
 

           Araştırma çalışmasına katılımcılar aranıyor! 
 

Besin maddelerinin güvenliğini iyileştirebilmemiz için, bize yardımcı olun. 

 

 

Zoonozlar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklardır. Bulaşma, hayvanlarla temas veya hastalık 

patojenlerinin bulaşmış olduğu hayvansal besin maddelerinin tüketilmesi yoluyla, gerçekleşir. Bu hastalıklar, son 

yıllarda tüm dünya genelinde daha büyük önem kazandı. Bunun nedeni, küresel besin maddesi tedarik zincirleri, 

hayvancılık alanındaki değişimler ve tüm dünya geneline yayılan turizm hareketleridir. 

Araştırma çalışmamız, zoonotik enfeksiyonlar hakkında daha derin bilgi sahibi olmamızı ve bu hastalıklara yakalanan 

hastaları daha iyi tedavi edebilmemizi ve kronik enfeksiyonları daha kapsamlı anlayabilmemizi sağlayacaktır. 

 

Berlin Üniversitesi Charité Tıp Fakültesi      Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) 
Benjamin Franklin Kampüsü (CBF)      Biyolojik Güvenlik Bölümü 
Tıbbi Klinik I, Enfeksiyon Hastalıkları      Özel Doçent Dr. Sascha Al Dahouk 
Prof. Dr. Thomas Schneider      Diedersdorfer Weg 1 
Hindenburgdamm 30       12277 Berlin 
12203 Berlin   

 

Küresel Tedarik Zincirleri Kapsamında 
Hayvanlardan İnsanlara Bulaşabilen Hastalıklar (Zoonoz) ve  

Besin Maddelerinin Güvenliği* 

* Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından finanse edilmektedir.  



 

Araştırma çalışmasına katılabilmeniz için: 

 En az 18 yaşında olmanız, 

 Katılım başvuru tarihinden en az 10 gün öncesine kadar, hiç bir ateşli enfeksiyon, ishal veya kusma 
rahatsızlığı geçirmemiş olmanız, 

 Türk, Alman, Rus veya Vietnam kökenli olmanız gerekiyor. 

 
Bilgilerin İsim Belirtilmeden Anonim Kalması: 

Araştırma çalışmasına katılım, istek ve onayınıza bağlıdır ve tıbbi bakımınız üzerinde hiç bir etkisi olmayacaktır.  

Tüm kişisel veri ve bilgilere kod numaraları verilecek ve bu sayede, tüm bilgiler isim belirtilmeden anonim şekilde 

kalacaktır. 

Bu araştırma çalışmasının uygulanabilmesi için, aşağıda belirtilenlerin sağlanması gerekiyor: 

 Anket sorularını yanıtlamanız: 

o Beslenme ve seyahat alışkanlıklarınızı ve hayvanlarla temas konusundaki bilgilerinizi, 
o Tıbbi geçmişinize ilişkin bilgilerinizi ve 

 Kan örneğinizi (yaklaşık 40 ml) vermeniz gerekiyor. 

Avantajlarınız: 

 Talep etmeniz halinde ve eğer çeşitli zoonoz patojenlerine ilişkin serolojik verilerinizde klinik veya patolojik 

unsurlar varsa, bu bilgiler size iletilecektir. 

 Araştırma çalışmamız, zoonotik enfeksiyonlar hakkında daha derin bilgi sahibi olmamızı ve bu hastalıklara 
yakalanan hastaları daha iyi tedavi edebilmemizi sağlayacaktır. 

 
Araştırma çalışmasına katılmak için, lütfen aşağıda belirtilen yetkililerle görüşün: 

Dr. Sabrina Janssen (030/8445 4840), E-mail: zooglow@charite.de 

Dr. Ides Boone (030/18412 2270) 

 

 


