Informação sobre
o registo de doenças
tumorais
Folheto informativo para a informação oficial
de pacientes e das suas representações.
Informações detalhadas constam da nossa informação pormenorizada
ao paciente no nosso website em www.nkrs.ch, em língua alemã,
francesa, italiana e inglesa.
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A sua contribuição para cuidados de saúde médicos melhores
O folheto informa sobre o registo obrigatório de tumores benignos,
estados pré-cancerosos e cancro. Isto inclui uma ampla variedade
de casos. Se receber este folheto, isto nem sempre significa que
tem um tumor maligno.
O registo oncológico baseia-se na lei federal sobre o registo oncológico (lei de registo oncológico, KRG). Nos termos dessa lei, os médicos, os hospitais e os laboratórios são obrigados a enviar informações sobre doenças tumorais ao Registo Oncológico. Neste folheto
informamos sobre a forma como o registo oncológico funciona e
sobre o seu direito de ser informado, de consultar os seus próprios
dados e de se opor ao registo.
As informações sobre doenças tumorais são recolhidas e avaliadas pelos registos oncológicos cantonais e pelo Registo Oncológico
Pediátrico. Em seguida, os dados são resumidos e processados pelo
Serviço Nacional de Registo Oncológico e pelo Registo Oncológico
Pediátrico.

Por que são registados os seus
dados?
Com os seus dados dá um contributo importante para o registo mais
completo possível de todos os casos da doença. Ajudará a melhorar
os cuidados para todos, a entender e combater as doenças.
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1.

O seu direito de informação:
O que é incluído no registo?
Os registos oncológicos cantonais e o Registo Oncológico Pediátrico recolhem todas as informações sobre a pessoa e a doença.
Os seguintes tipos de informações são recolhidos:
• Informações pessoais (p. ex. nome, morada, data de nascimento, número de segurado (AHV))
• Informações sobre a doença tumoral (p. ex. tipo e disseminação
do tumor, tratamento seguido até à data, evolução da doença)
Em caso de tumores da mama, do cólon ou da próstata e, em
crianças e jovens menores de 20 anos, são recolhidas informações suplementares.
Estes dados são complementados e atualizados periodicamente
através da comparação com listas externas (lista dos hospitais,
listas de moradores, etc.).

NOTA:
Antes do registo oncológico correspondente transmitir os dados
ao Serviço Nacional de Registo Oncológico, a maioria dos seus
dados pessoais (nome, morada, data de nascimento exata, número AHV) é removida.
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2.

O seu direito de acesso aos
dados: Como pode consultar
os seus dados
Pode consultar os seus próprios dados no registo
oncológico a qualquer momento.
Para consultar os seus dados, contacte o registo oncológico do
seu cantão. Para consultar os dados de crianças e jovens, contacte
o Registo Oncológico Pediátrico (www.kinderkrebsregister.ch).

3.

O seu direito de oposição
Pode apresentar oposição a qualquer momento, se
não quiser que os seus dados sejam registados.
Uma oposição é válida para toda a sua vida e na Suíça
inteira. Também poderá retirar a sua oposição a
qualquer tempo.
Se apresentar oposição dentro de três meses após o recebimento
da comunicação junto de um registo oncológico, os dados não
serão registados, mas destruídos. Se apresentar oposição mais
de três meses após o recebimento da comunicação junto de um
registo oncológico, os dados pessoais serão apagados imediatamente. As informações sobre a doença permanecerão no registo.
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Será anotado que alguém apresentou oposição e, a partir do momento da oposição, não serão registados mais dados.

Como apresentar oposição:
1. Solicite o formulário para a oposição em um registo oncológico
cantonal, no Registo Oncológico Pediátrico ou no Serviço
Nacional de Registo Oncológico ou descarregue-o em:
www.nkrs.ch/downloads.
2. Preencha e assine o formulário.
3. Envie o formulário para um registo oncológico cantonal ou para
o Registo Oncológico Pediátrico.
Não é necessário fundamentar a sua oposição. Em seguida, receberá uma confirmação escrita do registo oncológico.
As moradas dos registos oncológicos e do Registo Oncológico Pediátrico constam do nosso website em: www.nkrs.ch/krebsregister e
do formulário de oposição.

NOTA:
Para apresentar oposição, também poderá escrever uma carta,
indicando o seu apelido e nomes próprios, a morada, a data de
nascimento, o número de utente, a data e assinatura.
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Como são protegidos os dados
A proteção de dados e a utilização de dados são
regulados por lei. Os registos oncológicos regem-se
pelas disposições da lei de registo oncológico e
pelas outras leis e regras vigentes na Suíça. O processamento estatístico e a utilização para fins de
pesquisa estão sujeitos a disposições claras.
Como são protegidos os seus dados:
• Os dados são armazenados em sistemas eletrónicos separados
e protegidos na Suíça.
• Todas as pessoas que trabalham com os dados estão sujeitas
ao dever de confidencialidade.
• Todas as bases de dados têm conceitos de proteção de dados e
de segurança especiais.
• Outras pessoas e instituições – p. ex. empregadores ou caixas
de saúde – não têm acesso às informações.
• As informações destinadas ao público são sempre processadas
de forma que não permita tirar conclusões sobre indivíduos.
• Os pesquisadores só recebem dados se houver um consentimento. Se não houver um consentimento, só receberão dados
anonimizados.
Além disso, as informações de que o registo oncológico deixa de
precisar serão destruídas sem demora. Assim, só são registados
os dados com benefício concreto.
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Deseja mais informação?
O Serviço Nacional de Registo Oncológico é o seu ponto de contacto para todas as perguntas sobre o registo oncológico e ajuda
a exercer os seus direitos. O Registo Oncológico Pediátrico é o seu
ponto de contacto para perguntas sobre o registo oncológico de
crianças e jovens. As moradas do registo oncológico cantonal e
do Registo Oncológico Pediátrico constam do nosso website em
www.nkrs.ch/krebsregister.

Serviço Nacional de Registo Oncológico
Página da Internet: www.nkrs.ch
E-mail: info@nkrs.ch
Telefone: +41 44 634 53 74

Registo Oncológico Pediátrico
Página da Internet: www.kinderkrebsregister.ch
E-mail: kinderkrebsregister@ispm.unibe.ch
Telefone: +41 31 631 48 61
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