பெரிய ோர்களுக் கோன
விசோரணை

நோர்யேஜி

ன்

நீ ரிழிவு

யநோ ் ெதிேகத்தில்

ெதிவு

ெற் றி

ெதிேகத்தின் யநோக்கம் :
பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீ ரிழிவு யநோய் ெதிேகமோனது ஓர் யேசிய ேர ெதிேகமோகும் . நீ ரிழிவு
யநோயோளிகள் சிகிச்சச ேரே்சே யமம் ெடுே்துேயே இேன் முேன் சம யநோக்கமோகும் . இந்ே ெதிேகம் நீ ரிழிவு
மற் றும் நீ ரிழிவு பேோடர்ெோன யநோய் கள் ெற் றி ஆய் வு அடிெ்ெசடயின் ஒரு முக்கிய ெகுதிசய உருேோக்கும் .
இந்ே
ெதிேகம்
நோர்யேஜியயன்
ேகேல்
ெோதுகோெ்பு
அசமெ்ெோல்
ஒெ்புேல்
அளிக்கெ்ெட்டது.
பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீ ரிழிவு ெதிேகே்தில் ெதிவுபசய் ேல் முற் றிலும் ேன் னோர்ேமோனது
மற் றும் இேற் கு எழுே்து ேடிே அறிேளிக்கெ்ெட்ட ஒெ்புேல் யேசேெ்ெடுகின் றது. இேன் பெோருள்
என் னபேன் றோல் , நீ ங் கள் இதில் ெதிவு பசய் ேேற் கு முன் ஒெ்புேல் அறிக்சகயில் கட்டோயம் சகபயோெ்ெம்
இடயேண்டும் என் ெேோகும் .
உங் கணை ெற் றி பின்ேரும் விேரங் கை் ெதிேகத்தில் இருக்கும் :
•
பெோதுேோன ேகேல் கள் : பெயர், பிறந்ே யேதி, முகேரி, ெோலினம் மற் றும் சிகிச்சச அளிக்கும்
மருே்துேர் பெயர். இந்ே ேனிெ்ெட்ட விேரங் கள் சரியோனசே என் ெசே உறுதி பசய் ய யேசிய
ெதிேகம் ெயன் ெடுே்ேெ்ெடும் .
•
உடல் நல/சுகோேோர ேகேல் கள் : நீ ரிழிவு யநோயின் ேசக மற் றும் சிகிச்சசயளிக்கெ்ெட்ட ேருடம் ,
ஏயேனும் நீ ரிழிவு சங் கே்தின் உறுெ்பினர், ேருடோந்ேர கட்டுெ்ெோடு யசோேசனகளோன கண்ெோர்சே
யசோதிே்ேல் மற் றும் /அல் லது உடல் யநோய் மருே்துேர் யசோேசனகள் , நீ ரிழிவு ெற் றிய ெயிற் சி,
நீ ரிழிவு சிக்கல் கள் , உயரம் மற் றும் எசட, நீ ரிழிவு அல் லது இேய யநோய் க்கோன யசோேசனக்கூடம்
முடிவுகள் மற் றும் மருந்துகள் ெயன் ெோடு யெோன் றசேகளின் நிசல.
•
நீ ரழிவு யநோயுடன் சம் ெந்ேெ்ெட்ட, ெல் யேறு அம் சங் கள் மற் றும் அது சந்திக்கும் சேோல் கசள
ெற் றிய ேகேல்
யமலும் , உங் களிடம் கூடுேல் இரே்ே ெரியசோேசன மற் றும் சிறுநீ ர் ெரியசோேசன ேழங் க யகட்கெ்ெடலோம் .
உேோரணமோக, நீ ங் கள் யசோேசனக்கோக மருே்துேர் இடே்திற் கு ேருசக அளிக்கும் யெோது இசே
யகட்கெ்ெடலோம் . இந்ே ெரியசோேசனகள்
ஆய் வு ெயயோ ேங் கி என் றசழக்கெ்ெடும்
இடே்தில்
யசமிக்கெ்ெடும் மற் றும் இேன் முடிவுகள் நீ ரிழிவு யநோய் ஆரோய் ச்சிக்கோக மட்டுயம ெயன் ெடுே்ேெ்ெடும் .
இந் த தகேல் கை் உங் களுக்கு சிகிச்ணச அைிக்கும் மருத்துேரோல் பேோடர்ந்து (பெரும் ெோலும் ஆண்டு
யேோறும் ) யசகரிக்கெ்ெட்டு, அசே உங் கள் குறிெ்யெட்டில் இருந்து பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன்
நீ ரிழிவு ெதிேகே்திற் கு ெரிமோற் றம் பசய் யெ்ெடும் அல் லது யநரடியோக ேரவுே்ேளே்திற் கு ேகேல் கள்
ேழங் கெ்ெடும் .
பெல் ஸ்
பெர்பகன்
சுகோேோர
அறக்கட்டசள, ெோக்லோண்ட்
ெல் கசலக்கழக
மருே்துேமசன, இந்ே ேகேல் பசயலோக்கே்திற் கு பெோறுெ்யெற் று, பசோந்ேமோன ேரவுேளே்சேயும் ெயயோ
ேங் கிசயயும் பகோண்டுள் ளது. தினசரி பசயலோக்கம் NOKLUS1 -ற் கு நியமிக்கெ்ெட்டுள் ளது. இது பெர்பகன் னில் உள் ள ெரோல் ட்ஸ்பிளோஸ் சடயயகோனல் மருே்துேமசனயுடன் இசணக்கெ்ெட்டுள் ளது. ேகேல்
பேோழில் நுட்ெே்தின் துசணயுடன் ேகேல் ெரிமோற் றங் கள் பசய் யெ்ெடுகின் றன. ஏயேனும் பேோடர்ெற் ற
அணுகல் களுக்கு எதிரோக இந்ே ேகேல் கள் ெோதுகோெ்ெோக உள் ளேோ என் ெசேயும் உறுதி பசய் கின் றது.
ெல் யேறு ஆய் வு திட்டம் பேோடர்ெோன அல் லது ேரவுே்ேளே்தில் உள் ள ேகேல் கள் முழுசமயோகவும்
சரியோனேோகவும்
உள் ளனேோ
என் ெசே
உறுதி
பசய் ேேற் கும் , இசேகள்
இேர
பெோதுேோன
ேரவுே்ேளங் களில்
உள் ள
நீ ரிழிவு
ேகேல் கசள
எடுக்கக்கூடும் .
ஒே் பேோரு
முசறயும்
இேர
ெதியேடுகளுடன்
பேோடர்பு பகோண்டு, இது ெற் றிய ஒரு பசய் தி எங் கள் இசணயே்ேளே்தில்
(www.noklus.no) யெோடெ்ெடும் . ேகேல் கள் எடுக்கெ்ெடும் ேளவுே்ேளங் கள் : குழந்சேகளுக்கோன நீ ரிழிவு
ெதிேகம் , நோர்யேஜியன் ெரிந்துசரக்கெ்ெட்ட ேரவுே்ேளம் , கல் லீரல் ெதிேகம் , இருேய யநோய் ெதிேகம் ,
மருே்துே பிறெ்புகள் ேரவுே்ேளம் , புற் றுயநோய் ெதிேகம் , இறெ்பு கோரண ேரவுே்ேளம் , கல் வி ேரவுே்ேளம் ,
யநோயற் ற ேரவுே்ேளம் மற் றும் நோர்யேஜியன் யநோயோளி ேரவுே்ேளம் (மருே்துேமசனயில் யசர்க்கெ்ெட்ட
எல் லோ யநோயோளிகளின் ேகேல் கள் அல் லது மருே்துேமசனகளில் ேல் லுநர்களோல் சிகிச்சசயளிக்கெ்ெட்ட
ேகேல் களும் இதில் இருக்கும் )
இந் த
தகேல் கை்
நிரந் தரமோக
மின் னணு
ேடிேே்தில்
யசமிக்கெ்ெடும் .
இந்ே
ேகேல் கசள
பசயலோக்கெ்ெடுே்ே ேனிெ்ெட்ட ேகேல் ெோதுகோெ்பு சட்டம் § 33 -யின் ெடி, நோர்யேஜியன் ேகேல் ெோதுகோெ்பு
அசமெ்பு ஒெ்புேல் அளிே்துள் ளது. யசகரிக்கெ்ெட்ட எல் லோ ேகேல் களும் ெோதுகோக்கெ்ெடும் மற் றும் பெோது
அறிசே ேளர்க்கும் சூழ் நிசலகள் பேோடர்ெோக இந்ே ேரவுே்ேளே்தின் ேகேல் கசள ெயன் ெடுே்தும் எல் லோ
நெர்களும் இேன் ெோதுகோெ்பு ேன் சமசய நிசல நிறுே்ே யேண்டும் .
உங் கை் ெதிவுகணை அணுகும் உரிணம, தகேல் மோற் றம் மற் றும் நீ க்கல்
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உங் கசளெ் ெற் றிய ேகேல் பகோண்ட ெதிேகே்சே அணுக உங் களுக்கு முழு உரிசமயும் உள் ளது. எந்ே
யநரே்திலும் எே் விே கோரணமும் கூறோமல் , நீ ங் கள் உங் கள் ேகேல் கள் ேரவுே்ேளே்தில் இருந்து
நீ க்குேேற் கும் இரே்ே மற் றும் சிறுநீ ர் ெரியசோேசனகசள அழிக்கவும் யகோரிக்சக விடுக்கலோம் . இந்ே
உரிசம ேனிநெர் ேகேல் ெோதுகோெ்பு சட்டே்தின் 18, 27 மற் றும் 29 ஆம் ெே்தியிலும் ெயயோ ேங் கி சட்டம் §

14 -லும் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள் ளது. உங் கள் மருே்துேர் இேசன அறிேோர் மற் றும் நீ ங் கள் இந்ே ேரவுே்ேளே்தில்
இருக்க
விரும் ெவில் சலஎன் யறோ
அல் லது
விலகி
பகோள் ள
தீர்மோனம்
பசய் ேேோக
நீ ங் கள்
யேர்வுபசய் திருந்ேோல் , அேன் பின் னர் உங் களுக்கும் உங் கள் மருே்துேருக்கும் எே் விே பேோடர்பும்
இருக்கோது.

ெதிேகத்திலிருந் து
ேழங் கெ் ெடும்
தகேலோனது,
பெயரற் ற
ெட்டியல் கள்
ேடிேோக
ஆரோய் ச்சியோளர்களுக்கு மட்டுயம ேழங் கெ்ெடும் . இேன்
பெோருள்
என் னபேன் றோல் , உங் களின்
அசடயோளம்
மசறக்கெ்ெட்டு, உங் கள்
பெயர் மற் றும்
இேர ெண்புகள்
பெரியயோர்களுக்கோன
நோர்யேஜியன் நீ ரிழிவு ெதிேகே்தில் மட்டுயம யசமிக்கெ்ெடும் . பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீ ரிழிவு
ெதிேகே்சே ெற் றிய
பேோடர்புபகோள் ளவும் .

கூடுேல்

ேகேல் கசள

பெற:

NOKLUS, பேோசலயெசி. 55 97 95 00-சன

ஒெ் புதல் அறிக் ணக
நோன் , பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீ ரிழிவு ெதிேகம் ெற் றிய ேகேசல ெடிே்யேன் மற் றும்
பெரியயோர்களுக்கோக
நீ ரிழிவு
ெதிேகம்
உருேோக்கெ்ெட்டுள் ளது
என் ெசேயும்
அறியேன் .
பெரியயோர்களுக்கோன நோர்யேஜியன் நீ ரிழிவு ெதிேகம் பெர்பகன் -னில் NOKLUS இடே்தில் நசடபெற் றது.
பெல் ஸ் பெர்பகன் HF, ெோக்லோண்ட் யுனியேர்சியடட்சசபகெஸ் ேகேல் யமலோண்சமக்கும் பெோறுெ்பு
ேகிே்து, இந்ே ெதிேகே்தின் உரிசமயோளர்களும் ஆேோர்கள் .
இந்ே ேகேல் கடிேம் மூலமோக நோன் ெதிேகே்தின் யநோக்கம் , எந்பேந்ே ேனிெ்ெட்ட ேகேல் கள் ெதிவு
பசய் யெ்ெடும் என் ெசேயும் , எங் கிருந்து ேகேல் கள் யசகரிக்கெ்ெடும் என் ெசேயும் , எே் ேோறு ேகேல் கள்
ெரிமோற் றம் பசய் யெ்ெடும் என் ெசேயும் மற் றும் ேரவுே்ேளே்தில் உள் ள ேகேல் கள் அணுகல் கள் , திருே்ேம்
பசய் ேது மற் றும் நீ க்கல் குறிே்ே உரிசமகள் யெோன் றேற் சறயும் பேரிந்துபகோண்யடன் .
ெதிவு பசய் ேேற் கு நீ ரிழிவு ெடிேே்சே பூர்ே்தி பசய் யயேண்டும் என் ெசேயும் நோன் அறியேன் மற் றும்
ேரவுே்ேளே்தின் ஒரு ெகுதிசய உருேோக்கவும் ஆரோய் ச்சி ெயயோ ேங் கியில் யசகரிெ்ெேற் கோக என் னிடம்
இரே்ேம் மற் றும் சிறுநீ ர் மோதிரிகள் யகட்கெ்ெடலோம் . ெயயோ ேங் கியில் உள் ள மோதிரிகள் நீ ரிழிவு யநோய்
ெற் றிய ஆரோய் ச்சிகளுக்கு மட்டுயம ெயன் ெடுே்ேெ்ெடும் .
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நோன்
இதன்மூலமோக எனது நிணல குறித்த தகேல்
மற் றும்
இரத்தம்
மற் றும்
சிறுநீ ர்
ெரியசோதணனகைின் முடிவுகணையும் பெரிய ோர்களுக்கோன நோர்யேஜி ன் நீ ரிழிவு ெதிேகத்தில்
யசர்ெ்ெதற் கோகவும் , தரவுத்தை நிர்ேோகம் நீ ரிழிவு பதோடர்புணட
ஆரோ ் ச்சி பதோடர்ெோக என்ணன
பதோடர்புபகோை் ைவும் ஒெ் புதல் அைிக்கின்யறன்.

பெயர்:

(பெரிய எழுே்துக்கசள ெயன் ெடுே்ேவும் )

யேசிய கோெ்புறுதி எண்:

(11 இலக்குகள் )

இடம் :

யேதி :

சகபயோெ்ெம்

ஒெ்புேல் ெடிேம் உங் கள் மருே்துேரிடம் ஒெ்ெசடக்கெ்ெடும் அல் லது யநரடியோக கீழுள் ள முகேரிக்கு
அனுெ்பிசேக்கெ்ெடும் :
நோர்யேஜி

ன் ணட

பெடிஸ் பரஜிஸ்ட்ரி ெோர் அடல் ட்ஸ்

Norsk diabetesregister for voksne
NOKLUS
PB 6165
5892 Bergen

அக்யடோெர் 2017-ல் ெரிசீலசன பசய் யெ்ெட்டது
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