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நார்வே ேயது ேந்வ ாருக்கான நீரிழிவு பதிவேடு பற்றிய நீரிழிவு 

வநாயால் பாதிக்கப்பட்டேரக்ளுக்கான  கேல்கள். 

 
பதிவேட்டின் வநாக்கங்கள் 

நாரவ்ே ேயது ேந்வ ார ் நீரிழிவு பதிவு என்பது ஒரு வ சிய  ர பதிவு ஆகும். 

நீரிழிவு வநாயால் பாதிக்கப்பட்டேரக்ளின் சிகிசச்சயின்  ர ச்  

வமம்படு ்துேவ  பதிவேட்டின் மு ன்சம வநாக்கமாகும். நீரிழிவு வநாய் 

மற்றும் நீரிழிவு த ாடரப்ான நிசலசமகள் பற்றிய ஆராய்சச்ிக்கான 

 ரவுகசளயும் இந்  பதிவேடு ேழங்குகிறது. தெல்ஸ் தபரக்ன் HF,  Hauukeland 

universitetssykehus, பதிவேட்டின்  ரசே ( ரவுக் கடட்ுப்படு ்தி தசயல்பாடு) 

நிரே்கிப்ப ற்குப் தபாறுப்பாகும். Haraldsplass Diakonale Sykehus இல் 

அசமந்துள்ள Noklus பதிவேட்டின் தினசரி இயங்கு லுக்கு தபாறுப்பாகும். 

தெல்ஸ் தபரக்ன் HF ஆனது,  ரவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டங்களுக்கான 

ஐவராப்பாவின் புதிய கட்டசமப்பின் (தபாது  ரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுசற, 

GDPR) மற்றும் நாரவ்ே சுகா ாரப் பதிவுச ்சட்ட ்தின்படி உங்கள் உடல்நலம் 

த ாடரப்ான  னிப்பட்ட  ரவு தசயலாக்கப்படுேச  உறுதிதசய்ய 

வேண்டும். 

 

பதிவேட்டில் உங்களளப் பற்றி இேற்ளற பதிவு செய்யும்: 

• தபாதுோன  கேல்கள்: தபயர,் சமூக பாதுகாப்பு எண், முகேரி, 

பாலினம் மற்றும் உங்கள் தபாது மரு ்துேரின் தபயர.்  கேல்கசளச ்

சரிபாரக்்க வ சியப் பதிவேடு பயன்படு ் ப்படும். 

• சுகா ார  கேல்: நீரிழிவு வநாயின் ேசக, கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு, 

நீரிழிவு நிபுணரிடம் பரிந்துசர, விழி ்திசர பரிவசா சன, நீரிழிவு 

த ாடரப்ான சிக்கல்கள், உயரம், எசட, புசகபிடிக்கும் பழக்கம், 

உடற்பயிற்சி பழக்கம், இர ்  சரக்்கசரயின் சுய கண்காணிப்பு, 

ஆய்ேக பரிவசா சன முடிவுகள் உட்பட ேருடாந்திர நீரிழிவு 

பரிவசா சன முடிவுகள், நீரிழிவு மற்றும் இ ய வநாய்க்கான 

பரிந்துசரக்கப்படட் மருந்துகள், நீரிழிவு தநாய் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு 

மற்றும் இன்சுலின் விநிவயாகம் மற்றும் குளுக்வகாஸ் 

கண்காணிப்புக்குப் பயன்படு ் ப்படும் சா னங்கள். 

• வநாயாளி அறிக்சக முடிவு நடேடிக்சககள்: ோழ்க்சக ்  ரம் மற்றும் 

நீரிழிவு வநாயுடன் ோழ்ேதில் த ாடரப்ுசடய பல்வேறு அம்சங்கள் 

அல்லது சோல்கள் பற்றிய  கேல்கள். 

 

உ ாரணமாக உங்கள் மரு ்துேசர அணுகும்வபாது, கூடு ல் இர ் ம் 

அல்லது சிறுநீர ் மாதிரிசய ேழங்குே ற்கு ஒப்பு ல் அளிக்க நீங்கள் 

வகடக்ப்படலாம். இந்  மாதிரிகள் தபரக்ன் தெல் ் டிரஸ்ட் பவயா-வபங்கில் 
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(பவயா-வபங்க், பதிவேடட்ுடன் ஒரு கூடட்ு ஒப்பந் ம் தகாண்டுள்ளது) 

உசறந்  நிசலயில் வசமிக்கப்படும். இந்  மாதிரிகள் நீரிழிவு வநாய் 

த ாடரப்ான ஆய்வுகளுக்கு மடட்ுவம பயன்படு ் ப்படும்.  னிப்பட்ட 

எழு ்துப்பூரே் ஒப்பு ல் படிே ்தில் சகதயாப்பமிட நீங்கள் 

ஒப்புக்தகாண்டால் மடட்ுவம பவயா-வபங்க் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்படும். 

 

உங்கள் நீரிழிவு மரு ்துேர் உங்கள் மின்னணு சுகா ாரப் பதிவேட்டில் 

இருந்து நாரவ்ே ேயது ேந்வ ார ்நீரிழிவு பதிவேட்டிற்கு ் த ாடரந்்து 

 கேல்கசளப் பரிமாற்றுோர.் மாற்றாக உங்கள் நீரிழிவு அல்லது நீரிழிவு 

முகாசம ்துேம் பற்றிய  கேல்கசள வநரடியாக பதிவேட்டில் 

ேழங்கலாம். உங்கள் நீரிழிவு பற்றிய  னிப்பட்ட  ரவு எப்வபாதும் 

அங்கீகரிக்கப்படா  அணுகலுக்கு எதிராக பாதுகாக்கப்படும் 

பாதுகாப்பான  ரவு த ாழில்நுட்ப ச் ப் பயன்படு ்தி மாற்றப்படும். 

 

பிற ஆ ாரங்களில் இருந்து  ரவுகளுடன் இளைப்பு: 

மற்ற வ சிய பதிவேடுகளிலிருந்து நீரிழிவு த ாடரப்ான  கேசல ஆராய்சச்ி 

வநாக்கங்களுக்காகவோ அல்லது உங்கசளப் பற்றிய  கேசல சரியாகவும் 

முழுசமயான ாகவும் சரிபாரக்்க அேசியமாக இருக்கலாம். ஒே்தோரு 

முசறயும் இதுவபான்ற இசணப்புச ்தசயல்பாட்டின் வபாது எங்கள் முகப்பு  ்

 ள ்தில் (www.noklus.no) அறிவிப்பு வ ான்றும்.  ரவு இசணப்பு அேசியமாக 

கரு ப்படக்கூடிய பதிவேடுகளின் உ ாரணங்கள்: குழந்ச கள் நீரிழிவு 

பதிவு, 
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பரிந்துசரக்கப்படட் மருந்துப் பதிவு, சிறுநீரகப் பதிவு, இரு ய பதிவு, 

மரு ்துேப் பிறப்புப் பதிவு, புற்றுவநாய்ப் பதிவு, இறப்புப் பதிவு, கல்விப் 

பதிவேடு, வநாய்ோய்ப்பட்ட விடுப்புப் பதிவு மற்றும் வநாரவ்ே வநாயாளிகள் 

பதிவேடு (மரு ்துேமசனகளில் அல்லது பயிற்சி நிபுணரக்ள் மூலம் 

சிகிசச்ச தபறும் அசன ்து வநாயாளிகள் பற்றிய  கேல்கசளயும் 

உள்ளடக்கியது) . 

தபாரு ் மான ஆராய்சச்ி தநறிமுசறக் குழு, ஆராய்சச்ி நிறுேன ்திலுள்ள 

 ரவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி அல்லது நாரவ்ே  ரவுப் பாதுகாப்பு 

ஆசணய ் ால் ஆய்வு அங்கீகரிக்கப்படா  ேசரயில்  னிப்பட்ட 

சுகா ார ்  ரவு ஆராய்சச்ி வநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படு ் ப்படாது. 

 

நாரவ்ே ேயது ேந்வ ார ் நீரிழிவு பதிவேட்டின் வநாக்கங்கசள 

நிசறவேற்றுே ற்கு ் வ சேப்படும் ேசர  னிப்படட் சுகா ார ்  ரவு 

வெமிக்கப்படுகிறது. உங்கள்  கேல் எப்வபாதும் பாதுகாப்பாக 

வசமிக்கப்படும் மற்றும் பதிவேடு சே ்திருக்கும் அலுேலக ்தில் 

பணிபுரியும் அசன ்து ஊழியரக்ளும் கடுசமயான இரகசிய ் ன்சம 

சட்டங்களால் கடட்ுப்படு ் ப்படுகின்றனர.் தெல்ஸ் தபரக்ன் HF (( ரவுக் 

கடட்ுப்படு ்தியாக)  ற்வபாச ய  ரவுப் பாதுகாப்புச ் சட்ட ்திற்கு 

இணங்குேச  உறுதி தசய்யும். 

 

ஆட்வெபிக்கஉங்கள் உரிளமகள் 

நீங்கள் நாரவ்ே ேயது ேந்வ ார ்நீரிழிவு பதிவேட்டில் உங்கள்  கேல்கள் 

வசமிக்கப்படுே ற்கு ஆட்வசபசன த ரிவிக்க உங்களுக்கு உரிசம 

உள்ளது. நீங்கள் எங்களிடம் ஒரு ஆட்வசபசனசயப் பதிவு தசய் ால், 

ஏற்கனவே சுகா ார பகுப்பாய்வுகளில் அல்லது அறிவியல் தேளியீடுகளில் 

பயன்படு ் ப்பட்ட  ரவுகள்  விர, உங்கசளப் பற்றிய  கேல்கசளப் 

பதிவேடட்ில் இருந்து நீக்கிவிடுவோம். உங்கள் மரு ்துேர ்உங்கள் 

உரிசமகள் பற்றி அறிந்திருப்பார,் இப்வபாது நீங்கள் பதிவேட்டில் இருந்து 

விலக முடிவு தசய் ால் அல்லது பிற்கால ்தில் உங்கள் மரு ்துேருடனான 

உங்கள் உறசேப் பாதிக்காது. நீங்கள் நாரவ்ே ேயது ேந்வ ார ்நீரிழிவு 

பதிவேடட்ில் நீங்கள் சே ்திருக்கும்  கேசலப் படிக்கவும் உங்களுக்கு 

உரிசம உண்டு. பதிவேட்டில் ஏவ னும்  கேல்  ேறாக இருப்ப ாக நீங்கள் 

நிசன ் ால், எங்கசள த ாடரப்ு தகாள்ளலாம்.  கேல்  ேறாக இருந் ால், 

அச  சரிதசய்வோம். 

 

Noklus t இல் எங்கசள ் த ாடரப்ுதகாள்ே ன் மூலம் உங்கள் உரிசமகசளப் 

பயன்படு ்திக்தகாள்ளலாம்: 55979500 

 

நார்வே ேயது ேந்வ ார் நீரிழிவு பதிவேட்டிலிருந்து  கேல்களளப் 
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பகிர்ேது பதிவேட்டின் வநாக்கங்களுக்கு ஏற்ப மடட்ுவம நிகழ்கிறது. 

 னிப்பட்ட  கேல் ஒரு பங்கு ாரர ் நிறுேன ்துடன் பகிரப்படும் வபாது 

உங்கள் தபயர ்மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு எண் ஒரு இசணப்பு விசசயால் 

மாற்றப்படும்.  

 

ச ாடர்பு  கேல் 

நாரவ்ே ேயது ேந்வ ார ்நீரிழிவு பதிவேடச்டப் பற்றிய கூடு ல்  கேல்கசள 

Noklus, t ஐ  ்த ாடரப்ுதகாள்ே ன் மூலம் தபறலாம்: 55 97 95 00. பதிவேடச்டப் 

பற்றிய  கேசலயும் நீங்கள் இங்வக காணலாம்: www.noklus.no 
 

தெல்ஸ் தபரக்ன் HF ஒரு  ரவு பாதுகாப்பு அதிகாரிசயக் தகாண்டுள்ளது, 

தபாருந் க்கூடிய  ரவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டங்களுக்கு இணங்க  னிப்படட் 

சுகா ாரம் த ாடரப்ான  ரவு தசயலாக்கப்படுேச  உறுதிதசய்ேது 

அேருசடய கடசமகளாகும், வமலும்  னிப்பட்ட  ரவுகளின் பாதுகாப்பு 

த ாடரப்ான உங்கள் உரிசமகள் கணக்கில் எடு ்துக்தகாள்ளப்படும். 

 னிப்பட்ட  ரவு த ாடரப்ான உங்கள் உரிசமகள் பற்றி ஏவ னும் 

வகள்விகள் இருந் ால், நீங்கள் எங்கள்  ரவு பாதுகாப்பு அதிகாரிசய 

த ாடரப்ு தகாள்ளலாம்: 55975558 அல்லது மின்னஞ்சல்: personvernombudet@helse-

bergen.no 

 

 னிப்பட்ட  ரசேப் பாதுகாப்பது த ாடரப்ான உங்கள் உரிசமகள் 

மீறப்படட்ுள்ள ாக நீங்கள் கருதினால், நீங்கள் நாரவ்ே  ரவுப் பாதுகாப்பு 

ஆசணய ்ச  (Datatilsynet) அல்லது நாரவ்ே சுகா ார வமற்பாரச்ே 

ோரிய ்ச  (Helsetilsynet) த ாடரப்ு தகாள்ளலாம். 

http://www.noklus.no/
mailto:personvernombudet@helse-bergen.no
mailto:personvernombudet@helse-bergen.no

