99DOTS కౌన్సె లింగ్ రోగులకు సిబ్బ ింది చెక్లస్ట
ి ్
Sl. No
Check Points
ప్రాధాన్య త.

Check box
√

A

ఒక ఫ్రీ కాల్ చేయడిం యొక్క

1

స్టార్ట ర్ (మొదలు ) నిండి ఫ్రారింభమవుతింది. ప్రరతిరోజు మందులు తీసుకండి
మరియు బాణిం గుర్తులను అనసరిించిండి.

□

2

మీర్త మందులు తీసుకొన్న అదే రోజున్,
ప్రరతి రోజు వెలడి
ల ంచిన్ టోల్ ప్రీ న్ంబర్తకు ప్రీ కాల్ చేయండి.

□

3

మీర్త మా సిబ్బ ింది దగ్ గర న్మోదు చేసుకొన్న మీ ఫోన్ నంబట నుండి తరప కుండ
రోజుకు ఒక్ ారి కాల్ చెయ్యయ లి . మిస్డ ్ కాల్ ఇవ్వ కూడదు మరియు మీర్త "
థ్య ంకుక " (Thank You) సందేశం వినేoతవ్రకు కాల్ డిసక నక్ట ర్ (కట్)
చెయయ కూడదు - ఇది దాన్ంతట అదే డిసక నక్ట ర్ (కట్) అవుతంది.

□

4

మీర్త కాల్ చేసుున్న పుడు టోల్ ఫ్రీ సింఖ్య మిందు '0' 91 లంటి న్ంబర్తల
జోడించకూడదు. కాల్ ఉచితిం, 0 బాలన్్ తో (ఏ రోమింగ్ చార్జ ీలు వ్రి ుంచవు )
ఎప్పు డైనా ఏ నగరిం నిండి అయినా కూడా మీర్త కాల్ చేయవ్చ్చు .

□

5

మీర్త మా సిబ్బ ింది దగ్ గర న్మోదు చేసుకున్న ఫోన్ నింబ్ర్లి నిండి
మాప్రతమే కాల్ చేయవ్లయును మరియు మీ ఫోన్ నింబ్ర్ మారినప్పు డు మా
సిబబ ంది కి ప్రకొతు నంబట రిజిసట
ర్ (అప్డట్
ే ) చేయవ్లయును .

□

6

కొన్ని మోతాదుస్టలలో
ల రిండు డోసెస్డ ాక్ట్ మీద రండు వేర్త న్ంబర్తల
క్నిపంచిన్పుప డు కేవలిం రిండవ (కొతత) ాయ క్ లో వెలడి
ల ంచిన్ ఫోన్ నంబట కు
మాప్రతమే కాల్ చేయవ్లయును .

□

7

మీ సమాచారం గోరయ ంగా (రహసయ ంగా) ఉంచబడుతంది మరియు మీ ఫోన్ నింబ్ర్లి
ఆరోగయ సిబ్బ ిందికీ తప్ు మరవవ రితో భాగస్వవ మయ ిం చేయబ్డడు.

□

8

మీ మాఫ్రతలు పూరి త అయిన్పుడు మీర్ల మమమ లను సంప్రరదించగ్లర్త, ఎందుక్ంటే
మీ క్షయ వ్యయ ధి (TB) చిక్లతె కోర్లె ఆర్ల న్సలలు.

□

B

మొదటి మోతాదు న్నరవ హించాల.

9

రోగి వారి మొదటి మోతాదు తీసుకొన్న తర్వవ త, కేింఫ్రదిం వదనే
ద దాచిన టోల్ ఫ్రీ
నింబ్ర్ కు కాల్ చేయ్యయ లి మరియు మీర్త "Thank You" సందేశం వినేవ్రకు
ఆగ్వ్లయును.

Note

Note

మీర్ల ఒక్వేళ ఉచిత కాల్ చేయక్ పోతే, మీకు ఒక SMS హెచచ రిక దావ ర్వ మీర్ల
మిందులు తీసుకోవాలన్న గుర్లత పిందుతార్ల. మీర్ల
అప్ు టికీ ఔషధిం తీసుకక్ పోతే మరియు ఫ్రీ కాల్ చేయక్ పొతే, ఆ SMS సిబ్బ ిందికి
వెళుతంది. ఆ రోజు ఔషధిం ఎందుకు తీసుకోవడిం లేదు దాని కారణిం కోసిం
సిబ్బ ింది రోగికి కాల్ చేసి తనిఖీ చేాుర్త.
మీర్ల ఫ్రప్తి రోజు మిందులు తీసుకోవడిం మరియు ఫ్రీ కాల్ చేసుతింటే, డాక ్ర్ మరియు
సిబ్బ ింది మీ మాఫ్రతలు రగుయ లర్ తీసుకోవడిం మరియు ీల్ే సిబ్బ ింది మీకు కాల్
చేసి గుర్తు చెయయ డం అవ్సరం ఉండదు. మీర్ల మిందులు కోర్లె పూరి తగా (6 న్సలలు)
తీసుకొంటే , మీ క్షయ వ్యయ ధి (TB) నయమవుతింది.

□

