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Yardımınızla Avrupa'ya yeni gelen insanlara
sağlanan HIV hizmetlerini geliştirebiliriz
Avrupa'da yaşayan göçmenlerin karşılaştığı sağlık hizmeti bariyerleri
hakkında bilgi edinmek için bu çalışmamıza katılmanızı rica ediyoruz.
Katılmadan önce bu çalışmanın neden yapıldığını anlamanız önemlidir.
Lütfen biraz zaman ayırın ve aşağıdaki bilgileri okuyun. Lütfen
anlamadığınız veya endişe ettiğiniz bir husus varsa bize sorun. Katılmak
isteyip istemediğinize karar vermek için kendinize bir süre ayırın.

aMASE Hakkında...
Dünyanın her yerinden insanlar Avrupa'da sağlık hizmetleri almaktadır.
Dışarıdan gelen kişiler genelde HIV hizmetlerine çok hasta olduklarında
yönelmektedirler ve bu durum sağlıkları açısından çok kötüdür. Bazı
insanların cinsel sağlık ve HIV hizmetlerine daha erken
başvurmamasının nedenini anlamak için bu anketi gerçekleştiriyoruz.
Bu bilgilerle Avrupa'da sağlık hizmeti alan insanların aldığı hizmetleri
geliştirme imkanımız olacaktır.

Sıkça sorulan sorular
Bu araştırmayı kim yapıyor?
Bu araştırma Avrupa Birliği arafından finanse edilmektedir. University
College London ve İspanya Institute of Health Carlos III araştırmacıları
tarafından yürütülmektedir. Proje ve tüm verilerden sorumlu kişiler Dr.
Fiona Burns ve Dr. Julia del Amo'dur. Bu çalışma için etik onay Londra
Bentham Araştırma Etiği Komitesi’nden alınmıştır.

Neden ben seçildim?
Bize sağlık hizmetleriyle ve deneyimleriyle ilgili bilgi verecek doğduğu
ülke dışında yaşayan kişilere ihtiyacımız var, böylece neyin iyi, neyin
kötü ve neyin geliştirilebilir olduğunu bilebileceğiz. 18 yaşından
büyükseniz düşünceleriniz bir değişim yaratabilir.
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Katılmak zorunda mıyım?
Burada yer almak isteyip istemediğiniz tamamen size bağlıdır. Eğer
katılmaya karar verirseniz bu bilgileri yazdırarak saklayabilirsiniz.
Başlangıçta katılmayı kabul ettiğinize dair işaretlemeniz gereken bir
kutuyla karşılaşacaksınız. Fikrinizi değiştirirseniz anketi istediğiniz
zaman kapatabilirsiniz.
Ne yapmam gerekiyor?
Katılım sağlık hizmetleriyle ilgili anketi doldurmanızı içermektedir. Size
kişisel sorular da sorulacaktır (örneğin: cinsel eğilim, enjeksiyonlu
uyuşturucu kullanımı). Anketin tamamlanması 15-20 dakika sürecektir.
Bazı sorular oldukça kişiseldir. Gerçekten yanıtlamak istemediğiniz
soruları veya yanıtlayamayacağınızı düşündüğünüz soruları boş
bırakabilirsiniz.
Bu araştırmaya katılımım gizli tutulacak mı?
Evet. Tüm bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Ankette kimliğinizle ilgili
hiçbir soru bulunmamaktadır, bu sayede cevaplarınız tanınabilir
olmayacaktır. Verdiğiniz tüm yanıtlar anonimdir ve güvende
tutulacaktır.
Bu çalışmanın sonuçlarına ne olacak?
Sonuçlar Avrupa' daki tüm göçmen toplulukları, NHS ve sizin
topluluğunuzun sağlığı ve refahına adanmış kuruluşlarla paylaşılacaktır.
Ayrıca akademik dergilerde yayınlanmak üzere kaleme alınacaklardır.
Eğer ilgileniyorsanız, araştırma ekibinde sonuçların fotokopileri mevcut
olacaktır.
Ya bir sorun çıkarsa?
Herhangi bir endişeniz veya sorunuz olursa ilk olarak Ms. Ibidun Fakoya
ile iletişime geçmelisiniz, sorularınızı yanıtlamak için elinden geleni
yapacaktır. İletişim bilgileri bu bilgi broşürünün sonunda mevcuttur.
Eğer bir konudan memnun değilseniz ve bu konuda resmi bir şikayette
bulunmak istiyorsanız, aşağıdaki numaradan Araştırma Yönetim Sponsoru
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olan University College London ile iletişime geçebilirsiniz: 020 7380 9937, bilgi
referansı 11/0237. Tüm iletişim güvenilir yollarla yapılacaktır.

Daha fazla bilgi
Bedava bilgi, tavsiye, destek veya sadece bu araştırma ile ilgili
konularda biriyle konuşmak için, araştırma ekibine e-posta gönderebilir
veya aşağıdaki kuruluşlardan herhangi biri ile iletişime geçebilirsiniz:
:http://www.amase.eu/wp/organisations/

Bu araştırmada yer almaya vakit ayırdığınız için
çok teşekkür ederiz
Bu çalışmayla ilgili daha fazla bilgi almak için iletişim detayları
Dr. Fiona Burns (0203 108 2078) • Ms. Ibidun Fakoya (0203 108 2078)
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