
உங்கள ஸமகார்டஃல்பகானில் ஹெல்த் 
டிஸ்கவரி+ ஹெயலிவயப ்பதிவிைக்கவும் 

உங்கள ஸமகார்டஃல்பகானில் ஹெயலிவயப 
்பதிவிைககி, அச்ஹெயலி வழியகா்க உங்கள 
்பரகாமரிபபுக குழுவினரி்டம் உங்கள இரத்்த 
அழுத்்த அ்ளவீடவ்டப ்பகிர்நது ஹ்ககாள்ளவும்

இல்ை இரத்்த அழுத்்த அ்ளவீடடிற்்ககா்க 
புளூடூத்-ஹெயற்்படுத்்தப்பட்ட இரத்்த அழுத்்த 
இயநதிரத்வ்த வகாங்கவும்

இது உஙேளுக்கு என்்ன வபாருளபடும்? எஙேலைத் வ்தா்டர்புவோளே

அடிக்ேடி கேடேபபடும் கேளவிேள (FAQ)

ஹெல்த் டிஸ்கவரி+ ஹெயலியின் மூைம் 
அறிவிபபு்கள மற்றும் ஹெயதி்கவ்ளப 
ஹ்பறுங்கள

இந்த PTEC-இல்ை இரத்்த அழுத்்தக ்கண்்ககாணிபபு திட்டம் 
குறித்து ஹ்பகாதுவகான விெகாரவண்களுககு, உங்கள ்பைதுவை 
மருந்த்கத்தின் ஹ்தகா்டர்பு வமயத்வ்த அவழக்கைகாம்:

உங்களுககு வழஙகியவர்:

ஆ்தரித்்தவர்:

திங்கள மு்தல் ஹவளளி வவர: ்ககாவை 8 மணி மு்தல் 
மகாவை 4:30 மணி வவர
ெனிககிழவம: ்ககாவை 8 மணி மு்தல் நண்்ப்கல்  
12:30 மணி வவர
ஞகாயிறு மற்றும் ஹ்பகாது விடுமுவை நகாட்களில் இயங்ககாது

லமலும் ்த்கவலுககு, இந்த QR குறியீடவ்ட 
ஸல்கன் ஹெயயவும் அல்ைது இந்த 
இவணய்த்ளத்வ்தப ்பகார்வவயி்டவும்:
www.ihis.com.sg/vsm

வ்தா்டர்பு நிலைேம் இேஙகும் கநரஙேள

உஙேளின் உேர் இரத்்த அழுத்்தத்ல்த 
உஙேள வீடடில் இருந்தபடிகே 

சிறபபாே நிர்ெகித்்தல் 

Ver 1.1_Tamil

ேக: இந்த �ட்டத்�ன் வ�ைல என் ன�

ப: �ங்கப்பூர ்கு�மக்களும்  நிரந்தரவா�களும் 
இத�்ட்டத�்ன் மூலம் ஒரு வருடத�்ற்குக் குைறந்த 
மானிய வ�ைலயான $6.30 காசுக்கு
அனுபவ�க்கலாம். ேமலும் புளூடூத ்இரதத் அழுதத் 
இயந்�ரதை்த $7.50 காசுக்குப் ெபற்�டலாம்�. 

உங்கள் வழகக்மான ஆேலாசைன, மருந்து மற்றும் 
ஆய்வுகக்ூடச ் ேசாதைனகளுகக்ுத ்தனியாக 
கட்டணம் வ��கக்ப்படும்.

ேக: இந்த �ட்டத்��ருந்து நான் பா�ய�ேலேய 
ெவளிேயற மு�யுமா�

ப:    நீங்கள் இத�்ட்டத�்�ருந்து ெவளிேய�னால் 
நீங்கள் ெசலுத�்ய பணதை்தத ்�ரும்பப் ெபற 
மு�யாது. ேமலும் புளூடூத ்இரதத் அழுதத் 
இயந்�ரத�்ற்கான மானியதை்த நீங்கள் �ருப்ப�த ்
தர ேவண்டும்.� உங்கள் நிைலைய �றப்பாக 
நிரவ்�கக் இத�்ட்டத�்ல் ெதாடரந்்து இருகக்ுமாறு 
நாங்கள்   வலுவாக ஊகக்ுவ�க�்ேறாம். 

�வ��முைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் ெபாருந்தும். ேமல் 
வ�வரங்களுகக்ு உங்கள் பராமரிப்புக ்குழுகக்ைள அணுகவும்.

ஆகஸ்ட் 2022 அன்று அச�்டப்பட்ட ேத�ய�ன்ப� தகவல் 
சரியானது. MOHTகக்ு ேதைவயான தகவல்கைள 
அவ்வப்ேபாது  புதுப்ப�கக்வும்  �ருதத்வும்  உரிைம  உள்ளது.
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நீஙேள எவொறு வ்தா்டஙே கெண்டும்?

எஙேள திட்டத்தில் இலைநதிடுஙேள! உஙேளின் பராமரிபபுப பேைம்

வ்தாலைகபசிெழிக் 
ேண்ோணிபபு

இரத்்த அழுத்்த இயநதிரத்வ்தக 
ஹ்ககாண்டு வகாரத்திற்கு ஒரு 

முவையகாவது உங்கள இரத்்த 
அழுத்்தத்வ்த அ்ளவி்டவும்

ல்தவவப்பட்டகால், உங்கள 
்பரகாமரிபபுக குழுவின் 
ஹெவிலியர் உங்கவ்ள 

ஹ்தகாவைல்பசிவழி அவழத்து 
ஆலைகாெவன வழஙகுவகார்

மருந்த்க ஹ்தகாவைல்பசிவழி 
உங்களின் ்பரகாமரிபபுக 
குழு வழஙகிய மருநது 
மற்றும் வகாழகவ்கமுவை 

ஆலைகாெவன்கவ்ளப பின்்பற்ைவும்

உங்களின் இரத்்த அழுத்்தத்வ்த
லமம்்படுத்துவ்தற்்ககான 

ஊக்கத்வ்தயும் 
உ்தவிககுறிபபு்கவ்ளயும் கூ்ட 

நீங்கள ஹ்பறுவீர்்கள

இபல்பகாது 
உங்கள இரத்்த 

அழுத்்தத்வ்த நீங்கள 
மி்கவும் திைம்்ப்ட 
நிர்வகிக்கைகாம்!

உங்கள இரத்்த அழுத்்த 
அ்ளவீடு்கள இயல்்பகா்க 

இல்ைகா்தல்பகாது நீங்கள என்ன
ஹெயய லவண்டும் என்று 

ஹெயலி ஆலைகாெவன கூறும்

உங்கள இரத்்த 
அழுத்்தத்வ்த அ்ளவி்ட 
்தவைவிட்டகால் நீங்கள 
ஒரு நிவன்வூட்டவைப 

ஹ்பறுவீர்்கள

உங்கள அ்ளவீடு ஹெல்த் 
டிஸ்கவரி+ ஹெயலி மூைம் 

உங்கள ்பரகாமரிபபுக 
குழுவிற்கு அனுப்பப்படும்

ஒழுங்கற்ை அ்ளவீடு்கள 
்பரகாமரிபபுக குழுவி்டம் 

ஹ்ககாடியிடடுக 
்ககாண்பிக்கப்படும்

வ்தாலைகபசிெழி 
ஆ்தரவு

வ்தாலைகபசிெழி 
சிகிசலசை

்பைதுவை மருந்த்க வருவ்க்களுககு இவ்டலய
குறித்்த லநரத்தில் நிவனவூட்டல்்கவ்ளயும் 
ஆலைகாெவனயும் ஹ்பறுங்கள

அதிே ஆ்தரவு

குலறந்த ெருலேேள
்பைதுவை மருந்த்க வருவ்க்கள சிைவற்றுககுப 
்பதிைகா்க ஹ்தகாவைல்பசிவழி ஆலைகாெவனச் 
லெவவ்களு்டன் மகாற்ைைகாம்

ெசைதிோ்னது
உங்கள அ்ளவீடு்கவ்ள எடுத்து உங்கள ்பரகாமரிபபுக 
குழுவு்டன் ்தகானகா்கப ்பகிர்நது ஹ்ககாளளும் 
வெதிவயயும், உங்கள ஹ்தகாவைல்பசி வழியகா்க 
மருத்துவ ஆலைகாெவன ஹ்பறும் வெதிவயயும் 
அனு்பவியுங்கள

இந்த இல்ை இரத்்த அழுத்்தக (BP) ்கண்்ககாணிபபுத் ஹ்தகாகுபபு, 
மு்தன்வமத் ஹ்தகாழில்நுட்பம்-லமம்்படுத்்தப்பட்ட ்பரகாமரிபபுத் 
(PTEC) திட்டத்தின் ஒரு ்பகுதியகாகும். இது எளிவமயகான 
ஹ்தகாழில்நுட்பத்தின் உ்தவியு்டனும், உங்கள ்பைதுவை 
மருந்த்கதின் ஹ்தகாவைல்பசிவழி ஆலைகாெவன்களு்டனும் 
நீங்கள வீடடில் இருந்த்படிலய உங்களின் நகாள்பட்ட லநகாய 
நிவைவம்கவ்ளத் ்தன்னம்பிகவ்கயு்டன் நிர்வகிக்க முடிவவ்தக 
குறிகல்ககா்ளகா்கக ஹ்ககாண்டிருககிைது.

ஹ்தகாவைல்பசிவழி ஆலைகாெவன்கள மற்றும் மருந்த்கம் 
வருவ்க்களுககு இவ்டயில், ெரியகான லநரத்தில் 
ஹெயலியின் மூைம் உங்களுககு நிவனவூட்டல்்கள, 
அறிவிபபு்கள மற்றும் உ்தவியகான ஆலைகாெவன்கள
வழங்கப்படும்.

வசைேலியின் 
மூைம் 
ஆ்தரவு

உங்கள ஸமகார்டஃல்பகானில் ஹெல்த் டிஸ்கவரி+ 
ஹெயலிவயப ்பதிவிைக்கம் ஹெயது, உங்கள 
சிங்பகாஸ ்கணககில் உளநுவழவீர்்கள. பின்னர், 
நீங்கள உங்கள இரத்்த அழுத்்த இயநதிரத்து்டன் 
ஹெயலிவய இவணக்க லவண்டும்.இேநதிரம்

உங்கள ்பரகாமரிபபுக குழு மகா்தகாநதிர அடிப்பவ்டயில் 
உங்களின் ெரகாெரி இரத்்த அழுத்்த அ்ளவீடு்கவ்ளக 
்கண்்ககாணித்து, உங்கள இரத்்த அழுத்்தம் ெரியகா்க 
்கடடுப்படுத்்தப்ப்டவில்வை என்ைகால் அல்ைது உங்கள 
மருநது்கவ்ளச் ெரிஹெயய லவண்டிய அவசியம் 
ஏற்்பட்டகால் உங்கவ்ளத் ஹ்தகா்டர்பு ஹ்ககாளளும். 
்பைதுவை மருந்த்கத்திற்கு வர லவண்டியதில்வை 
என்ைகால் உங்களின் ்பரகாமரிபபுக குழு 
ஹ்தகாவைல்பசிவழி ஆலைகாெவனவயத் திட்டமிடும்.

பராமரிபபுக் 
குழு ஆ்தரவு

முக்கிேம்: இந்த திட்டத்ல்த மருத்துெ அெசைரநிலைேளில் பேன்படுத்்தக்கூ்டாது. கமலும் இது அெசைரோை அலைபபுேலை ஆ்தரிக்ோது. 
உஙேளுக்கு உ்டல்நிலை சைரியில்லை எனில், அருகிலுளை மருத்துெக்கூ்டத்தில் மருத்துெ உ்தவிலே நாடுஙேள. உஙேளுக்கு ஆம்புைன்ஸ் 

க்தலெபபட்டால், அெசைர க்தலெேளுக்கு 995 அல்ைது அெசைரமறற உ்தவிக்கு “1777” என்ற எண்லை அலைக்ேவும்.




