പഠനത്തിനുള്ള ര ോഗിയുടെ വിവ ങ്ങൾ:
എൻര
ചി

ോർ:

വന്

ുെലിന്റയുും

മലോശയത്തിന്റയുും

യോൻസർ

ിത്സോഫലത്തിൽ അനസ്രേഷ്യയുടെ പങ്ക് : ഒ ു േത്സമയ, അന്തർരേശീയ

ഗരവഷ്ണ

ൂട്ടോയിമയുടെ പഠനും

പ്രിയ ര ോഗി,
നിങ്ങളുടെ ചികിത്സോസംബന്ധമോയ
നെത്തുന്ന

ര ഖകടള

ആസ്രതമോക്കി

ഞങ്ങൾ

ഒ ു നി ീക്ഷണ രഠനത്തിൽ രടെെുക്കോൻ നിങ്ങടള സവോഗതം ക്ഷ

ടചയ്യുന്നു. രഠനത്തിൽ

രെ് രച ുന്നതിനടെ

ഇനിപ്പെയുന്ന വിവ ങ്ങൾ വോയിച്ചു

ഭോഗമോയി ഞങ്ങൾ തങ്ങരളോട്,

മനസിലോക്കുവോൻ

അഭയർത്ഥിക്കുന്നു.

തോഴടത്ത ലഘുരലഖ പ്രദ്ധോരൂർവ്വം വോയിക്കുക. ഇതിടനക്കുെിച്ചു നിങ്ങളുടെ
ര

ോക്െർ നിങ്ങളുമോയി സംസോ ിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ രചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്ത ം

നൽകുകയും ടചയ്യും.
ഈ

അന്തർരേരീയ

ഗരവഷണ

കൂട്ടോയിമ

രലോകടമമ്പോെുമുള്ള

200 ഓളം

ആരുരപ്തികളിൽ നിന്ന് 10,000 ര ോഗികടള രഠനത്തിന് രെോളികളോകും.
ഈ രഠനത്തിന് രെോളിത്തം സവരമധയോയോയി ിക്കും. ഈ രഠനത്തിന് രെ്
രച ുകയും രിന്നീട് രഠനത്തിൽനിന്നും രിന്തി ിക്കുകയോടണെിലും നിങ്ങൾക്ക്
രദ്ോഷങ്ങടളോന്നും ഉണ്ടോകിലല.

എന്തുട

ോണ്ടോണ് ഈ പഠനും നെത്തുന്നത്?

വൻകുെലിടല

അർബുദ്

രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്കുരരഷം

ദ്ീർഘകോലവുമോയ ഫലങ്ങൾ രസ്പ്തപ്കിയ
ആപ്രയിച്ചി ിക്കും.

സമയടത്ത

ഉദ്ോര ണമോയി

അനസ്രതഷയ,രസ്പ്തപ്കിയയുടെ

ഇതിന്ടെ
രല

പ്രസവവും
ഘെകങ്ങടള

ര ോഗിക്ക്

നൽകുന്ന

ീതികൾ, കൂെോടത, പ്രോയം,

മറ്റു ര ോഗങ്ങൾ

എന്നിവയും ഇവടയ ബോധിരച്ചക്കോം.
ഈ അന്തർരേരീയ ഗരവഷണ കൂട്ടോയിമ നെത്തുന്ന ഈ നി ീക്ഷണ രഠനം
വന്കുെലിന്െയും മലോരയത്തിന്െയും കയോൻസർ രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്കുരരഷം
മൂന്ന് മോസവും മൂന്നുവർഷവും ഉള്ള ഫലങ്ങൾ
ഇതിനോയി

രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്ക്

മുമ്പുള്ള

രഠിക്കുവോൻ

ഉേരിക്കുന്നു.

ഘെകങ്ങരളോടെോപ്പം

രസ്പ്തപ്കിയ

സമയടത്ത ഘെകങ്ങളു രഠിക്കുന്നതോണ്.
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പഠനും എങ്ങടനയോണ് നെത്തുന്നത്?
നിങ്ങളുടെ

രെോളിത്തം

മൂന്ന്

വർഷരത്തക്ക്

നീളുന്നു,

അവിടെ

ഞങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ആര ോഗയസ്ഥിതി മൂന്ന് തവണ ര ഖടപ്പെുത്തും: രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്ക്
മുമ്പ്, മൂന്ന് മോസം- നിങ്ങളുടെ രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്ക് രരഷം മൂന്ന് വർഷം.
ഞങ്ങളുടെ

ഗരവഷണ

െീം

ഇനിപ്പെയുന്നവടയക്കുെിച്ചുള്ള

വിവ ം

രരഖ ിക്കും:
നിങ്ങളുടെ ആര ോഗയ നില (ഉദ്ോ. മുമ്പുണ്ടോയി ുന്ന ര ോഗങ്ങൾ, വിട്ടുമോെോത്ത
മ ുന്നുകൾ, ലോബ് ഫലങ്ങൾ)
നിങ്ങളുടെ വൻകുെൽ കോൻസെിന്ടെ ത വും രേജിംഗും
• ആര ോഗയെടരെൽ
• ഏത് ത ം അനസ്ടതറ്റിക് സോരെതികത ഉരരയോഗിച്ചു
• ഏത് ത ം രസ്പ്തപ്കിയോ സോരെതികത ഉരരയോഗിച്ചു
നിങ്ങളുടെ ആര ോഗയ ടെരക്കോർ

ിൽ നിന്ന് ഈ വിവ ം എെുക്കുന്നു.

കൂെോടത, രസ്പ്തപ്കിയ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മോസവും മൂന്ന് വർഷവും രഫോരളോ-അപ്പ്
ടചയ്യോൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുമതി രചോദ്ിക്കുന്നു.
ഇതു

ഒ ു

തത്സമയ,

നമോയതിനോൽ, വിവിധ
ചികിത്സോസമ്പോദ്മോയ

അന്തർരേരീയ

ഗരവഷണ

കൂട്ടോയിമയുടെ

രഠ

ോജയങ്ങളിടല നിയമങ്ങൾ അനുസ ിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക്
ര ഖകൾ

ഞങ്ങൾക്ക്

രരക ിരക്കണ്ടി

വ ും.

ഇതിനോയുള്ള നിജളുടെ സമ്മതത്തിനു ഞങൾ വിളിക്കുന്നതോയി ിക്കും

പടങ്കെുക്കുന്നേിലൂടെ സോധ്യമോയ രനട്ടങ്ങൾ എടന്തോടക്കയോണ്?
രഠനത്തിൽ രടെെുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരുരപ്തിയിൽ ചികിത്സോ സമയത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ടചയ്യിലല. ഈ രഠനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവ ങ്ങൾ
വന്കുെലിന്െയും
അനസ്രതരഷയോളജിക്

മലോരയത്തിന്െയും

കോൻസർ

ര ിച ണടത്തക്കുെിച്ചുള്ള

രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്കിടെ
നമ്മുടെ

അെിവ്
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ടമച്ചടപ്പെുത്തും, ഇത് ഭോവിയിൽ ര ിച ണത്തിടല ടമച്ചടപ്പെുത്തലുകളിരലക്ക്
രുര ോഗതി ഉണ്ടോക്കും.
പടങ്കെുക്കുന്നേിന്ടറ ര ോഷ്ങ്ങള ും അപ

െസോധ്യേ

ള ും എടന്തോടക്കയോണ്?

രദ്ോഷങ്ങരളോ അരകെങ്ങരളോ ഇലല.

എടന്തങ്കിലുും അധ്ി
രഠനത്തിൽ

ചിലവു

ൾ ഉണ്ടോ

രടെെുക്കുന്നതിലൂടെ,

ുന്നുരണ്ടോ?

നിങ്ങൾരക്കോ

നിങ്ങളുടെ

ടമ

ിക്കൽ

ഇൻഷുെൻസിരനോ അധിക ചിലവുകൾ രന ിരെണ്ടിവ ിലല.

എന്നിൽ നിന്ന് എന്തോണ് പ്പേീക്ഷിക്കുന്നത്?
രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്കുരരഷം

നിങ്ങളുടെ

ഫലടത്തക്കുെിച്ചുള്ള

വിവ ങ്ങളോണ്

രഠനത്തിന്ടെ രകപ്രബിരു. അതിനോൽ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങടള ടെലിരഫോൺ വഴി
ബന്ധടപ്പെോടമന്നത് പ്രധോനമോണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമോയി ബന്ധടപ്പെുന്നതിന് മുമ്പ്
നിങ്ങളുടെ ബന്ധടപ്പെുവോനുള്ള

വിവ ങ്ങൾ

മോെുകയോടണെിൽ, ദ്യവോയി

ഞങ്ങടള അെിയിക്കുക.

പഠനസമയത്ത് പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മോറോൻ
ഈ

രഠനത്തിന്

രെോളിയോകുന്നത്

ഴിയുരമോ?

രടെെുക്കോൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ു ബോധയതയുമിലല, അതിൽ
നി സിക്കുന്നത്

നിങ്ങൾക്ക്

ലഭിക്കുന്ന

ര ിച ണടത്ത

ബോധിക്കിലല. രടെെുക്കോൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും രിന്നീട്
രഠനത്തിൽ നിന്ന്

രിന്മോെുവോൻ

നിങ്ങൾക്ക്

ഉള്ള സവോതപ്ന്തയം ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക്

ലഭിക്കുന്ന ര ിച ണടത്ത ബോധിക്കുകയുമിലല. രഠനത്തിൽ നിന്ന് രിന്മോെോൻ
നിങ്ങൾ തീ ുമോനിക്കുകയോടണെിൽ കൂെുതൽ വിവ ങ്ങടളോന്നും രരഖ ിക്കിലല,
ഇതുവട

രരഖ ിച്ച വിവ ങ്ങൾ പ്കമീക ിച്ചു എൻരകോ

ുടചയ്ക്തതുമോയ

വിവ ങ്ങൾ ഒ ു സംഖയ ഉരരയോഗിച്ച് നമ രിതമോയി സൂക്ഷിക്കുകയും അത്
രഠനത്തിന് ഉരരയോഗിക്കുകയും ടചയ്യും. രഠനത്തിന്ടെ രോസ്പ്തീയതയും,
ധോർമികതയും, സതയസന്ധതയും
കോത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ഏതു അതയോവരയമോണ്
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ഡോറ്റ പ ി ക്ഷണടത്തക്കുറിച്ച ള്ള വിവ ങ്ങൾ
ജനെൽ

ോറ്റ ടപ്രോട്ടക്ഷൻ ടെഗുരലഷൻ (ജി

ിരിആർ) അനുസ ിച്ച്, നിങ്ങളുടെ

ോറ്റ എങ്ങടന ര ി ക്ഷിക്കടപ്പെുന്നുടവന്നും നിങ്ങളുടെ സവകോ യ വിവ ം
രപ്രോസസ്

ടചയ്യുന്നതുമോയി

എന്തോടണന്നും

അെിയിക്കോനുള്ള

രഠനത്തിനോയി, വിവ
മറ്റ് രബോ

ബന്ധടപ്പട്ട

നിയപ്ന്തണ

നിങ്ങളുടെ

അവകോരം
അധികോ ി

അവകോരങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.

ഈ

(വയക്തി, കമ്പനി അടലലെിൽ

ി വയക്തിഗത വിവ ം രപ്രോസസ്ിംഗിന്ടെ ഉരേരയവും മോർഗ്ഗവും

നിർണ്ണയിക്കുന്നു) യൂരെോരയൻ ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി ആൻഡ്
ഇന്െൻസീവ് ടകയർ , െൂ ട

സ് രകോരമ

ിയൻസ് 24, 1000 പ്ബസ്ൽസ്,

ടബൽജിയം. അതിനോൽ, നിങ്ങളുടെ വിവ ം ര ിരോലിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ
അവകോരങ്ങടള

മോനിച്ചുടകോണ്ട്

ര ിയോയി

ഉരരയോഗിക്കുന്നതിനും

യൂരെോരയൻ ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി ആൻഡ് ഇന്െൻസീവ്
ടകയർ ഉത്ത വോദ്ിയോണ്. യൂരെോരയൻ ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി
ആൻഡ് ഇന്െൻസീവ് ടകയർ വിവ

നിയപ്ന്തണ

അധികോ ി ഓഫീസടെ

ബന്ധടപ്പെോം.
ക്ലിനിക്കൽ

രഠനം

ടചയ്യുന്നതിന്

നെത്തോൻ

നിയമോനുസൃത

രസ്പ്തപ്കിയയ്ക്ക്കിടെ

നിങ്ങളുടെ

സവകോ യ

തോൽപ്പ യമുണ്ട്.

വിവ ം

രപ്രോസസ്്

വൻകുെൽ

കോൻസർ

അനസ്രതരഷയോളജിേുകൾക്കും

ര ോഗികടള

ര ിച ിക്കുന്ന രസ്പ്തപ്കിയോ വിദ്ഗ്ധർക്കും രോസ്പ്തീയമോയി സ്ഥോരിതമോയ
രുരോർരകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതോണ് ഈ രഠനത്തിന്ടെ പ്രരയോജനം.
രോസ്പ്തീയ ഗരവഷണ ആവരയങ്ങൾക്കും അത്ത ം രപ്രോസസ്ിംഗ് ആവരയമോണ്.
നിങ്ങളുടെ സു ക്ഷയും രഠന ഫലങ്ങളുടെ സമപ്ഗതയും ഉെപ്പുവ ുത്തുന്നതിന്,
നിങ്ങളുടെ

സവകോ യ

വിവ ം

രപ്രോസസ്്

ടചയ്യുന്നതിന്

നിയമര മോയ

ബോധയതയും ഉണ്ട്. ടരോതുജനോര ോഗയ രമഖലയിടല ടരോതുതോൽര യത്തിന്
അത്ത ം രപ്രോസസ്ിംഗ് ആവരയമോണ്.
രരഖ ിച്ച വിവ ം
ചില

രശ്ചോത്തലം,

നിങ്ങളുടെ നിലവിടല ക്ലിനിക്കൽ സോരച യം, നിങ്ങളുടെ
നിലവിടല

മോനദ്ണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമോയി

നിങ്ങളുടെ

ആര ോഗയ ര ിരോലനത്തിന്ടെ രശ്ചോത്തലത്തിൽ നെത്തിയ ര ീക്ഷകളുടെ
ഫലങ്ങൾ, രപ്രോരട്ടോരക്കോൾ ആവരയമോയ ര ീക്ഷകളുടെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങടള രന ിട്ട് തി ിച്ചെിയോൻ കഴിയുന്ന എലലോ സവകോ യ
വിവ ം
ഐ

(ഉദ്ോ.

നിങ്ങളുടെ

രരര്

അടലലെിൽ

ജനനത്തീയതി)

ഒ ു

ന്െിഫിരക്കഷൻ രകോഡ് (ഓമനരപ്പര്) ഉരരയോഗിച്ച് മോറ്റിസ്ഥോരിക്കുകയും

നിങ്ങളുടെ സ്ഥോരനത്തിരലോ ആരുരപ്തിയിരലോ രൂട്ടിയിട്ടി ിക്കുന്ന കോബിനറ്റ് /
ഓഫീസിൽ

സൂക്ഷിക്കുകയും

പ്രരവരിക്കുകയും

ടചയ്യും.

അംഗീകൃത
രരഖ ിച്ച

ഉരദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

വിവ ങ്ങളുമോയി

മോപ്തം
ബന്ധടപ്പട്ട്
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രസയോത്മകത രോലിരക്കണ്ടത് രഠന ര

ോക്െെിനും ടമ

ിക്കൽ െീമിനും ഉണ്ട്.

ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് രുെത്തുരരോകുന്ന നിങ്ങടളക്കുെിച്ച് രരഖ ിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ
എലലോ

സവകോ യ

വിവ ം

സവയം

രന ിട്ട്

അനുവദ്ിക്കുന്നിലല

എന്നോണ്

ഇതിനർത്ഥം.

സകമോറ്റം ടചയ്യുന്ന വിവ ം നിങ്ങളുടെ ടമ
ബന്ധം
ടമ

സ്ഥോരിക്കോൻ

കഴിയുന്ന

തി ിച്ചെിയോൻ

അതിനോൽ,

നിങ്ങടള

രഠനത്തിലുെനീളം

ിക്കൽ ര ഖകളും തമ്മിൽ ഒ ു

ഒര ടയോ ു

വയക്തി

േ

ി

ര

ോക്െെും

ിക്കൽ െീമും ആയി ിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ആരുരപ്തിയിൽ സൂക്ഷിച്ചി ിക്കുന്ന വിവ ം കോലയളവിനുരരഷം
ഇലലോതോക്കടപ്പെും, കോലയളവിന്ടെ സദ്ർഘയം പ്രോരദ്രിക നിയമപ്രകോ ം
നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്നു. രഠനവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട എലലോ രകോഡ് ടചയ്ക്ത വിവ ം
കുെഞ്ഞത് 10 വർഷടമെിലും ഇലക്രപ്െോണിക്
കോലയളവിന്ടെ

അവസോനത്തിൽ,

അജ്ഞോതമോക്കുകരയോ
യുക്തിസരമോയി

ടചയ്യും.

ീതിയിൽ സംഭ ിക്കും. ഈ

വിവ ം

നരിപ്പിക്കുകരയോ

അജ്ഞോതവൽക്ക ണ

ഉരരയോഗിക്കോൻ

സോധയതയുള്ള

പ്രപ്കിയടയന്നോൽ,

എലലോ

മോർഗങ്ങളും

ഉരരയോഗിച്ച് ഒ ു വയക്തിടയ തി ിച്ചെിയോൻ വിവ ം രമലിൽ ഉരരയോഗിക്കോൻ
കഴിയിലല, പ്രപ്കിയ മോറ്റോനോവിലല. ഇത് നിയമം അനുവദ്ിക്കുകയോടണെിൽ
മോപ്തരമ

ഞങ്ങൾ

രകോഡ്

ടചയ്ക്ത

വിവ ം

മൂന്നോം

കക്ഷികൾക്ക്

സകമോെുകയുള്ളൂ.
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രകോഡ് ടചയ്ക്ത വിവ ം രഠന സസറ്റ് രരഖ ിക്കുകയും
ടബൽജിയത്തിടല യൂരെോരയൻ ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി ആൻഡ്
ഇന്െൻസീവ് ടകയർ, എത്തിക് കമ്മിറ്റികൾ, ടെഗുരലറ്റെി അരതോെിറ്റികൾ,
അവ ുടെ

തോൽപ്പ യോർത്ഥം

പ്രവർത്തിക്കുന്ന

മൂന്നോം

കക്ഷികൾ

എന്നിവ ുമോയി രെിെുകയും ടചയ്യും.
നിങ്ങളുടെ
ഒ ു

ോജയത്തിന് സമോനമോയ വയക്തിഗത വിവ ം ര ി ക്ഷണം ഇലലോത്ത

ോജയരത്തക്ക് നിങ്ങളുടെ വിവ ം സകമോറ്റം ടചയ്യടപ്പെോം. നിങ്ങളുടെ

വിവ ം രുെത്ത് സകമോറ്റം ടചയ്യുകയോടണെിൽ, നിങ്ങളുടെ സവകോ യ വിവ ം
ര ി ക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

ഉത്ത വോദ്ിത്തം

യൂരെോരയൻ

ടസോസസറ്റി ഓഫ്

അനസ്രതരഷയോളജി ആൻഡ് ഇന്െൻസീവ് ടകയർ C ആണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ
വിവ ം

സവീക ിക്കുന്ന

അംഗീക ിക്കടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടന്ന്

ോജയം

മതിയോയ

ഉെപ്പോക്കും,

ോറ്റോ

അടലലെിൽ

ര ി ക്ഷയുള്ളതോയി
നിങ്ങളുടെ

സവകോ യ

ോറ്റയുടെ ര ി ക്ഷ ഉെപ്പോക്കോൻ ഉചിതമോയ സു ക്ഷോ സംവിധോനങ്ങൾ
യൂരെോരയൻ ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി ആൻഡ് ഇന്െൻസീവ്
ടകയർ സ്ഥോരിക്കും. യൂരെോരയൻ ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി
ആൻഡ് ഇന്െൻസീവ് ടകയർ (Privacy@esaic.org) ന്ടെ വിവ ം ടപ്രോട്ടക്ഷൻ
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ഓഫീസെുമോയി ബന്ധടപ്പെുന്നതിലൂടെ ഈ സു ക്ഷോ മോർഗങ്ങളുടെ ഒ ു രകർപ്പ്
രചോദ്ിക്കോൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകോരമുണ്ട്.
ജി

ിരിആർ

ആക്സസ്

അനുസ ിച്ച്,
ടചയ്യോനും

നിങ്ങടളക്കുെിച്ചുള്ള

ര ിയോക്കോനും

വയക്തിഗത

അതിന്ടെ

വിവ ങ്ങൾ

ഉരരയോഗത്തിരനോ

സംഭ ണത്തിരനോ നിയപ്ന്തണം ഏർടപ്പെുത്തോരനോ എതിർക്കോരനോ നിങ്ങൾക്ക്
അവകോരമുണ്ട്. ദ്യവോയി, ഈ അവകോരങ്ങൾ രകവലമടലലന്നും അവ ഓര ോ
രകസും

അനുസ ിച്ച്

വിരകലനത്തിന്

വിരധയമോകുടമന്നും

പ്രദ്ധിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് എടന്തെിലും രചോദ്യങ്ങളുടണ്ടെിരലോ ഈ രഠനത്തിൽ രെോളിടയന്ന
നിലയിൽ

നിങ്ങളുടെ

വിനിരയോഗിക്കോൻ
ര

വയക്തിഗത

വിവ ം

ര ി ക്ഷണ

ആപ്ഗരിക്കുന്നുടണ്ടെിരലോ,

അവകോരങ്ങൾ

ദ്യവോയി

രഠന

ോക്െെുമോരയോ ഗരവഷണ സംഘവുമോരയോ ബന്ധടപ്പെുക. അരപ്പോൾ അവർക്ക്

നിങ്ങളുടെ രചോദ്യങ്ങൾ യൂരെോരയൻ ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി
ആൻഡ് ഇന്െൻസീവ് ടകയർ രലക്ക് നയിക്കോൻ കഴിയും. ഏടതെിലും ബോരയ
ര ീ വുമോയി ബന്ധടപ്പെുന്നത് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞോതതവം നഷ്െടപ്പെുത്തോനുള്ള
സോധയത വർധിപ്പിക്കുടമന്ന് നിങ്ങൾ അെിഞ്ഞി ിക്കണം.
നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങൾ

വിവ ം

രപ്രോസസ്ിംഗ്

വിരവസിക്കുന്നുടവെിൽ,

ജി

ിരിആെിടന

നിങ്ങളുടെ

ോജയ

ലംഘിക്കുന്നുടവന്ന്
നിർേിഷ്ട

വിവ ം

സവകോ യതോ അരതോെിറ്റിക്ക് ര ോതി നൽകോൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകോരമുണ്ട്.

EDPS
യൂര ോപ്യൻ ഡോറ്ോ ട്പ്ോട്ടക്ഷൻ സൂപ്പർവവസർ
Rue Wiertz 60
ഓഫീസ്: Rue Montover 30. ആ ോും നില 1047 Bruxelles ്രസ്സൽ ടെൽ. • 32 2 28319 OOFax +32 2283 19
SOEmail: edps@edos.europa.eu Website: https://edps.europa.eu
Member:Mr Wojciech Wie \ vi6ro \ vski - യൂര ോപ്യൻ ഡോറ്ോ ട്പ്ോട്ടക്ഷൻ
സൂപ്പർവവസർ
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ഗരവഷ്ണ രപ്പോജക്റ്റ്റിനോയുള്ള സമ്മേ പ്പഖ്യോപനും: എൻര

ോർ

ഇത് പ്രോരദ്രിക ഉരരയോഗത്തിന് മോപ്തമുള്ളതോണ് - ഇത് യൂരെോരയൻ
ടസോസസറ്റി ഓഫ് അനസ്രതരഷയോളജി ആൻഡ് ഇന്െൻസീവ് ടകയർ
ടസപ്കരട്ടെിയറ്റിരലക്ക് തി ിടക അയയ്ക്ക്ക ുത്.
രകപ്ര നമ്പർ:
േ

ിഐ

ന്െിഫയർ: എൻരകോർ

ഈ പ്െയലിനോയുള്ള ര ോഗിയുടെ തി ിച്ചെിയൽ നമ്പർ: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
ഗരവഷകന്ടെ / സസറ്റ് രലോക്കൽ രകോർ

ിരനറ്റിംഗ് ഇൻടവേിരഗറ്റെുടെ രരര്:

________________
രഠനടത്തക്കുെിച്ച് എടന്ന ______________________________________________
അെിയിച്ചു. മുകളിലുള്ള രഠനത്തിനോയി ര ഖോമൂലമുള്ള വിവ ങ്ങളും സമ്മത
പ്രഖയോരനവും ഞോൻ സവീക ിച്ച് വോയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഠനത്തിന്ടെ ഉരേരയവും
ഗതിയും, രടെെുക്കോനുള്ള അവസ ങ്ങളും അരകെസോധയതകളും എന്ടെ
അവകോരങ്ങളും കെമകളും സംബന്ധിച്ച് വിരദ്മോയ ര ഖോമൂലവും
വോക്കോലുള്ള വിവ ങ്ങളും എനിക്ക് നൽകി. എനിക്ക് രചോദ്യങ്ങൾ
രചോദ്ിക്കോനുള്ള അവസ ം ലഭിച്ചു. ഇവ തൃപ്തിക മോയും രൂർണ്ണമോയും
ഉത്ത ം നൽകി.
എരന്നോട് ബന്ധടപ്പെുന്നതിന് ഇനിപ്പെയുന്ന രഫോൺ നമ്പർ (കൾ)
ഉരരയോഗിരച്ചക്കോം:
(1) _________________________________________________________________________
(2) _____________________________________________________________________
(3) _____________________________________________________________________
എന്ടെ രെോളിത്തം സവരമധയോ ഉള്ളതോടണന്നും ഒ ു കോ ണവും നൽകോടത,
രദ്ോഷങ്ങടളോന്നും വ ുത്തോടത എരപ്പോൾ രവണടമെിലും എന്ടെ സമ്മതം
രിൻവലിക്കോൻ എനിക്ക് അവകോരമുടണ്ടന്നും എനിക്ക് ഉരരദ്രമുണ്ട്.
മുകളിലുള്ള രഠനത്തിൽ രടെെുക്കോൻ ഞോൻ ഇതിനോൽ സമ്മതിക്കുന്നു. അടത
അലല
സ്ഥലവും തീയതിയും
സ്ഥലവും തീയതിയും

രടെെുക്കുന്നയോളുടെ രര ും ഒപ്പും
അെിയിക്കുന്ന ര

ോക്െെുടെ ഒപ്പ്
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