
አድራሻ፡- ገርጂ ከካዲስኮ ሆስፒታል 150 ሜትር ወደ መብራት ሀይል 
በሚወስደው መንገድ ከጃፌየስ ህንፃ ፊትለፊት 

Address: The lab is located in Gerji area, 150m from 
Kadsiko Hospital or the sunshine apartments towards 
Mebrat-Hayle or EELPA in front of JAFYS bldg. 

“Your DNA: your health”

“ዘረመልዎ፤ ጤናዎ”

ዲኤንኤ ወይም ዘረመል የጤና መረጃ እንደያዘ ያዉቃሉ?

WWW.mrc-et.COM

“MRC-ET offers DNA based diagonstic
 tests for a varity of genetic based 

diseases, conditions and syndromes 
using the MLPA technology developed 

by MRC-Holland.”

ኤም አር ሲ-ኢት አድቫንስድ ላብራቶሪ በ ዲኤንኤ ወይም ዘረመል 

ናሙና ላይ የተመሰረተ ምርመራ በማድረግ ከዉልደት በፊት 

ወይም በኋላ በዘረመል መዛባት ከትውልድ ወደ ትውልድ 

ሊወራረሱ የሚችሉ የጤና ችግሮችን ያሳውቃል፣ 

የተሟላ የላብራቶሪ አገልግሎቶችንም ይሰጣል፡፡ 

DNA BASED DIAGNOSTICS

WWW.mrc-et.COM

ለበለጠ መረጃ፡-

• የህክምና ባለሙያዎትን መጠየቅ

• www.mrc-et.com የተባለዉን ድህረ ገጽ መጎብኘት 

• MRC-ET ADVANCED LABORATORYን በስልክ  ቁጥር   
....0116394118 /0910678594 ደዉሎ ማነጋገር ይቻላል

አብረዉ የሚወለዱ፣ 
በተፈጥሮ የሚመጡ እና 
በብዛት  ያልተለመዱ 
በሽታዎች የምዝገባ 
አገልግሎት 

ምንነቱ ፣ ጥቅሞቹ እና 
የእርስዎ አማራጮች



www.mrc-et.com

   አብረዉ የሚወለዱ/በተፈጥሮ 
   የሚመጡ በሽታዎች

ከ20 ህጻናት መካከል አንዱ እንደ ላንቃ  መሰንጠቅ፣ ስፒና 
ባይፊዳ ወይም ዳዉን ሲንድሮም ካሉ የሰዉነት አካል 
መጉደል/መባዛት/መዛባት እንዲሁም  የሰዉነት አካልና የአእምሮ 
እድገት ዉስንነትን  የሚያስከትሉ የጤና እክሎች ጋር አብሮ 
ይወለዳል፡፡ እነዚህ ችግሮች አንዳንድ ጊዜ አብረዉ የሚወለዱ 
የጤና እክሎች ወይም በተፈጥሮ የሚመጡ በሽታዎች ተብለዉ 
ይጠራሉ። አንዳንድ አብረዉ የሚወለዱ/በተፈጥሮ የሚመጡ 
የጤና እክሎች በእርግዝና ወቅት ሊታወቁ ይችላሉ፤ አንዳንዶቹ 
በዉልደት ጊዜ ሌሎቹ ደግሞ ህጻኑ እያደገ ሲሄድ ብቻ 
የሚታወቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

   በብዛት ያልተለመዱ 
   በሽታዎች

በብዛት ያልተለመዱ በሽታዎች በብዛት ያልተለመዱ 
እንደመሆናቸዉ መጠን የሚያጠቁት ከአጠቃላይ ማህበረሰቡ 
አንጻር ጥቂት ሰዎችን ብቻ ሲሆን በሽታዎቹ 
ለመመርመር፣ለማከም/ለመከላከል አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ። 
አንድ በሽታ በብዛት የማይከሰት የሚባለዉ ቢያንስ ከ 2000 
ሰዎች መካከል በአንድ ሰው  ላይ ሲከሰት ብቻ ነዉ። በብዛት 
ያልተለመዱ በሽታዎች አንድ ላይ ሲሆኑ በብዛት ያልተለመዱ 
አይሆኑም። ከ 17 ሰዎች አንዱ በህይወት ዘመኑ አንድ ወቅት 
ላይ ከእነዚህ ያልተለመዱ በሽታዎች በአንዱ ይያዛል። ለምሳሌ 
በዩናይትድ ኪንግደም ይህ መጠን 3.5 ሚሊዮን ሰዎችን 
ያመለክታል።

    አብረዉ የሚወለዱ/በተፈጥሮ የሚመጡ እና በብዛት
   ያልተለመዱ በሽታዎች ምዝገባ

እርስዎ ወይም ልጅዎ አብረዉ የሚወለዱ/በተፈጥሮ የሚመጡ 
አሊያም በብዛት  ያልተለመዱ በሽታዎች እንዳለብዎት ከተጠረጠረ 
ወይም ከተረጋገጠ መረጃዎት ወደ ምዝገባ አገልግሎቱ 
ይተላለፋል።
ይህ መረጃ ስምዎትን፣ አድራሻዎትን፣ እድሜዎትን፣ጾታዎትን 
እንዲሁም ያደረጉትን ምርመራና ህክምና የሚገልጸዉን መረጃ 
ያጠቃልላል።
የተሟላ መረጃ ለማግኘት የእርስዎን/ የልጅዎትን ሌሎች የጤና 
መረጃዎች ልናያይዝ እንዲሁም መረጃዎትን የእርስዎን/የልጅዎትን 
ጤና የሚንከባከቡ ሀኪሞች/ ነርሶች ሊመለከቱት ይችላሉ። 

   አብረዉ የሚወለዱ/በተፈጥሮ የሚመጡ እና በብዛት    
   ያልተለመዱ በሽታዎችን የተመለከቱ መረጃዎችን
   ማሰባሰብ ያሉት ጥቅሞች፦

•   ብዛቱን ለማወቅና በመጠኑ ላይ ያለዉን ለዉጥ ለመከታተል

•     አብረዉ የሚወለዱ/በተፈጥሮ የሚመጡ እና በብዛት
        ያልተለመዱ  በሽታዎች በተመለከተ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ
        እና የበሽታዎቹን መንስኤ፣ ህክምና እና መከላከል
       የሚቻልባቸዉን መንገዶች በተመለከተ የሚደረጉ ምርምሮችን
       ለማገዝ

•     ታካሚዎችንና ተንከባካቢዎቹን ከበሽታቸዉ ወይም ሁኔታቸዉ
        ጋር ተያያዥነት ያላቸዉ ጠቃሚ መረጃ በመስጠት መርዳት

•    የህክምና ባለሙያዎች የህክምና ተግባራቸዉን ለማከናወንና
        ስራቸዉን ለማሻሻል የሚረዱ ጠቃሚ መረጃዎችን ለመስጠት

•    የቅድመ ወሊድ እና የህፃናት ጤና ክትትልን ለመቆጣጠርና 
       ለመገምገም

አብረዉ የሚወለዱ/በተፈጥሮ የሚመጡ እና በብዛት  ያልተለመዱ 
በሽታዎች የምዝገባ አገልግሎት ተመዝግቦ የሚገኘዉ መረጃ 
በሽታዎቹን ለማከምና ለመከላከል ይረዳናል፡፡ ለእርስዎ ቀጥተኛ 
ጥቅም ባይኖረዉም ወደፊት ሌሎች ታካሚዎችንና ቤተሰቦቻቸዉን 

ለመርዳት ይጠቅማል፡፡ ምን ያህል ሰዎች በተፈጥሮ ከሚመጡ 
በሽታዎች ጋር አብረዉ እንደተወለዱና በብዛት ባልተለመዱ 
በሽታዎች  የተያዙ ሰዎችን ቁጥር ማወቅ የሚቻልበት ብቸኛ 
መንገድ ምዝገባ ነዉ፡፡    

    መረጃዉን የሚያየዉ ማን ነዉ

ግላዊ መረጃዎችን በማየት ረገድ በጣም ጥብቅ የሆኑ 
መመሪያዎች አሉ፡፡ የእርስዎም ሆነ የልጅዎ መረጃ 
እርስዎን/ልጅዎን ለሚያክመዉ የጤና ቡድን እና በምዝገባ 
አገልግሎቱ ዉስጥ ለሚሰሩ ብቻ ክፍት ይሆናል፡፡ 
የእርስዎን ማንነት የሚገልፀዉ መረጃ ጥቅም ላይ የሚዉለዉ 
የእርስዎን ፈቃድ ባገኙ ወይም ህጋዊና የሥነ- ምግባር ፈቃድ 
ባላቸዉ የምርምር ባለሙያዎች ብቻ ይሆናል፡፡

   መረጃ ሚስጥራዊ ነዉ

የግል መረጃዎት ግላዊነቱና ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ መሆኑን 
ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነዉ። የምዝገባ አገልግሎቱ የመረጃ 
ጥበቃና ግላዊነትን በተመለከተ ህጋዊ የሆነ ግልጽና ጥብቅ 
ፖሊሲ ይጠቀማል። 

ስለ እርስዎ የመዘገብነዉን መረጃ ማየት ከፈለጉ ለሀኪምዎት 
ልንሰጠዉ እና ሊያሳይዎት ይችላል።

     የእርስዎን/ የልጅዎን መረጃ ከመዝገቡ ላይ
      ማስወገድ

ለቀጣዩ ትዉልድ አገልግሎቶችን ለማቀድና ለማሻሻል እንዲቻል 
ሁሉም ሰዉ በምዝገባዉ መካተት እንደሚፈልግ ተስፋ 
እናደርጋለን። ያም ቢሆን ከፈለጉ በማንኛዉም ሰአት መረጃዎት 
በሙሉ ከመዝገቡ ላይ እንዲወገድልዎት መጠየቅ ይችላሉ። 
ይህም በሚደረግልዎት ህክምናና እንክብካቤ ላይ ምንም 
ተጽዕኖ አያመጣም።

ይህ በራሪ ፁሑፍ አብረዉ የሚወለዱ፣ 
በተፈጥሮ የሚመጡ እና በብዛት  
ያልተለመዱ በሽታዎች ጋር የተያያዙ 
መረጃዎች የሚመዘገቡት ለምን እንደሆነ፣ 
መረጃዉ ጥቅም ላይ የሚዉለዉ እንዴት 
እንደሆነ እንዲሁም በፈለጉበት ጊዜ 
መረጃዎትን ማየት ወይም ከመዝገቡ ላይ 
እንዲወጣልዎት ማድረግ የሚችሉት እንዴት 
እንደሆነ  ያብራራል፡፡


