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          Tìm người tham gia khảo sát! 
 

Xin bạn hãy giúp chúng tôi cải thiện an toàn thực phẩm. 

 

 

Bệnh Zoonosen là các chứng bệnh do động vật có thể lây sang cho người. Việc này diễn ra do tiếp xúc trực tiếp với 

động vật hoặc tiêu thụ thực phẩm động vật nhiễm khuẩn. Trong những năm gần đây, các chứng bệnh này ngày càng 

có ý nghĩa to lớn trên khắp thế giới. Nguyên nhân của việc này là do các chuỗi thực phẩm toàn cầu, những thay đổi 
trong chăn nuôi gia súc và du lịch quanh thế giới. 

Thông qua khảo sát này, chúng tôi muốn nâng cao kiến thức về việc truyền nhiễm qua động vật, cải thiện việc chữa trị 
cho các bệnh nhân và nắm được quá trình lây bệnh Nguyên nhân của việc. 

Viện đánh giá nguy cơ  (BfR) 

Khoa an toàn sinh học 
Phó Giáo sư Dr. Sascha Al Dahouk 

Diedersdorfer Weg 1 

12277 Berlin 

Bệnh zoonosen và an toàn thực phẩm theo các chuỗi hàng hóa toàn cầu* 

*do Bộ giáo dục và nghiên cứu (BMBF) tài trợ 



 

Bạn có thể là đối tượng tham gia khảo sát, nếu bạn: 

 Ít nhất tròn 18 tuổi, 

 Không bị sốt, nôn hay tiêu chảy ít nhất 10 ngày trước khi tham gia 
 Là người Đức, người Thổ Nhĩ Kì, người Nga hoặc người Việt Nam. 

Ẩn danh: 

Việc tham gia nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện và không có bất cứ ảnh hưởng gì đến sức khỏe y tế của bạn. 

Những thông tin bạn cung cấp sẽ được thay thế bằng mã số, nên danh tính của bạn sẽ được bảo mật. 

Để thực hiện được khảo sát này, chúng tôi cần: 

 Bạn trả lời bản câu hỏi 

o Thông tin về các thói quen dinh dưỡng – du lịch cũng như về việc tiếp xúc với động vật của bạn  

o Tiền sử bệnh lý của bạn 

 Lấy máu để xét nghiệm máu (khoảng 40 ml) 

Ưu điểm đối với bạn: 

 Nếu muốn, bạn sẽ nhận được  những dữ liệu về huyết thanh của bạn đối với các mầm bệnh khác nhau có 
thể lây từ động vật sang bạn nếu chúng liên quan tới chữa trị hoặc bệnh lý.  

 Có thể giúp bạn nâng cao kiến thức về việc lây bệnh qua động vật và cải thiện việc chữa trị cho các bệnh 
nhân mắc phải trong tương lai. 

 
 

Liên hệ tham gia khảo sát 

Dr. Sabrina Janßen (030/8445 4840), Email: zooglow@charite.de 

Dr. Ides Boone (030/18412 2270) 

 

 


