
   

  
 

இன்செல் குழுமம் ஏஜி, கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்சச்ி இயக்குநரகம் CH-3010 பெரன்் 

einwilligungserklaerung-forschung@insel.ch, www.inselgruppe.ch/generalconsent         ெயயாயெங்குடன் ஒெ்புதல் அறிவிெ்பு 

பதாலலயெசி: 031 632 58 45              V3.0 ஆகஸ்ட் 2020 

கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ெச்ி இயக்குநரகம்  

 

 
 

உடல்நலம் சதாடரப்ான தரவுகள் மற்றும் மாதிரிகளள மமலும் 

பயன்படுத்துவதற்கும் இரத்தத்ளத எடுப்பதற்கும் ஒப்புதல் அறிவிப்பு 

 

_________________________________________________________ _________________________ 

யநாயாளியின் முதல் மற்றும் கலடசி பெயர ் பிறந்த யததி  

 

 

1) நான் இவற்றுடன் ஒெ்புக்பகாள்கியறன்,  

நான் பவளியநாயாளியாக அல்லது உள்யநாயாளியாக மருத்துவமலனயில் தங்கியிருக்கும் யொது 

யசகரிக்கெ்ெட்ட அல்லது எடுக்கெ்ெட்ட எனது உடல்நலம் சதாடர்பான தரவு மற்றும் மாதிரிகள், 

ஆராய்சச்ிக்காகக் கிலடக்கின்றன.  

☐    ஆம் ☐    இல்லல 
 

 

2) நான் இவற்றுடன் ஒெ்புக்பகாள்கியறன்,  

- ஆராய்சச்ி யநாக்கங்களுக்காக என்னிடமிருந்து இரத்தம் (அதிகெடச்ம் 20 மில்லிலிட்டரக்ள், 

இரண்டு யசகரிெ்பு குழாய்கள் அளவுக்கு ஒத்திருக்கும்) எடுக்கெ்ெடலாம்  

- யதலவெ்ெட்டால், இரத்த மாதிரியுடன் பின்வரும் கூடுதல் தகவல்கள் யசகரிக்கெ்ெடலாம்: 

உயரம் / எலட / இனம் (வம்சாவளி, எ.கா. பகளயகசியன்) 

- ெகுதி 1 இன் ெடி உயிரியல் பொருள் மற்றும் உடல்நலம் பதாடரெ்ான தரவுகலளெ் ெயன்ெடுத்த 

நான் ஒெ்புக்பகாள்கியறன்) 

☐    ஆம் ☐    இல்லல 
 

அது எனக்கு பதரியும் 

- தகவல் தாளில் (V3.0 ஆகஸ்ட் 2020) எனது தரவு மற்றும் மாதிரிகலள யமலும் ெயன்ெடுத்துவதற்கான 

ஏற்ொடுகள் விவரிக்கெ்ெடட்ுள்ளன. இந்த தகவலல நான் ெடித்து புரிந்து பகாண்யடன். 

- எனது தனிெ்ெடட் தகவல்கள் ொதுகாக்கெ்ெடுகின்றன. 

- எனது தரவு மற்றும் மாதிரிகள் யதசிய மற்றும் சரவ்யதச திட்டங்களில், பொது மற்றும் தனியார ்

நிறுவனங்களுக்குள் ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாம். 

- எனது மாதிரிகள் ஆராய்சச்ி யநாக்கங்களுக்காக மரெணு ெகுெ்ொய்வுக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாம். 

- என்லனெ் ெற்றிய தகவல்கள் கிலடத்தால் என்லனத் பதாடரப்ு பகாள்ளலாம்.  

- எனது முடிவு தன்னாரவ்மானது மற்றும் எனது சிகிசல்சயில் எந்த விலளலவயும் ஏற்ெடுத்தாது.  

- எனது முடிவு காலவலரயின்றி பசல்லுெடியாகும். 

- எந்த யநரத்திலும் எந்த காரணமும் இல்லாமல் எனது ஒெ்புதலல திரும்ெெ் பெறலாம். 

- திரவ ெயயாயெங்க் பெரன்ின் விதிமுலறகலள எந்த யநரத்திலும் www.biobankbern.ch இல் ொரக்்கலாம். 
 

_________________________ ________________________________________________________ 

இடம் மற்றும் யததி யநாயாளியின் லகபயாெ்ெம், தீரெ்்ெளிக்கும் திறன் இருந்தால்  

_________________________ ________________________________________________________ 

இடம் மற்றும் யததி சட்டெ் பிரதிநிதியின் லகபயாெ்ெம், பொருந்தினால் 

(யநாயாளியின் பெயர ்மற்றும் குறிெ்பு) 

 

நீங்கள் விரும்பினால் இந்தெ் ெக்கத்தின் லகபயாெ்ெமிடெ்ெட்ட நகலலெ் பெறுவீரக்ள். 

உங்களுக்கு ஏயதனும் யகள்விகள் இருந்தால், உங்களுக்கு சிகிசல்சயளிக்கும் மருத்துவர ்

அல்லது பின்வரும் பதாடரல்ெத் பதாடரப்ு பகாள்ளவும்: 

 

ஆராய்ெச்ி மநாக்கங்களுக்காக உடல்நலம் சதாடர்பான தரவு மற்றும் 

இன்பசல் குழுமத்தின் உள்நாடட்ு பநறிமுலற 
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கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ெச்ி இயக்குநரகம்  

மாதிரிகளள மமலும் பயன்படுத்துவது பற்றிய தகவல் 

 

அன்புள்ள யநாயாளி 

 

யநாய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிசல்ச கடந்த ெத்தாண்டுகளில் மிகெ்பெரிய முன்யனற்றங்கலள 

அலடந்துள்ளது. ெல்யவறு தலலமுலறகலளச ்யசரந்்த மருத்துவரக்ள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் 

யநாயாளிகள் தீவிரமாக ஈடுெடட்ுள்ள ெல ஆண்டுகால ஆராய்சச்ியின் விலளவுதான் இந்த வளரச்ச்ி.  

ஆராய்சச்ி பெரும்ொலும் யநாயாளியின் வரலாறுகளின் தரவுகலளச ்சாரந்்தது. உதாரணமாக, ஆய்வக 

ெகுெ்ொய்வுகளின் முடிவுகள், ஒரு சிகிசல்ச ெற்றிய தகவல்கள் அல்லது குறிெ்பிட்ட யநாய்களுக்கான 

ெரம்ெலர முன்கணிெ்புகள் ஆகியலவ இதில் அடங்கும். மருத்துவமலனயில் தங்கியிருக்கும் யொது 

ஒரு மாதிரியாக எடுக்கெ்ெட்ட உயிரியல் பொருள் மற்றும் யநாயறிதல் யநாக்கங்களுக்காக இனி 

யதலவயில்லல என்ெது ஆராய்சச்ிக்கு மிகவும் மதிெ்புமிக்கது. இந்த எஞ்சிய மாதிரிகள், 

எடுத்துக்காட்டாக, இரத்தம், சிறுநீர ்அல்லது திசு மாதிரிகளாக இருக்க முடியும். 

ஒரு யநாயாளியாக நீங்கள் மருத்துவ முன்யனற்றத்திற்கு எவ்வாறு ெங்களிக்க முடியும் என்ெலத இந்தத் 

தகவல் விளக்குகிறது மற்றும் உங்கள் யநாயாளியின் தரவு மற்றும் உரிலமகள் எவ்வாறு 

ொதுகாக்கெ்ெடுகின்றன என்ெலதக் காடட்ுகிறது. உங்கள் ஆரவ்த்திற்கும் ஆதரவிற்கும் மிக்க நன்றி. 

 

ஆராய்ெச்ிக்கு உங்கள் பங்களிப்ளப எவ்வாறு வழங்க முடியும்? 

நீங்கள் ஒெ்புதல் ெடிவத்தில் "ஆம்" என்று லகபயாெ்ெமிட்டால், உங்கள் உடல்நலம் பதாடரெ்ான தரவு 

மற்றும் மீதமுள்ள மாதிரிகள் ஆகியவற்லற ஆராய்சச்ிக்கு கிலடக்கெ் பெற பசய்கிறீரக்ள். 

மருத்துவமலனயில் ஏற்கனயவ யசகரிக்கெ்ெட்ட அல்லது எதிரக்ாலத்தில் யசகரிக்கெ்ெடும் அலனத்து 

தரவுகளுக்கும் ஒெ்புதல் பொருந்தும். இது மாதிரிகளுக்கும் பொருந்தும்.  

உங்கள் ஒெ்புதல் தன்னாரவ்மானது. அது திரும்ெெ் பெறெ்ெடாவிட்டால் (திரும்ெெ் பெறெ்ெட்டது) 

காலவலரயின்றி பசல்லுெடியாகும். எந்த யநரத்திலும் எந்த காரணமும் பதரிவிக்காமல் கீயழ உள்ள 

பதாடரப்ு முகவரி மூலம் உங்கள் ஒெ்புதலல திரும்ெெ் பெறலாம். திரும்ெெ் பெற்ற பிறகு, புதிய 

ஆராய்சச்ி திட்டங்களுக்கு உங்களுலடய தரவு மற்றும் மாதிரிகள் கிலடக்காது. உங்கள் முடிவு 

உங்களுலடய மருத்துவ சிகிசல்சலய ொதிக்காது.  

 

உங்களுளடய உடல்நலம் சதாடர்பான தரவு மற்றும் மாதிரிகள் எவ்வாறு 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன?  

சட்டெ்பூரவ் விதிகளின்ெடி மருத்துவமலனயில் உங்கள் தரவு பசயலாக்கெ்ெடட்ு ொதுகாக்கெ்ெடும். 

மருத்துவரக்ள் யொன்ற அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட மருத்துவமலன ஊழியரக்ளுக்கு மடட்ுயம உங்கள் 

மருத்துவ வரலாற்றில் இருந்து மலறகுறியாக்கெ்ெடாத தரவு மற்றும் உங்கள் மலறகுறியாக்கெ்ெடாத 

மாதிரிகளுக்கான அணுகல் உள்ளது. உங்கள் மாதிரிகள் ெயயாயெங்க்களில் யசமிக்கெ்ெடுகின்றன. ஒரு 

ெயயாயெங்க் என்ெது சில ொதுகாெ்பு விதிமுலறகளின் (ெயயாயெங்க் விதிமுலறகள்) கீழ் ெல்யவறு 

மாதிரிகளின் கட்டலமக்கெ்ெட்ட யசகரிெ்பு ஆகும்.  

உங்கள் தரவு மற்றும் மாதிரிகள் ஆராய்சச்ி திட்டங்களுக்குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டால், அலவ 

மலறகுறியாக்கம் பசய்யெ்ெடும் அல்லது பெயர ்பதரியாத தன்லமயாக்கெ்ெடும். 

மலறகுறியாக்கெ்ெட்டது, என்ெது உங்கள் பெயர ்அல்லது பிறந்த யததி யொன்ற அலனத்து தனிெ்ெடட் 

தரவுகளும் குறியீட்டால் மாற்றெ்ெடும். எந்த நெருக்கு எந்த குறியீடு பசாந்தமானது என்ெலதக் காடட்ும் 

திறவுயகால், ஆராய்சச்ி திட்டத்தில் ஈடுெடாத ஒருவரால் ொதுகாெ்ொக லவக்கெ்ெடுகிறது. 

திறவுயகாலுக்கான அணுகல் இல்லாதவரக்லள உங்களால் அலடயாளம் காண முடியாது. தரவு மற்றும் 

மாதிரிகள் பெயர ்பதரியாத தன்லமயானதாக இருந்தால், உங்களிடம் எந்த திறவுயகாலும் இல்லல. 
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கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ெச்ி இயக்குநரகம்  

 

உங்கள் உடல்நலம் சதாடர்பான தரவு மற்றும் மாதிரிகளள யார் பயன்படுத்தலாம்?  

உங்கள் தரவு மற்றும் மாதிரிகள் ஆராய்சச்ித் திடட்ங்களுக்காக எங்கள் மருத்துவமலனயில் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்குக் கிலடக்கும் அல்லது பிற பொது அல்லது தனியார ்

நிறுவனங்களுடன் (பிற மருத்துவமலனகள், ெல்கலலக்கழகங்கள் அல்லது மருந்து நிறுவனங்கள்) 

இலணந்து ஆராய்சச்ி திட்டங்களில் ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாம். திட்டங்கள் சுவிடச்ரல்ாந்தில் அல்லது 

பவளிநாட்டில் யமற்பகாள்ளெ்ெடலாம் மற்றும் மரெணு ெகுெ்ொய்வுகலள உள்ளடக்கியிருக்கலாம். 

பவளிநாட்டில் உள்ள ஆராய்சச்ி திட்டங்களுக்கு, சுவிடச்ரல்ாந்தில் உள்ள அயத தரவு ொதுகாெ்பு 

யதலவகள் பொருந்தும். ஆராய்சச்ி திட்டங்கள் பொதுவாக பொறுெ்ொன பநறிமுலறக் குழுவின் 

மதிெ்ொய்வுக்கு உட்ெட்டது. 

 

ஆராய்ெச்ி முடிவுகள் பற்றி உங்களுக்குத் சதரியுமா?  

தரவு மற்றும் மாதிரிகள் பகாண்ட ஆராய்சச்ி திடட்ங்கள் பொதுவாக ஒரு தனிநெரின் 

ஆயராக்கியத்திற்கு யநரடியாகத் பதாடரப்ுலடய தகவல்களுக்கு வழிவகுக்காது. இருெ்பினும், 

உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு முடிவு கண்டறியெ்ெடட்ு மருத்துவ நடவடிக்லக கிலடத்தால், 

மருத்துவமலன உங்கலளத் பதாடரப்ு பகாள்ளலாம். 

 

உங்களுக்கு நிதி நன்ளமகள் அல்லது தீளமகள் இருக்குமா?  

உங்களுக்கு கூடுதல் பசலவுகள் எதுவும் இல்லல. உங்கள் தரவு மற்றும் மாதிரிகள் மூலம் ெணம் 

சம்ொதிக்க சட்டம் உங்கலள அனுமதிக்காது. அதனால் உங்களுக்யகா அல்லது மருத்துவமலனக்கும் 

எந்த நிதி நன்லமயும் இல்லல. 

 

உங்களிடம் ஏமதனும் மகள்விகள் இருந்தால் அல்லது கூடுதல் தகவல்களளப் சபற விரும்பினால், 

கீமழ உள்ள சதாடர்பு முகவரிளயப் பயன்படுத்தவும் அல்லது எங்கள் இளையதளத்ளதப் 

பாரள்வயிடவும். 
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கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ெச்ி இயக்குநரகம்  

திரவ பமயாமபங்க் சபரன்ுக்கான இரத்த மாதிரிளய எடுத்துக்சகாள்வது 
பற்றிய தகவல் 

அரத்்தமுள்ள ஆராய்சச்ி முடிவுகளுக்கு, ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ெல உயரத்ர மாதிரிகலள மீண்டும் 

பெறுவலத நம்பியுள்ளனர.் இந்த காரணத்திற்காக, இன்பசல் குழுமம் யநாயாளியிடமிருந்து கூடுதல் 

இரத்த மாதிரிலய எடுெ்ெது மிகவும் முக்கியம். இந்த இரத்த யசகரிெ்புக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக 

உங்கள் ஒெ்புதலல வழங்குகிறீரக்ள்.  

 

உங்கள் மாதிரி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

உடல்நலம் பதாடரெ்ான தகவல் மற்றும் மருத்துவ மாதிரிகள் யொன்ற உங்கள் மாதிரிலய 

யசமிெ்ெதற்கும் மாற்றுவதற்கும் அயத விதிகள் பொருந்தும். குறிெ்ொக, எந்தக் காரணமும் கூறாமல் 

எந்த யநரத்திலும் உங்கள் ஒெ்புதலல மறுக்கலாம் அல்லது திரும்ெெ் பெறலாம். கூடுதலாக, 

மாதிரிகளின் நிரவ்ாகம் மற்றும் விநியயாகம் கன்யடானல் பநறிமுலறக் குழுவால் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

விதிமுலறகளில் வலரயறுக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 
 

கூடுதல் இரத்த மாதிரி ஏன் மதளவப்படுகிறது? 

உங்கள் சிகிசல்சக்காக பசய்யெ்ெடும் யசாதலனகளுடன் ஒெ்பிடும்யொது, ஆராய்சச்ியில் பவவ்யவறு 

மாதிரி தரத் யதலவகள் உள்ளன. குறிெ்ொக, ஒரு ஆய்வில் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் அலனத்து மாதிரிகளும் 

ஒயர மாதிரியாக பசயலாக்கெ்ெட்டது என்ெது முக்கியம்.  

யசகரிெ்பு, யொக்குவரத்து மற்றும் யசமிெ்பு ஆகியலவ இரத்த மாதிரியின் தரத்லத ொதிக்கின்றன. 

கூடுதல் இரத்த யசகரிெ்புக்கு நன்றி, இந்த பசயல்முலறகள் தரெ்ெடுத்தெ்ெடட்ு 

ஆவணெ்ெடுத்தெ்ெடலாம். இந்த தர உத்தரவாதம் மற்றும் யசமிெ்ெகம் திரவ ெயயாயெங்க் பெரன்ில் 

உறுதி பசய்யெ்ெடட்ுள்ளது. இது திரவ ெயயாயெங்க் பெரல்ன ெல்யவறு ஆராய்சச்ி திட்டங்களுக்கு ஒயர 

மாதிரியான மற்றும் சீரான தரத்தின் மாதிரிகலள வழங்க உதவுகிறது. 
 

கூடுதல் தகவல் (உயரம் / எளட / இனம்) ஏன் மதளவப்படுகிறது? 

உங்கள் இரத்த மாதிரி ஆராய்சச்ிக்கு மிகவும் மதிெ்புமிக்கது. ஏற்கனயவ உள்ள சுகாதாரத் தரவுகளுடன் 

கூடுதலாக, மாதிரிகலள வலகெ்ெடுத்த கூடுதல் தகவல் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. இந்த வழியில், 

உங்கள் மாதிரியானது அந்த ஆராய்சச்ித் திட்டங்களுக்குக் கிலடக்கும்ெடி பசய்யலாம், அலவ 

அதிலிருந்து மிகெ்பெரிய ெலலனெ் பெறலாம். 
 

இரத்தம் எப்மபாது எடுக்கப்படுகிறது? 

நீங்கள் மருத்துவமலனயில் தங்கியிருெ்ெதன் ஒரு ெகுதியாக இரத்தம் எடுத்துக்பகாள்ளெ்ெடும். நீங்கள் 

குறிெ்ொக ெயயாயெங்க் இரத்தம் எடுெ்ெதற்கு அலழக்கெ்ெடமாட்டீரக்ள். 
 

பமயாமபங்க் என்றால் என்ன? 

ெயயாயெங்க் என்று அலழக்கெ்ெடுெவற்றில், ஆய்வுகளின் பின்னணியில் அல்லது பொதுவாக 

ஆராய்சச்ிக்காக உருவாக்கெ்ெட்ட மாதிரிகள் யசகரிக்கெ்ெடுகின்றன. யசமிக்கெ்ெட்ட ஒவ்பவாரு 

மாதிரிக்கும், மாதிரி மற்றும் நன்பகாலடயாளர ்ெற்றிய தரவுகள் யசமிக்கெ்ெடும். 
 

திரவ பமயாமபங்க் சபரன்ின் மநாக்கம் என்ன? 

சமீெ வருடங்களில், மாதிரிகள் பெரும்ொலும் தனிெ்ெட்ட ஆய்வுகளுக்காக யசகரிக்கெ்ெடுகின்றன. 

எனயவ யசாதலன ொடங்களில் இருந்து மதிெ்புமிக்க பொருடக்ள் ஒரு குறிெ்பிட்ட குழு 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு மடட்ுயம கிலடத்தது. திரவ ெயயா யெங்க் பெரன்் நிறுவெ்ெட்டதன் மூலம், 

மாதிரிகள் யசகரிக்கெ்ெடட்ு ெல்யவறு ஆராய்சச்ி திட்டங்களுக்கு கிலடக்கச ்பசய்ய யவண்டும். இது 

ஆராய்சச்ிக்கான தனிெ்ெட்ட மாதிரிகளின் ெயலன அதிகரிக்கிறது மற்றும் மருத்துவ 

ஆராய்சச்ிக்கான பசலலவக் குலறக்கிறது. 
 

திரவ பமயா மபங்க் சபரன்் பற்றி மமலும் தகவளல எங்மக காைலாம்? 

திரவ ெயயாயெங்க் பெரன்் (எல்பிபி) இன்பசல் குழுமத்லதச ்யசரந்்தது. எல்பிபி ஆனது குறிெ்ொக 

உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்சச்ிலய நிலலயாக ஊக்குவிெ்ெதற்காகவும், சரவ்யதச தரத்தின்ெடி சிறந்த 

தரத்தில் யநாயாளிகளின் மாதிரிகலள வழங்குவதன் மூலம் அலத ஆதரிக்கவும் அலமக்கெ்ெட்டது. 

மனித மருத்துவத்தில் கணிெ்பு, தடுெ்பு, யநாய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிசல்சலய யமம்ெடுத்துவயத 

இதன் யநாக்கம். கூடுதலாக, யசகரிக்கெ்ெட்ட மாதிரிகள் மற்றும் தரவுகள் யநாய்கலளெ் 

புரிந்துபகாள்வதற்கான அடிெ்ெலட வழிமுலறகலள ஆராய்சச்ி பசய்யவும் ெயன்ெடுத்தெ்ெடலாம். 

 

நீங்கள் திரவ ெயயாயெங்க் பெரன்் ெற்றி யமலும் அறிய விரும்பினால், எங்கள் இலணயதளத்லத 

www.biobankbern.ch ொரல்வயிடவும் 
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