
நான் NEHR பதிேவட்�ல் இ�க்கிேறனா? 
NEHR பதிேவட்�ன் நன்ைமகைள ந�ங்கள் அைடவதற்� தானாகேவ அதில் ேசர்க்கப்ப�கிற�ர்கள்.

நான் NEHR பதிேவட்�லி�ந்� வ�லகிக் ெகாள்ளலாமா?
ஆம், ந�ங்கள் NEHR பதிேவட்�லி�ந்� வ�லகிக் ெகாள்ளலாம். அவ்வா� வ�லகிக்ெகாள்�ம் 
நிைலய�ல், உங்க�க்� ம�த்�வப் பராம�ப்� வழங்�ேவார் உட்பட எல்லா �காதாரப் 
பராம�ப்� வல்�நர்க�ம் NEHR பதிேவட்��ள்ள உங்கள� �காதாரப் பதிேவ�கைள அ�க 
��யா�. இைத அறிந்த ப�ற�ம் ந�ங்கள் NEHR பதிேவட்�லி�ந்� வ�லகிக் ெகாள்ள 
வ��ம்ப�னால், அன்��ர்ந்� ெபா� �காதாரப் பராம�ப்� நிைலயங்கள�ன் அ�வலர்கைள 
அ�க�ம். வ�லகல் �ைற பற்றி�ம் அதன் ப�ன்வ�ைள�கள் பற்றி�ம் அவர்கள் உங்க�க்� 
ஆேலாசைன அள�ப்பார்கள். ந�ங்கள் எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் NEHR பதிேவட்�ல் ம�ப��ம் 
ேசர்ந்� அதன் நன்ைமகைள அ�பவ�க்கலாம் என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ள�ம்.

NEHR பதிேவட்�ல் என்ெனன்ன வ�வரங்கள் பத்திரப்ப�த்தி ைவக்கப்பட்��க்�ம்?

NEHR பதிேவ� பல்ேவ� �காதாரப் பராம�ப்� நிைலயங்கள��ம் ேதசியப் பதிவகங்கள��ம் 
இ�ந்� வ�வரங்கள் ேசக�த்�, ��ைமயான �காதாரப் பதிேவடாக ஒ�ங்கிைணக்கிற�. 
அதி�ள்ள வ�வரங்கள�ல் இைவ உள்ளடங்�ம்: 

• ம�த்�வமைனய�ல் ேசர்க்கப்பட்��ந்த, வ�ைகயள�த்த வ�வரங்கள் 
• ம�த்�வமைனய�லி�ந்� வ �� தி�ம்ப�ய வ�வர அறிக்ைககள் 
• ஆய்வகச் ேசாதைன ���கள் 
• கதி�யக்கச் ேசாதைன ���கள் 
• கடந்தகால ம�ந்தள�ப்� வ�வரங்கள் 
• கடந்தகால அ�ைவ சிகிச்ைசகள் அல்ல� சிகிச்ைச�ைறகள் பற்றிய வ�வரங்கள் 
• ஒவ்வாைமகள் மற்�ம் ம�ந்�களால் ஏற்பட்ட வ�ப�த வ�ைள�கள் 
• ேநாய்த்த�ப்� ம�ந்�கள் 

NEHR பதிேவட்��ள்ள என� வ�வரங்கைள யாெரல்லாம் அ�க���ம்?
உங்க�க்� ம�த்�வப் பராம�ப்� வழங்�ம் அதிகாரம் ெபற்ற �காதாரப் பராம�ப்�த் 
�ைறய�னர் மட்�ேம NEHR பதிேவட்��ள்ள உங்கள� �காதாரப் பராம�ப்� வ�வரங்கைள 
அ�க���ம். 

என� ம�த்�வப் பதிேவ�கைள நான் அ�க ���மா? ���மானால், எப்ப� அ��வ�?
ந�ங்கள் www.healthhub.sg இைணயத்தளத்தில் “HealthHub” எனப்ப�ம் ேதசிய �காதார 
இைணயவாச�க்�ள் உட்பதி� ெசய்� அல்ல� ஐஓஎஸ் (iOS), அன்ட்ராய்ட் (Android) 
ெசயலைம�கள�ல் கிைடக்�ம் “HealthHub” ெசயலிையப் பதிவ�றக்கம் ெசய்�, உங்கள� 
�காதாரப் பதிேவட்�ன் சில ப�திகைள அ�கலாம். ந�ங்கள் ெபற்ேறாராக இ�ந்தால், உங்கள் 
ப�ள்ைளகள�ன் �காதாரப் பதிேவ�கைள அ�க இய�ம். உங்க�க்�ப் பராம�ப்பாளர்கள் 
இ�ந்தால், �காதாரப் பதிேவ�கைள அ�க அவர்க�க்� அ�மதி அள�க்கலாம். 

NEHR இயங்��ைற பா�காப்பாக�ம் என� பதிேவ�கள் இரகசியமாக�ம் இ�க்�ம் என நான் 
எப்ப� உ�தியாக நம்�வ�?  
NEHR பதிேவட்��ள்ள உங்கள் வ�வரங்கைளப் பா�காக்க, ெதாழில்�ைறய�ன் ஆகச்சிறந்த 
நைட�ைறக�க்� ஏற்ப வ�வைமக்கப்பட்ட க�ைமயான பா�காப்� ஏற்பா�கள் 
நடப்ப��ள்ளன. இந்தப் பா�காப்�கள் அ�க்க� ம�ஆய்� ெசய்யப்பட்� 
ேமம்ப�த்தப்ப�கின்றன. அேதா�, NEHR பதிேவ�கைள அ�க அதிகாரம் 
ெபற்�ள்ள �காதாரப் பராம�ப்�த் �ைறய�னர் அைனவ�ம், 
சட்டப்ப��ம் ெதாழில்சார் ெநறிகள�ன்ப��ம் உங்கள� 
பதிேவ�கைள (தாள் அல்ல� மின்ன�யல்) மிக�ம் இரகசியமாக 
ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். NEHR பதிேவட்�ல் உங்கள� �காதாரப் 
பதிேவ�கள் அ�கப்ப�ம் வ�வரங்கள் அைனத்�ம் பதி� 
ெசய்யப்பட்� தண�க்ைகக்� உட்ப�த்தப்ப�ம். 

 

அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கள் (FAQS)

இன்�ம் பல அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கைளக் 
காண, அன்��ர்ந்� www.ihis.com.sg/NEHR 
இைணயத்தளத்திற்�ச் ெசல்ல�ம். 

ேநாயாள�ைய ைமயப்ப�த்தி பராம�ப்� 
வழங்க �காதாரப் பராம�ப்�த் 
�ைறய�னைர இைணக்கிற� 

ேமம்பட்ட �காதார வ�ைள�கைள 
அைடகிற�

ேநாயாள�ய�ன் பா�காப்ைபக் �ட்�கிற�

தடங்கலற்ற பராம�ப்�டன் ேநாயாள�ய�ன் 
சிகிச்ைசைய ேமம்ப�த்�கிற� 

NEHR பதிேவ� சிங்கப்�ர் �காதார அைமச்சகம் ெசாந்தமான�. சிங்கப்��ன் 
�காதாரப் பராம�ப்� ெதாழில்�ட்ப அைமப்பான ஒ�ங்கிைணந்த �காதாரத் 

தகவல் இயங்��ைற (IHiS) பதிேவட்ைட நிர்வகிக்கிற�. 

ஒ� ேநாயாள� என்ற �ைறய�ல் 
NEHR பதிேவ� உங்க�க்� 

�க்கியமா? 

NEHR பற்றி ேமல்வ�வரம் அறிய�ம் 
சி� க�த்தாய்வ�ல் உங்கள் 

க�த்�கைள எங்க�டன் பகிர்ந்� 
ெகாள்ள�ம் www.ihis.com.sg/nehr 
இைணயத்தளத்திற்�ச் ெசல்ல�ம்.

NEHR பதிேவ� ேநாயாள�க�க்ேக 
�தன்ைமயள�க்கிற�
உங்க�க்� ேமம்பட்ட கவன�ப்� 
வழங்க �ைண��கிற�.  

வ�வரங்கள் ேகட்டறிய�ம் க�த்�கள் ெத�வ�க்க�ம், அன்��ர்ந்� 
65942009 என்ற எண்ைண அைழக்க�ம் அல்ல� 

nehr.feedback@ihis.com.sg �கவ�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம்  



உங்கள� �காதா
ரப் பதிே

வட்��ள்ள �க்கியமான வ�வரங்கள�ன் 

��க்கம், மின்ன�யல் �ைறய�ல் ஓ�டத்தில் பத்திரம
ாகப் பா

�காத்� 

ைவக்கப்பட்��க்�ம். சிங்கப்�ர் ��வதி��ள்ள பல்ேவ� 

�காதார
ப் பராம

�ப்�த் �ைற வல்�நர்கள் ஒன்றாகச் ெச
யல்பட்� 

உங்க�க்� ேமம்பட்ட பராம�ப்� வழங்க இ� �ைண ��கிற�. 

எ�த்�க்காட்டாக, உங்கள� ம�த்�வர் உங்கள�ன் �காதா
ரப் 

பதிேவட்ைடப் ப�த்�ப் பார்த்
�, உங்கள� நி�ணத்�வ ம�த்�வர் 

அல்ல� சிகிச்ை
சயாள�டன் ேசர்ந்�

, உங்க�க்கான ��ைமயான 

பராம�ப்�த் திட்
டத்ைத வ�க்க ���ம்.

ம�த்�வமைனய�ன் அவசர சிகிச்
ைசப் ப��வ�ல் ேசர்க்க

ப்பட்ட� எனக்� 

நிைனவ��க்கிற�. என� இதயத்��ப்� சீ�ல்லாமல் இ�ந்த�. என்னால் ச�யாக 

�ச்�வ�ட ��யவ�ல்ைல. வய�ற்றில் க�ைமயான வலி. நான் மயக்கத்தில்
 

இ�ந்ததால்
 என� ஆஸ்த்மா ம�ந்தின் ெபயர் நிைனவ�ல்ைல. நல்ல ேவைளயாக, 

ம�த்�வர் அந்த வ�வரத்ைத NEHR பதிேவ
ட்�ல் ேத�ெய�த்�, ம�ந்தின் 

பக்கவ�ைள�களால் நான் பாதிக்க
ப்பட்��ப்பைதக் கண்

டறிந்தார். NEHR பதிேவ
ட்டால், 

என� உடல்நலப் பாதிப்
� ச�யாகக் கண்

டறியப்பட்�, தக்க ச
மயத்தில் சிகிச்ை

ச 

அள�க்கப்பட்
�, அந்த ஆபத்திலி�ந்� நான் தப்ப�ப் 

ப�ைழத்ேதன்
! 

எனக்� ஆஸ்த்மா இ�க்கிற�. என� ம�த்�வப் பதிேவ
�கள் �காதா

ரப் 

பராம�ப்� இயங்��ைறய�ல் இல்லாதி�ந்தால் என்ன நடந்தி�க்�ம் 

என்பைத என்னால் கற்பைன ெசய்��டப் பார்க்
க ��யவ�ல்ைல. 

ம�த்�வ அவசரநிைலய�ல் NEHR என் உய�ைரக் காப்
பாற்றிய�!

சி�ந�ர் கி�
மித்ெதாற்

�க்�ச் சிகிச்ை
ச ெபற என� தன�யார் ெபா�

 ம�த்�வ�டம் 

ெசன்ேறன். என� அறி�றிகள�ன் அ�ப்பைடய�ல், ந��ழி� ேநாய் இ�க்கக்��ம் 

என அவர் சந்ேத
கித்தார்.

 எனேவ, என் வ �ட்�க்� அ�கி�ள்ள பல�ைற 

ம�ந்தகத்த
ிற்�ச் ெசல்ல ப�ந்�ைர ெசய்தார். அ

ங்கி�ந்� நி�ணத்�வ 

ெவள�ேநாயாள� ம�ந்தகத்த
ிற்� அ�ப்பப்பட்ேடன். இந்த அ�பவம் தடங்கலின்றி 

ெசௗக�யமாக அைமந்த� எனக்� ஆச்ச�யமள�த்த�. அேத ப�ேசாதை
னகள் 

ம�ண்�ம் ம�ண்�ம் ெசய்யப்படவ�ல்ைல. சரளமான கவன�ப்� கிை
டத்ததால்

 மன 

உைளச்சல் ஏற்படவ�ல்ைல. �காதா
ரப் பராம

�ப்� வழங்கியவர்கள் அைனவ�ம் 

எல்லா வ�வரங்கைள�ம் அறிந்தி�ந்த� மனநிம்மதி அள�த்த�! 

NEHR பதிேவ
ட்�டன் ேநாயாள�கள் பயனைடந்த எ�த்�க்காட்�கள் 

நான் ஒ� ம�த்�வ நிைலயத்திலி�ந்� மற்ெறான்�க்� 

மாறேவண்�ய நிைலய��ம் எனக்�த் தடங்கலற்ற பராம�ப்� 

கிைடத்த�. அதற்� NEHR பதிேவ
� �ைண ��ந்த�. �க்கியமான 

�காதார
ப் பராம

�ப்� வ�வரங்கள் அைனத்�ம் இைணயத்தில் 

ஓ�டத்தில் கிைடப்பதால்
 இ� சாத்திய

மான�. 

I’M on 

the NEHR

I’M on 

the NEHR

நம்மில் பல�ம் நம� வாழ்நாள�ல் பல்ேவ� �காதா
ரப் பராம

�ப்� நிை
லயங்க�க்�ச் 

ெசல்வ� வழக்கம் – தன�யார் ெபா�
 ம�த்�வர்கள�ன் ம�ந்தகங்கள், பல�ைற 

ம�ந்தகங்கள், நி�ண
த்�வ சிகிச்ை

ச ம�ந்தகங்கள், சிகிச்ை
ச நிைலயங்கள், 

ம�த்�வமைனகள் இதில் உள்ளடங்�ம். இதன் காரண
மாக, இந்தச் �க

ாதாரப் ப
ராம�ப்� 

நிைலயங்கள் ஒவ்ெவான்றிட�ம் நம� �காதா
ரப் பராம

�ப்� வ�வரங்கள�ன் சில 

ப�திகள் இ�க்�ம். 

ேதசிய மின்ன�யல் �காதா
ரப் பதிே

வ� (NEHR) என்ப� பல்ேவ� �காதா
ரப் பராம

�ப்� 

நிைலயங்கள��ள்ள ேநாயாள�ய�ன் �காதா
ரப் பதிே

வ�கள�ன் ��க்கமான வ�வரத்ைதச் 

ேசக�த்� ெதா�த்�ைவக்�ம் பா�காப்பான
 இயங்��ைறயா�ம். அதிகாரம் 

அள�க்கப்பட்
ட �காதா

ரப் பராம
�ப்�த் �ைறய�னர் உங்கள� கடந்தகால

 �காதா
ரப் 

பராம�ப்� வ�வரங்கைள ��ைமயாகப் ��
ந்�ெகாள்ள இ� �ைண��கிற�. “ஒ� 

ேநாயாள�க்� ஒேர �கா
தாரப் ப

திேவட்�டன்”, உங்கள� பராம�ப்�க் ��வ�னர் 

உங்க�க்�ப் பா�காப்பான
, ேமம்பட்ட, ெபா�

த்தமான பராம�ப்ைப வழங்க இய�ம். 

NEHR பதிேவ
� ேநாயாள�க�க்ேக �

தன்ைமயள�க்கிற�

உங்க�க்� ேமம்பட்ட கவன�ப்� வழங்க �ைண��கிற�.  
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ேநாயாள�ைய ைமயப்ப�த்தி 

பராம�ப்� வழங்க �காத
ாரப் 

பராம�ப்�த் �ைறய�னைர 

இைணக்கிற� 

NEHR �லம் உங்கள� கடந்தகால
ச் �காத

ாரப் பரா
ம�ப்� 

வ�வரங்கைள நன்� ��ந்�ெகாள்�ம் ம�த்�வரால் அதிக 

பயன்மிக்கப் பர
ாம�ப்ைப வழங்க இய�ம். உங்கள் 

உடல்நலைனத் ேதற்றக்��ய ஆகச்சிறந்த சிகி
ச்ைசைய நன்� 

வ�வரமறிந்� ம�த்�வர் த�ர்மான�ப்பதால்
, ந�ங்கள் ேமம்பட்ட 

�காதார
 வ�ைள�கைள அைடய உதவ�யாக இ�க்�ம்.               

  

ேமம்பட்ட �காதா
ர 

வ�ைள�கைள அைடகிற� 

NEHR பதிேவ
ட்�டன், உங்க�க்�க் ெகா�

க்கப்பட்ட ம�ந்�கள், ம�ந்� 

ஒவ்வாைமகள், ேநாய்கள், ஆய்வாகச் ேச
ாதைன ���கள் 

ஆகியவற்ைற ம�த்�வர்கள் பார்ைவய�ட்�, பா�காப்பான
 பராம�ப்ைப 

வழங்க இய�ம். மற்ற ம�த்�வர்கள் ெகா�த்த ம�ந்�கள�ன் 

ெபயர்கைள அல்ல� கண்டறிந்த ேநா
ய்கைள உங்களால் அல்ல� 

உங்கள� பராம�ப்பாளரால் நிைன��ற ��யாத நிை
லய�ல், அல்ல� 

ேபச இயலாத நிை
லய�ல் (எ.கா. 

�ரல் இழப்�, �ய
நிைனவ�ழப்�) இ

� 

பயனள�க்�ம். ேதைவயற்ற வ�ப�த ம
�ந்� ஒவ்வாைமகைளத் தவ�ர்க்க 

இ� �ைண ���ம். ம�த்�வ அவசரநிைலய�ல், NEHR பதிேவ
ட்��ள்ள 

�க்கிய வ�வரங்கள் உங்கள் உய�ைர அல்ல� உங்கள் 

அன்�க்��யவர்கைளக் காப்ப
ாற்றக்��ம். 

ேநாயாள�ய�ன் பா�காப்ைபக் 

�ட்�கிற� 

ந�ங்கள் ம�த்�வக் கவன�ப்�க்காக
 இடம் மாறேவண்�ய 

நிைலய�ல், எ�த்�க்காட்டாகத் தன
�யார் ெபா�

 ம�த்�வ�ன் 

ம�ந்தகத்த
ிலி�ந்� ம�த்�வமைனக்�, அல்ல� 

ம�த்�வமைனய�லி�ந்� தாதிை
ம இல்லத்திற்� 

மாறேவண்�ய நிைலய�ல், ந�ங்கள் தடங்கலின்றி மாறிச்ெசல்ல 

NEHR உத�கிற�. அேத ேசா
தைனக�ம் ப�ேசாதை

னக�ம் 

ம�ண்�ம் ெசய்யப்ப�வைதத் தவ
�ர்த்�, உங்கள் ேநரத்ை

த�ம் 

பணத்ைத�ம் மிச்சப்ப�
த்த �ைண��கிற�. 

தடங்கலற்ற பராம�ப்�டன் ேநாயாள�ய�ன் 

சிகிச்ைசைய ேமம்ப�த்�கிற� 


