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ேநாயாள� மற்�ம் 
��ம்ப உ�ைமகள் 
மற்�ம் ெபா�ப்�கள்

தகவல்த�வ� பற்றி

தற்ேபாைதய நிைலைமகள், கடந்தகால ேநாய்கள், 
ம�த்�வமைனய�ல் ேசர்க்கப்ப�தல், உட்ெகாள்�ம் 
ம�ந்� மற்�ம் ப�ற ெதாடர்�ைடய தகவல்கள் 
உள்ள�ட்ட உங்கள் உடல்நலம் �றித்த ��ைமயான 
மற்�ம் �ல்லியமான தகவல்கைள, ந�ங்கள் 
மற்�ம்/அல்ல� உங்கள் ��ம்பத்தார் எங்க�க்�த் தர 
ேவண்�ம்.

பதி� மற்�ம் கட்டண ெசய்�ைறகைளச் 
ெசயல்ப�த்�வதற்காக, ��ைமயான மற்�ம் 
�ல்லியமான தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள வழங்க�ம் 
மற்�ம் உங்கள் ெம�ேசவ், ெம�ஷ�ல்ட் 
ேபான்றவற்ைற அ�க ந�ங்கள் ஒப்�தல் தரேவண்�ம். 

மற்றவர்க�க்கான ம�யாைத 
மற்�ம் க�சைன

ந�ங்கள் மற்ற ேநாயாள�கள�ன் அந்தரங்கத்ைத 
மதிப்பதற்�ம்  மற்�ம், ேநாயாள�கள் மற்�ம் 
பார்ைவயாளர்கள் ெதாடர்�ைடய அைனத்� 
ம�த்�வமைன வ�திகள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறக�க்� கட்�ப்பட�ம் ந�ங்கள் 
ஊக்�வ�க்கப்ப�கிற�ர்கள். 

IMH இல் உங்கள் அ�பவம் இன�ைமயானதாக�ம், 
வசதியாக�ம் இ�க்க நாங்கள் க�ம் �யற்சி 
ெசய்கிேறாம். உங்க�க்� உதவ� ேதைவப்பட்டால், 
எங்கள் ஊழியைர தயங்காமல் அ��ங்கள். IMH இல் 
ேசைவகள் �றித்� ேம�ம் தகவல்க�க்� ந�ங்கள் 
எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள:

ம�த்�வ பதிேவ�கள்

உங்க�ைடய ம�த்�வ பதிேவ�கைள அ��வதற்� 
சில   உ�திப்ப�த்தப்பட்ட  ெசயல்�ைறகள் உள்ளன. 
அைவ உங்கள் கவன�ப்ப�ல் ஈ�பட்�ள்ள  
அ�வலர்கள், உங்கள் கவன�ப்ப�ன் தரத்ைத 
கண்காண�ப்பவர்கள் அல்ல� ம�த்�வ ஆராய்ச்சிய�ல் 
ஈ�பட்�ள்ளவர்கள், மற்�ம்  கல்வ�ய�ல் 
ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் மட்�ேம ம�த்�வ பதிேவ�கைள 
அ�க ���ம். இ� சட்டம் அல்ல� 
ம�த்�வமைனயால் அங்கீக�க்கப்பட்ட அளவ�ல் 
இ�க்�ம்.  உங்கள் ம�த்�வ பதிேவ�கள�ன் நகைல 
ம�த்�வமைன  ெகாள்ைகக்ேகற்ப ந�ங்கள் இங்� 
ெபறலாம். 

மத சம்பந்தமான ஆேலாசைனஅள�த்தல்
உங்கள் உணர்ச்சி, ச�க, ஆன்ம�க மற்�ம் கலாச்சார 
ேதைவகைள நாங்கள் மதிக்கிேறாம். ந�ங்கள் 
எங்க�டன் தங்கிய��க்�ம் சமயத்தில் ஆன்ம�க 
ஆதர� மற்�ம் அ�க�க்� எங்கள�டம் ேகட்கலாம். 
ந�ங்கள் ம�த்�வமைனய�ல் இ�க்�ம் சமயத்தில் 
ஒ� மத ஆேலாசகர் வ�வதற்ேகா மற்�ம்/அல்ல� 
உங்க�க்காக ப�ரார்த்திக்கேவா ந�ங்கள் ஏற்பா� 
ெசய்வைத நாங்கள் வரேவற்கிேறாம். மற்றவர்க�க்� 
ெதாந்தரவாகேவா அல்ல� த�ங்காகேவா இல்லாமல் 
இ�ந்தால் மட்�ேம அ�மதி அள�க்கப்ப�ம் என்பைத 
கவனத்தில் ெகாள்�ங்கள். 

நிதி ஆேலாசைன
உங்க�க்� நிதி ஆேலாசைன வழங்கப்ப�ம் 
ேசைவகள் அள�க்கப்ப�வதற்� �ன்பாக, உங்கள் 
ம�த்�வ ெசல�கள் ெதாடர்பான நிதி உதவ� 
திட்டங்கள் பற்றிய நிதி கலந்தாய்� மற்�ம் 
தகவல்கள் உங்க�க்�த் வழங்கப்ப�ம். உங்க�க்� 
நிதி உதவ� ேதைவப்பட்டால், ந�ங்கள் எங்கள் ம�த்�வ 
ச�க ேசவகர்கைள அ�கலாம். உங்கள் 
ெசல�ப்பட்�யல் மற்�ம் ம�த்�வமைன 
கட்டணங்கள�ன் �ல்லியத்தன்ைம �றித்� உங்க�க்� 
ேகள்வ�கள் இ�க்�மானால், ந�ங்கள் எங்கள் வ�யாபார 
அ�வலக ப�ரதிநிதிகைள அ�கலாம்.

ந�ங்கள் ம�த்�வ �தியாக த�தி ெபற்ற வ��வ�ப்�ச் 
சான்றிதழ் அள�க்கப்பட்ட�டன்  IMH ஐ வ�ட்� 
ெவள�ேயற ேவண்�ம். ந�ங்கள்  ஆ� நாட்கள் ச�ைக 
காலத்திற்�ள் அவ்வா� ெசய்ய ��யவ�ல்ைல 
என்றால், அரசாங்க மான�யம் தி�ம்பப் 
ெபற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், ேம�ம்ஏழாவ� நாள�லி�ந்� 
ந�ங்கள் மான�யமில்லாத வ�கிதத்தில் பணம் ெச�த்த 
ேவண்�ய��க்�ம்.



ந�ங்கள் சட்டப்�ர்வ காவலில் இல்லாவ�ட்டால் உங்கள் 
ம�த்�வ�ன் ஆேலாசைனைய எதிர்த்� 
ம�த்�வமைனைய வ�ட்� ெவள�ேயற உங்க�க்� 
உ�ைம உண்�,  ஆனால், மனநலம் (பராம�ப்� மற்�ம் 
சிகிச்ைச) சட்டம் (MHCTA), �ற்றவ�யல் நைட�ைறக் 
�றிய�� (CPC) அல்ல� ெதாற்� ேநாய் (IDA) சட்டத்தின் 
எல்ைலக்�ள் காவலில் ைவக்கப்பட்��ந்தாேலா, 
அல்ல� ம�த்�வமைனைய வ�ட்� 
ெவள�ேய�வதற்கான உ�ைமய�ன் ம�தான 
கட்�ப்பா�கள் வ�திக்கப்பட்��ந்தாேலா, சிங்கப்��ல் 
நைட�ைறய�ல் உள்ள எந்தெவா� சட்டத்தா�ம் 
நிர்ணய�க்கப்பட்ட மற்�ம் / அல்ல� நடப்ப�ல் உள்ள 
சட்டப்ப� ந�ங்கள் த�த்� ைவக்கப்பட்��ந்தால், 
உங்க�க்� ெவள�ேயற அ�மதி இல்ைல. அைத�ம் 
ம�றி, ந�ங்கள் ம�த்�வமைனைய வ�ட்� ெவள�ேயற 
��� ெசய்தால்,  அதன் ப�ன்னர் உங்கள் உடல்நலம் 
ெதாடர்பான எந்தெவா� ம�த்�வ வ�ைள�க�க்�ம் 
ம�த்�வமைன மற்�ம் ம�த்�வர்கள் ெபா�ப்ேபற்க 
மாட்டார்கள். 

ம�த்�வமைனக் ெகாள்ைக அல்ல� உங்கள் 
ம�த்�வ�ன் கட்�ப்பா�கள் ேவ�வ�தமாக இல்லாத 
ேபா�, ��ம்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்�ம் மற்ற 
பார்ைவயாளர்கைள ந�ங்கள் சந்திப்பதற்�ம் மற்�ம் 
ேப�வதற்�ம் உங்க�க்� உ�ைம இ�க்கிற�. 
சட்டப்ப� அல்ல� மற்ற வ�தத்தில் ேதைவப்பட்டால் 
தவ�ர, பார்ைவயாளர்கைள ம�ப்பதற்� உங்க�க்�ம் 
உங்கள் ��ம்பத்தா�க்�ம் உ�ைம இ�க்கிற�.

ம�த்�வமைனக்� உள்ேள அல்ல� ெவள�ேய உங்கள் 
கவன�ப்� சமரசம் ெசய்யப்ப�ம் என்ற பயமில்லாமல், 
உங்கள் ம�த்�வ நிைல �றித்� ஒ� இரண்டாம் 
க�த்� ேகா�ம் உ�ைம (MHCTA அல்ல� CPC கீழ் 
ந�ங்கள் காவலில் இ�ந்தால் தவ�ர) உங்க�க்� 
இ�க்கிற�. 

ந�ங்கள் ெவள�ேயறியைதத் ெதாடர்ந்� உங்கள் 
கவன�ப்� மற்�ம் சிகிச்ைசத் ேதைவகைள நாங்கள் 
ெதாடர்ந்� கவன�ப்ேபாம்.

உங்க�க்� சிகிச்ைசயள�க்�ம் ம�த்�வர் மற்�ம் 
��ம்பத்தின�டன் ேமம்ப�த்தபட்ட பராம�ப்� 
திட்டமிடல் (Advance Care Planning (ACP)  பற்றி வ�வாதிக்க 
உங்க�க்� உ�ைம உண்�. இ� எதிர்காலத்தில் 
ந�ங்கள் உங்கள் ��ெவ�க்�ம் மன திறைன 
இழந்தால் உங்கள் உடல்நலம் ெதாடர்பான 
வ�ஷயங்கள�ல் ���கைள வழிநடத்த உத�ம். 

 ேமம்ப�த்தபட்ட பராம�ப்� திட்டமிடல் (ACP) பற்றிய 
வ�வாதத்தில் ந��த்த அங்கீகாரம் ெபற்ற நபர் (Legal Power 
of Attorney) மற்�ம் / அல்ல�  ேமம்பட்ட ம�த்�வ 
உத்தர� (Advanced Medical Directive) ேபான்ற அம்சங்கள் 
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப�ம். 

ந�ங்கள் தங்�ம் ேபா�ம் அதற்�ப் 
ப�ற�ம்

பா�காப்� மற்�ம் 

அந்தரங்கம்/தன���ைம
உங்கள் சிகிச்ைசய�ன் ேபா�, ந�ங்கள் ேமன்ைம�டன் 
சிகிச்ைச அள�க்கப்ப�வ �ர்கள் மற்�ம் ந�ங்கள் எல்லா 
ேநரங்கள��ம் கண்ண�யமாக�ம், தன���ைம�ட�ம் 
நடத்தப்ப�வ �ர்கள். ேம�ம், ஒ� பா�காப்பான �ழலில் 
ந�ங்கள் கவன�ப்� ெப�வ �ர்கள். வய�, இயலாைம 
மற்�ம்/அல்ல� உடல்நலக்�ைற� காரணமாக 
பாதிக்கப்படக்��ய நபர்க�க்� ெபா�த்தமான 
பா�காப்ைப�ம் நாங்கள் அள�க்கிேறாம். 

பா�காப்� மற்�ம் 

அந்தரங்கம்/தன���ைம

தகவல் ெத�வ�க்கப்பட இணக்கம்
சில சிகிச்ைசகள் மற்�ம் ெசய்�ைறக�க்� 
உங்கள�டம் இ�ந்� தகவல் ெத�வ�க்கப்பட்ட 
இணக்கம் ேதைவப்ப�கிற�. மனநிைல த�திக் 
�ைறபா� காரணமாக உங்கள் கவன�ப்� �றித்� 
உங்களால் ���கள் எ�க்க ��யாவ�ட்டால், உங்கள் 
சார்பாக ���கைள எ�க்க சட்டப்�ர்வமாக 
அங்கீகாரம் ெபற்ற உங்கள் பராம�ப்பாள�டமி�ந்� 
நாங்கள் இணக்கம் ெபறலாம். உங்கள் சார்பாக 
���கள் எ�க்க சட்டப்�ர்வமாக யா�ம் 
இல்லாதேபா� மற்�ம் உங்கள் கவன�ப்� �றித்� 
���கள் எ�க்�ம் மனத்திறன் உங்க�க்� 
இல்லாதேபா�, உங்கள் பராம�ப்பாளர்க�டன் 
கலந்தாேலாசித்� உங்கள் சிறந்த நலன்க�க்கான 
சிகிச்ைசயள�க்க உங்கள் ம�த்�வர் உத்தரவ�டலாம்.

ந�ங்கள் ஆய்வ�ல் பங்ேகற்க வ��ம்ப�னால், தகவல் 
ெத�வ�க்கப்பட்ட இணக்கம் ேதைவப்ப�ம். 

ேமன்ைம மற்�ம் ம�யாைத

IMH (மனநலக் கழகம்)ஒ� மனநல ேசைவகள் 
வழங்�ம் �ைனப்பான �ன்றாம்நிைல மனநல 
ம�த்�வமைன ஆ�ம். வய�, பாலினம், இனம், 
ேதசியம், ச�க நிைல, உடல் அல்ல� மன ேநாய் 
ஆகியவற்ைறப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் , உங்க�க்� 
ஆதரவான, ம�யாைதக்��ய, ெபா�த்தமான மற்�ம்  
ெசல� �ைறந்த ம�த்�வ பராம�ப்� உங்க�க்� 
வழங்கப்ப�ம். 

உங்கள் சிகிச்ைசக் ��

உங்க�க்கான பல்�ைற சிகிச்ைசக் ��வ�ல்  
ம�த்�வர்கள், தாதிகள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய 
�காதார  ெதாழில் �ைறயாளர்கள் 
அடங்கிய��ப்பார்கள். உங்கள் 
கவன�ப்ப�ல்,ேமற்பார்ைவய�ன் கீழ், பய�ற்சியாளர்கள் 
பங்ேகற்கக் ��ம். உங்கள் சிகிச்ைசக் �� பற்றி 
ேம�ம் அறிய, எங்கள் ஊழியர்கைள அ��ங்கள் 
அல்ல� qsm@imh.com.sg அல்ல� enquiry@imh.com.sg.-க்� 
மின்னஞ்சல் ெசய்�ங்கள்.

ந�ங்கள் ��ந்� ெகாள்ளக் ��ய ஒ� ெமாழிய�ல், உங்கள் 
நிைல மற்�ம் சிகிச்ைச திட்டம் �றித்� ம�த்�வமைனப் 
ப�ரதிநிதி வ�ளக்�வார். 

சட்டவ�திக�க்� உட்பட்� ம�த்�வ கவன�ப்� அல்ல� 
ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட ம�த்�வ ேசைவைய ந�ங்கள் ஏற்கலாம் 
அல்ல� ம�க்கலாம். அப்ப�ச் ெசய்�ம் ேபா�, உங்கள் 
��வ�னால் உண்டா�ம் எந்தெவா� ம�த்�வ 
வ�ைள�க�க்�ம் ந�ங்கள் ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்கிற�ர்கள்.

உங்கள் சிகிச்ைச திட்டங்கள் �றித்� ��ெவ�ப்ப� 
உள்ள�ட்� உங்கள் சிகிச்ைசய�ல் ந�ங்கள் த�வ�ரமாகப் 
பங்ேகற்க ேவண்�ம்.

வைரய�க்கப்பட்ட சிகிச்ைச திட்டத்திற்� இணங்க 
நடப்பதில் ந�ங்கள் எதிர் ெகாள்ளக் ��ய ஏேத�ம் 
சிரமங்கள் �றித்� ம�த்�வமைனக்� ந�ங்கள் 
ெத�வ�க்கலாம்.

அைனத்� ம�த்�வமைன ஊழியர்கள், மற்ற ேநாயாள�கள் 
மற்�ம் பார்ைவயாளர்கைள ந�ங்கள் பண�வன்�ட�ம் 
மற்�ம் ம�யாைத�ட�ம் நடத்த ேவண்�ம்.

ந�ங்கள் ��ந்� ெகாள்ளக் ��ய ஒ� ெமாழிய�ல், உங்கள் 
நிைல மற்�ம் சிகிச்ைச திட்டம் �றித்� உங்கள் 
பராம�ப்� �� வ�ளக்�ம்.

ம�த்�வமைனய�ல் உங்கள� கவன�ப்� 
பாதிக்கப்ப�ம் என்ற பயமில்லாமல், உங்கள் 
ம�த்�வ நிைல �றித்� இரண்டாம் க�த்� 
ேகா�ம் உ�ைம (MHCTA அல்ல� CPC கீழ் ந�ங்கள் 
காவலில் இ�ந்தால் தவ�ர) உங்க�க்� இ�க்கிற�. 


