பெரிய

ோர்களுக்கோன

நோர்யேஜி

ேிசோரணை

ன்

நீ ரிழிவு

யநோய்

ெதிேகத்தில்

ெதிவு

ெற்றி

ெதிேகத்தின் யநோக்கம்:

பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீரிழிவு யநோய் ெதிேகமோனது ஓர் யதசிய தர ெதிேகமோகும். நீரிழிவு

யநோயோளிகள் சிகிச்சச தரத்சத யமம்ெடுத்துேயத இதன் முதன்சம யநோக்கமோகும். இந்த ெதிேகம்
நீரிழிவு மற்றும் நீரிழிவு பதோடர்ெோன யநோய்கள் ெற்றி ஆய்வு அடிப்ெசடயின் ஒரு முக்கிய ெகுதிசய
உருேோக்கும். இந்த ெதிேகம் நோர்யேஜியயன் தகேல் ெோதுகோப்பு அசமப்ெோல் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டது.

பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீரிழிவு ெதிேகத்தில் ெதிவுபசய்தல் முற்றிலும் தன்னோர்ேமோனது
மற்றும்

இதற்கு

எழுத்து

ேடிே

அறிதளிக்கப்ெட்ட

என்னபேன்றோல்,

நீங்கள்

இதில்

உங்கணை ெற்றி

ெின்ேரும் ேிேரங்கள் ெதிேகத்தில் இருக்கும்:

ெதிவு

பசய்ேதற்கு

சகபயோப்ெம் இடயேண்டும் என்ெதோகும்.



ஒப்புதல்

முன்

யதசேப்ெடுகின்றது.
ஒப்புதல்

இதன்

அறிக்சகயில்

பெோருள்

கட்டோயம்

பெோதுேோன தகேல்கள்: பெயர், ெிறந்த யததி, முகேரி, ெோலினம் மற்றும் சிகிச்சச அளிக்கும்

மருத்துேர் பெயர். இந்த தனிப்ெட்ட ேிேரங்கள் சரியோனசே என்ெசத உறுதி பசய்ய யதசிய


ெதிேகம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.

உடல்நல/சுகோதோர தகேல்கள்: நீரிழிவு யநோயின் ேசக மற்றும் சிகிச்சசயளிக்கப்ெட்ட ேருடம்,

ஏயதனும் நீரிழிவு சங்கத்தின் உறுப்ெினர், ேருடோந்தர கட்டுப்ெோடு யசோதசனகளோன கண்ெோர்சே
யசோதித்தல் மற்றும்/அல்லது உடல்யநோய் மருத்துேர் யசோதசனகள், நீரிழிவு ெற்றிய ெயிற்சி,
நீரிழிவு
யமலும்,

சிக்கல்கள்,

உயரம்

மற்றும்

எசட,

நீரிழிவு

அல்லது

மற்றும்

சிறுநீர்

இதய

யநோய்க்கோன

யசோதசனக்கூடம் முடிவுகள் மற்றும் மருந்துகள் ெயன்ெோடு யெோன்றசேகளின் நிசல.
உங்களிடம்

கூடுதல்

இரத்த

ெரியசோதசன

ெரியசோதசன

ேழங்க

யகட்கப்ெடலோம். உதோரணமோக, நீங்கள் யசோதசனக்கோக மருத்துேர் இடத்திற்கு ேருசக அளிக்கும்யெோது
இசே யகட்கப்ெடலோம். இந்த ெரியசோதசனகள் ஆய்வு ெயயோ ேங்கி என்றசழக்கப்ெடும்

இடத்தில்

யசமிக்கப்ெடும் மற்றும் இதன் முடிவுகள் நீரிழிவு யநோய் ஆரோய்ச்சிக்கோக மட்டுயம ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.

இந்த தகேல்கள் உங்களுக்கு சிகிச்ணச அைிக்கும் மருத்துேரோல் பதோடர்ந்து (பெரும்ெோலும் ஆண்டு
யதோறும்) யசகரிக்கப்ெட்டு, அசே உங்கள் குறிப்யெட்டில் இருந்து பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன்
நீரிழிவு

ெதிேகத்திற்கு

ேழங்கப்ெடும்.

ெரிமோற்றம்

பெல்ஸ்

பசய்யப்ெடும்

பெர்பகன்

சுகோதோர

அல்லது

யநரடியோக

அறக்கட்டசள,

தரவுத்தளத்திற்கு

ெோக்லோண்ட்

தகேல்கள்

ெல்கசலக்கழக

மருத்துேமசன, இந்த தகேல் பசயலோக்கத்திற்கு பெோறுப்யெற்று, பசோந்தமோன தரவுதளத்சதயும் ெயயோ
ேங்கிசயயும் பகோண்டுள்ளது. தினசரி பசயலோக்கம்

NOKLUS1 -ற்கு நியமிக்கப்ெட்டுள்ளது.

இது பெர்பகன்-

னில் உள்ள ெரோல்ட்ஸ்ெிளோஸ் சடயயகோனல் மருத்துேமசனயுடன் இசணக்கப்ெட்டுள்ளது. தகேல்
பதோழில்நுட்ெத்தின் துசணயுடன் தகேல் ெரிமோற்றங்கள் பசய்யப்ெடுகின்றன. ஏயதனும் பதோடர்ெற்ற

அணுகல்களுக்கு எதிரோக இந்த தகேல்கள் ெோதுகோப்ெோக உள்ளதோ என்ெசதயும் உறுதி பசய்கின்றது.
ெல்யேறு ஆய்வு திட்டம் பதோடர்ெோன அல்லது தரவுத்தளத்தில் உள்ள தகேல்கள் முழுசமயோகவும்
சரியோனதோகவும்

உள்ளனேோ

ெதியேடுகளுடன்

பதோடர்பு

தரவுத்தளங்களில்

உள்ள

என்ெசத

நீரிழிவு

உறுதி

தகேல்கசள

பகோண்டு,

இது

பசய்ேதற்கும்,

எடுக்கக்கூடும்.

ெற்றிய

ஒரு

இசேகள்

பசய்தி

ஒவ்பேோரு
எங்கள்

இதர

பெோதுேோன

முசறயும்

இதர

இசணயத்தளத்தில்

(www.noklus.no) யெோடப்ெடும். தகேல்கள் எடுக்கப்ெடும் தளவுத்தளங்கள்: குழந்சதகளுக்கோன நீரிழிவு
ெதிேகம், நோர்யேஜியன் ெரிந்துசரக்கப்ெட்ட தரவுத்தளம், கல்லீரல் ெதிேகம், இருதய யநோய் ெதிேகம்,
மருத்துே ெிறப்புகள் தரவுத்தளம், புற்றுயநோய் ெதிேகம், இறப்பு கோரண தரவுத்தளம், கல்ேி தரவுத்தளம்,
யநோயற்ற தரவுத்தளம் மற்றும் நோர்யேஜியன் யநோயோளி தரவுத்தளம் (மருத்துேமசனயில் யசர்க்கப்ெட்ட
எல்லோ

யநோயோளிகளின்

தகேல்கள்

அல்லது

சிகிச்சசயளிக்கப்ெட்ட தகேல்களும் இதில் இருக்கும்)
1

மருத்துேமசனகளில்

ேல்லுநர்களோல்

NOKLUS -யின் ேிரிேோக்கம் நோர்யேஜியன் முதன்சம சுகோதோர ெோதுகோப்பு தர முன்யனற்ற ஆய்ேகங்கள்.
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இந்த

தகேல்கள்

நிரந்தரமோக

மின்னணு

ேடிேத்தில்

பசயலோக்கப்ெடுத்த தனிப்ெட்ட தகேல் ெோதுகோப்பு சட்டம் §
அசமப்பு

ஒப்புதல்

அளித்துள்ளது.

யசகரிக்கப்ெட்ட

யசமிக்கப்ெடும்.

இந்த

தகேல்கசள

33 -யின் ெடி, நோர்யேஜியன் தகேல் ெோதுகோப்பு

எல்லோ

தகேல்களும்

ெோதுகோக்கப்ெடும்

மற்றும்

பெோது அறிசே ேளர்க்கும் சூழ்நிசலகள் பதோடர்ெோக இந்த தரவுத்தளத்தின் தகேல்கசள ெயன்ெடுத்தும்
எல்லோ நெர்களும் இதன் ெோதுகோப்பு தன்சமசய நிசல நிறுத்த யேண்டும்.

உங்கள் ெதிவுகணை அணுகும் உரிணம, தகேல் மோற்றம் மற்றும் நீ க்கல்

உங்கசளப் ெற்றிய தகேல் பகோண்ட ெதிேகத்சத அணுக உங்களுக்கு முழு உரிசமயும் உள்ளது. எந்த
யநரத்திலும்

எவ்ேித

கோரணமும்

கூறோமல், நீங்கள்

உங்கள்

தகேல்கள்

தரவுத்தளத்தில்

இருந்து

நீக்குேதற்கும் இரத்த மற்றும் சிறுநீர் ெரியசோதசனகசள அழிக்கவும் யகோரிக்சக ேிடுக்கலோம். இந்த

18, 27 மற்றும் 29 ஆம் ெத்தியிலும் ெயயோ ேங்கி
14 -லும் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. உங்கள் மருத்துேர் இதசன அறிேோர் மற்றும் நீங்கள் இந்த

உரிசம தனிநெர் தகேல் ெோதுகோப்பு சட்டத்தின்
சட்டம் §

தரவுத்தளத்தில்

இருக்க

ேிரும்ெேில்சலஎன்யறோ

அல்லது

ேிலகி

பகோள்ள

தீர்மோனம்

பசய்ேதோக

நீங்கள் யதர்வுபசய்திருந்தோல், அதன்ெின்னர் உங்களுக்கும் உங்கள் மருத்துேருக்கும் எவ்ேித பதோடர்பும்
இருக்கோது.

ெதிேகத்திலிருந்து

ஆரோய்ச்சியோளர்களுக்கு
அசடயோளம்

நோர்யேஜியன்

ேழங்கப்ெடும்
மட்டுயம

மசறக்கப்ெட்டு,

நீரிழிவு

தகேலோனது,

பெயரற்ற

பெயர்

இதர

ேழங்கப்ெடும்.

உங்கள்

ெதிேகத்தில்

மட்டுயம

இதன்

மற்றும்

யசமிக்கப்ெடும்.

நீரிழிவு ெதிேகத்சத ெற்றிய கூடுதல் தகேல்கசள பெற:

ெட்டியல்கள்

பெோருள்

என்னபேன்றோல்,

ெண்புகள்

ேடிேோக

உங்களின்

பெரியயோர்களுக்கோன

பெரியயோர்களுக்கோன

நோர்யேஜியன்

NOKLUS, பதோசலயெசி. 55 97 95 00-சன

பதோடர்புபகோள்ளவும்.

ஒப்புதல் அறிக்ணக
நோன், பெரியயோர்களுக்கோன
பெரியயோர்களுக்கோக

நோர்யேஜியன்

நீரிழிவு

நீரிழிவு

ெதிேகம்

ெதிேகம்

ெற்றிய

உருேோக்கப்ெட்டுள்ளது

பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீரிழிவு ெதிேகம் பெர்பகன்-னில்
பெல்ஸ்

பெர்பகன்

HF, ெோக்லோண்ட்

தகேசல

என்ெசதயும்

மற்றும்

அறியேன்.

NOKLUS இடத்தில் நசடபெற்றது.

யுனியேர்சியடட்சசபகெஸ்

பெோறுப்பு ேகித்து, இந்த ெதிேகத்தின் உரிசமயோளர்களும் ஆேோர்கள்.

ெடித்யதன்

தகேல்

யமலோண்சமக்கும்

இந்த தகேல் கடிதம் மூலமோக நோன் ெதிேகத்தின் யநோக்கம், எந்பதந்த தனிப்ெட்ட தகேல்கள் ெதிவு
பசய்யப்ெடும் என்ெசதயும், எங்கிருந்து தகேல்கள் யசகரிக்கப்ெடும் என்ெசதயும், எவ்ேோறு தகேல்கள்
ெரிமோற்றம்

பசய்யப்ெடும்

என்ெசதயும்

மற்றும்

தரவுத்தளத்தில்

உள்ள

தகேல்கள்

அணுகல்கள்,

திருத்தம் பசய்ேது மற்றும் நீக்கல் குறித்த உரிசமகள் யெோன்றேற்சறயும் பதரிந்துபகோண்யடன்.

ெதிவு பசய்ேதற்கு நீரிழிவு ெடிேத்சத பூர்த்தி பசய்யயேண்டும் என்ெசதயும் நோன் அறியேன் மற்றும்
தரவுத்தளத்தின் ஒரு ெகுதிசய உருேோக்கவும் ஆரோய்ச்சி ெயயோ ேங்கியில் யசகரிப்ெதற்கோக என்னிடம்

இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் மோதிரிகள் யகட்கப்ெடலோம். ெயயோ ேங்கியில் உள்ள மோதிரிகள் நீரிழிவு யநோய்
ெற்றிய ஆரோய்ச்சிகளுக்கு மட்டுயம ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.
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நோன்

இதன்மூலமோக

ெரியசோதணனகைின்

எனது

நிணல

முடிவுகணையும்

குறித்த

பெரிய

தகேல்

ோர்களுக்கோன

மற்றும்

நோர்யேஜி

யசர்ப்ெதற்கோகவும், தரவுத்தை நிர்ேோகம் நீ ரிழிவு பதோடர்புணட
பதோடர்புபகோள்ைவும் ஒப்புதல் அைிக்கின்யறன்.

இரத்தம்
ன்

மற்றும்

நீ ரிழிவு

சிறுநீர்

ெதிேகத்தில்

ஆரோய்ச்சி பதோடர்ெோக என்ணன

பெயர்:

(பெரிய எழுத்துக்கசள ெயன்ெடுத்தவும்)

யதசிய கோப்புறுதி எண்:

(11

இலக்குகள்)

இடம் :

யததி :

சகபயோப்ெம்

ஒப்புதல் ெடிேம் உங்கள் மருத்துேரிடம் ஒப்ெசடக்கப்ெடும் அல்லது யநரடியோக கீ ழுள்ள முகேரிக்கு
அனுப்ெிசேக்கப்ெடும்:
நோர்யேஜி

ன் ணட

பெடிஸ் பரஜிஸ்ட்ரி ெோர் அடல்ட்ஸ்

Norsk diabetesregister for voksne
NOKLUS
Boks 6165
5892 Bergen

ஆகஸ்ட் 2010-ல் ெரிசீலசன பசய்யப்ெட்டது
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