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िस��नािट बाल अ�ताल मेिडकल से�र (CINCINNATI CHILDREN’S HOSPITAL MEDICAL CENTER) 
बाँकी त�ु भ�ारण खुलासा 

 
तपाईं/तपाईंको ब�ाले त�ु िनकािलने ��िनकल जाँच वा प्रिक्रया गद�  �नु�न्छ भने, तपाईं/तपाईंको ब�ाको बाँकी त�ु नमूना(ह�) 
अिनि�त �पमा रा� सिकन्छ। यो त�ु नमूनामा ��िनकल जाँचह� दोहोर्याउन आव�क �ने वा नयाँ ��िनकल जाँचह� गन� 
आव�क �ने अवस्थामा बाँकी त�ुका नमूनाह� रा�े मानक ��िनकल अ�ास हो। 
 
तपाईं/तपाईंको ब�ाको बाँकी रहेको त�ुका नमूनाह�ले हामीलाई रोगह� िनदान गन�, उपचार गन� र रोकथाम गन�को लािग म�त 
गन� औषिध प�ा लगाउन सिकन्छ। क�ीमा तीन मिहना पिछ, यी भ�ार ग�रएका त�ुका नमूना(ह�) िस��नाटी बाल अ�तालको 
िड�भर टूगेदर बायोब�क (Cincinnati Children’s Discover Together Biobank) �ारा सम�य ग�रएको पिहचान नग�रएको 
अनुस�ानको लािग प्रयोग गन� सिकन्छ। “पिहचान नग�रएको” भ�ाले तपाईं/तपाईंको ब�ाको ���गत प�रचायकह� – ज�ै नाम 
वा ज� िमित- अनुस�ानमा प्रयोग ग�रएका त�ुका नमुना(ह�)मा संल� ग�रनेछैन हो। 

तपाईं/तपाईंको ब�ाको बाँकी रहेको त�ु नमूना(ह�) ���गत प�रचायक र/वा जेनेिट�ह� संल� भएको अनुस�ान अ�यनको 
लािग यो� �न्छ भने, तपाईंलाई अनुस�ानमा अ�यन र तपाईं/तपाईंको ब�ाको स�ािवत सहभािगता बारे छलफल गन�को लािग 
स�क�  गन� सिकन्छ।   
 
तपाईंले अनुस�ानको लािग प्रयोग ग�रने तपाईं/तपाईंको ब�ाको त�ुका नमूनाह� छोड्न स�ु�न्छ। कृपया कुनै पिन प्र� वा बािहर 
िन�नको लािग िन�मा बार�ार सोिधने प्र�ह� हेनुहोस् वा 513-803-7107 वा DiscoverTogetherBiobank@cchmc.org 
स�क�  गनु�होस्।  

 
बार�ार सोिधने प्र�ह� 

 
त�ुका नमूना के हो?  एक त�ुको नमूनामा छालाको टुक्रा वा कलेजो ज�ा केही अ�को टुक्रा पिन �न सक्छ। जीिवत ���बाट 
त�ुको टुक्रा िलँदा, यसलाई बायो�ी भिनन्छ। बायो�ीह�ले रोगह� भएको, हानी वा सीमा प�ा लगाउन िचिक�क र 
अनुस�ानकता�ह�लाई म�त गन� सक्छ। 
 
िस��नाटी बाल अ�तालले बाँकी रहेको त�ुका नमूनाह� िकन भ�ार गछ�? बाँकी रहेका त�ुह� त�ु(ह�) मा 
��िनकल जाँच फे�र गन� आव�क �ने वा नयाँ ��िनकल जाँच गन� आव�क �ने अवस्थाको लािग भ�ार ग�रन्छ। िबरामीबाट 
त�ुको अक� टुक्रा िलनुभ�ा, भ�ार ग�रएको त�ु जाँचको लािग प्रयोग गन� सिकन्छ। तपाईं/तपाईंको ब�ाको बाँकी रहेको त�ु 
भ�ार ग�रएतापिन, �हाँ तपाईं/तपाईंको ब�ाको ��िनकल �ाहारको भागको �पमा तपाईं/तपाईंको ब�ालाई फे�र त�ु स�लन 
गन� आव�क �न सक्छ भ�े मौका छ। क�ीमा तीन मिहना पिछ, भ�ार ग�रएका त�ु नमूनाह� �ीकृत अनुस�ानको लािग 
प्रयोग गन� सिकन्छ।  
 
मैले मेरो/मेरो ब�ाको त�ु भ�ार गरेर छोड्न सक्छु? स�ु��। यो ��िनकल जाँच दोहोर्याउनको लािग आव�क �ने 
अवस्थामा बाँकी रहेको त�ुह� भ�ार ग�रने मानद� ��िनकल अ�ास हो। तपाईं तपाईं/तपाईंको ब�ाको त�ु नमूनामा गन� 
अनुस�ान गन� नचाहनुभएको भनी हामीलाई स�क�  गन� र भ� स�ु�न्छ।  
 
मेरो/मेरो ब�ाको नमूनामा क�ो प्रकारको अनुस�ान गन� सिकन्छ? नमूनाह� रोगका हानीह�, रोगह� �ने त�रका र कसरी 
रोगह�को उिचत उपचार गन� बारे अझै राम्रोसँग बुिझको लािग अ�यन गन� ज�ा धेरै प्रकारका अनुस�ानमा प्रयोग गन� सिकन्छन्।  
 
बायोब�क अनुस�ान िकन मह�पूण� छ? बायोब�कह� वै�ािनकह�लाई दु्रत र थप प्रभावकारी �पमा खोजह� गन�को लािग 
सहयोग गछ� । अनुस�ान सहभागीह�लाई भना� गन�को लािग धेरै समय िलनु भ�ा, ितनीह� उहाँको अनुस�ान अ�यन उिचत 
गराउने बायोब�कबाट नमूनाह�को अनुरोध गन� स�ु�न्छ। उदाहरणको लािग, उहाँह�ले 12-वष�-पूरानो प्रकार 1 को मधुमेह 
अ�यन गन� वा दुल�भ रोगबारे अ�यन गन� चाहनु�न्छ भने, उहाँह� बायोब�कबाट ती नमूनाह�को लािग दु्रत र सरल त�रकाले सो� 
स�ु�न्छ। 
 
िड�भर टूगेदर बायोब�क भनेको के हो? िड�भर टूगेदर बायोब�क भनेको िस��नाटी बाल अ�तालको अनुस�ान बायोब�क 
हो। "बायो" भनेको जीवन हो। जीविव�ानको सोचाइ अनुसार, जीवनको अ�यन कुन हो। "ब�क" भनेको ब�मू� व�ुह� रा�े 
सुरि�त र संरि�त ग�रएका स्थान हो। �सकारण, एक बायोब�क भनेको "जीवनको ब�क" हो। िड�भर टूगेदर बायोब�कभनेको हामीले 
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हाम्रो अनुस�ान ब�मू� - नमूनाह� (रगत, थुक, त�ुह�) र उ� नमूनाह�मा जाने जानकारी- रा�े सुरि�त ठाउँ हो जसकारण 
हाम्रा अनुस�ानकता� र उनीह�का सहकता�ह�ले रोगह�को लािग उपचार गन� वा िनको गन� कुराह� प�ा लगाउन यी नमूना र 
डाटामा काम गन� स�ु�न्छ। तपाईं/तपाईंको ब�ालाई िड�भर टूगेदर बायोब�कबारे प्र�ह� छन् भने, तपाईं 513-803-7107  मा 
स�क�  गन� वा DiscoverTogetherBiobank@cchmc.org मा जान स�ु�न्छ।  
 
मेरो/मेरो ब�ाको बाँकी रहेको ��िनकल त�ु नमूना कम स�ािलत भएको छ भने, अनुस�ानकता�ह�लाई निदएको त�ु 
हो? बाँकी रहेको त�ु नमूना किह�ै पिन नस�को लािग हामीले हाम्रो स�ो प्रयास गन�छौ. त�ु नमूना कम स�ािलत भएको छ 
भने, हामी सामा�तया अनुस�ानको लािग यो नमूना बाँड्ने छैनौ ंर अ��ानकता�को आव�कता पूरा गन� िविभ� नमूना प�ा 
लगाउनको लािग प्रयास गन�छौ।ं  
  
मैले यो खुलासा पढेर अनुस�ान अ�यनह�को लािग सहमित िददैछु? हामी तपाईंलाई तपाईं/तपाईंको ब�ाको बाँकी रहेको 
नमूनाह� भ�ार गन� र गैर-प�रिचत अनुस�ानको लािग प्रयोग गन� सिकन्छ भनी सूिचत गद�छौ।ं केही अ�यनह� ितनीह� संल� 
ग�रएको पिहचान गन� सिकने जानकारी वा जेनेिटक/जेनोिमक जाँचको लािग सोिधने तपाईं/तपाईंको ब�ाको बाँकी रहेको नमूनाह� 
प्रयोग गन� सोध्नु�न्छ भने, हामीले तपाईं �ो अ�यनमा सहभागी �न िदइने सहमितमा सहमित गनु��न्छ भने हेन�को लािग तपाईंलाई 
स�क�  गन� प्रयास गन� सक्छौ।ं तपाईं िसनिसनाटी बालबािलकाकोमा �नु�न्छ भने, हामीले फोन, इमेल, मेल वा केही अवस्थाह�मा 
���माफ� त तपाईंलाई स�क�  गन� प्रयास गन� सक्छौ ंहामीले तपाईंलाई तपाईं/तपाईंको ब�ाको सहमित प्रा� गन�को लािग स�क�  
गछ� र तपाईंले/तपाईंको ब�ाले "नाई" भ�ु �� भने, हामीले �ो अ�यनको लािग तपाईं/तपाईंको ब�ाको बाँकी रहेको त�ु नमूना 
प्रयोग गन�छैनौ।ं तपाईं अनुस�ानको लािग "नाई" भ�ु�न्छ भने, यसले तपाईं/तपाईंको ब�ाको �ाहार िसनिसनाटी बालबािलकाकोमा 
प्रभाव पन�छैन्।  
 
"गैर-प�रिचत" अनुस�ान भनेको के हो? गैर-प�रिचत अनुस�ानको अथ� नाम, ठेगाना र अपोइ�मे�ह�/प्रिक्रयाह�को िमित 
ज�ा ���गत प�रचायकह� उहाँको अनुस�ान प्र�ह�को जवाफ िदनको लािग अनुस�ानकता�ह�लाई उपल� गराइएका 
जानकारीसँग समावेश ग�रएको छैन भ�े हो। �ा� बीमा पोट�िबिलटी तथा उ�रदािय ऐन (HIPAA) प�रचायकह�को पूरा सूचीको 
लािग, Discover Together Biobank www.cincinnatichildrens.org/dtbiobank-tissuedisclosure मा जानुहोस्। 
 
 िसनिसनाटी बालबािलकाले मेरो/मेरो ब�ाको त�ु नमूनाह� किह�ै बेच्नु�नेछ? होइन, िसनिसनाटी बालबािलकाले 
तपाईं/तपाईंको ब�ाको त�ु नमूनाह� पैसाको लािग सिजलैसँग किह�ै पिन िविनमय गनु��नेछैन्। य�िप, िसनिसनाटी 
बालबािलकामा अनुस�ानकता�ह�ले अनुस�ान प�रयोजनाका उ�े�ह� पूरा गन�को लािग िसनिसनाटी बालबािलकाको बािहरी 
सहयोगीसँग नमूनाह� साझा गन� स�ु�न्छ र िसनिसनाटी बालबािलकालाई नमूनाह� स्थाना�रण गन� कय�को लािग वा यसको 
अनुस�ान सहकाय�को लागतह�को लािग भु�ान गन� सिकन्छ। िसनिसनाटी बालबािलकाको सहयोगीह� िव�िव�ालय वा अक� 
अ�तालमा काम गन� स�ु�न्छ वा उहाँह� लागूपदाथ�को क�नी ज�ो नाफामु�ख क�नीमा काम गन� स�ु�न्छ।  िसनिसनाटी 
बालबािलका अनुस�ानकता�ले नाफामु�ख क�नीह�मा अनुस�ानकता�ह�सँग नमूनाह� साझा गदा�, ती क�नीह�ले नयाँ 
लागूपदाथ� वा िचिक�ा उपचारह� िवकास गन� नमूनाह� प्रयोग गनु��नेछ र नयाँ उ�ादनह� िवकास गरेकोबाट नाफा प्रा� गन� 
स�ु�न्छ।  किहलेकाही,ँ शैि�क सहकाय�ह�ले नयाँ उ�ादन िनम्�ाउँन सक्छ र िसनिसनाटी बालबािलका वा यसको शैि�क 
सहयोगीह�ले नाफा प्रा� गन� स�ु�न्छ।   
  
िसनिसनाटी बालबािलकाले यी नमूनाह�मा गरेको अनुस�ानबाट किह�ै पैसा प्रा� गनु��न्छ? हो, खोजह� नयाँ उ�ादन 
िनम्�ाउँने यी नमूनाह�बाट बनाउन सिकन्छ यो स�व छ – ज�ै नयाँ औषिधह�। यिद यो �न्छ भने, िसनिसनाटी बालबािलकाले यी 
नयाँ औषिधह� वा उपचारह�बाट पैसा प्रा� गन� स�ु�न्छ। साथै, नमूनाह� अनुस�ान प�रयोजना स�ालन गन�को लािग बािहरी 
सहयोगीह�सँग साझा ग�रन्छ भने, बािहरी सहयोगीह�ले अनुस�ान स�ालन गन� हाम्रो लागतह�को लािग िसनिसनाटी 
बालबािलकालाई भु�ान गन� सक्छ।  प्रा� ग�रएको पैसा िसनिसनाटी बालबािलकाको ल� समथ�न गन�को लािग प्रयोग ग�रन्छ, 
�सैले थप बालबािलकाको �ाहार गन� सिकन्छ र हाम्रो अनुस�ानकता�ह�ले मह�पूण� खोजह� गरी जारी गन� स�ु�न्छ। यिद 
तपाईंको/तपाईको ब�ाको नमूनामा ग�रएको अनुस�ानले नयाँ उ�ादन िनम्�ाउँछ भने, तपाईंलाई भ�ान ग�रनेछैन्। 
 
यिद अनुस�ान मेरो/मेरो ब�ाको नमूनाह�मा ग�रन्छ भने मलाई िकन र कसरी स�क�  ग�रन्छ?  अनुस�ानकता�ह�ले 
जेनेिटक/जेनोिमक जाँच वा पिहचाह गन� सिकने जानकारी समावेश गन� अनुस�ानको लािग तपाईं/तपाईंको ब�ाको त�ु नमूनाह� 
प्रयोग गन�को लािग सोिधन्छ भने, तपाईं इ�ुक �नु�न्छ भने, तपाईंलाई प�रयोजनाबारे ज�को लािग र तपाईंको सहमित प्रदान गन� 
स�क�  गन� सिकन्छ। तपाईंलाई फोन, मेल, इमेल वा िस��नाटी बाल अ�तालमा ��� �पमा प�ँच गरी स�क�  गन� सिकन्छ। यो 
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अवस्थामा, यिद तपाईंले प्रोजे�मा सहभागी �ने सहमित जनाउन चाहनु�� भने, तपाईं/तपाईंको ब�ाको नमूनाह� उ� प्रोजे�मा 
प्रयोग ग�रनेछैन।  
 
मैले मेरो/मेरो ब�ाको बाँकी त�ुको नमूना बारे प्र�, सरोकारह� वा अनुस�ानबाट बािहर िन�न कसलाई स�क�  गरौ?ं 
तपाईंले 513-803-7107 वा DiscoverTogetherBiobank@cchmc.org मा स�क�  गन� स�ु�न्छ।  
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