
கட்டி ககோளோறுகளளப் 
பத ிவு செய்வது 
ெம்பந்தமோன தகவல்

ஏன் கட்டிக் ககோளோறுகள் சம்பந்தமோன 
தகவல் கசகர ிக்கப்படுக ிறது?

கட்டிக் ககோளோறுகள், அதோவது ப ுற்றுக�ோய் மற்றும் 
அதன் மு�்ததய � ிதைகள் குற ித்த தகவை் கேகர ிப்பது 
முக்க ியமோனது. அதவ இ�்தக் ககோளோறுகளுக்கோன 
பர ிகேோததனகள், ே ிக ிே்தே மற்றும் ப ின்-ததோடர்தை் 
ஆக ியவற்தற கமம்படுத்துவத ிை் பங்கோற்றுக ின்றன. 
கட்டிக் ககோளோறுகள் பற்ற ிய தகவதைப் பத ிவு தேய்வததக் 
கட்டுப்படுத்துவது ேம்ப�்தமோன ஒரு ேட்டத்தத ஜனவர ி 
2020 முதை் சுவ ிஸ்ைோ�்து �தடமுதறப்படுத்த ிய ுள்ளது. 
மருத்துவர் ப ுற்றுக�ோய் பத ிவகத்த ிற்கு உங்களது 
ககோளோறு குற ித்த ஒருே ிை தகவதை அனுப்ப கவண்டும் 
என்பதத இ�்தே் ேட்டம் வதரயறுக்க ிறது. ஒரு ப ுற்றுக�ோய் 
பத ிவகம் என்பது கட்டிக் ககோளோறுகள் பற்ற ிய அதனத்து 
முக்க ியமோன தகவலும் உள்ள ிடப்படும் ஒரு வ ிர ிதோதளப் 
கபோன்றதோகும்.

சுவ ிஸ்ைோ�்த ிை் ப ிரகதே அளவ ிைோன ப ுற்றுக�ோய் 
பத ிவகங்கள் மற்றும் குழ�்ததப்பருவ ப ுற்றுக�ோய்ப் 
பத ிவகங்கள் உள்ளன.

•  20 வயது அை்ைது அதற்கு அத ிகமோன வயதுள்ள 
வயதுவ�்கதோர ிதடகய கோணப்படும் கட்டிக் ககோளோறுகள் 
குற ித்த தகவை் ப ிரகதே ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகங்கள ிை் 
கேகர ிக்கப்படுக ின்றன.

•  குழ�்ததப்பருவ ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகங்கள் 
குழ�்ததகள் மற்றும் 20 வயதுக்கு உட்பட்ட வளர ிளம் 
பருவத்த ினர ிதடகய கோணப்படும் கட்டிக் ககோளோறுகள் 
ேம்ம�்தமோன தகவதை கேகர ிக்க ிறது.

கசகர ிக்கப்பட்ட தகவலலக் ககோண்டு 
என்ன கசய்யப்படுக ிறது?

கேகர ிக்கப்பட்ட தகவை்கள் கட்டிக் ககோளோறுகளுக்கு 
எத ிரோன கபோரோட்டத்த ிை் உதவுக ின்றன.

குழ�்ததப்பருவ ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் மற்றும் கதே ிய 
ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் சுவ ிஸ்ைோ�்து முழுவதும் 
கேகர ிக்கப்பட்ட தகவை்கதள மத ிப்போய்வு தேய்க ின்றன. 
உதோரணமோக, இது ப ின்வருவனவற்தற முடிவு தேய்யப் 
பயன்படுத்தப்படைோம்:

•  சுவ ிஸ்ைோ�்த ின் ஒரு குற ிப்ப ிட்ட பகுத ிய ிை் கட்டிக் 
ககோளோறுகள் அடிக்கடி ஏற்படுக ிறதோ என்பததப் போர்க்க,

•  ஒருே ிை கட்டிக் ககோளோறுகள் ஆண்டுகள் தேை்ைே்தேை்ை 
அத ிகர ிக்கைோம் அை்ைது குதறயைோம்,

•  ஒருே ிை மோற்றக் ககோளோறுகளும் ஏற்படைோம்.

இ�்த முடிவுகள் குற ித்த தகவதை சுவ ிஸ்ைோ�்து 
மக்களுக்கு குழ�்ததகள் ப ுற்றுக�ோய் பத ிவகமும் கதே ிய 
ப ுற்றுக�ோய் பத ிவக அலுவைகமும் வழங்கும். மருத்துவர்கள், 
ஆரோய்ே்ே ியோளர்கள் மற்றும் உதவுவதுதோன் கட்டிக் 
ககோளோறுகள் பற்ற ி அத ிகமோக ததர ி�்துதகோள்வோர்கள். 
ப ுற்றுக�ோயோை் கஷ்டப்படும் மக்களுக்கு உதவுவதுதோன் 
இதன் க�ோக்கமோகும். கட்டிக் ககோளோறுகள் பற்ற ிய தகவதை 
கேகர ிப்பது மற்றும் மத ிப்படீு தேய்வது இ�்த இைக்தக 
அதடவதற்கோன மற்றுதமோரு படியோகும். இ�்தத் தகவை் 
ப ின்வரும் ககள்வ ிகளுக்கு பத ிைள ிக்க உதவுக ிறது:

•  குணப்படுத்தும் வோய்ப்ப ுகதள அத ிகர ிக்க ப ுற்றுக�ோதய 
எவ்வோறு முன்கூட்டிகய கண்டற ிவது, அை்ைது

•  கட்டிக் ககோளோறுகளுக்கு எப்படி கமம்பட்ட முதறய ிை் 
ே ிக ிே்தே அள ிப்பது.

ப ுற்றுகநோய்ப் பத ிவகம் எந்த தகவலலக் 
ககோண்டிருக்கும்?

அ�்த �பதரப் பற்ற ி

•  உங்களது தபயர் / உங்களது முகவர ி /  
உங்களது ப ிற�்த த ிகத ி / உங்களது போை ினம் /  
உங்களது கோப்பட்ீடு எண் (AVH எண்)

இ�்த தகவை் உங்களது க�ோய்க்கோன ேர ியோன பத ிவ ிற்கு 
கததவப்படுக ிறது. இ�்த தகவை் அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னோை் 
அ�ோமகதயத் தகவைோக தபயர ிை ித்தன்தம (அதோவது அதடயோளம் கோண 
முடியோததோக) ஏதனன ிை் மத ிப்பட்ீடிற்கு அது அவே ியம ிை்தை.

கட்டிக் ககோளோறு பற்ற ி

•  உங்களுக்கு என்ன மோத ிர ியோன கட்டி உள்ளது,

•  எப்கபோது மற்றும் எப்படி அ�்த கட்டி கண்டற ியப்பட்டது.

ே ிக ிே்தேதயப் பற்ற ி

•  உங்களது கட்டிக் ககோளோறுக்கு எவ்வோறு ே ிக ிே்தே 
அள ிக்கப்படுக ிறது,

•  ே ிக ிே்தே துவங்கப்பட்ட த ிகத ி.

மோர்பக, சபருங்குடல், அல்லது ப்கரோஸ்கடட் கட்டிகள் 
குற ித்த கூடுதல் தகவல்
•  உங்களது குடும்பத்த ிை் ப ுற்றுக�ோய் ேம்பவங்கள் 

ஏற்பட்டுள்ளதோ,

•  அகத க�ரத்த ிை் உங்களுக்கு ஏதோவது மற்ற போத ிப்ப ுகள் 
உள்ளதோ.

குழந்ளதகள் மற்றும் வளர ிளம் பருவத்த ினருக்கோன 
(20 வயதுக்கும் குளறவோனவர்கள்) கூடுதல் தகவல்
•  அகத க�ரத்த ிை் குழ�்ததகள் மற்றும் வளர ிளம் 

பருவத்த ினருக்கு ஏதோவது மற்ற போத ிப்ப ுகள் உள்ளதோ.

•  ே ிக ிே்தே அள ிக்கப்பட்டதோ, ஆம் என்றோை் அவர்களுக்கு 
எப்கபோது எப்படித் ததோடர்�்து ே ிக ிே்தே வழங்கப்படும்,

•  ே ிக ிே்தேகளுக்கு என்ன பைன்கள் க ிதடத்துள்ளது 
(எ.கோ. குணமதடதை்),

•  கட்டிக் ககோளோறுகளுக்குப் ப ிறகு எ�்த பர ிகேோததனகள் 
�டத்தப்பட்டுள்ளன (எ.கோ. கட்டிக் ககோளோறுகள் மீண்டும் 
ஏற்பட்டுள்ளதோ அை்ைது ே ிக ிே்தேக்கு எத ிர்மதற  
வ ிதளவுகள் ஏற்பட்டுள்ளதோ என்பதத பர ிகேோத ிக்க).



இந்த தகவல் எப்படிப் 
போதுகோக்கப்படுக ிறது?

உங்கதளப் பற்ற ிய தகவதைப் தபற, கேம ித்து தவக்க 
மற்றும் தேயை்முதறப்படுத்த ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகங்கள் 
கடுதமயோன வ ித ிகதளப் ப ின்பற்றுக ின்றன. இ�்த 
கடுதமயோன வ ித ிகள் ப ுற்றுக�ோய் பத ிவகே் ேட்டத்த ிை் 
இடம்தபற்றுள்ளன. உதோரணமோக, இ�்த தகவை் 
எப்படி கேம ித்து தவக்கப்படுக ிறது, யோதரை்ைோம் இ�்த 
தகவதைப் பயன்படுத்தைோம் மற்றும் இ�்த தகவை் 
எப்கபோது �ீக்கப்படும் என்பதத இது கட்டுப்படுத்துக ிறது. 
மருத்துவக் கோப்பட்ீடு � ிறுவனங்கள் அை்ைது 
பண ியோளர்களுக்கு இ�்த தகவலுக்கோன அணுகை் 
க ிதடக்கப்தபறோது. தரவுப் போதுகோப்ப ு சுவ ிஸ்ைோ�்துக்கு 
தபோரு�்தக்கூடிய �தடமுதறகள் மற்றும் ேட்டங்கள ின்படி 
கட்டுப்படுத்தப்படுக ிறது.

ப ுற்றுகநோய்ப் பத ிவகத்த ில் நோன் எனது 
தகவலலப் போர்க்க முடியுமோ?

புற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ிை் உங்கதளப் பற்ற ி உள்ள 
அதனத்ததயும் �ீங்கள் போர்க்க முடியும். இததப் பற்ற ிய 
நுண்ணற ிவ ிதனப் தபறுவதற்கு, இதன் �தடமுதற 
குற ித்த தகவலுக்கு எழுத்துப்பூர்வமோன ககோர ிக்தகயுடன் 
ஒரு ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்ததத் ததோடர்ப ு தகோள்ளுங்கள்.

வயதுவ�்கதோதரப் தபோறுத்தவதர, �ீங்கள் வோழ்க ின்ற 
ப ிரகதேத்ததே் கேர்�்த ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் உங்களுக்கு 
தகவதை வழங்கும். உங்களது ப ிரகதேத்த ிற்கோன 
ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ின் முகவர ிதய �ீங்கள் 
இதணயத்த ிை் கண்டற ியைோம் (முகவர ிப் பட்டியை்):  
www.nkrs.ch/de/krebsregistrierung/krebsregister. கதே ிய 
ப ுற்றுக�ோய் பத ிவகமும் உங்களுக்கு ம ின்னஞ்ேை்  
மூைமோக nkrs@nicer.org அை்ைது ததோதைகபே ி மூைமோக  
044 634 53 74 உதவ முடியும்.

குழ�்ததகள் மற்றும் வளர ிளம் பருவத்த ினதரப்  
தபோறுத்தவதர, �ீங்கள் குழ�்ததப்பருவ ப ுற்றுக�ோய்ப்  
பத ிவகத்தத ம ின்னஞ்ேை் மூைமோக  
kinderkrebsregister@ispm.unibe.ch அை்ைது ததோதைகபே ி 
மூைமோக 031 631 56 70 ததோடர்ப ு தகோள்ளைோம்.

கோத்த ிருக்கும் கோலம் 

இ�்த தகவை் தககயட்டிதனப் தபற்ற ப ின் கோத்த ிருக்கும் 
கோைம் என்று குற ிப்ப ிடப்படுவது துவங்கும். கோத்த ிருக்கும் 
கோைம் என்பது கோத்த ிருக்க கவண்டிய கோைமோகும், இது 3 
மோதங்களுக்கு �ீடிக்கும். இது உங்களது வ ிவரங்கள் பத ிவு 
தேய்யப்படுவது குற ித்து �ீங்கள் சுகயட்தேயோக முடிவு தேய்ய 
உங்களுக்கு உதவுவதற்கோக வழங்கப்படுக ிறது.

உங்களது வ ிபரங்கள் பத ிவு 
கசய்யப்படுவதற்கு நீங்கள் 
ஒப்ப ுக்ககோள்க ிறீர்களோ?

அவ்வோதறன்றோை், �ீங்கள் எதுவும் தேய்யத் கததவய ிை்தை.

உங்களது வ ிபரங்கள் பத ிவு 
கசய்யப்படுவலத நீங்கள் 
ஒப்ப ுக்ககோள்க ிறீர்களோ?

உங்களது வ ிபரங்கள் பத ிவு தேய்யப்பட கவண்டோம் 
என்றோை், �ீங்கள் ஒரு ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ிற்கு 
எழுத்துப்பூர்வமோக தகவை் ததர ிவ ிக்க கவண்டும். �ீங்கள் 
ஒரு படிவத்ததப் பயன்படுத்தைோம் அததன உங்களது 
ப ிரகதே ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் அை்ைது குழ�்ததப்பருவ 
ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ிை் இரு�்து �ீங்கள் தபறைோம். 
�ீங்கள் அததப் பூர்த்த ி தேய்ய கவண்டும், தகதயோப்பம ிட்டு, 
ஒரு ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ிற்கு த ிரும்ப ி அனுப்ப கவண்டும். 
அதன் ப ின்னர் �ீங்கள் ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ிை் 
இரு�்து எழுத்துப்பூர்வ உறுத ிப்படுத்துததைப் தபறுவர்ீகள். 
அதன்ப ிறகு உங்களது தகவை் கேகர ிக்கப்பட மோட்டோது.

கோத்த ிருக்கும் கோைத்த ிை் �ீங்கள் எத ிர்ப்ப ு ததர ிவ ித்தோை், 
உங்களது வ ிபரங்கள் பத ிவு தேய்யப்பட மோட்டோது. �ீங்கள் 
ஒரு ப ி�்ததய ேமயத்த ிை்தோன் எத ிர்ப்ப ு ததர ிவ ிக்க ிறீர்கள் 
என்றோை், அதோவது கோத்த ிருக்கும் கோைம் முடிவதட�்த 
ப ின்னர் ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் ஏற்தகனகவ உங்களது 
வ ிவரங்கதளப் பத ிவு தேய்த ப ின்னர் ததர ிவ ித்தோை், 
ஒரு �பரோக உங்கதளப் பற்ற ி பத ிவு தேய்த அதனத்து 
தகவை்கதளயும் ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் உடனடியோக 
�ீக்க ிவ ிடும். உங்களது ககோளோறு ேம்ப�்தமோக வ ிவரங்கள் 
பத ிவகத்த ிை் இருக்கும். என ினும், மீதமுள்ள தகவை் 
யோருக்கு தேோ�்தமோனது என்று அ�்த �பதரக் கண்டுப ிடிக்க 
முடியோமை் கபோய்வ ிடும். இ�்த தருணத்த ிை ிரு�்து, இன ி 
உங்கதளப் பற்ற ி அை்ைது உங்களது ககோளோறு பற்ற ிய எ�்த 
கூடுதை் வ ிபரங்களும் பத ிவுதேய்யப்பட மோட்டோது.

�ீங்கள் எத ிர்ப்ப ு ததர ிவ ிப்பதோை் உங்களது கட்டிக் 
ககோளோறுக்கு ே ிக ிே்தே அள ிப்பத ிை் எ�்தவ ிதமோன 
தோக்கமும் ஏற்படோது. �ீங்கள் எப்கபோது கவண்டுமோனோலும் 
உங்களது மனதத மோற்ற ிக்தகோண்டு உங்களது 
எத ிர்ப்ப ிதன வ ிைக்க ிக் தகோள்ளைோம். கூடுதை் 
தகவலுக்கு தயவுதேய்து ஒரு ப ுற்றுக�ோய் பத ிவகத்ததத் 
ததோடர்ப ு தகோள்ளுங்கள்.

கட்டிக் ககோளோறுகலளப் பத ிவு கசய்வது 
குற ித்து கூடுதலோக நோன் எப்படித் 
கதர ிந்து ககோள்வது கமலும் எனக்கு 
ககள்வ ிகள் இருந்தோல் நோன் யோலரத் 
கதோடர்ப ு ககோள்வது?

கட்டிக் ககோளோறுகளளப் பத ிவ ு செய்வது 
குற ித்த கூடுதல் தகவல்களள ப ின்வரும் 
இளையதளங்கள ில் கோைலோம்
•  ப ிரகதே ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகங்களுதடயது  

(முகவர ிப் பட்டியை்):  
www.nkrs.ch/de/krebsregistrierung/krebsregister

•  குழ�்ததப்பருவ ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ினுதடயது: 
www.kinderkrebsregister.ch

•  கதே ிய ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகத்த ினுதடயது:  
www.nkrs.ch/de/krebsregistrierung

இவற்ளறப் பற்ற ிய ககள்வ ிகள்
•  குழ�்ததப்பருவ ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் (KiKR)
 ம ிட்தடை்ஸ்ட்ரோஸ் 43, CH-3012 தபர்ன்
 ம ின்னஞ்ேை் kinderkrebsregister@ispm.unibe.ch
 ததோதைகபே ி 031 631 56 70

வயதுவந்கதோர ிளடகய ப ுற்றுகநோய்க் ககோளோறுகள் 
ெம்பந்தமோன ககள்வ ிகள்
• கதே ிய ப ுற்றுக�ோய்ப் பத ிவகம் (NKRS)
 தெர்தஷன்க ிரோதமன் 82, CH-8001 சூர ிே்
 ம ின்னஞ்ேை் nkrs@nicer.org
 ததோதைகபே ி 044 634 53 74
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