ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಯ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಿಶೋಲನಾಪ್ಟ್ಟಿ (ರೋಗಿಗಳಿಗೆ) – 99DOTS
Sl. No

Check
Check Points

box
√

A

ಉಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ

1

START ನಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. ದೈನಂದಿನ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವಾಗ ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನು
ಅನ್ನಸರಿಸಿ.

□

2

ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ಫ್ರ ೋ ನಂಬರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿೋವು
ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಅದೇ ದಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

□

3

ನಿೋವು ನೋೊಂದಾಯಿಸಿರುವ ನಿಮಮ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರಿನಿೊಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒೊಂದೇ
ಒೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾತರ ಉಚಿತ ಕರೆ ನಿೋಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ಸ್ಡ ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಾರದು.

□

4

ಟೋಲ್ ಫ್ರ ೋ ನಂಬರ್ ಮೊಂದೆ '0' ಅಥವಾ 91 ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. 0 ಬಾಾ ಲೆನ್ಡ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ರೋಮಿೊಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .
ನಿೋವು ಯಾವುದೇ ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶದಿೊಂದಲೂ ಉಚಿತ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

□

5

ನಿೋವು " ಥ್ಾ ೊಂಕು ಯು" ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ಳವ ತನಕ ಕರೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಇದು
ಸವ ಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳು ತು ದೆ.

□

6

ಕೇೊಂದರ ದಲಿಲ ನೋೊಂದಣಿಯಾದ ನಂಬರಿೊಂದ ಮಾತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿೋವು ನಿಮಮ
ನಂಬರ್ ಬದಲಿಸಿದಲಿಲ ಅಥವಾ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಕೊೊಂಡಲಿಲ ನಿಮಮ ಕೇೊಂದರ ದಲಿಲ ಹೊಸ
ನಂಬರನ್ನು ನೋೊಂದಾಯಿಸಿ.

□

7

ನಿಮಮ ಔಷಧಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಬದಲಾದಾಗ ಹಾಗು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾ ಕ್ ದೊರೆತಾಗ - ಎರಡನೇ
ಪ್ಯಾ ಕ್ ನಲಿಲ ಸಿಗುವ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

□

8

ನಿಮಮ ಗೌಪ್ಾ ತೆಯನ್ನು ನಿವಜಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಮ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಆರೋಗಾ
ನೌಕರರ/ಸಿಬಂದಿಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .

□

9

ನಿಮಮ ಮಾತೆರ ಮಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಷಯ (TB) ರೋಗ ಸಂಪೂಣಜವಾಗಿ
ಗುಣಹೊೊಂದಲು 6 ತಿೊಂಗಳ್ಳಗಳ ಕಾಲ್ ಚಿಕಿತೆಡ ಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಬೇಕು.

□

B

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾ ಮಗಳ್ಳ

10

ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪ್ಡೆಯಲು ರೋಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತೆರ ಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ನಂಬರಿೊಂದ ನಿಮಮ ಮೊಂದೆಯೇ ಕರೆಯನ್ನು
ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ಥ್ಾ ೊಂಕು ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಲು ಹೇಳಿ.

ಸೂಚನೆ

ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೊೋದರೆ, ನಿೋವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ನಿಮಗೆ SMSನ್ನು
ಕಳ್ಳಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗಲು ಸಹ ನಿೋವು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಉಚಿತ ಕರೆಯನ್ನು
ನಿೋಡದಿದಲ ಲಿ SMS ಆರೋಗಾ ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುತು ದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸಿಬಬ ೊಂದಿ ನಿಮಮ ಮನೆಗೆ
ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವರು.
ನಿೋವು ಪ್ರ ತಿನಿತಾ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಉಚಿತ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಮ ವೈದಾ ರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಸಿಬಬ ೊಂದಿಗೆ ನಿೋವು ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತು ದೆ.
ಸಂಪೂಣಜ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಲ 6 ತಿೊಂಗಳ ಕೊೋಸ್ಸ್ಜ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡರೆ ಮಾತರ ನಿೋವು ಕ್ಷಯ
ರೋಗದಿೊಂದ ಸಂಪೂಣಜ ಗುಣ ಹೊೊಂದುವಿರಿ.

□

