medycznych w departamencie
obrazowania.

3.

•SWB automatycznie zgłosi Państwa do udziału w tym badaniu naukowym gdy
stawią się Państwo na wizytę w celu zrobienia rentgena klatki piersiowej lub
brzucha bądź innego prześwietlenia

4.
5.
6.
7.

•W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w badaniu bez
podawania przyczyny, a usuniemy Państwa dane z bazy danych programu.

•Jeśli zdecydują się Państwo nie brać udziału w badaniu , w porządku. Jeśli
chcieliby Państwo zrezygnować, prosimy użyć odrywanego paska na końcu
tego dokumentu i zostawienie go w recepcji X-ray.

•To badanie naukowe nie wpłynie na czas wizyty ani okres oczekiwania na
wysłanie wyników do lekarza pierwszego kontaktu lub tego ze szpitala

•Informacje które gromadzimy wykażą czy ma to wpływ na Państwa zdrowie
•Gromadząc informacje od wielu ludzi możemy użyć statystyk żeby ocenić
jak dobrze SI wspiera raportowanie Państwa obrazów cyfrowych.

8.

9.

10.

11.

12.

• Po wykonaniu prześwietlenia zakodujemy dane mogące Państwa
zidentyfikować Następnie użyjemy bezpiecznego połączenia żeby wysłać
• Państwa pseudonimizowane obrazy cyfrowe i raporty bezpośrednio do SI w
brytyjskiej bazie danych w Londynie.

•Jeśli SI oznaczy różnicę w Państwa raporcie i szpitalni lekarze specjaliści
zweryfikują i potwierdzą to, wtedy zaaranżują żeby lekarz Państwa
prowadzący został poinformowany.

•Badanie będzie prowadzone w Sandwell and West Birmingham NHS
Trust przez 3 miesiące i jest zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych (RODO) (GDPR)

•Wyniki badania zostaną przedstawione i opublikowane w trakcie
prowadzenia badania i zostaną udostępnione na stronie internetowej
szpitala w ciągu roku od ukończenia.

•Jeśli chcesz przedyskutować to badanie lub zrezygnować z udziału w nim,
prosimy o kontakt z:
•Dr Bahadar Bhatia. bahadar.bhatia@nhs.net, Principal Investigator, Principal
Medical Physicist.
•Dr Sarah Yusuf. sarah.yusuf@nhs.net Co-Investigator, Consultant Radiologist.

Ta karta informacyjna jest również dostępna na
życzenie w formie dźwiękowej oraz dużym drukiem
Ta informacja jest również dostępna na
https://www.swbh.nhs.uk/services/research-andhttps://www.swbh.nhs.uk/services/imaging/
development/

Prywatność
•Zespół Państwa opieki klinicznej usuwa szczegóły mogące zidentyfikować osobę przed
wysłaniem wybranych obrazów do SI
•Nie są używane w innym celu niż do tego badania ani przez SWB ani IBM

Zabezpieczenia IT
•Używamy ścisłych zabezpieczeń IT, w tym bezpiecznego połączenia z oraz
zabezpieczonego środowiska w centrum danych w Londynie
•Są archiwizowane przez kres 3 miesięcy po czym zostaną bezpiecznie i bezpowrotnie
usunięte

Oficer Ochrony Danych
•Jeśli chcą Państwo złożyć skargę na to jak badacze obchodzili się z Państwa danymi,
powinni skontaktować się państwo z zespołem badawczym. Jeśli mimo tego ciągle są
Państwo niezadowoleni, możecie skontaktować się z Oficerem Ochrony Danych na
swbh.swbdpo@nhs.net.

Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO)
•Postępujemy zgodnie z wytycznymi Biura Komisarza ds. Informacji aby mieć pewność że
chronimy Państwa obrazy i raporty podczas tego badania.
•Jeśli nie są Państwo zadowoleni z ich odpowiedzi lub uważają że ich dane były
przetwarzane w sposób niepoprawny lub bezprawny, mogą Państwo złożyć skargę do
Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) (www.ico.org.uk lub 0303 123 1113).

Doradcza Usługa Porozumienia się z Pacjentem
•Doradcza Usługa Porozumienia się z Pacjentem (PALS) jest usługą która oferuje wsparcie, informacje
i asystuje pacjentom, krewnym i odwiedzającym. Może również udzielić pomocy i porady jeśli mają
Państwo zastrzeżenia lub skargi których personel nie był w stanie dla Państwa rozwiązać.
•Z Doradczą Usługą Porozumienia się z Pacjentem można kontaktować się przez:
•Telefon: 0121 507 6440, 4080, 5892 10:00 - 16:00, od poniedziałku do piątku
•Email: swbh.complaints@nhs.net

Usługi Reprezentacji Voicability
• Niezależną poradę wspierającą składanie skargi można uzyskać od:
• Usług Reprezentacji Voicability
0121 303 1234
www.voiceability.org
• Usługa reprezentacji to darmowa, bezstronna i niezależna usługa dla ludzi którzy
życzą sobie złożyć formalną skargę na służbę zdrowia (NHS).

Dziękujemy
Niezmiernie doceniamy Państwa wsparcie poprzez wzięcie udziału w tym badaniu naukowym
===========================================================================
Jeśli życzą sobie Państwo nie brać udziału, prosimy oderwać ten pasek i zostawić go w recepcji
X-ray. Dziękujemy za zapoznanie się z tą ulotką i poinformowanie nas.
===========================================================================

Ja.………………………………………………………………………….[Wpisać Imię i Nazwisko]
RXK………………………………………………………………………[ Numer szpitalny z listu potwierdzającego wizytę]
Nie życzę sobie żeby SWB użyło moich danych do tego badania.
………………………………………………………………………………….[Wpisać datę]
………………………………………………………………………………….[Złożyć podpis]

