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மெடிஷீல்டு லைஃப் 2020 ெறுஆய்வு குறித்த ம ொது கைந்தொலைொசலை 
 

மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்ட அனுகூைங்கள், சந்தாக்கள் ஆகியவற்றின் மதாடர் 
ெறுஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, திட்ட மெம்பாட்டின் மதாடர்பில் மவளியிடப்பட்டுள்ள 
முன்மைாட்டப் பரிந்துலைகள் ெற்றும் மயாசலைகள் குறித்து மபாதுெக்களின் கருத்துகலள 
நாடும் மபாது கைந்தாமைாசலை நடவடிக்லகலய மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் நடத்தும். 
இந்தப் மபாது கைந்தாமைாசலை 2020 மசப்டம்பர் 29 முதல் அக்மடாபர் 20 வலை நலடமபறும்.  
 
சிங்கப்பூரர்களுக்கு சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு கட்டுப் டியொகும் அளவில் லவத்திருக்கப் டும் 
 
2. மெடிஷீல்டு லைஃப் என்பது சிங்கப்பூைர்கள் அலைவருக்கும், ஏற்கைமவ 
இருக்கக்கூடிய உடல்நைப் பிைச்சலைகலளப் மபாருட்படுத்தாெல், மபருெளவிைாை 
ெருத்துவக் கட்டணங்களிைிருந்து வாழ்நாள் முழுவதும் பாதுகாப்பளிப்பதற்காக 2015 நவம்பர் 
ொதம் மதாடங்கப்பட்ட அடிப்பலட சுகாதாைக் காப்புறுதித் திட்டொகும். மெடிஷீல்டு லைஃப் 
மகாள்லக, திட்ட வலையலறகள் குறித்து பரிந்துலைகள் மசய்வதற்காகவும், திட்ட 
நிர்வாகத்லத ெறுஆய்வு மசய்வதற்காகவும், மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றத்லத சுகாதாை 
அலெச்சர் நியெித்தார். திட்டம் மதாடங்கப்பட்டதிைிருந்து மபரிய அளவில் 
மெற்மகாள்ளப்படும் முதல் ெறுஆய்வு இது. பரிந்துலைக்கப்படும் ொற்றங்கள் 2021 
முற்பகுதியில் அெைாக்கப்படும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  
 
3. மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றத்தின் தலைவர் திருெதி ஃபாங் ஆய் ைியன், “நெது 
சுகாதாைப் பைாெரிப்புச் மசலவகள் மதாடர்ந்து கட்டுப்படியாவலத உறுதி மசய்து, 
சிங்கப்பூைர்களுக்கு அதிக ெை நிம்ெதி அளிப்பதில் மெடிஷீல்டு லைஃப் முக்கிய 
பங்காற்றுகிறது. திட்டத்தின் அனுகூைங்களும் சந்தாக்களும் ெருத்துவத்துலறயில் மநரும் 
ொற்றங்கள், சுகாதாைப் பைாெரிப்புச் மசைவின் பணவகீ்கம், உண்லெயாை மகாரிக்லக 
நிைவைம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப ஈடுமகாடுப்பலத உறுதிமசய்ய நாங்கள் குறிப்பிட்ட காை 
இலடமவளியில் ெறுஆய்வு மசய்து புதுப்பிக்கமவண்டும். ென்றம் ெறுஆய்லவ 
மெற்மகாள்லகயில், மபாது கைந்தாமைாசலை வாயிைாகத் தங்களது மயாசலைகலளயும் 
கருத்துகலளயும் பகிர்ந்துமகாள்ள சிங்கப்பூைர்கலள அலைக்கிமறாம். இதன்வைி மெடிஷீல்டு 
லைஃப் திட்டம் அதன் சந்தாதாைர்களுக்குத் மதாடர்ந்து நன்லெ பயக்கும்,” என்று கூறிைார்.  

மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றத்தின் முன்லைொட்டப்  ரிந்துலரகள்  
 
4. மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டம் இைண்டு முக்கிய மநாக்கங்களின் அடிப்பலடயில் 
வடிவலெக்கப்பட்டது: (a) சிங்கப்பூைர்களுக்கு மெம்பட்ட பாதுகாப்பு அளிக்கமவண்டும், அமத 
செயத்தில் (b) சந்தாக்கலளக் கட்டுப்படியாகும் அளவில் லவத்திருக்கமவண்டும். மெடிஷீல்டு 
லைஃப் திட்டம் நீடித்து நிலைக்கத்தக்கதாக இருப்பலத உறுதிப்படுத்த, இந்த மநாக்கங்களுக்கு 
இலடயில் கவைொகச் செநிலை காணப்படமவண்டும். ஏமைைில், காப்படீ்டுத் மதாலககள் 
சந்தாக்கலளக் மகாண்டுதான் வைங்கப்படுகின்றை.  
 
5. இந்த அடிப்பலடயில், மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் மூன்று பைந்த அம்சங்களில் 
முன்மைாட்ட மெம்பாடுகலள அலடயாளம் காட்டியுள்ளது: 
 
(a) லெம் ட்ட  ொதுகொப் ளிக்க, லகொரிக்லக வரம்புகளின் புதுப் ிப்பு ெற்றும் சரீலெப்பு  
 
6. மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தின் மகாரிக்லக வைம்புகள், நிதி உதவிமபறும் 
கட்டணங்களில் பத்தில் ஒன்பதுக்குப் பாதுகாப்பளிக்கும் வலகயில் புதுப்பிக்கப்படமவண்டும். 
அமதாடு, பணவகீ்கத்திற்கும் ெருத்துவத்துலறயின் முன்மைற்றத்திற்கும் ஏற்ப மபாதுொை 
பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுவலத உறுதி மசய்ய, இந்த வைம்புகள் மெலும் அடிக்கடி ெறுஆய்வு 
மசய்யப்படமவண்டும். மெலும், ென்றம் பின்வரும் சீைலெப்புகலளப் பரிந்துலைக்கிறது: 



 

 

 
i. துலணத்தீவிைப் பைாெரிப்பு 1  அல்ைது விலையாை மவளிமநாயாளி கதிரியக்க 

சிகிச்லச மபறும் மநாயாளிகளுக்காை பாதுகாப்லப மெம்படுத்த, சமூக 
ெருத்துவெலை பைாெரிப்புக்கும் மவளிமநாயாளி கதிரியக்க சிகிச்லசக்கும் 
சிகிச்லச சார்ந்த மகாரிக்லக வைம்புகலள அறிமுகப்படுத்தமவண்டும். 

 
ii. ஓர் ஆண்டில் நீண்டநாள் அல்ைது பைமுலற ெருத்துவெலையில் தங்குவதால் 

மநரும் வைக்கெீறிய ெிகப்மபரிய கட்டணத்மதாலககளிைிருந்து சிங்கப்பூைர்களுக்கு 
மெம்பட்ட பாதுகாப்பளிக்க, மகாள்லக ஆண்டின் மகாரிக்லக வைம்பு $100,000-ல் 
இருந்து $150,000 ஆக உயர்த்தப்படமவண்டும்.  

 
(b) ம ரிய அளவிைொை சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு உருெொற்ற முலைப்புகளுக்கு 
ஆதரவளிக்கும் லெம் ொடுகள் 
 
7. சுகாதாைப் பைாெரிப்புச் மசைவுகலள நீண்டகாைத்திற்கு நிலைநாட்டுவதற்காை மபரிய 
அளவிைாை சுகாதாைப் பைாெரிப்பு உருொற்ற முலைப்புகளுக்கு ஏற்ப, மெடிஷீல்டு லைஃப் 
ென்றம் சிை மெம்பாடுகலளப் பரிந்துலைக்கிறது. சமூகத்தில் அல்ைது வடீ்டில் அதிக 
மபாருத்தொை பைாெரிப்பு மபறக்கூடிய சிங்கப்பூைர்களுக்கு மெம்பட்ட ஆதைவளித்து, 
விலையாை ெருத்துவெலை பைாெரிப்புக்காை அவசியத்லதக் குலறப்பது இதன் மநாக்கம்:  
 

i. ெருத்துவெலையில் தங்கியிருக்கும் முதல் இைண்டு நாட்களுக்காை அன்றாட 
படுக்லகப்பிரிவு, சிகிச்லச கட்டணங்களுக்கு உயர் மகாரிக்லக வைம்புகலள 
அறிமுகப்படுத்தமவண்டும். மநாலயக் கண்டறியும் மசாதலைகளால் முதல் 
இைண்டு நாட்களில் கட்டணம் அதிகொக இருப்பது இதற்குக் காைணம். 
முன்கூட்டிமய வடீு திரும்பக்கூடிய மநாயாளிகளுக்கு மெம்பட்ட ஆதைவளிப்பது 
இதன் மநாக்கம்.  
 

ii. வயது மூத்த மநாயாளிகளின் பகல்மநை அறுலவ சிகிச்லசகளுக்காை 
கைிப்புத்மதாலக 2  குலறக்கப்படமவண்டும். ெருத்துவெலையில் 
தங்கியிருப்பதற்குப் பதிைாக பகல்மநை அறுலவ சிகிச்லசலயத் மதர்ந்மதடுக்க 
மநாயாளிகள் தயங்காதிருப்பலத இதன்வைி உறுதிப்படுத்தைாம். 

 
(c)  ரிந்துலரக்கப் டும் இதர லெம் ொடுகள்   
 
8. மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் இதை மெம்பாடுகலளயும் பரிந்துலைக்கிறது: 
 

i. தைியார் ெருத்துவெலைகளுக்காை விகிதப்படியாை காைணிலய 3  25 
விழுக்காட்டுக்குக் குலறக்கமவண்டும். உண்லெயாை கட்டணத்லத மெலும் 
மதளிவாக எடுத்துக்காட்டுவதற்கும், நிதி உதவி மபறும் மநாயாளிகளுக்கும் 
தைியார் மநாயாளிகளுக்கும் வைங்கப்படும் காப்படீ்டுத் மதாலகயில் கூடுதல் 
ஒப்படீ்லட உறுதிப்படுத்துவதற்கும் இது துலண புரியும்.  
 

ii. தற்மகாலை முயற்சியால், மவண்டுமென்மற சுயொகக் காயப்படுத்திக் 
மகாள்வதால், மபாலதப்புைக்கத்தால், ெது அருந்துவதால் மதலவப்படும் 
சிகிச்லசகளுக்காை வைக்கொை விைக்கல்கள் நீக்கப்படமவண்டும். இந்த 
மநாயாளிகள் உடல்நைம் மதறி வருவதற்கு ஆதைவளிப்பதில் சிகிச்லசயின் பங்கு 
அதிகரித்து வருவது இதற்குக் காைணம்.  

 
1  சமூக ெருத்துவெலைகளின் துலணத்தீவிைப் பைாெரிப்பு, தீவிைப் பைாெரிப்பளிக்கும் ெருத்துவெலைகளுடன் 
ஒப்பிடுலகயில் குலறவாை தீவிைத்தில், கூடுதைாை ெருத்துவ ெற்றும் தாதிலெ பைாெரிப்பு மதலவப்படும் சிக்கைாை 
ெருத்துவப் பிைச்சலைகளுக்காைது. 
2 மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்பீட்டுத்மதாலக மதாடங்குவதற்குமுன் ஒவ்மவாரு மகாள்லக ஆண்டிலும் மநாயாளி 
மசலுத்தும் மதாலக. வயலதயும் படுக்லகப்பிரிலவயும் மபாறுத்து, இது $1,500 முதல் $3,000 வலை இருக்கும். 
3 மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்படீ்டுத்மதாலககள், தைியார் ெருத்துவெலை கட்டணங்கலளவிடப் மபாதுவாகப் மபருெளவு 
குலறவாக இருக்கும் மபாது ெருத்துவெலைகளின் நிதி உதவிமபறும் கட்டணங்கலள லெயொகக் மகாண்டுள்ளை. 
தைியார் ெருத்துவெலை கட்டணத்திற்குக் காப்படீ்டுத்மதாலகலயக் கணக்கிடுவதற்கு முன்பாக, அதலை நிதி 
உதவிமபறும் கட்டணத்திற்கு நிகைாை அளவுக்குக் குலறப்பதற்காக விகிதப்படியாை காைணி பயன்படுத்தப்படுகிறது.  



 

 

சந்தொக்களும் சந்தொவின் கட்டுப் டியொகும் தன்லெயும் ெறுஆய்வு  
 
9. மெம்பட்ட பாதுகாப்பும் உயர் காப்படீ்டுத் மதாலகயும் அளிக்கும் மெம்பாடுகளுக்கு 
ஆதைவளிக்கவும், சுகாதாைப் பைாெரிப்புச் மசைவின் பணவகீ்கத்திற்கும், உண்லெயாை 
மகாரிக்லக நிைவைத்திற்கும் ஈடுமகாடுக்கவும், சந்தாக்களில் இலடயிலடயில் ொற்றங்கள் 
மசய்யப்படமவண்டும். குறிப்பாக, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்படீ்டுத் 

மதாலககள் கிட்டத்தட்ட 40% அதிகரித்துள்ளை. காப்படீு மகாருமவாரின் எண்ணிக்லக 
கிட்டத்தட்ட 30% அதிகரித்துள்ளது. இத்திட்டம் மதாடர்ந்து நீடித்து நிலைப்பலத உறுதிப்படுத்த, 
காப்படீ்டுக் கணிப்பாளரின் பரிந்துலைப்படி இந்தச் சுற்றில் சந்தாக்களில் ொற்றம் மசய்ய 
மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் பரிந்துலைக்கிறது.  
 
10. அைசாங்கத்தின் கடப்பாட்டின்படி மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்கள் முதல் ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு நிலையாக லவத்திருக்கப்பட்டதால், 2018 முதல் 2020 வலை பற்பை அனுகூை 
மெம்பாடுகள் அெைாக்கப்பட்டமபாது சந்தாக்களில் ொற்றம் மசய்யப்படவில்லை. இந்தச் 
சுற்றின் ொற்றங்களில் இந்த மெம்பாடுகளும் கவைத்தில் மகாள்ளப்படும்.  
 
11. குலறந்த முதல் நடுத்தை வருொைம் ஈட்டும் குடும்பங்கள், மெர்மடக்கா ெற்றும் 
முன்மைாடித் தலைமுலறயிைர் ஆகிமயாருக்குச் சந்தா நிதி உதவிகளும் ஆதைவும் 
மதாடர்ந்து வைங்கப்படும். சந்தாக்கலளத் மதாடர்ந்து மெடிமசவ் பயன்படுத்தி முழுலெயாகச் 
மசலுத்திடைாம். நிதி உதவிகளுக்குப் பிந்திய குடும்பத்தின் மொத்த சந்தாக்கள், 
மபரும்பாைாை வைக்கொை வலக குடும்பங்களின் வருடாந்தை மெடிமசவ் சந்தாவுக்கும் 
உள்வைவுகளுக்கும் உட்பட்டிருக்கும்.    
 
12. இருந்தாலும், மகாவிட்-19 பாதிப்பிைால், சந்தாக்கலளச் மசலுத்த சிங்கப்பூைர்கள் சிைர் 
அதிக சவால்கலள எதிர்மநாக்கக்கூடும் என்பலத ென்றம் உணர்கிறது. எைமவ, இந்த 
அசாதாைணொை காைகட்டத்தில் கூடுதல் உதவி வைங்குவது குறித்து பரிசீைிக்குொறு 
சுகாதாை அலெச்சிடம் ென்றம் மகட்டுக்மகாண்டது. சுகாதாை அலெச்சு அடுத்த 
ஈைாண்டுகளுக்கு சிங்கப்பூைர்களுக்குக் கூடுதல் ஆதைவளிக்க உறுதி அளித்திருப்பதில் ென்றம் 
ெகிழ்ச்சி அலடகிறது. பணச் சிைெத்தின் காைணொக ஒருவரும் மெடிஷீல்டு லைஃப் வைங்கும் 
பாதுகாப்லப இைந்துவிடொட்டார்கள்.  
  
13. முன்மைாட்டப் பரிந்துலைகள் பற்றிய கூடுதல் விவைங்களுக்குப் பின்ைிலணப்பு A-யும், 
முன்மைாட்டப் பரிந்துலைகள் மநாயாளிகளுக்காை பாதுகாப்லப எவ்வாறு மெம்படுத்தும் 
என்பது பற்றிய விளக்கங்களுக்கு பின்ைிலணப்பு B-யும் பார்க்கவும்.  
 
ம ொது கைந்தொலைொசலையின் விவரங்கள்  
 
14. மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் முன்மைாட்டப் பரிந்துலைகள் பற்றிய மபாதுெக்களின் 
கருத்துகலளயும் மயாசலைகலளயும் வைமவற்கிறது. மபாது கைந்தாமைாசலையில் 
கிலடக்கும் கருத்துகலள ென்றம் கவைொகப் பரிசீைலை மசய்த பிறகு, 2020 கலடசிக்குள் 
இறுதிப் பரிந்துலைகலளச் மசய்யும். முன்மைாட்டப் பரிந்துலைகளின் விவைங்கள் உள்ளடங்கிய 
மபாது கைந்தாமைாசலை அறிக்லகலய http://www.moh.gov.sg/e-consultation/mshl2020 
இலணயத்தளத்தில் பார்லவயிடைாம்.  
 
15. அலைத்து கருத்துகலளயும் 29 மசப்டம்பர் 2020 ொலை 6 ெணியிைிருந்து 20 
அக்மடாபர் 2020 ொலை 6 ெணி வலை http://www.moh.gov.sg/e-consultation/mshl2020 
இலணயத்தளத்தில் உள்ள கருத்துலைப்புப் படிவத்லதப் பயன்படுத்தி செர்ப்பிக்கைாம், 
அல்ைது பின்வரும் முகவரிக்குத் தபாைில் அனுப்பி லவக்கைாம்: Quality Service, Ministry of Health, 
16 College Road, College of Medicine Building, Singapore 169854. முடிவலடயும் மததிக்குள் 
கிலடக்கப்மபறும் கருத்துகள் அலைத்தும் கவைொகப் பரிசீைிக்கப்படும்.   
 
 
சுகொதொர அலெச்சு  
29 மசப்டம் ர் 2020 
 
 

http://www.moh.gov.sg/e-consultation/mshl2020
http://www.moh.gov.sg/e-consultation/mshl2020


 

 

 ின்ைிலைப்பு A 

 
மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றத்தின் முன்லைொட்டப்  ரிந்துலரகள்  ற்றிய 

கூடுதல் விவரங்கள் 
 

மெடிஷீல்டு லைஃப் லகொரிக்லக வரம்புகள், கழிப்புத்மதொலக, விகிதப் டியொை 
கொரைிகள் ஆகியவற்றில்  ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கள்  

 

மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம், மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தின் அனுகூைங்களில் பின்வரும் 
ொற்றங்கலளப் பரிந்துலைக்கிறது. மபருெளவிைாை ெருத்துவெலை கட்டடணங்களுக்கும் 
விலையாை மவளிமநாயாளி சிகிச்லசகளுக்கும் சிங்கப்பூைர்கள் மதாடர்ந்து மபாதுொை 
பாதுகாப்பு மபறுவலத உறுதிப்படுத்துவது இதன் மநாக்கம். 
 

அட்டவலை A1: லகொரிக்லக வரம்புகளில்  ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கள்  
 தற்ல ொது பரிந்துலைக்கப்படுவது 

உள்ல ொயொளி சிகிச்லசகள்  
படுக்லகப்பிரிவு, சிகிச்லசக்காை அன்றாடக் கட்டணங்கள்  

- வைக்கொை படுக்லகப்பிரிவு ஒரு நாளுக்கு $700 ஒரு நாளுக்கு $800* 
- தீவிை சிகிச்லசப் பிரிவு ஒரு நாளுக்கு $1,200 ஒரு நாளுக்கு $2,200* 

* முதல் இைண்டு நாட்களுக்கு ஒவ்மவாரு நாளுக்கும் கூடுதைாக $200 மகாரிக்லக வைம்பு உண்டு  

- உளமநாய் சிகிச்லச 
ஒரு நாளுக்கு $100, ஒரு 

மகாள்லக ஆண்டில் அதிகபட்சம் 
35 நாட்கள் 

ஒரு நாளுக்கு $160, ஒரு 
மகாள்லக ஆண்டில் 

அதிகபட்சம் 60 நாட்கள் 
ஸ்டீரிமயாடாக்டிக் கதிரியக்க அறுலவ 
சிகிச்லச  ஒவ்மவாரு சிகிச்லசக்கும் $4,800 ஒவ்மவாரு சிகிச்லசக்கும் 

$10,000 
சமூக ெருத்துவெலை  

- ெறுவாழ்வு பைாெரிப்பு^  ஒரு நாளுக்கு $350 ஒரு நாளுக்கு $350  
- துலண தீவிைப் பைாெரிப்பு^ ஒரு நாளுக்கு $430  

மவளில ொயொளி சிகிச்லசகள்  
சிறுநீைக இைத்தச் சுத்திகரிப்பு  ஒரு ொதத்திற்கு $1,000 ஒரு ொதத்திற்கு $1,100 
ெைித உறுப்பு ொற்றுக்காை தடுப்பாற்றல் 
குலறப்பு சிகிச்லச ஒரு ொதத்திற்கு $200 ஒரு ொதத்திற்கு $550  

புற்றுல ொய்க்கொை கதிரியக்க சிகிச்லச  

மவளிப்புற கதிரியக்க சிகிச்லச (உடைின் 
ஒருபகுதிக்காைது தவிர்த்து)  ஒரு சிகிச்லசக்கு $140  

ஒரு சிகிச்லசக்கு $300  

உடைின் ஒருபகுதிக்காை கதிரியக்க 
சிகிச்லச  ஒரு சிகிச்லசக்கு $900 

அதிக ட்ச லகொரிக்லக வரம்புகள்  
மகாள்லக ஆண்டின் மகாரிக்லக வைம்பு  $100,000 $150,000 

^ ெறுவாழ்வு பைாெரிப்பு என்பது ஒருவரின் மநாய்க்குப் பிறகு மநரும் இயைாலெ ெற்றும் இயக்காற்றல் குலறபாட்லட சீர்ப்படுத்தும் பயிற்சி 
சிகிச்லசலயக் குறிக்கிறது. துலண தீவிைப் பைாெரிப்பு என்பது தீவிை கவைிப்பளிக்கும் ெருத்துவெலைகளில் வைங்கப்படுவலதவிடக் 
குலறவாை தீவிைம் மகாண்ட ெருத்துவ, தாதிலெ பைாெரிப்பு கூடுதைாகத் மதலவப்படும் சிக்கைாை ெருத்துவப் பிைச்சலைகளுக்காைது. 

 
அட்டவலை A2: கழிப்புத்மதொலககளில்  ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கள் 

 டுக்லகப் ிரிவு / சிகிச்லச தற்ல ொது  ரிந்துலரக்கப் டுவது 
பகல்மநை அறுலவ சிகிச்லச   

- 80 வயதுக்கு மெல் $3,000 $2,000 
 

அட்டவலை A3: விகிதப் டியொை கொரைிகளில்  ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கள் 
 டுக்லகப் ிரிவு / சிகிச்லச தற்ல ொது  ரிந்துலரக்கப் டுவது 

தைியார் ெருத்துவெலை  
(பகல்மநை அறுலவ சிகிச்லச உட்பட) 35% 25% 

  



 

5 

 

 ின்ைிலைப்பு B 
 

ல ொயொளிகளுக்கொை கொப் ீட்டுப்  ொதுகொப்ல  முன்லைொட்டப்  ரிந்துலரகள் எவ்வொறு 
லெம் டுத்தும் என் தற்கொை விளக்கம்  

 
 
வழக்கெீறிய ம ருெளவிைொை கட்டைங்கலள எதிர்ல ொக்கும் ல ொயொளிகள் 

 

எடுத்துக்கொட்டு 1 

 

எட்டு வயது சிங்கப்பூைர் ஒருவர் வைிப்புமநாய் காைணொக 147 நாட்கள் ெருத்துவெலையில் 
தங்கியிருந்தார். அந்த மநாயாளி “சி” படுக்லகப்பிரிவில் தங்கியிருந்தார். இலடயில் 80 
நாட்களுக்கு மெைாகத் தீவிை சிகிச்லசப் பிரிவில் இருந்தார். ெருத்துவெலையில் 
தங்கியிருந்தமபாது, மநாயாளிக்கு ஐந்து அறுலவ சிகிச்லசகள் மசய்யப்பட்டை.  
 
கீழ்க்காணும் அட்டவலண B1 கட்டண விவைங்கலளக் காட்டுகிறது.  

 

அட்டவலண B1: 147 நாட்கள் ெருத்துவெலையில் தங்கியிருந்த 8 வயது மநாயாளியின் 
கட்டண விவைங்கள்  

 மதொலக 

அைசாங்க நிதி உதவிக்கு முந்திய மொத்த 
கட்டணம்  $546,500 

அைசாங்க நிதி உதவிக்குப் பிந்திய கட்டணம்1 $142,100 

மெடிஷீல்டு லைஃப் வைங்கும் மதாலக   

தற்ல ொது   ரிந்துலரக்கப் டுவது 

$100,000 
(வரம்பு $100,000) $136,037 

மெடிமசவ் ெற்றும்/அல்ைது மைாக்கம்  $42,1002 $6,063 
 

1 “சி” படுக்லகப்பிரிவு மநாயாளிகள், பணவசதி மசாதலைக்கு உட்பட்ட அைசாங்க நிதி உதவியாக மொத்த கட்டணத்தில் 80% வலை மபறைாம்.  
2 இந்த மநாயாளியின் சூழ்நிலையில், மெடிஃபண்டு $40,700 அளித்தது. ெீதி $1,400 மதாலக, குடும்ப உறுப்பிைர் ஒருவரின் மெடிமசவ் 
மசெிப்லபப் பயன்படுத்தி மசலுத்தப்பட்டது.  
 
மகாள்லக ஆண்டின் மகாரிக்லக வைம்பு $150,000 வலை உயர்த்தப்பட்டால், மெடிஷீல்டு லைஃப் 
இந்தக் கட்டணத்திற்குக் கூடுதல் மதாலக வைங்கும்.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

அதிக விலையொை  ரொெரிப்பு வலககள் லதலவப் டும் ல ொயொளிகள்  

 

எடுத்துக்கொட்டு 2 

 

அறுபது வயது சிங்கப்பூைர் ஒருவர் எலும்பு கிருெித்மதாற்றின் காைணொக சமூக 
ெருத்துவெலையில் மசர்க்கப்பட்டார். நிதி உதவியுள்ள படுக்லகப்பிரிவில் தங்கியிருந்த அவர், 
25 நாட்களுக்குத் துலணத் தீவிைப் பைாெரிப்பு மபற்றார். 
 
தீவிைப் பைாெரிப்பளிக்கும் ெருத்துவெலையில் சிகிச்லசலய முடித்தபிறகு, துலணத் தீவிைப் 
பைாெரிப்புக்காக சமூக ெருத்துவெலைக்கு மநாயாளி ொற்றப்பட்டார். எைமவ, தீவிைப் 
பைாெரிப்பளிக்கும் ெருத்துவெலையின் கட்டணத்தின்மூைம், வருடாந்தை மெடிஷீல்டு லைஃப் 
கைிப்புத்மதாலகலய மநாயாளி எட்டிவிட்டார். ஒவ்மவாரு மகாள்லக ஆண்டிலும் ஒருமுலற 
ெட்டுமெ கைிப்புத்மதாலக எட்டப்படமவண்டும்.   

 

சமூக ெருத்துவெலையில் தங்கியிருந்ததற்காை கட்டண விவைங்கள் அட்டவலண B2-ல் 
காட்டப்பட்டுள்ளை.  

 

அட்டவலண B2: 25 நாட்கள் ெருத்துவெலையில் தங்கியிருந்த 60 வயது மநாயாளியின் 
கட்டண விவைங்கள் 

 ெருத்துவெலை கட்டைம்1 மெடிஷீல்டு லைஃப் லகொரிக்லகயின் 
கைக்கீடு  

மொத்த கட்டணம்  $17,300  

அைசாங்க நிதி உதவிக்குப் பிறகு 
மொத்த கட்டணம்2 

$10,700  

- அன்றாட படுக்லகப்பிரிவு, 
சிகிச்லச கட்டணங்கள் (சமூக 
ெருத்துவெலையில் 25 
நாட்களுக்குத் துலணத் தீவிைப் 
பைாெரிப்பு) 

$10,700 

தற்ல ொது 3 

 
$8,750 

 ரிந்துலரக்கப் டுவது 4 

 
$10,700 

மகாைக்கூடிய மொத்த மதாலக  - $8,750 $10,700 

கைிப்புத்மதாலக கைிப்பு5 - $0  

(முன்ைதாக ெருத்துவெலையில் 
தங்கியமபாது ஈடு மசய்யப்பட்டுவிட்டது) 

இலணக் காப்புறுதி கைிப்பு6 - ($262.50) ($321) 

மெடிஷீல்டு லைஃப் மசலுத்துவது - $8,487.50 $10,379 

மெடிலசவ் கைக்கிைிருந்து 
எடுக்கக்கூடிய மெொத்தத் மதொலக  

 
$2,212.50 $321 

மெொத்த லகக்கொசு (மரொக்கம்)  - $0 $0 

 
1 மநாயாளி நிதி உதவிமபறும் சமூக ெருத்துவெலை படுக்லகப்பிரிவில் தங்கியிருந்த சிங்கப்பூைர் என்பதால், 100% 
கட்டணத்தின் அடிப்பலடயில் மெடிஷீல்டு லைஃப் மகாரிக்லக கணக்கிடப்படுகிறது. 
2 நிதி உதவிமபறும் சமூக ெருத்துவெலை படுக்லகப்பிரிவின் மநாயாளிகள், பணவசதி மசாதலைக்கு உட்பட்ட அைசாங்க 
நிதி உதவியாக மொத்த கட்டணத்தில் 75% வலை மபறைாம்.   
3 சமூக ெருத்துவெலையின் அன்றாடப் படுக்லகப்பிரிவு ெற்றும் சிகிச்லச கட்டணங்களின் மகாரிக்லக வைம்பின் 
குலறவாை மதாலக, ($350 x 25 நாட்கள்) = $8,750, அல்ைது $10,700 கட்டணத்தில் 100%. எைமவ, மகாைக்கூடிய மதாலக 
$8,750.  
4 சமூக ெருத்துவெலையில் துலணத்தீவிைப் பைாெரிப்புக்குப் பரிந்துலைக்கப்படும் முன்மைாட்டக் மகாரிக்லக 
வைம்பின்கீழ், மகாைக்கூடிய மதாலக மகாரிக்லக வைம்பின் குலறவாை மதாலக, ($430 x 25 நாட்கள்) = $10,750, அல்ைது 
$10,700 கட்டணத்தில் 100%. எைமவ, மகாைக்கூடிய மதாலக $10,700.  
5 மநாயாளி முந்திய ெருத்துவெலை கட்டணத்தில் கைிப்புத்மதாலகலய ஏற்கைமவ எட்டிவிட்டார்.  
6 இலணக் காப்புறுதி = கைிப்புத்மதாலக உள்ளடங்க, முதல் $5,000க்குக் மகாைக்கூடிய மதாலகயில் 10%, அடுத்த $5,000க்கு 
5%, $10,000க்கு மெைாை மதாலகக்கு 3%. மநாயாளி முந்திய ெருத்துவெலை கட்டணத்தில் மசய்த மகாரிக்லககளிைால், 
இலணக் காப்புறுதிக்கு ஏற்கைமவ 3% பிரிவில் இருக்கிறார்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

தீவிரப்  ரொெரிப் ளிக்கும் ெருத்துவெலையில் குறுகியகொைம் தங்கியிருக்கும் 
ல ொயொளிகள் 

 

எடுத்துக்கொட்டு 3 

 

சலெக்காத / மபாதிய அளவு சலெக்காத ொெிசத்லத உண்டதால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய 
பாக்டீரியா கிருெித்மதாற்றின் காைணொக 37 வயது சிங்கப்பூைர் ஒருவர் தீவிைப் 
பைாெரிப்பளிக்கும் ெருத்துவெலையில் 2 நாட்கள் தங்கியிருந்தார். அந்த மநாயாளி “சி” 
படுக்லகப்பிரிவில் தங்கியிருந்தார். அவைது கட்டணத்தில் சுொர் 80%, மநாலயக் 
கண்டறிவதற்காை மசாதலைகளுக்காைலவ.  
 
தீவிைப் பைாெரிப்பளிக்கும் ெருத்துவெலையின் கட்டணத்தின்மூைம், வருடாந்தை மெடிஷீல்டு 
லைஃப் கைிப்புத்மதாலகலய மநாயாளி ஏற்கைமவ எட்டிவிட்டார். ஒவ்மவாரு மகாள்லக 
ஆண்டிலும் ஒருமுலற ெட்டுமெ கைிப்புத்மதாலக எட்டப்படமவண்டும். 
 
 

தீவிைப் பைாெரிப்பளிக்கும் ெருத்துவெலையில் தங்கியிருந்ததற்காை கட்டண விவைங்கள் 
அட்டவலண B3-ல் காட்டப்பட்டுள்ளை. 
 

அட்டவலண B3: 2 நாட்கள் ெருத்துவெலையில் தங்கியிருந்த 37 வயது மநாயாளியின் 
கட்டண விவைங்கள் 

 ெருத்துவெலை கட்டைம்1 மெடிஷீல்டு லைஃப் லகொரிக்லகயின் 
கைக்கீடு  

மொத்த கட்டணம்  $3,750  

அைசாங்க நிதி உதவிக்குப் பிறகு 
மொத்த கட்டணம்2 

$1,800  

- அன்றாட படுக்லகப்பிரிவு, 
சிகிச்லச கட்டணங்கள் 
(வைக்கொை படுக்லகப்பிரிவில் 2 
நாட்கள்) 

$1,800 

தற்ல ொது3 

 
$1,400 

 ரிந்துலரக்கப் டுவது4 

 
$1,800 

மகாைக்கூடிய மொத்த மதாலக  - $1,400 $1,800 

கைிப்புத்மதாலக கைிப்பு5 - $0  

(முன்ைதாக ெருத்துவெலையில் 
தங்கியமபாது ஈடு மசய்யப்பட்டுவிட்டது) 

இலணக் காப்புறுதி கைிப்பு6 - ($140) ($180) 

மெடிஷீல்டு லைஃப் மசலுத்துவது - $1,260 $1,620 

மெடிலசவ் கைக்கிைிருந்து 
எடுக்கக்கூடிய மெொத்தத் மதொலக  

 
$540 $180 

மெொத்த லகக்கொசு (மரொக்கம்)  - $0 $0 

 
1 மநாயாளி “சி” படுக்லகப்பிரிவில் தங்கியிருந்த சிங்கப்பூைர் என்பதால், 100% கட்டணத்தின் அடிப்பலடயில் மெடிஷீல்டு 
லைஃப் மகாரிக்லக கணக்கிடப்படுகிறது  
2 “சி” படுக்லகப்பிரிவின் மநாயாளிகள், பணவசதி மசாதலைக்கு உட்பட்ட அைசாங்க நிதி உதவியாக மொத்த கட்டணத்தில் 
80% வலை மபறைாம்.  
3 வைக்கொை படுக்லகப்பிரிவு ெற்றும் சிகிச்லச கட்டணங்களின் மகாரிக்லக வைம்பின் குலறவாை மதாலக, ($700 x 2 
நாட்கள்) = $1,400, அல்ைது $1,800 கட்டணத்தில் 100%. எைமவ, மகாைக்கூடிய மதாலக $1,400.  
4 தீவிைப் பைாெரிப்பு ெருத்துவெலையில் தங்கியிருக்கும் முதல் இைண்டு நாட்களுக்குப் பரிந்துலைக்கப்படும் 
முன்மைாட்டக் மகாரிக்லக வைம்பின்கீழ், மகாைக்கூடிய மதாலக மகாரிக்லக வைம்பின் குலறவாை மதாலக, ($1,000 x 2 
நாட்கள்) = $2,000, அல்ைது $1,800 கட்டணத்தில் 100%. எைமவ, மகாைக்கூடிய மதாலக $1,800.  
5 மநாயாளி முந்திய ெருத்துவெலை கட்டணத்தில் கைிப்புத்மதாலகலய ஏற்கைமவ எட்டிவிட்டார். 
6 இலணக் காப்புறுதி = கைிப்புத்மதாலக உள்ளடங்க, முதல் $5,000க்குக் மகாைக்கூடிய மதாலகயில் 10%.  
 
 


