மத்திய ட ொட ொன்ட ொ பகுதியில் உள்ள மருத்துவ

இந்தக் டகள்விகனளக் டகட்பது சட் பூர்வமொைதொ?

இத் தகவனல நீங்கள் எவ்வொறு பயன்படுத்துவீர்கள்?

மனைகள் மற்றும் சமூக சுகநல நினலயங்கள்

ஆம், வினளவுகனளத் டதொிந்துடகொள்ளவும் சமத்துவத்னத



அனைத்தும் குடிவிபரவியல் தகவலினை

டமம்படுத்தவும் குடிவிபரவியல் தகவலினை டசகொிக்கவும்

சுகநல வினளவுகளுக்கும் டதொ ர்புகள் உண் ொ

(ட டமொக் ொஃபிக்) டசகொிக்கின்றை. எங்கள்

உபடயொகிக்கவும், ஒன் ொொிடயொ மைித உொினமகள்

என்பனத நொங்கள் ஆ ொய்டவொம்.

டநொயொளிகள் மற்றும் வொடிக்னகயொளர்கள் யொர்,

ஆனையகம், எல்லொ அனமப்புகனளயும் பலமொக

அவர்களின் தைித்துவம் வொய்ந்த டதனவகள் எனவ

ஊக்குவிக்கிறது. அத்டதொடு, ஒன் ொொிடயொவின்

வினளவுகளுக்கும் இன டய உள்ள டதொ ர்னப பற்றி

என்பனதப் புொிந்துடகொள்வடத இந்தத் தகவலின்

அனைவருக்கும் உயர்தரப் ப ொமொிப்பு சட் ம், 2010

டமலும் டதொிந்துடகொள்ள நொங்கள் விரும்புகிடறொம்.

டநொக்கமொகும். நீங்கள் பகிர்ந்துடகொள்ளும் இந்தத்

எைப்படும் சட் ம், மருத்துவமனைகள் அனைத்னதயும்

தகவல், டநொயொளிகள் மற்றும் வொடிக்னகயொளர்கள்

த மொை சுகநல ப ொமொிப்பு வழங்கடவண்டுடமை

பபற்ற அனுபவங்கனளயும் வினளவுகனளயும்

க னமப்படுத்துகிறது. இந்த சட் த்தின்படி, டநொயொளிகள்

புொிந்துடகொள்ளவும் எங்களுக்கு உதவும்.
“குடிவிபரவியல் தகவல்” என்பது மக்கள் குழு
ஒன்னற விவொிக்க உதவும் விதத்தில் டசகொிக்கப்பட்
தகவலொகும். நொங்கள் டசகொிக்கும் குடிவிபரவியல்
தகவல்பின்வருவைவற்னற உட்படுத்தும் :






டமொழி
இைம்/கலொச்சொ க் குழு
வலுவீைம்
பொலுறவு ொர்பு

 பொலிைம்
 வருமொைம்
 கை ொவில் வொழ்ந்து
வரும் கொலம்

நீங்கள் ஏன் என்ைி ம் இக் டகள்விகனள
டகட்கிறீர்கள்?
ஒவ்டவொரு டகள்வினயயும், ட ொட ொன்ட ொ
ஆய்வொளர்கள் குழு ஒன்று டதர்ந்டதடுத்து உள்ளது.
அவர்கள் த மொை மற்றும் சமமொை ப ொமொிப்பு பற்றிய
தகவனல கவைமொக மீளாய்வு பெய்துள்ளொர்கள்.
இந்தக் டகள்விகனளக் டகட்பதன் மூலம் டநொயொளிகள்
மற்றும் வொடிக்னகயொளர்கனள டதொ ர்ந்து நாம்
புொிந்து டகொள்வடதொடு, ப ொமொிப்பு மற்றும்
டசனவகனள வழங்குவதில் முன்டைற்றமும்

காண்பபாம். அத்டதொடு, சிலசமயங்களில் சுகநலப்
ப ொமொிப்பு சூழல்களில் சிலர் பொ பட்சமொக
ந த்தப்படுகின்றைர். இது நன டபறொதிருப்பனத
உறுதிடசய்ய நாம் விரும்புகிபறாம், அவ்வொறு
ந ந்தொல் அனத நிறுத்தவும் நொங்கள் விரும்புகிடறொம்.

மற்றும் வொடிக்னகயொளர்களி மிருந்து அவர்களுன ய





டமொழி, வலுவீைம், பொலிைம் டபொன்ற கொ ைிகளுக்கும்

நீங்கள் கை ொவில் வொழ்ந்துவரும் கொலத்திற்கும் சுகநல

திட் ங்கனள உருவொக்கவும் டசனவப் பயிற்சி
வழங்கவும் நொங்கள் இத்தகவனல மீளொய்வு டசய்து
உபடயொகிப்டபொம்.



உங்கள் ஆட ொக்கிய ப ொமொிப்புக் குழுவின்

அனுபவங்கள் பற்றிய தகவனல சுகநல ப ொமொிப்பு

உறுப்பிைர்கள் சில டசனவகளுக்கு உங்கனள சிபொொிசு

அனமப்புகள் டசகொிக்கின்றை. டநொயொளிகள் மற்றும்

டசய்யலொம், உங்களுக்கு தகவல் வழங்கலொம் அல்லது

வொடிக்னகயொளர்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் சுகநல

கீழ்க்கொண்பது டபொன்ற விடசஷ டதனவகனள

ப ொமொிப்பு வழங்குதல் பற்றிய முடிவுகள் டபொன்றவற்றில்

அன யொளம் கொைலொம்:

குடிவிபரவியல் தகவல்டபொிய தொக்கத்னத ஏற்படுத்துடமை



டமொழிடபயர்ப்புச் டசனவகள்

நொங்கள் அறிந்துள்டளொம்.



ஆட ொக்கியத் தகவல்

டநொயொளிகள் மற்றும் வொடிக்னகயொளர்களின் சுகநல



சிகிச்னசத் திட் ங்கள்

ப ொமொிப்பு அனுபவங்கனள நன்கு புொிந்துடகொள்ள



வலுவீை நினலகளுக்கொை ஆதொ ம்

அவர்கனளப் பற்றிய டமலதிக அறிவு டதனவடயை நொங்கள்



ப ொமொிப்புத் தகவல்

நம்புகிடறொம்.

எைது குடிவிபரவியல் தகவலினையொர் பொர்க்க
முடியும்?

டகள்விகள் அல்லது கருத்துகள்?

உங்கள் அந்த ங்கத் த வுகனள நொங்கள் மிக
முக்கியமொைதொக கருதுகிடறொம்.

Add contact information

இந்தத் தகவல் உங்கள் சுகநல ப ொமொிப்புக் குழுவிற்கு
மட்டுடம டதொியும். ஏனைய ஆட ொக்கிய தகவனலப்
டபொல் இதுவும் பொதுகொக்கப்படும்.
ஆய்வுகளில் இது பயன்படுத்தப்பட் ொல், டநொயொளிகள்
மற்றும் வொடிக்னகயொளர்களின் தகவல் அனைத்தும்
ஒன்று டசர்க்கப்படும். ஆய்வொளர்களொல்
டநொயொளிகளும் வொடிக்னகயொளர்களும் யொர் என்பனத
அன யொளம் கொை முடியொது.
நொன் இங்டக ஒரு துொிதமொை சந்திப்பிற்குத்தொன்
வந்திருக்கிடறன். எைது ப ொமொிப்பு ன் இது எவ்வொறு
டதொ ர்புன யது?
நொங்கள் யொருக்கு டசனவ வழங்குகிடறொம் என்பனதயும்,
வழங்கப்படும் ப ொமொிப்புகள் டநொயொளிகளுக்கும்
வொடிக்னகயொளருக்கும் டபொருந்துகிறதொ என்பனதயும்
நொங்கள் அறிந்துடகொள்வது முக்கியமொைதொகும்.
இந்தத் தகவல் உங்களுன ய எதிர்கொலத் டதனவகனள
புொிந்துடகொண்டு ப ொமொிப்புத் திட் ம் அனமக்கவும்,
உங்களுக்கு இருக்கும் அடத டதனவகனளக் டகொண்
மற்னறய டநொயொளிகள் மற்றும் வொடிக்னகயொளர்கனளப்
புொிந்து டகொள்ளவும் உதவும். டநொயொளிகள் மற்றும்
வொடிக்னகயொளர்கள் பற்றிய பூ ைமொை அறிவினை
இது நமக்கு அளிக்கிறது.
நொன் பதிலளிக்க விரும்பொத டகள்விகள்
இருக்குமொைொல் என்ை டசய்யலொம்?
எந்த ஒரு டகள்விக்கும் அல்லது எல்லொக்
டகள்விகளுக்கும், “பதிலளிக்க விரும்பவில்னல” எை
நீங்கள் பதிலளிக்கலொம். இது நீங்கள் இங்டக
டபற்றுக்டகொள்ளும் ப ொமொிப்பிற்கு பொதிப்னப
ஏற்படுத்தொது.

Languages: Tamil

