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கட்டி (புற்று) 
ந�ோயகளைப் 
பதிவு செய்வது 
பற்்றிய தக்வலகள் 
ந�ோயோளர்கள் மற்றும் அவர்களது 
பிரதி�ிதி்களின் அதி்கோரபூரவ த்கவல்கள் 
ததோடரபோன துண்டுப் பிரசுரம். 

விரிவோன த்கவல்களள எமது இளையத் தளத்தில  

www.nkrs.ch, தெரமன், பிதரஞ்சு, இத்தோலிய மற்றும்  

ஆங்கில தமோழி்களில நமலதி்க விரிவோன ந�ோயோளி்களுக்கோன 

த்கவல்களில �ீங்கள் ்கோைலோம்.
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ெறி்ப்போனசதோரு சுகோதோர 
நெள்வக்கு உஙகள் பஙகைிப்பு 
தீங்கற்்ற ்கட்டி்கள், புற்று ந�ோயின் ஆரம்ப படி�ிளல்கள் மற்றும் 
புற்று ந�ோய்களின் சட்ட ரீதியோன பதிவு பற்்றறி இச் சறிறு பிரசுரம் 
உங்களுககு த்கவல்களள வழஙகு்கின்்றது. இது பரந்து பட்ட 
அளவிலோன சம்பவங்களள உள்ளடககு்கின்்றது. இச் சறிறு 
பிரசுரத்ளத �ஙீ்கள் ்கிளடக்கப் தபற்்றதும், உங்களுககு வீரியம் மிக்க 
(புற்று ந�ோயக) ்கட்டி இருப்பதோ்க இயலபோ்கநவ தபோருளோ்கோது!

புற்றுந�ோய பதிவோனது புற்று ந�ோளயப் பதிவு தசயவதற்்கோன 
கூட்டோட்சறி சட்டத்திற்்களமவோ்க நமற்த்கோள்ளப்படு்கின்்றது (புற்றுந�ோய 
பதிவுச் சட்டம், KRG). இச் சட்டத்தின் பிர்கோரம் மருத்துவர்கள், 
மருத்துவமளன்கள் மற்றும் ஆயவு கூடங்கள் ்கட்டி (புற்று) ந�ோய்கள் 
கு்றறித்த த்கவல்களளப் தபோறுப்போன புற்றுந�ோய பதிநவட்டுககு அனுப்ப 
நவண்டும். புற்றுந�ோய பதிவு எவவோறு தசயலபடு்கி்றது என்பளதப் 
பற்்றறியும், உங்கள் தசோந்தத் தரவு்களளப் போரளவயிடுவதற்கும், பதிவு 
தசயவளத ஆட்நசபிப்பதற்குமோன உங்கள் உரிளமளயப் பற்்றறியும் 
இஙகு �ோம் உங்களுககு த்கவல தரு்கின்ந்றோம். 

மோ�ில புற்றுந�ோய பதிநவடு்கள் மற்றும் சறிறுவர புற்றுந�ோய 
பதிநவட்டு �ிளலயங்கள் மூலம் ்கட்டி (புற்று) ந�ோய்கள் பற்்றறிய 
த்கவல்கள் நச்கரிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு தசயயப்படு்கின்்றன. 
நமற்படி தரவு்கள் பின்னர நதசறிய புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயம் 
மற்றும் சறிறுவர புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயங்களினோல 
ததோகுக்கப்பட்டு ததோடரந்து தசயலோக்கப்படு்கி்றது.

உஙகள் தரவுகள் ஏன் பதிவு 
செயயப்படுகின்்ன? 
உங்கள் தரவு்கள் மூலம் ந�ோயவோயப்பட்ட அளனத்து 
�ி்கழ்வு்களளயும் சோத்தியமோனவளர முழுளமயோ்க பதிவு தசயவதற்கு 
�ஙீ்கள் முக்கிய பங்களிப்ளப �லகு்கின்்றரீ்கள். ச்கலருககுமோன 
பரோமரிப்ளப நமம்படுத்தவும், ந�ோய்களளப் புரிந்து த்கோள்ளவும், 
அவற்ள்ற எதிரத்துப் நபோரோடவும் இளவ உதவு்கின்்றன. 
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தக்வல பற்்றி 
உஙகளுக்ககுள்ை 
உரிளை: எள்வ பதிவு 
செயயப்படுகின்்ன?
மோ�ில புற்றுந�ோய பதிநவடு்கள் மற்றும் சறிறுவர புற்றுந�ோய 
பதிநவட்டு �ிளலயங்கள் தனி�பர மற்றும் ந�ோய பற்்றறிய 
த்கவல்களள நச்கரிக்கின்்றன. பின்வரும் வள்கயோன த்கவல்கள் 
நச்கரிக்கப்படு்கின்்றன:

 y தனி�பர பற்்றறிய த்கவல்கள் (உதோரைம்: தபயர, மு்கவரி, பி்றந்த 

தி்கதி, AHV-எண்)

 y ்கட்டி (புற்று) ந�ோய பற்்றறிய த்கவல்கள் (உதோரைம்: ்கட்டி (புற்று) 
யின் வள்க மற்றும் அதன் பரவல, இதுவளரயோன சறி்கிச்ளச, 
ந�ோயின் நபோககு)

மோரப்கம், தபருஙகுடல அலலது புநரோஸடோட்டோ (புற்றுந�ோய) 
்கட்டி்கள் மற்றும் 20 வயதுககுட்பட்ட சறிறுவர்கள் மற்றும் இளவயதினர 
ததோடரபோ்க நமலும் பல த்கவல்கள் நச்கரிக்கப்படு்கின்்றன.

இத் தரவு்கள் தவளிப்பு்றப் பட்டியல்களுடன் (மருத்துவமளன 
பட்டியல்கள், குடியிருப்போளர்களின் பட்டியல்கள், நபோன்்றன) 
ஒப்பிடுவதன் மூலம் புதியன நசரக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படு்கின்்றன.

கு்றிப்பு:  
சம்பந்தப்பட்ட புற்றுந�ோய பதிநவடு நதசறிய புற்றுந�ோய பதிவு 
அலுவல்கத்திற்கு தரவு்களள அனுப்புவதற்கு முன், உங்களது 
அந�்க தனிப்பட்ட த்கவல்கள் (தபயர, மு்கவரி, சரியோன பி்றந்த 
தி்கதி, AHV-எண் ) அ்கற்்றப்படு்கின்்றன.

 1.
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தரவுகளை போரப்பதற்கோன 
உஙகள் உரிளை: உஙகள் 
செோநதத் தரவுகளை நீஙகள் 
இவ்வோறு அணுகலோம்
உங்கள் ச�ொந்தத் ்தரவு்களை நீங்கள் புற்றுந�ொய் 
ப்திநேட்டில் எந்த ந�ரத்்திலும் பொர்க்கலொம். 

உங்கள் தரவு்களள போரக்க விரும்பினோல, உங்கள் மோ�ிலத்தில 
உள்ள புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயத்துடன் ததோடரபு த்கோள்ளவும். 
குழந்ளத்கள் மற்றும் இளம் பருவத்தினருக்கோன தரவு்களளப் 
போரப்பதற்கு, சறிறுவர புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயத்துடன் 

(www.kinderkrebsregister.ch) ததோடரபு த்கோள்ளவும்.

ஆட்நெபளன ைனு 
செய்வதற்கோன உஙகள் 
உரிளை
உங்கள் ்தரவு்கள் ப்திவு ச�ய்்யபபடுேள்த நீங்கள் 
ேிரும்பேில்ளலச்யனில், நீங்கள் எந ந�ரத்்திலும் 
எழுத்துருேில் ஆட்ந�பளன மனு ச�ய்்யலொம். ஒரு 
ஆட்ந�பளன மனு ேொழ�ொள் பூரொ்கவும் எனபதுடன 
சுேிட்�ரலொநது முழுேதும் இது ச�ல்லுபடி்யொகும். 
எந்த ந�ரத்்திலும் நீங்கள் ஆட்ந�பளன மனுளேத் 
்திரும்பப சபற முடியும். 

புற்றுந�ோய பதிநவட்டிலிருந்து அ்றறிவிப்பு ்கிளடத்த மூன்று 
மோதங்களுககுள் ஆட்நசபளன மனு நமற்த்கோள்ளப்படும் பட்ச்சத்தில, 
தரவு்கள் பதிவு தசயயப்படமோட்டோது என்பதுடன் அளவ அழிக்கப்படும். 
புற்றுந�ோய பதிநவட்டிலிருந்து அ்றறிவிப்பு ்கிளடத்த மூன்று மோதங்களுககுப் 
பின் ஆட்நசபளன மனு நமற்த்கோள்ளப்பட்டோல, தனிப்பட்ட த்கவல்கள் 
உடனடியோ்க �கீ்கப்படும். ந�ோய பற்்றறிய த்கவல்கள் பதிநவட்டில இருககும்.

 2.

 3.

https://www.kinderkrebsregister.ch/
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யோநரோ ஒருவர ஆட்நசபளன மனுளவ தசயததோ்க பதிவு 
தசயயப்பட்டுள்ளததனில, இவ ஆட்நசபளன மனு 
நமற்த்கோள்ளப்பட்ட ்கைப்தபோழுதிலிருந்து நமலதி்க 
தரவு்கள் எதுவும் பதிவு தசயயப்பட மோட்டோது. 

ஆட்நெபளன ைனுள்வ இவ்வோறு 
நீஙகள் செயயலோம்:

1. மோ�ில புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயம், சறிறுவர 
புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயம் அலலது நதசறிய 
புற்றுந�ோய பதிவு அலுவல்கம் ஆ்கியவற்்றறிலிருந்து 
ஆட்நசபளனப் படிவத்திற்கு விண்ைப்பிக்கவும் அலலது 

பதிவி்றக்கம் தசயயவும்: www.nkrs.ch/downloads.

2. இப் படிவத்ளத பூரத்தி தசயது அதில ள்கதயோப்பமிடுங்கள்.

3. இப் படிவத்ளத மோ�ில புற்றுந�ோய பதிநவட்டு 
�ிளலயத்துககு அலலது சறிறுவர புற்று ந�ோய பதிநவட்டு 
�ிளலயத்துககு அனுப்புங்கள்.

உங்கள் ஆட்நசபளன மனுளவ �ீங்கள் �ியோயப்படுத்த 
நவண்டியதிலளல. �ீங்கள் புற்றுந�ோய பதிநவட்டு 
�ிளலயத்திலிருந்து எழுத்துருவிலோன உறுதிப்படுத்தளலப் 
தபற்றுக த்கோள்வீர்கள்.

மோ�ில புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயம் மற்றும் சறிறுவர 
புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயம் ஆ்கியவற்்றறின் மு்கவரி்களள 

்கழீ்வரும் எமது இளையத்தளம்: www.nkrs.ch/krebsregister 

மற்றும் Widerspruchsformular இலிருந்து தபற்றுக த்கோள்ளுங்கள்.

கு்றிப்பு:  
உங்கள் குடும்பப் தபயர மற்றும் முதல தபயர, மு்கவரி, 
பி்றந்த நததி, ்கோப்பீட்டு எண், தி்கதி மற்றும் உங்கள் 
ள்கதயோப்பம் ஆ்கியவற்ள்றக கு்றறிப்பிட்டு ஆட்நசபளன 
மனுவுககு �ீங்கள் ஒரு ்கடிதம் கூட எழுதலோம்.

www.nkrs.ch/downloads
http://www.nkrs.ch/downloads
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இவ்வோறு தரவுகள் 
போதுகோக்கப்படுகின்்ன
்தரவு்கள் பொது்கொபபு மற்றும் ்தரவு்கள் ப்யனபொடு 
�ட்டரீ்தி்யொ்க ்கட்டுபபடுத்்தபபடு்கிறன. 
புற்றுந�ொய் ப்திவுச் �ட்டம் மற்றும் 
சுேிட்�ரலொந்தில் ச�ல்லுபடி்யொகும் பிற 
�ட்டங்கள் மற்றும் ஒழுஙகுேி்தி்கைின 
ந்தளே்களை அடிபபளட்யொ்க்க ச்கொணடந்த 
புற்றுந�ொய் ப்திவு்கள் ஆகும். புள்ைிேிபர 
ச�்யலொ்க்கம் மற்றும் ப்யனபொடு எனபன 
ஆரொய்ச்�சி ந�ொ்க்கங்களு்க்கொன ச்தைிேொன 
ேி்திமுளற்களு்ககுட்பட்டது.

உஙகள் தரவுகள் இவ்வோறு போதுகோக்கப்படுகி்ன:

 y தரவு்கள் சுவிட்சரலோந்தில தனித்தனியோ்கவும் போது்கோப்போ்கவும் 
மின்னணு அளமப்பு்களில நசமித்து ளவக்கப்படு்கி்றன.

 y தரவு்களுடன் பைியோற்றும் அளனத்து �பர்களும் 
இர்கசறியக்கோப்ளப நபணுவதற்கு சட்டரீதியோ்க ்கடளமப்பட்டுள்ளனர.

 y தரவு்களள ளவத்திருககும் அளனவரும் விநசட தரவு்கள் 
போது்கோப்பு மற்றும் போது்கோப்புக த்கோள்ள்க்களளப் பின்பற்்ற 
்கடளமப்பட்டுள்ளனர.

 y ஏளனய �பர்கள் மற்றும் �ிறுவனங்கள் நபோன்்றன இத் 
த்கவல்களள அணு்க முடியோது - உதோரைமோ்க நவளல 
வழஙகு�ர அலலது மருத்துவக ்கோப்புறுதி �ிறுவனங்கள்.

 y தனிப்பட்ட �பர்களளப் பற்்றறி எந்த த்கவல்களும் எடுக்க முடியோத 
வள்கயில தபோதுமக்களுக்கோன த்கவல்கள் எப்நபோதும் 
தசயலோக்கப்படு்கி்றது.

 y அனுமதி சமரப்பிக்கப்பட்டோல மட்டுநம ஆரோச்சறியோளர்கள் 
தரவு்களள தபறு்கின்்றனர. அனுமதி சமரபிக்கப்படோத பட்சத்தில, 
அ�ோமநதயமோ்க மட்டுநம அவர்கள் தரவு்களளப் தபறு்கின்்றனர.

நமலும், புற்றுந�ோய பதிநவட்டில அவசறியமற்்ற த்கவல்கள் 
உடனடியோ்க அழிக்கப்பட நவண்டும். அதோவது திட்டவட்டமோன 
பயன்போட்டிளனக த்கோண்ட தரவு்கள் மட்டுநம பதிவு 
தசயயப்படு்கின்்றன.
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நீஙகள் துலலியைோன 
தக்வலகளை 
அ்றிநது சகோள்ை 
்விரும்புகின்றீரகைோ?
நதசறிய புற்றுந�ோய பதிவு �ிளலயம் என்பது புற்றுந�ோய பதிவு 
ததோடரபோன அளனத்து ந்கள்வி்களுககும் உங்கள் உரிளம்களளப் 
பயன்படுத்தி ஒத்துளழப்பு �லகும் உங்கள் ததோடரபு 
ளமயமோகும். சறிறுவர்கள் மற்றும் இளவயதினரின் புற்றுந�ோய 
பதிவு ததோடரபோன அளனத்து ந்கள்வி்களுககும் குழந்ளதப் 
பருவ புற்றுந�ோய பதிநவடு உங்கள் ததோடரபு ளமயமோகும். 
மோ�ில புற்றுந�ோய பதிநவடு மற்றும் குழந்ளத்கள் புற்றுந�ோய 
பதிநவட்டின் மு்கவரி்களள www.nkrs.ch/krebsregister 
என்்ற இளையதளத்தில �ீங்கள் ்கோைலோம்.

நதெறிய புற்றுந�ோய பதிவு �ிளலயம்

இளையத்தளம்: www.nkrs.ch
மின்னஞ்சல: info@nkrs.ch
ததோளலநபசறி: +41 44 634 53 74

ெறிறு்வர புற்றுந�ோய பதிந்வடு

இளையத்தளம்: www.kinderkrebsregister.ch
மின்னஞ்சல: kinderkrebsregister@ispm.unibe.ch
ததோளலநபசறி: +41 31 631 48 61

www.nkrs.ch
www.kinderkrebsregister.ch
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பதிப்பகம்
பதிபபபாசிரியர்

நதசறிய புற்று ந�ோய பதிவு �ிளலயம் நம/போ. புற்றுந�ோய 
தபருந்ததோற்று மற்றும் புற்று ந�ோய பதிவுக்கோன நதசறிய 

அ்றக்கட்டளள ்கலவி �ிறுவனம் [Nationale Krebsregistrierungsstelle
(NKRS) c/o Stiftung Nationales Institut für Krebsepidemiologie  
und -registrierung (NICER)]
நம/போ. புற்றுந�ோய தபருந்ததோற்று மற்றும் புற்று ந�ோய 
பதிவுக்கோன நதசறிய அ்றக்கட்டளள ்கலவி �ிறுவனம் 

Hirschengraben 82, 8001 சூரிச், சுவிற்சரலோந்து

சறிறுவர புற்று ந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயம் (Kinderkrebsregister)
Mittelstrasse 43, 3012 நபரன், சுவிற்சரலோந்து

வெளியீட்டு கபாலபபகுதி

யூன் 2022

தள அமைபபு

moxi ltd., Biel

வைபாழிப பதிபபுகள்

இந்த தவளியீடு தெரமன், பிரஞ்சு, இத்தோலிய தமோழி, நரோமன்ஷ், ஆங்கிலம், அலநபனிய தமோழி, 

அரபு, நபோலந்து தமோழி, நபோரத்துந்கய தமோழி, ரஷிய தமோழி, தசரபிய தமோழி, குநரோஷிய தமோழி, 

ஸபோனிய தமோழி, தமிழ், துருக்கிய தமோழி, இலகு தெரமன், இலகு பிரஞ்சு மற்றும் இலகு இத்தோலிய 

தமோழி்களில ்கிளடக்கின்்றது.

இப் பிரசுரத்தின் விளக்கோமோனததோரு பதிப்பு தெரமன், பிரஞ்சு, இத்தோலிய தமோழி மற்றும் 

ஆங்கிலத்தில உள்ளது.

வோஙகுவதற்்கோன ந்கோரிகள்க (ஓரடர) மற்றும் பதிவி்றக்கம்: பின்வரும் இளைப்பு → www.nkrs.ch/
bestellung வழியோ்க migesplus.ch ஓரடர தசயயும் தளத்தில தவளியீடு்களள �ீங்கள் அணு்கலோம்.

ந�பாயபாளியின் தகெலகமளத் தயபாரித்து வசயலபடுத்துெதில எைக்கு ஆதரெளித்து உதெிய 

பின்ெரும் �ிறுெனஙகளின் ஊழியர்களுக்கு எைது இதயபூர்ெைபான �ன்்ி:

நதசறிய புற்றுந�ோய பதிவு �ிளலயம் (Nationale Krebsregistrierungsstelle), சறிறுவர புற்று ந�ோய 

பதிநவட்டு �ிளலயம், (Kinderkrebsregister), மோ�ில புற்றுந�ோய பதிநவட்டு �ிளலயம் (die kantonalen 
Krebsregister), மத்திய கூட்டோட்சறி அரச சு்கோதோர அலுவல்கம் (Bundesamt für Gesundheit BAG), மத்திய 

கூட்டோட்சறி அரச புள்ளிவிவர அலுவல்கம் (Bundesamt für Statistik BFS), மோ�ில ளவத்திய அத்தியட்ச்கர 

மோ�ோடு (Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektoren, GDK), சுவிஸ மருத்துவர ஒன்்றறியம் (Verbindung 
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH), சுவிஸ குடும்ப மற்றும் சறிறுவர மருத்துவ ஒன்்றறியம் எம் எப் ஏ 

(mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz), H+ சுவிஸ �ோட்டு மருத்துவமளன்கள் (H+ Die Spitäler der Schweiz), 
புற்று ந�ோயகத்கதிரோன ஒஙந்கோசுயிஸ ஒன்்றறியம் (Schweizerische Vereinigung gegen Krebs Oncosuisse), 
சு்கோதோரத் துள்றயில தரோதரத்ளத �ிரவ்கிககும் சுவிஸ சமூ்கம் (Schweizerische Gesellschaft für Quali-
tätsmanagement im Gesundheitswesen sQmh), சுவிஸ புற்று ந�ோய ஒன்்றறியம் (Krebsliga Schweiz) , சுவிஸ 

ந�ோயோளர ஒன்்றறிய அ்றக்கட்டளள �ிளலயம் (Schweizerische Stiftung Patientenorganisation, SPO), 
சுவிஸ ந�ோயோளர �ிளலயங்களின் தளலளமச் சங்கம் (Dachverband schweizerischer Patientenstellen).

www.nkrs.ch/bestellung
www.nkrs.ch/bestellung
https://www.migesplus.ch/

