

መግለጽታት ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ባዮሎጅያዊ ንዋት ከምኡ'ውን ንጥዕና ዝምልከት
ሓበሬታ ንሕክምናዊ ምርምር

ዝኸበርኪ ተሓካሚት፡ ዝኸበርካ ተሓካሚ
ሳላ ሕክምናዊ ምርምር እቶም ሓካይምን ስነ-ፍልጠተኛታትን Insel Gruppe ካብ ዓመታት ኣትሒዞም ንሕክምናዊ ግስጋሰ
ከምኡ'ውን ብእኡ ንጥዕና ህዝቢ የበርክቱ ኔሮም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ምውጋድን ምምርማርን ምሕካምን ናይ ሕማማት
ዓበይቲ ግስጋሰታት ክብጻሑ ይከኣሉ ኔሮም። ብዙሓት ተሓከምቲ ባዮሎጅያዊ ንዋት (ንኣ. ደም፣ ሽንቲ፣ መርመራ ዓለባ) ንከቕርቡ
ድልዋት ስለዝኾኑ፡ እዚኦም ግስጋሰታት ክግበሩ ይከኣሉ። ድሕሪ ሕክምናኹም ወይ መርመራኹም ዝተርፍ ዘሎ ባዮሎጅያዊ ንዋት፣
'ተረፍ ንዋት' እዩ ዝብህል ከምኡ'ውን ነቲ ምርምር ኣዝዩ ክቡር እዩ።
ካብ ታሪኽ ጥዕናኹም ዝመጸ ባዮሎጅያዊ ንዋትኩም ከምኡ'ውን ንጥዕና ዝምልከት ሓበሬታኹም ንምርምር ክንጥቐመሉ
ከምንኽእል ባዕልኹም ክትውስኑ መሰል ኣለኩም። ስምምዕኩም ወለንታዊ እዩ። ብእኡ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ንምርምር ኢኹም ትህቡ።
ንምርምር ከመይ ጌርኩም ተበርክቱ፧
ብምፍራም ውዕል ስምምዕ ሓበሬታ ታሪኽ ጥዕናኹም ከተቕርቡ ኢኹም። ብተወሳኺ ድሕሪ ምርመራ እቲ ዝተርፍ ባዮሎጅያዊ
ንዋት ንፕሮጀክታት ምርምር ክዝውተር ይፍቐድ እዩ። ስምምዕኩም ብዘይ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ክትስርዝዎ መሰል ኣለኩም።
ንጥዕና ዝምልከት ሓበሬታኹም መን ክጥቐመሉ ይፍቐደሉ፧
ብቀዳምነት መርመርቲ Insel Gruppe ከምኡ'ውን ዩኒቨርስቲ Bern። ዝተመስጠረ ወይ ብስመ-ስውር ዝኸውን ምምሕልላፍ ናይ
ጥዕና ሓበሬታኹም ወይ ባዮሎጅያዊ ንዋትኩም ንሃገራውያን ወይ ኣህጉራውያን ፕሮጀክታት ምርምር ይከኣል እዩ። ሽዑ ማንን
ክከታተለኩም ኣይክእልን።
ናይ ጥዕና ሓበሬታኹም ብኸመይ ተኸላኺሎም፧
ምኽታል ብወግዓዊ ሕጊ ዝተወሰኑ ሕጋጋት ንዕቃበ ውልቃዊ ሓበሬታኹምን ባዮሎጅያዊ ንዋትኩም ንታካል Insel Gruppe ኣዝዩ
ኣገዳሲ እዩ። ብሕቱነትኩም ተሓልዩ እዩ። ብዘይ ስምምዕኩም ሓበሬታኹም ጥራይ ክምስጠር ይኽእል፣ ተረፍ ንዋት ጥራይ ብስመስውር ንፕሮጀክታት ምርምር ክዝውተር ይኽእል። ምስዚ እንተ ደኣ ዘይተሰማሚዕኹም፡ ኩሉ ግዜ ይግባይ ከተቕርቡ ትኽእሉ።
ሓበሬታኹም ንክትርእዩ ኩሉ ግዜ መሰል ኣለኩም።
ብዛዕባ ውጽኢታት ምርምር ክትሕበሩ ዲኹም፧
እቲ ተቐሪቡ ዘሎ ስምምዕ ንምክያድ መጽናዕታት እዩ ዝዝውተር፣ ኣብዞም መጽናዕታት ውጽኢታት ናይ ውልቀ-ሰባት ቀጺሎም
ኣይክትንተኑን እዮም። ስለዚ እዚ ስምምዕ እንት ደኣ ዘይትፍርሙ ኮይንኩም፣ ብዛዕባ ናይ ፕሮጀክታት ምርምር ውጽኢታት ምስ
ባዮሎጅያዊ ንዋትኩምን ናይ ጥዕና ሓበሬታኹምን ንክትሕበሩ መሰል የብልኩምን።
ክሳብ ምፍራይ ውጽኢታት ምርምር እንድሕር በጺሑ ብገንዘብ ክትምወሉ ዲኹም፧
ገንዘባዊ ተሳትፎ ብሕጊ ኣይከኣልን እዩ።
ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣርእስቲ ምርምር ኣበይ ትረኽቡ፧
"መግለጺታት ውዕል ስምምዕ" ዝብሃል ኣብ መጸበዪ ክፍልታት ወይ ኣብ ምዝጋበ ተሓከምቲ ከምኡ'ውን ኣብ ኢንተርነት ወይ ብቁጽሪ
ተሌፎን 031 632 58 45 ዝርከብ መንሹር፡ ሰፊሕ ሓበሬታ ይሕዝ እዩ።
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ሓበሬታ ብዛዕባ ተወሳኺ ቅዳሕ ደም ንLiquid BioBank Bern
ምእንቲ ገለጽትን ትርጉም ዘለዎምን ውጽኢታት እቶም መርመርቲ ብዙሓት እሙናት መርመራታት ክረኽቡ ክኽእሉ ኣለዎም። በዚ
ምኽንያት'ዚ ካባኹም ተሓካሚ ኣብ መንጎ'ቶም ድሮ ብሕክምና ዝተገበሩ መርመራታት ሓደ ተወሳኺ ቅዳሕ ደም ክውሰደልኩም
ንትካል Insel Gruppe ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስምምዕኩም ነዚ ተወሳኺ ቅዳሕ ደም ወለንታዊ እዩ፣ እዚ ስምምዕ ከኣ ፈሊኹሞ ተቕርቡ
ኢኹም። እቲ ተወሳኺ ቅዳሕ ደም ኣብ መንጎ ውሽጣዊ ወይ ግዳማዊ ጽንሓትኩም ሆስፒታል ክፍጸም እዩ።
ተወሳኺ ቅዳሕ ደም ስለምንታይ የድሊ እዩ፧
ምስ ንሕክምናኹም ዝክየዱ መርመራታት እንተ ኣናጻጺርኩም፣ ኣብ ምርምር ግን ካልእ ኣድላይነት ባህርይ መርመራታት እዩ ዘድሊ።
ኣብ ሓደ መጽናዕቲ ዝኾኑ ዝተዘውተሩ መርመራታት ብማዕረ ባህርይ ከምተሰርሑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ብስምምዕኩም ሓንሳእ 2
ተወሰኽቲ ንእሽቶ ትቦታት ደም ክውሰደልኩም እዩ። እዚ እንተዝከኣል ኮይኑ ብሓንሳብ ምስ ሓደ ልሙድ ቅዳሕ ደም ወይ ብድሮ ዘሎ
መእተዊ መርፍእ ክፍጸም እዩ።
ምውሳድን ምጕዓዝን ምኽዛንን ኣብ ባህርያት መርመራ ደም ጽልዋ ኣለዎም። ሳላ እቲ ተወሳኺ ዝግበር ቅዳሕ ደም እዚኣቶም ጉዳያት
ኣብ ሓደ ደረጃ ክስራዑን ክስነዱን ክኽእሉ።
ተወሳኺ ሓበሬታ (ዕብየት/ክብደት/ዓሌት) ስለምንታይ ኣድላይ እዩ፧
መርመራ ደምኩም ንምርምር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ መንጎ'ቲ ድሮ ዘሎ ንጥዕና ዝምልከት ሓበሬታ እቲ ተወሳኺ ሓበሬታ፡
መርመራታት ኣብ ዝርዝር ንክስራዑ ይሕግዝ እዩ። ብእኡ መርመራኹም ንብዙሕ ረብሓ ክወስዱሉ ዝኽእሉ ናይ ምርምር መደባት
ክቕረብ ይከኣል እዩ።
መርመራ ደም ኣበይ ድዩ ዝዕቀብ፧
እቲ ደም ኣብ Liquid BioBank Bern ብምኽታል ኩሎም ሕጋውያን ኣድላይነታት ከምኡ'ውን ብምኽታል ሕጋጋት Liquid
BioBank Bern ክዕቀብ እዩ።
ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣርእስቲ Liquid BioBank ኣበይ ክረክብ፧
"መግለጺታት ውዕል ስምምዕ ምስ ተወሳኺ ቅዳሕ ደም" ዝብሃል ኣብ መጸበዪ ክፍልታት ወይ ኣብ ምዝጋበ ተሓከምቲ ከምኡ'ውን
ኣብ ኢንተርነት ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 031 632 58 45 ዝርከብ መንሹር፡ ሰፊሕ ሓበሬታ ይሕዝ እዩ። መርበብ ኢንተርነት Liquid
BioBank ከምኡ'ውን ሕጋጋት Liquid BioBank ኣብ ዝስዕብ ትረኽቡ www.biobankbern.ch።
ሕክምናዊ ምርምር ንክግስግስ ብስምምዕኩም ክትሕግዙና ተስፋ ንገብር።
ናይ እምነትኩም ብልቢ ነመስግነኩም።
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