யுனிவெர்சல் உறைகள்
(Universal Envelope)

யுனிவெர்சல் உறைகள்
-IP:

•

CP:

.
• எறைறைப் வபொருட்படுத்தொமல், ஒவ்வெொரு ந ொைொளிக்கும்
ஒநே மொதிரிைொன உறை கிறைக்கிைது.
• மருந்தொளுனர்(Pharmacist-ART) அல்லது சிகிச்றசைின் ஆதேெொளர்

(RNTCP), தினமும் ஒரு ந ொைொளி எத்தறன மொத்திறேகள் எடுக்க
நெண்டும் என்று குைிப்பிடுெொர்.
• ஒவ்வெொரு

ொளும், ந ொைொளி பரிந்துறேக்கப்பட்ை

மொத்திறேகள் எடுத்து 1, 2, அல்லது 3 மறைக்கப்பட்ை
வதொறலநபசி எண்கறள வெளிப்படுத்த நெண்டும்.
•

ந ொைொளி அந்த

ொளுக்கு எந்த ஒரு வதொறலநபசி எண்ணில்

இருந்தும் அறைக்கலொம்

• ந ொைொளி மொத்திறே 1 ல் இருந்து வதொைங்கி 2,3 என்று
ெரிறசைொக உட்வகொள்ள நெண்டும்.

யுனிவெர்சல் உறைகள்– அறனத்து எறைக் குழுக்களுக்கொன ஒநே உறை.
:
•

இேண்டு ெறகைொன உறைகள் மட்டுநம (IP க்கு 1 மற்றும் CP
க்கு 1)

•

எந்தவெொரு

எறைக்

குழு

ந ொைொளிகளுக்கும்

(வபரிைெர்கள்

மட்டும்-Adults) ஒநே உறைறை பைன்படுத்தலொம்.
•

எறை குழுெின் ெொரிைொக உறைகளின் நதறெகறள மதிப்பிை
நெண்டிை அெசிைமில்றல.

•

மொெட்ை / ART

ிறலைங்கள் இேண்டு ெறகைொன உறைகள்

மட்டுநம இருப்பில் றெத்திருக்க நெண்டும் (CP மற்றும் IP)
•

உறைகள் நசமிக்க குறைந்த இைநம நதறெ

•

ந ொைொளிகள் அம்புக்குைிறை பின்பற்ைி மொத்திறே எடுப்பதற்கு
இந்த ெறகைொன உறைகள் எளிதொக இருக்கும்.

•

ஒரு

குைிப்பிட்ை

எறைக்

குழு

உறைகளின்

பற்ைொக்குறை

ஏற்பைொது
•

மருந்தொளு ரின் ஆநலொசறன ந ேம் மற்றும் அளிப்பு ந ேம்

ந ொைொளிக்கு
அதிகரிக்கும்

குறைெொக

இருக்கும்,

இதனொல்

வசைல்திைன்

வபொதுெொன உறைகறள அளிக்கும் முறை

மருந்தொளுனர்(Pharmacist-ART)

அல்லது

சிகிச்றசைின் ஆதேெொளர் (RNTCP), தினமும்

ஒரு

ந ொைொளி

எத்தறன

மொத்திறேகள்

எடுக்க நெண்டும் என்று குைிப்பிடுெொர்.
ந ொைொளி

அந்த

வதொறலநபசி

ொளில்
எண்றண

வெளிெரும்

எந்த

நெண்டும்னொலும்

அறைக்கலொம்
ந ொைொளிகளுக்கு ஆநலொசறன ெைங்கிை எண்
ெரிறச பைன்படுத்தவும், எடுத்துக்கொட்ைொக ஒரு
ொறளக்கு 5 மொத்திறேகள் என்ைொல்:
•

முதல் ொள் 1,2,3,4,5 மொத்திறேகறள
எடுத்துக்வகொள்ளுங்கள்

•

இேண்ைொம்

ொள் 6,7,8,9,10 மொத்திறேகறள

எடுத்துக்வகொள்ளுங்கள்

வதொறலநபசி எண்றண எங்கு கண்ைைிெது
என்பறத அறைைொளச் சின்னம் குைிக்கிைது,
ஆனொல் எவ்ெளவு மொத்திறேகள் எடுப்பது
என்று ந ொைொளிகறள குைப்பக்கூைொது –
எப்நபொதும் ஆநலொசகர் அைிவுறுத்திை அளறெ
எடுத்து, அந்த

ொளில் வெளிெந்த எண்களில்

ஏநதனும் ஒன்றை அறைக்கநெண்டும்.

(
2, 3, 4,
.

)
5

(Toll Free)
(Toll Free)
.

.

:

Q1.
:

யுனிவெர்சல்

/
உறைகள்

அறனத்து

மொத்திறேகள் எடுக்க நெண்டும் என்று, இந்த

Q2.

( Un i ve rs a l E nv e l o p e s )

?

எறைக்

குழுவுக்கும்

பைன்படுத்தலொம்

இைத்தில் எழுதவும்.

(2,3,4,5).

தினமும்

எவ்ெளவு

?

இல்றல, FDC கறள பைன்படுத்தி ATT இல் ெைது ெந்நதொருக்கொன ந ொைொளிகளுக்கு மட்டுநம இந்த உறைகறள
பைன்படுத்தவும்..

:

?
: மொத்திறேகறள நமலிருந்து கீ நை எடுக்கப்பை நெண்டும் என்று அம்புக்குைி குைிப்பிடுகிைது. ந ொைொளி மொத்திறே
1 இல் வதொைங்கி ெரிறசைில் (1,2,3 ... 28) எடுக்க நெண்டும், ஒவ்வெொரு வ டுெரிறச முடித்த பிைகு தொன் அடுத்த
வ டுெரிறசக்கு வசல்ல நெண்டும்.

Q3.

Q4.
புதிை

?

:

இல்றல, பறைை உறைகள்
ீடிக்கும் ெறே அெற்றைப் பைன்படுத்தலொம். பறைை உறைகள் முடிந்த பிைகு
உறைகறள பைன்படுத்த ஆேம்பிக்கலொம்.

:

Q5.

( Un i ve rs a l E nv e l o p e s )

/
/

?

அறைப்பு / வதொறலநபசி சின்னம் நைொல் பிரீ எண் அந்த மடிப்பு உள்நள என்று குைிக்கிைது. அந்த மடிப்பிலிருந்து
மொத்திறே எடுத்தவுைன், நைொல் பிரீ எண் அதில் வெளிப்படும். ந ொைொளிகள் இந்த சின்னத்றத பொர்த்து அெர்களின்
மொத்திறே உட்வகொள்ளும் அளெிறன குைப்பிைக் கூைொது. அெர்கள் எப்நபொதும் மருத்துெேொல் பரிந்துறேக்கப்பட்டு
மற்றும் வசவ்ெக வபட்டிைில் எழுதப்பட்டிருக்கும் மொத்திறேைின் அளெிறன மற்றுநம உட்வகொள்ளநெண்டும்.

:

Q6.

,

?
?
: ஒரு
ொளுக்கு பரிந்துறேக்கப்பட்ை மொத்திறேகளின் எண்ணிக்றகறை எடுத்துக் வகொண்ைபின், ஒன்றுக்கும்
நமற்பட்ை நைொல் பிரீ எண்கள் வெளிப்பட்ைொல், அதிலிருந்து ஏதொெது ஒரு எண்ணுக்கு ந ொைொளி அறைப்பு ெிடுக்க
நெண்டும். அெர்கள் பல எண்றண அறைத்தொல், முதல் அறைப்புக்குப் பின் அெர்கள் மொத்திறேக்கள் எடுத்து
வகொண்ைனர் என்று பதிவு வசய்ைப்படும். மீ தமுள்ள அறைப்புகளுக்கு ந ொைொளி Thank You என்று மட்டும் நகட்பொர், ஆனொல்
ைொஷ்நபொர்டில் எதுவும் ஏற்கப்பைொது, ஏன்வனன்ைொல் முதல் அறைப்பிநல அெர் மொத்திறேகள் எடுத்து வகொண்ைொர் என்று
மக்கு அைிந்து ெிடுநெொம்.

?
?
: எண் ெரிறச என்பது மொத்திறேகள் எடுக்கப்பை நெண்டிை முறைறை குைிக்கிைது. அது
ொட்கறள
குைிக்கெில்றல. உதொேணமொக, 5 மொத்திறேகள் அளெிற்கு,முதல் ொள் ந ொைொளி 1,2,3,4, மற்றும் 5 ெது மொத்திறேகறள
எடுத்துக்வகொள்ள நெண்டும். பிைகு ொள் 2 அன்று 6, 7, 8, 9, மற்றும் 10 மொத்திறேகறள எடுக்க நெண்டும்.

Q7.

