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ந ோயோளிகளின்  தகவல் படிவம்  
PATIENT INFORMATION SHEET 

 

மனநல கழகம்  (IMH) / வூட்ப்ரிட்ஜ்  மருத்துவமனன (Woodbridge Hospital) என்பது சிங்கப்பூரில் உள்ள 

ஒரு மமம்பட்ட உளவியல் மருத்துவமனனயாகும் எங்கள் மேனவகனள ததாடரந்்து மமம்படுத்தி, 

எங்கள் மநாயாளிகள் மற்றும் பாரன்வயாளரக்ள் நன்கு கவனிக்கப்படுவனத உறுதி தேய்கிமறாம். 

ஒவ்தவாரு மநாயாளியும் தனித்தன்னம வாய்ந்தவர ் என்றும் அவருக்கு தனிப்பட்ட மதனவகள், 

திறன், பண்புகள் மற்றும் நம்பிக்னககள் உள்ளன என்பனதயும் நாங்கள் அறிமவாம். எனமவ, 

எங்கள் மருத்துவமனனக்கு வருனகப் புரிபவரக்ளுக்கும், மருத்துவ ஆமலாேனன அல்லது 

மருத்துவ சிகிேன்ே தபற  வருபவரக்ளுக்கும் பயன்மிக்க வேதியான ஓர ்அனுபவத்னத வழங்க  

எங்கள் ஊழியரக்ள் அனனவரும் முயற்சி தேய்கின்றனர.்   

 எங்கள் மருத்துவமனன பல்திறன் தகாண்ட நிபுணத்துவ குழு கவனிப்பு முனறனயக் 

னகயாளுகிறது. எங்கள் உளவியல் மருத்துவரக்ள், மருத்துவரக்ள், தாதியரக்ள், மருத்துவ 

நிபுணக்குழுவினரக்ள்  மற்றும் இதர ஊழியரக்ள் அனனவரும் ஒன்றினணந்து உங்களுக்கும் 

உங்கள் குடும்பத்தினரக்்கும் சிறந்தமேனவனய வழங்கி  மநாயிலிருந்து முற்றாக 

குணமனடய அனணத்து முயற்சிகனளயும் மமற்தகாள்கிமறாம். உங்கள் மநாய், சிகிேன்ே மற்றும் 

கவனிப்பு முனற குறித்து எங்கள் குழு உங்களுக்கு விளக்கமளிக்கும்,  கற்பித்தல் மற்றும் 

ஆமலாேனன வழங்கும். உங்களுக்கு ஏமதனும், உங்களுக்கு ஏமதனும் உதவி மதனவப்பட்டால் 

எங்கள் ஊழியரக்னள அணுகவும். 

 

உங்கள் எளிதான குறிப்புக்கு, எங்கள் மேனவகளின் சுருக்கம் கீமழ 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: ிபுணத்துவ நேவவகள் (Specialist services) 

 சிறுபிள்னளகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர ்உளமருத்துவம் (Child & Adolescent Psychiatry) 

 மனமநாய் மருத்துவம் (General Psychiatry) 

 முதிமயார ்உளமருத்துவம் (Geriatric Psychiatry) 

 ேட்டம் ோரந்்த  உளமருத்துவம் (Forensic Psychiatry) 

 மபானத பழக்க அடினம மருத்துவம் (Addiction Medicine) 

 ஆரம்பக் கால மனமநாய் சீரப்்படுத்துவதற்கான தனலயீடு (Early Psychosis Intervention) 

 உள  உணரவ்ும் மன உனளேே்லும் (Mood & Anxiety)ேமூகம் ோரந்்த உளமருத்துவம் 

(Community Psychiatry) 

 மறுசீரனமப்பு  உளமருத்துவம் (Rehabilitation Psychiatry) 

 இதர சுகாதார ததாடரப்ுனடய மேனவகள் (Allied Health Services) 

 உளவியல் மருத்துவம் (Psychology) 

 மருத்துவ ேமூக பணி (Medical Social Work) 

 ததாழில் துனற சிகிேன்ே (Occupational Therapy) 

 உடற்பயிற்சிே ்சிகிேன்ே (Physiotherapy) 

 மருந்தகம் (Pharmacy) 

 மருத்துவ வழக்கு நிரவ்ாகம் (Case Management) 

 மற்றே ்மேனவகள் (Other Services) (குறிப்பு: இனவ தவளிப்புற ஒப்பந்தக்காரரக்ளால்  

வழங்கப்படும் மேனவகள்) 
 மோதனன ஆய்வுக்கூட மேனவகள்  (Lab services)  

 ஊடுகதிர ்மேனவகள் (X-ray services)  

 பல் மருத்துவ  மேனவ (Dental Services) 

   

போரவ்வயோளர் ந ரம் (Visiting Hours)    
தபாதுவான வாரட்ுகள் (General Wards) தினமும் மதியம் 12 மணி முதல் - மதியம் 2 மணி வனர 

மானல 5 மணி முதல்  - மானல 7 மணி  வனர 
ேட்டக்காவல் ோரந்்த வாரட்ு (Ward 75A/B) ஞாயிறு மடட்ும்   கானல 10 மணி  முதல் கானல 11 மணி  வனர 

ேட்டக்காவல் ோரந்்த வாரட்ு (Ward 70B) ேனி மடட்ும் 
மதியம் 2.30 மணி  முதல் - மதியம் 3.30 

மணி வனர 
குற்றப்பிரிவு காவல் வாரட்ு (Ward 70B) தேவ்வாய் & ேனி 

குற்றப்பிரிவு காவல் வாரட்ு (Ward 74A/B) புதன் & ஞாயிறு 

Buangkok Green Medical Park 
10 Buangkok View 
Singapore 539747 
Tel:  (65) 6389 2000 

  Fax: (65) 6389 1050 
www.imh.com.sg 
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 கிளினிக் (இயங்கும்) ந ரங்கள் (Clinic Hours) (மருத்துவ ே ்திப்புக்கு முன்பதிவு 

சேய்யநவண்டும்) 

ோயாங் தவல்னஸ் தேண்டர ்(SWC) கிளினிக்                      

10 புவாங்காக் வியூ,  புமளாக் 1,  மாடி 2 , சிங்கப்பூர ்539747 

ததானலமபசி எண்: 63892200    ததானலநகல் எண்: 63892144                      

திங்கள் முதல் வியாழன் வனர: 

கானல 8 மணி முதல் மானல 

5.30 மணி வனர 

  

தவள்ளி: கானல 8 மணி முதல் 

மானல 5.00 மணி வனர 

  
 
 
 

கிளினிக்  B 

10 புவாங்காக் வியூ, புமளாக் 1, மாடி 1, சிங்கப்பூர ்539747  

ததானலமபசி எண்: 63892200    ததானலநகல் எண்: 63851075          

தநஷ்னல் எடிக்ஷன் தமனஜ்மண்ட் ேரவ்ீஸ் (NAMS) கிளினிக் 

10 புவாங்காக் வியூ, புமளாக் 9, மாடி B1, சிங்கப்பூர ்539747            

ததானலமபசி எண்: 67326837   ததானலநகல் எண் (FAX): 63154837 

னேல்டு னகடன்ஸ் கிளினிக்  (CGC) - ேன்னரஸ் விங்க் (Sunrise Wing) 

10 புவாங்காக் வியூ, புமளாக் 3, மாடி B1, சிங்கப்பூர ்539747 

ததானலமபசி எண்: 63892200      ததானலநகல் எண்(FAX): 63435129               

னேல்டு னகடன்ஸ் கிளினிக் (CGC) - தெல்த் புமராமமாஷன் மபாரட்ு  (HPB) 

3 மொஸ்பிட்டல் எவன்யூ, #03-01, சிங்கப்பூர ்168937              

ததானலமபசி: 63892200            ததானலநகல்  (FAX): 65368376            

தகாமினிட்டி தவல்னஸ் தேண்டர ்(CWC) - Queenstown  

580 ஸ்டரல்ிங் மராடு, குவீன்ஸ்டவுன் பலதுனற மருந்தகம், 

மாடி 4, சிங்கப்பூர ் 148958 

ததானலமபசி: 63892200           ததானலநகல்  (FAX): 64715318 

திங்கள், தேவ்வாய் & வியாழன்: 

கானல 8 மணி முதல் 

மானல 5.30 வனர 

புதன்: கானல 8 மணி முதல் 

மதியம் 12.30 மணி வனர 

தவள்ளி: கானல 8 மணி 

முதல் மானல 5.00 வனர 

தகாமினிட்டி தவல்னஸ் தேண்டர ்(CWC) - Geylang 

21 மகலாங்  ஈஸ்ட் தேன்டர்ல், மகலாங் பலதுனற மருந்தகம்,  

மாடி 4, சிங்கப்பூர ்389707 

ததானலமபசி: 63892200          ததானலநகல் (FAX):68484579 

                            
எங்கவள சதோடர்புக் சகோள்ள: Contact Us 

தவளி மருந்தக ேந்திப்பு முன்பதிவு (8am to 6pm)                      
ததானலமபசி எண்: 63892200   

மின்னஞ்ேல் முகவரி : imh_appt@imh.com.sg 

தபாதுவான தகவல்களுக்கு 

(24 மணி மநர மேனவ) 

ததானலமபசி எண்: 63892000  

மின்னஞ்ேல் முகவரி: enquiry@imh.com.sg 

மருத்துவமனனயில் மேரத்்தல் பற்றிய 

தகவல்களுக்கு (24 மணி மநர மேனவ) 
ததானலமபசி எண்கள்: 63892003 / 63892004          

கட்டணம் பற்றிய தகவல்களுக்கு ததானலமபசி எண்:  64078128 

மருத்துவ பதிமவடு அலுவலகம் 6389 2031 or email: mro_imh@imh.com.sg 

மேனவத்தரம் (இலவே அனழப்பு எண்) 

(திங்கடக்ிழனம – வியாழக்கிழனம –  

8.30am to 5.30pm, 

தவள்ளிக்கிழனம – 8.30am to 5pm) 

ததானலமபசி எண்: 1800 386 4541  மின்னஞ்ேல் முகவரி: 

qsm@imh.com.sg 
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தநருக்கடி நினல உதவி எண் (24 மணி மநர 

மேனவ) (மன நல கவனிப்பும் சிகிேன்ேயும்)            
ததானலமபசி எண்: 63892222              

எங்கள் மருத்துவமனனயில் மற்ற கவனிப்பு ததாடரப்ான நடவடிக்னககளும் உண்டு  தகவல்கள் 

கீமழ தரப்படட்ுள்ளன: 

 

 உங்களுக்கு மதனவயான சிகிேன்ேக்கும் பரிமோதனனக்கும் உங்களிடம் ஒப்புதல் 

மகடக்ப்படும். ஆனால், உங்களுனடய மனநினல ஒப்புதல் ததரிவிப்பதற்கு தனடயாக 

இருந்தால், சிங்கப்பூர ் ேட்டத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட விதிமுனறப்படி உங்கள் உறவினமரா 

அல்லது ேட்டப்பூரவ்மாக நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிமயா உங்கள் ோரப்ாக ஒப்புதல் 

அளிக்கலாம். 

                                                                                                                               

 மன நல (கவனிப்பும் சிகிேன்ேயும்) ேட்டம் 2008ன் கீழ் IMH அரசிதழ் பதிவுப்தபற்றது. இந்த 

ேட்டம், மன நலம் ேரியில்லாத நபர ் ஒருவர ் தனக்மகா அல்லது மற்றவருக்மகா ஆபத்து 

வினளவிக்க கூடியவர ் என்று நம்பப்பட்டால் அவனர இந்த ேட்டத்தின் கீழ் சிகிேன்ேக்காக 

இந்த மருத்துவமனனயில் தடுத்து னவக்க முடியும். இம்மாதிரியான அனுமதி கட்டாய 

அனுமதியாகும். சிகிேன்ேக்காக தடுத்து னவத்திருக்கும் காலமும் ஒவ்தவாருவருக்கும் 

மவறுபடும். இவரக்ளுக்கான சிகிேன்ேயும்தானாக, தோந்தமாக மருத்துவமனனயில் வந்து 

மேரும் மநாயாளிகனளப் மபாலமவ இருக்கும்.  

 

 எங்கள் மருத்துவமனனயில் மருத்துவ ஆய்வுகளும் ஆராய்ேச்ிகளும் 

மமற்தகாள்ளப்படுகிறது. அதில் பங்மகற்க நீங்களும் அனழக்கப்படலாம். அத்தனகய 

மோதனனகள் அனனத்தும் மதசிய சுகாதார பராமரிப்பு குழுவின் (National Healthcare Group) 

தடாதமன் ஸ்பஸிஃபிக் ரிவியூ மபாரட்ால் (Domain Specific Review Board) 

தணிக்னகேத்ேய்யப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்பட்டனவ. உங்கள் ேம்மதத்மதாடுத்தான் அத்தனகய 

மோதனனகளுக்கு நீங்கள் மதரந்்து எடுக்கப்படுவீரக்ள். இதில் பங்மகற்காமமலா அல்லது 

பாதியில் இருந்து விலகிக் தகாள்ளமவா உங்களுக்கு உரினம உண்டு. இதனால்,  உங்கள் 

சிகிேன்ேக்மகா கவனிப்புக்மகா எவ்வித குனறவும் இருக்காது. 

 

 மருத்துவ மாணவரக்ளுக்கும் உளவியல் நிபுணரக்ளுக்கும், தாதியருக்கும் மமனாதத்துவ 

நிபுணரக்ளுக்கும், மருந்தீட்டாளரக்ளுக்கும், மருத்துவ ேமூகமேனவ ஊழியரக்ளுக்கும், 

ததாழில் வழி சிகிேன்ே தேய்பவரக்ளுக்கும் இந்த மருத்துவமனன ‘கற்பித்தல் 

மருத்துவமனன'-யாக ோன்றிதல் வழங்கப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இங்கு நீங்கள் சிகிேன்ே தபறும் மபாமதா அல்லது எங்கள் தவளி மருந்தகங்களிமலா 

இவரக்னள ேந்திக்க மநரலாம். ஆனால், இவரக்ளின் பயிற்சியில் நீங்கள் பங்மகற்பது உங்கள் 

வாய்தமாழி ேம்மதத்மதாடுத மடட்ும் தான். இந்த பயிற்சியில் நீங்கள் பங்மகற்காவிட்டாலும் 

உங்களது மருத்துவ சிகிேன்ேயிலும் கவனிப்பிலும் எவ்வித குனறவும் இருக்காது. 

  

மனநல கழகத்தின் (IMH) ன்முக்கியமான முன்னுரினமயும் ஈடுபாடும் உங்களுக்கு முதல் தரமான 

மருத்துவ மேனவ வழங்குவமத. இதில் ஏதும் குனறபாடன்ட நீங்கள் உணரந்்தால் எங்களது 

மருத்துவ குழுவிடம் ததரிவிக்கவும். உங்களது கருத்துக்களும் விளக்கங்களும் எங்களுக்கு 

மிகவும் முக்கியம் அனவ கவனத்தில் எடுத்துக்தகாள்ளப்படும். 

 

நன்றி 

  
Dr Daniel Fung  

தனலனம நிரவ்ாகி (Chief Executive Officer) 

மனநல மருத்துவமனன /வூட்ப்ரிட்ஜ் மருத்துவமனன (Institute of Mental Health / Woodbridge Hospital) 

 
 

இந்த ஆவணம் ஆங்கிலத்திலிருந்து மமொழிமெயரக்்கெ்ெட்டது. இரண்டு வடிவங்களுக்கும் இடடயில் 

முரண்ெொடு ஏற்ெட்டொல், ஆங்கில ெதிெ்பு நிலவும். 


