
ந ோயோளிகளுக்கோன ஆந ோசனன பட்டியல் (99 DOTS Adherence Technology) 

Sl. No பட்டியல் புள்ளிகள் Check 

box        

A இ வச அனைப்பு சசய்வதன் முக்கியத்துவம்  

1 தினசரி மாத்திரைகள் எடுத்து அம்புகரைப் பின்த ாடைவும். START ல் இருந்து த ாடங்கவும். 
□ 

2 ஒவ்த ாரு நாளும் த ளி ரும் டடால்-பிரீ எண்ரை அரைக்கவும், நீங்கள் மருந்து 

எடுத்துக்தகாள்ளும் அட  நாளில் அரைக்கவும். குறிப்பு: மாத்திரை எடுக்கும் த ாழுது 

ஒன்றுக்கும் டமற் ட்ட எண்கள் இருந் ால், ஏ ா து ஒன்ரை மற்றும் அரைக்கவும். 

□ 

3  திவு தசய்யப் ட்ட  எண்ணில் ஒரு நாரைக்கு ஒரு இல ச அரைப்ர  மட்டுடம தகாடுக்க 

ட ண்டும். MISSED CALL தகாடுக்காதீர்கள். அரைத்  பிைகு THANK YOU  ரும்  ரை 

காத்திருங்கள். 

□ 

4 இல ச எண்ணுக்கு முன் '0' அல்லது 91 ஐ டசர்க்காதீர்கள். அரைப்பு இல சம், ட லன்ஸ் ‘0’ 

ஆக இருந் ாலும் அரைக்கலாம் (டைாமிங் கட்டைமும் இல்ரல) 
□ 

5 அரைப்புகரை  திவு தசய்யப் ட்ட எண்களில் மட்டுடம தசய்யவும். எண்கரை மாற்றினால் 

ஊழியர்களுக்கு த ரியப் டுத் வும். 
□ 

6 சில டடாஸ் இைண்டு ட க்ரக கடந்து தசல்லும் ட ாது - இைண்டா து (புதிய) ட க் 

த ளியிட்ட எண்ரை மட்டுடம அரைக்கவும். 
□ 

7 உங்கள் ைகசியத் ன்ரம  ைாமரிக்கப் டும் மற்றும் உங்கள் த ாரலட சி எண்கள் சுகா ாை 

ஊழியர்கள்  விை ட று யாரும்  கிர்ந்து தகாள்ை முடியாது. □ 

8 மாத்திரைகள் முடிந்  பிைகு திரும்   ைவும். ஆறு மு ல் எட்டு மா ங்களுக்கு TB சிகிச்ரச 

என்று நிரனவில் தகாள்ளுங்கள் 
□ 

B முதல் ந ோனை நிர்வகிக்கவும்  

9 டநாயாளிகரை மு ல் டடாரை எடுத்துக் தகாள்ை தசய்யுங்கள். ரமயத்தில் இருந்ட  

அ ர்கரை மரைந்  டடால்-பிரீ எண்ணிலிருந்து அரைக்க தசால்லி “THANK YOU” என்று  ரும் 

 ரை காத்திருக்க ர க்கவும். 

□ 

குறிப்பு நீங்கள் இல ச அரைப்ர  தசய்யாவிட்டால், நீங்கள் மருந்துகரை எடுக்க ட ண்டும் என்று 

விழிப்புைர்வு SMS  ரும். நீங்கள் இன்னும் மருந்து எடுத்துக்தகாள்ைவில்ரல மற்றும் இல ச 

அரைப்பு தசய்யவில்ரல என்ைால், எஸ்எம்எஸ் (SMS) அந்   ட்டாைத்தின் ஊழியர்க்கு 

தசல்லும் அ ர் அந்  டநாயாளிக்கு அரைப்பு அல்லது டநரில் தசன்று மாத்திரை எடுக்குமாறு 

அறிவுறுத்து ார் 

 

 

குறிப்பு 

 

 

 

நீங்கள் தினமும் மருந்துகரை எடுத்துக் தகாண்டு இல சமாக அரைத் ால், மருத்து ர் 

மற்றும் ஊழியர்கள் உங்கள் சிகிச்ரச   ற்றி விழிப்புடன் இருப் ார்கள், மற்றும் ஊழியர்கள்  

உங்கரை அரைக்கட ா அல்லது  ார்ர யிடட ா நிரனவூட்ட ட ண்டியதில்ரல. நீங்கள் 

முழு  டிப்பு (6 அல்லது 8 மா ங்கள்) மருந்துகரை எடுத்துக் தகாண்டால், நீங்கள் TBல் 

இருந்து குைமரடயலாம். 

 

 


