
 

 

Sevgili hastamız,  

Pek çok vakada erken teşhis, tanılama, tedavi ve hastalık sonrası tedavi aşamasındaki tıbbi gelişmeler sayesinde kanser hastalıklarında 
iyileşme ihtimalleri arttı. Hamburg'daki kanser hastalarının tamamı için ortaya çıkması, tedavisi ve süreci ile ilgili güvenilir bilgilerin 
olması halinde tıbbi hizmetler uygun değerlendirme yapabilir. 
  

Burada belirtilen bilgileri sürekli olarak toplayan, bunlarla çalışma yapan ve tedavinizi sürdüren hekimlerin ve aynı şekilde bilimsel 
araştırmaların kullanımına sunan Hamburg Kanser Kayıt Kanunu çalışması söz konusudur. 
 

Buradaki hedef, kanser hastalarının tedavi kalitesini iyileştirmektir. 
 

Kanser Kayıt Merkezi 

Hamburg Kanser Kayıt Merkezi, dünyanın en eski toplum temelli kanser kayıt merkezidir. Kanser erken teşhisi ve kayıt kanunu, federal 
düzeyde uygulamaya alındıktan sonra tedavi ve toplum merkezli bir kanser kayıt merkezi konumuna gelmiştir. 
 

Bütün hastaların bir kanser kayıt merkezinden faydalanması öncelikle toplanan bilgilerin eksiksiz ve kaliteli olmasına bağlıdır. 
Hastalığınızla ilgili bilgiler bu şekilde kanser araştırmaları ve kanserle savaşma kapsamında önemli bir katkı sağlar. 
Bu nedenle sizden Hamburg'da kanser kaydı konusunda desteğinizi rica ediyoruz. 
 

Yasal esaslar 

01. Temmuz 2014 tarihinden beri Hamburg'daki sağlık kuruluşları ve klinikleri ele alınmış ya da muayenesi yapılmış bir kanser 
hastalığını, ilk evreler dahil olmak üzere, ve iyi huylu merkezi sinir sistem tümörleri Hamburg Kanser Merkezi'ne bildirmekle sorumludur 
ve aynı zamanda yetkilidir. 
 

Değişiklik yapılmış olan Hamburgische Krebsregistergesetz (HmbKrebsRG) (Hamburg Kanser Kayıt Kanunu) ve aynı zamanda federal 
seviyeye, beşinci sosyal kanunun (SGB V) kanser erken teşhisi ve kayıt kanunu (KFRG) vasıtasıyla yeni alınan § 65c ve federal kanser 
kayıt veri kanunu (BKRG) yasal esaslardır. 
 

Bu bilgiler bildirilir 

Hamburg Kanser Kayıt Merkezi'ne yapılan başvurularda kişi ile ilgili larak 

aşağıdaki bilgiler yer alır: 

 İsim 

 Adres 

 Doğum tarihi 

 Cinsiyet 

 Sağlık sigortası bilgileri 

kanser hastalığınızla ilgili varsa önemli bilgiler: 

 

 Tümörün türü ve konumu 

 Teşhis tarihi 

 Teşhis türü 

 Tedavinin türü, başladığı tarih, süreci ve sonucu 

Hastalığın süreci 
  

Bilgilerinizin korunması 

Kanser Kayıt Merkezi katı bilgi koruma kurallarına tabidir. Bilgilerin kapsamı, depolanması, kullanımı ve silinmesi Hamburg Kanser Kayıt 
Kanunu kapsamında tam olarak düzenlenmiştir. Bu şekilde bilgiler, örneğin diğer eyaletlerin kanser kayıt merkezlerine ya da bilimsel 
kuruluşlara sadece tespit edilmiş ve kontrol edilebilir şartlarda aktarılabilir. Sizinle ilgili bütün bilgiler özel olarak muhafaza edilen ve 
harici yerler açısından erişilemeyen bir bilgisayarda, personel ve teknik açıdan ayrılmış güvenli bir alanda saklanır. Kanser Kayıt 
Merkezi'nde sizinle ilgili kayıtlı bilgiler hakkında her zaman bilgi edinebilirsiniz. 
  

İtiraz hakkınız 

Şahsi bilgilerinizin aktarılması konusunda bireylerin bilgilendirici olarak geleceğine karar verme hakkı, Hamburg Kanser Kayıt Kanunu 
kapsamında önemli bir noktadır ve bizim için büyük anlam taşır. 
 

İtiraz hakkınızı değerlendirmek isterseniz iki imkanınız bulunmaktadır: Hekiminize bildirmek suretiyle bütün bilgilerinizin başvurusuna 
itiraz edebilirsiniz. Ya da kişisel tanımlama bilgilerinizin kaydedilmesine karşı, muhasebenin tamamlanmasından sonra gerekirse 
ilerleyen zamanlarda da Kanser Kayıt Merkezi'ne karşı itiraz edebilirsiniz. Bunun anlamı, kişi olarak artık tanınmamanız demektir. 
Sadece tümör türü ve tedavisi gibi kanser hastalığınızla ilgili bilgiler, kayıt merkezinde kalır ve bu şekilde kanser hastalarının  
iyileşmesine ve tedavisine katkı sağlayabilir. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

HASTALAR IÇIN BILGI 

 HAMBURG KANSER KAYIT MERKEZI 
  

 

Ayrıntılı bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: 

Hamburgisches Krebsregister - Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Süderstraße 30 - 20097 Hamburg - Tel:  +49 40 428 37 22 11 - Fax: +49 40 427 94 85 03 

www.hamburg.de/krebsregister - HamburgischesKrebsregister@bwfgb.hamburg.de 

Diğer bilgileri, bilgilendirme broşürümüzde bulabilirsiniz. 

Türkisch / türkçe  

  

  

 


