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Düz yazıyla: Cocugunuzun ismi

Düz yazıyla: Ebeveynin ismi/ yasal koruyucu ve Cocukla ilgili iliskisi

Tarih, En az bir ebeveyn/yasal vasinin imzasi

Düz yazıyla: Bilgilendiren doktorun ismi

Tarih, bilgilendiren doktorun imzası Muayenehanenin kaşesi 

Fr1daplus’un bütün çalışanlarının yanı sıra katılımcı çocuk ve aile hekimlerinin gizlilik yükümlülüğüne tabi olduğunu ve veri 
gizliliğine uymakla yükümlü olduğunu biliyorum. Bunun yanında verilerimin takma isim kullanılarak, yani adım belirtilme-
den bilimsel amaçlarla kullanılmasını kabul ediyorum. Bu araştırmaların sonuçlarının olası yayınlanması durumunda da 
benim ve Cocugumun ismi anılmayacaktır.

Fr1daplus in Bayern ’e katılım için Rıza Beyanı
„Tip 1 Diyabet: Erken teşhis; erken iyi tedavi“

Fr1daplus in Bayern’e katılımla ilgili bilgilendirme formunu aldım ve okudum. Burada tarif edilen ve önerilen adacık otoanti-
kor görüntüleme araştırmasının yanı sıra hareket tarzıyla ilgili sorular sorma ya da sunulan telefonla danışmanlıktan yarar-
lanma fırsatı buldum. Bana sorularım ve düşünmem için yeterince zaman tanındı. Katılmamam durumunda herhangi bir 
olumsuzluk yaşamayacağımı biliyorum.

Cocugumun Fr1daplus’a katılımı istediğim zaman, bir neden belirtmeden bırakabilirim. 

Bu formu imzalayarak Fr1daplus’a katılım onayımı veriyorum.
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SARS-CoV-2 Koronavirüsüne karsi antikor testini kabul ediyorum.

SARS-CoV-2 Koronavirüsüne karsi antikor testini kabul etmiyorum.

SARS-CoV-2 koronavirüsüne karşı ek antikor testi onayı 
Kan hacmi yeterli olması durumunda, çocuğunuzun kan örneğini koronavirüs antikorlarının varlığı açısından da test edebilir 
ve çocuk doktorunuza sonuç hakkında bilgi verebiliriz. Bu antikorlarin tespiti, cocugunuzun ve muhtemelen evinizde yasayan 
diger insanlarin  bu korona virüsüyle enfekte olup olmadigi hakkinda bilgi saglar. 

Bavyera’da Fr1daplus Araştırması
Tip 1 diyabet: Erken teşhis; erken iyi tedavi

Tip 1 diyabet gelişimi ile ilgili ileride yapılacak araştırmalar için geri kalan kan örneğinin saklanmasına izin veriyorum.

Tip 1 diyabet gelişimi ile ilgili ileride yapılacak araştırmalar için geri kalan kan örneğinin saklanmasına izin vermiyorum.

Kalan kan örneğini, tip 1 diyabet gelişimi ile ilgili gelecekteki çalışmalar için saklama izni (arka sayfadaki bilgilere bakın)



Tip 1 diyabet gelişimi ile ilgili ileride yapılacak araştırmalar için geri kalan kan örneğini 
saklama izni
 
Fr1daplus çerçevesinde çocuğunuzdan sizin izninizle kan alınacaktır. Bu kan örneği büyük oranda adacık otoanti-
koru belirlemek için gerekmektedir. Zaman zaman ölçümden sonra birkaç µl artık kan kaldığı olmaktadır. Bu izin 
onayınızla kan örneği Klinikum rechts der Isar der Universität München Diyabet araştırma grubunun ve Institut 
für Diabetesforschung, Helmholtz Zentrum München kurumlarının “Numune bankasında” muhafaza edilebilir ve 
gelecekteki araştırma projeleri için kullanılabilir.

Bunlar, gelecekte tip 1 diyabetin nedenleri veya tetikleyicileri, hastalığın nasıl önlenebileceği veya tedavi edilebi-
leceği gibi tip 1 diyabet hakkında sorularla ilgilenecek araştırma projeleridir.

Biyolojik örneklerin numune bankasında depolanması için özel koruma önlemleri alınmaktadır. Çocuğunuzun kan 
numunesi bizim tarafımızdan numune bankasına gönderilmeden önce numuneye bir numara verilir. Çocuğunuzun 
ismi ya da adresi gibi kişisel bilgileri numune bankasına gönderilmez. Böylece ne numune bankasının çalışanları 
çocuğunuzun ismini bilir, ne de bu bilgiler üçüncü kişilere aktarılabilir. 

Kan örnekleri sadece araştırma amaçlı kullanılacaktır. Kan numuneleri ticari amaçlı kullanım için iletilmesi kesinlik-
le söz konusu değildir.

Çocuğunuzun kanının numune bankasında depolanmasına onay verirseniz, kararınızdan istediğiniz zaman cayabilir 
ve numunenin numune bankasından çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun kan numunesinin depolanmasına onay vermeseniz de çocuğunuz Fr1daplus’a katılabilir.
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Bavyera’da Fr1daplus Araştırması
Tip 1 diyabet: Erken teşhis; erken iyi tedavi

Dieses Formblatt soll ausschließlich als Übersetzungshilfe dienen.
Bitte füllen Sie die deutschsprachige Einwilligungserklärung aus. Vielen Dank!


