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உடல்நலம் சதாடரப்ான தரவு மற்றும் மாதிரிகளை மமலும் 

பயன்படுத்துவதற்கான ஒப்புதல் அறிவிப்பு உங்கை் குழந்ளதயின் (0-13 வயது) 

 
 
_________________________________________________________ _________________________ 

றநாயாளியின் முதல் மற்றும் கலைசி பெயர ் பிறந்த றததி  

 
 
 

நான் இவற்றுைன் ஒெ்புக்பகாள்கிறறன்,  

எனது குழந்லதயின் உைல்நலம் பதாைரெ்ான தரவு மற்றும் மாதிரிகள், அவன்/அவள் 

பவளிறநாயாளியாக அல்லது உள்றநாயாளியாக மருத்துவமலனயில் தங்கியிருக்கும் றொது 

றசகரிக்கெ்ெை்ை அல்லது எடுக்கெ்ெை்ைலவ, ஆராய்சச்ிக்காகக் கிலைக்கின்றன.  

 

☐    ஆம் ☐    இல்லல 

  

 
 

அது எனக்கு பதரியும் 

- தகவல் தாளில் (ஆகஸ்ை் 26, 2021 முதல் ெதிெ்பு 2) எனது குழந்லதயின் தரவு மற்றும் மாதிரிகலள 

றமலும் ெயன்ெடுத்துவதற்கான ஏற்ொடுகள் விவரிக்கெ்ெைட்ுள்ளன. இந்த தகவலல நான் ெடித்து 

புரிந்து பகாண்றைன்.  

- எனது குழந்லதயின் தனிெ்ெை்ை தகவல்கள் ொதுகாக்கெ்ெடுகின்றன. 

- எனது குழந்லதயின் தரவு மற்றும் மாதிரிகள் றதசிய மற்றும் சரவ்றதச திை்ைங்களில், பொது மற்றும் 

தனியார ்நிறுவனங்களுக்குள் ெயன்ெடுத்தெ்ெைலாம். 

- மாதிரிகள் ஆராய்சச்ி றநாக்கங்களுக்காக மரெணு ெகுெ்ொய்வுக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெைலாம். 

- எனது குழந்லத பதாைரெ்ான தகவல்கள் கிலைத்தால் என்லன பதாைரப்ு பகாள்ளலாம்.  

- எனது முடிவு தன்னாரவ்மானது மற்றும் எனது குழந்லதயின் சிகிசல்சலய ொதிக்காது.  

- எனது முடிவு காலவலரயின்றி பசல்லுெடியாகும். 

- நான் எந்த றநரத்திலும் எந்த காரணமும் கூறாமல் எனது ஒெ்புதலல திரும்ெெ் பெறலாம்.  

 

 

 

_________________________ ________________________________________________________ 

இைம் மற்றும் றததி சை்ைெ் பிரதிநிதியின் லகபயாெ்ெம் (பொதுவாக பெற்றறார,்  

சை்ைெ் ொதுகாவலரக்ள்) 

(றநாயாளியின் பெயர ்மற்றும் குறிெ்பு) 

  

  

நீங்கள் விரும்பினால் இந்தெ் ெக்கத்தின் லகபயாெ்ெமிைெ்ெை்ை நகலலெ் பெறுவீரக்ள். 

உங்களுக்கு ஏறதனும் றகள்விகள் இருந்தால், உங்கள் குழந்லதக்கு சிகிசல்ச அளிக்கும் 

மருத்துவலர அல்லது பின்வரும் பதாைரல்ெத ்பதாைரப்ு பகாள்ளவும்:  
 

 

ஆராய்ெச்ி மநாக்கங்களுக்காக உங்கை் குழந்ளதயின் உடல்நலம் சதாடர்பான 

தரவு மற்றும் மாதிரிகளை மமலும் பயன்படுத்துவது பற்றிய தகவல் 

இன்பசல் குழுமத்தின் உள்நாைட்ு பநறிமுலற 
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அன்புள்ள பெற்றறாரக்றள, அன்ொன சை்ைெ் ொதுகாவலரக்றள, 

 

றநாய் கண்ைறிதல் மற்றும் சிகிசல்ச கைந்த ெத்தாண்டுகளில் மிகெ்பெரிய முன்றனற்றங்கலள 

அலைந்துள்ளது. ெல்றவறு தலலமுலறகலளச ்றசரந்்த மருத்துவரக்ள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் 

றநாயாளிகள் தீவிரமாக ஈடுெைட்ுள்ள ெல ஆண்டுகால ஆராய்சச்ியின் விலளவுதான் இந்த வளரச்ச்ி.  

ஆராய்சச்ி பெரும்ொலும் றநாயாளியின் வரலாறுகளின் தரவுகலளச ்சாரந்்தது. உதாரணமாக, ஆய்வக 

ெகுெ்ொய்வுகளின் முடிவுகள், ஒரு சிகிசல்ச ெற்றிய தகவல்கள் அல்லது குறிெ்பிை்ை றநாய்களுக்கான 

ெரம்ெலர முன்கணிெ்புகள் ஆகியலவ இதில் அைங்கும். மருத்துவமலனயில் தங்கியிருக்கும் றொது 

ஒரு மாதிரியாக எடுக்கெ்ெை்ை உயிரியல் பொருள் மற்றும் றநாயறிதல் றநாக்கங்களுக்காக இனி 

றதலவயில்லல என்ெது ஆராய்சச்ிக்கு மிகவும் மதிெ்புமிக்கது. இந்த எஞ்சிய மாதிரிகள், 

எடுத்துக்காை்ைாக, இரத்தம், சிறுநீர ்அல்லது திசு மாதிரிகளாக இருக்க முடியும். 

ஒரு றநாயாளியாக உங்கள் குழந்லத மருத்துவ முன்றனற்றத்திற்கு எவ்வாறு ெங்களிக்க முடியும் 

என்ெலத இந்தத் தகவல் விளக்குகிறது மற்றும் உங்கள் குழந்லதயின் றநாயாளியின் தரவு மற்றும் 

உரிலமகள் எவ்வாறு ொதுகாக்கெ்ெடுகின்றன என்ெலதக் காைட்ுகிறது. உங்கள் ஆரவ்த்திற்கும் 

ஆதரவிற்கும் மிக்க நன்றி. 

 

உங்கை் குழந்ளத எவ்வாறு ஆராய்ெச்ிக்கு பங்கைிக்க முடியும்? 

நீங்களும் உங்கள் குழந்லதயும் ஒெ்புதல் ெடிவதத்ில் "ஆம்" என்று லகபயாெ்ெமிை்ைால், உங்கள் 

குழந்லத தனது உைல்நலம் பதாைரெ்ான தரவுகலளயும் மீதமுள்ள மாதிரிகலளயும் ஆராய்சச்ிக்காக 

வழங்குவார.் மருத்துவமலனயில் ஏற்கனறவ றசகரிக்கெ்ெை்ை அல்லது எதிரக்ாலத்தில் றசகரிக்கெ்ெடும் 

அலனத்து தரவுகளுக்கும் ஒெ்புதல் பொருந்தும். இது மாதிரிகளுக்கும் பொருந்தும்.  

உங்கள் சம்மதம் மற்றும் உங்கள் குழந்லதயின் சம்மதம் தன்னாரவ்மானது. அது திரும்ெெ் 

பெறெ்ெைாவிை்ைால் (திரும்ெெ் பெறெ்ெை்ைது) காலவலரயின்றி பசல்லுெடியாகும். நீங்களும் உங்கள் 

குழந்லதயும் எந்த றநரத்திலும் காரணத்லதக் கூறாமல் கீறழ உள்ள பதாைரப்ு முகவரி மூலம் உங்கள் 

ஒெ்புதலலத் திரும்ெெ் பெறலாம். திரும்ெெ் பெற்ற பிறகு, உங்கள் குழந்லதயின் தரவு மற்றும் 

மாதிரிகள் இனி புதிய ஆராய்சச்ி திை்ைங்களுக்கு கிலைக்காது. உங்களுலைய மற்றும் உங்கள் 

குழந்லதயின் முடிவானது உங்கள் குழந்லதயின் மருத்துவ சிகிசல்சலயெ் ொதிக்காது.  

 

உங்கை் குழந்ளதயின் சுகாதாரத் தரவு மற்றும் மாதிரிகை் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகின்றன?  

உங்கள் குழந்லதயின் தரவு சை்ை விதிமுலறகளின்ெடி மருத்துவமலனயில் பசயலாக்கெ்ெைட்ு 

ொதுகாக்கெ்ெடும். மருத்துவரக்ள் றொன்ற அங்கீகரிக்கெ்ெை்ை மருத்துவமலன ஊழியரக்ளுக்கு 

மைட்ுறம மருத்துவ வரலாற்றிலிருந்து மலறகுறியாக்கெ்ெைாத தரவு மற்றும் உங்கள் குழந்லதயின் 

மலறகுறியாக்கெ்ெைாத மாதிரிகளுக்கான அணுகல் உள்ளது. உங்கள் குழந்லதயின் மாதிரிகள் 

ெறயாறெங்க்களில் றசமிக்கெ்ெடுகின்றன. ஒரு ெறயாறெங்க் என்ெது சில ொதுகாெ்பு விதிமுலறகளின் 

(ெறயாறெங்க் விதிமுலறகள்) கீழ் ெல்றவறு மாதிரிகளின் கை்ைலமக்கெ்ெை்ை றசகரிெ்பு ஆகும்.  

உங்கள் குழந்லதயின் தரவு மற்றும் மாதிரிகள் ஆராய்சச்ி திை்ைங்களுக்குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெை்ைால், 

அலவ மலறகுறியாக்கம் பசய்யெ்ெடும் அல்லது பெயர ்பதரியாத தன்லமயாக்கெ்ெடும். 

மலறகுறியாக்கெ்ெை்ைது என்ெது உங்கள் குழந்லதயின் பெயர ்அல்லது பிறந்த றததி றொன்ற 

அலனத்து தனிெ்ெை்ை தரவுகளும் குறியீை்ைால் மாற்றெ்ெடுகின்றன. எந்த நெருக்கு எந்த குறியீடு 

பசாந்தமானது என்ெலதக் காைட்ும் திறவுறகால், ஆராய்சச்ி திை்ைத்தில் ஈடுெைாத ஒருவரால் 

ொதுகாெ்ொக லவக்கெ்ெடுகிறது. திறவுறகாலல அணுக முடியாதவரக்ள் உங்கள் குழந்லதலய 

அலையாளம் காண முடியாது. தரவு மற்றும் மாதிரிகள் பெயர ்பதரியாத தன்லமயானதாக இருந்தால், 

உங்கள் குழந்லதயின் எந்த திறவுறகாலலயும் கண்ைறிய முடியாது. 
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கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ெச்ி இயக்குநரகம்  

 

உங்கை் குழந்ளதயின் சுகாதாரத் தரவு மற்றும் மாதிரிகளை யார் பயன்படுத்தலாம்?  

உங்கள் குழந்லதயின் தரவு மற்றும் மாதிரிகள் எங்கள் மருத்துவமலனயில் உள்ள அங்கீகரிக்கெ்ெை்ை 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு ஆராய்சச்ித் திை்ைங்களுக்காகக் கிலைக்கின்றன அல்லது பிற பொது அல்லது 

தனியார ்நிறுவனங்களுைன் (பிற மருத்துவமலனகள், ெல்கலலக்கழகங்கள் அல்லது மருந்து 

நிறுவனங்கள்) இலணந்து ஆராய்சச்ித் திை்ைங்களில் ெயன்ெடுத்தெ்ெைலாம். திை்ைங்கள் 

சுவிைச்ரல்ாந்தில் அல்லது பவளிநாை்டில் றமற்பகாள்ளெ்ெைலாம் மற்றும் மரெணு ெகுெ்ொய்வுகலள 

உள்ளைக்கியிருக்கலாம். பவளிநாை்டில் உள்ள ஆராய்சச்ி திை்ைங்களுக்கு, சுவிைச்ரல்ாந்தில் உள்ள அறத 

தரவு ொதுகாெ்பு றதலவகள் பொருந்தும். ஆராய்சச்ி திை்ைங்கள் பொதுவாக பொறுெ்ொன பநறிமுலறக் 

குழுவின் மதிெ்ொய்வுக்கு உை்ெை்ைது. 

 

ஆராய்ெச்ி முடிவுகளைப் பற்றி உங்களுக்கும் உங்கை் குழந்ளதக்கும் சதரியுமா?  

தரவு மற்றும் மாதிரிகள் பகாண்ை ஆராய்சச்ி திைை்ங்கள் பொதுவாக ஒரு தனிநெரின் 

ஆறராக்கியத்திற்கு றநரடியாகத் பதாைரப்ுலைய தகவல்களுக்கு வழிவகுக்காது. இருெ்பினும், உங்கள் 

குழந்லதக்கு முக்கியமான ஒரு முடிவு கண்ைறியெ்ெைட்ு மருத்துவ நைவடிக்லக இருந்தால், 

மருத்துவமலன உங்கலளத் பதாைரப்ு பகாள்ளலாம். 

 

உங்களுக்கும் உங்கை் குழந்ளதக்கும் நிதி நன்ளமகை் அல்லது தீளமகை் உை்ைதா?  

உங்களுக்கு கூடுதல் பசலவுகள் எதுவும் இல்லல. உங்கள் குழந்லதயின் தரவு மற்றும் மாதிரிகள் மூலம் 

ெணம் சம்ொதிக்க சை்ைம் உங்கலள அனுமதிக்காது. எனறவ உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்லதக்கும் 

அல்லது மருத்துவமலனக்கும் எந்த நிதி நன்லமயும் இல்லல. 

 

உங்களுக்கும் மற்றும் உங்களுளடய குழந்ளதக்கும் ஏமதனும் மகை்விகை் இருந்தால் அல்லது 

கூடுதல் தகவல்களைப் சபற விரும்பினால், கீமழ உை்ை சதாடர்பு முகவரிளயப் பயன்படுத்தவும் 

அல்லது எங்கை் இளையதைத்ளதப் பாரள்வயிடவும். 

 

http://www.inselgruppe.ch/generalconsent

