
Doctor Anywhere

எங்கள் செயலியய 
பதிவிறக்கவும்
• QR code-ஐ Scan செய்யவும்
• Doctor Anywhere 

செயலியய App Store / Play 

Store-வில் ததடவும்

சுகாதாரத்யத உங்களிடம் சகாண்டு வருகிதறாம்



கணக்யக அயைப்பது



FaceBook ஊடக 
பதிவு செய்தல்

Google ஊடக பதிவு
செய்தல் 

Apple ஊடக பதிவு 
செய்தல் 

Email ஊடக பதிவு 
செய்தல் 

கட்டம் 2
பதிவுவிருப்பத்தத
ததரந்்ததடுக்கவும்

கட்டம் 1
‘Sign Up’ ஐகிளிக்
தெய்யவும்

குறிப்பு: 
Doctor Anywhere-இன் 
ஏற்கனதவ பயனர்களாக
இருக்கும் உறுப்பினர்கள்
askus@doctoranywhere.com,
எனும் ைின்னஞ்ெல் வழி 
DA Care Team-ஐ சதாடர்புக்
சகாள்ளலாம் 

Account Creation

mailto:askus@doctoranywhere.com


உங்கள் கணக்யக அயைத்தல்



ஒரு முயற பதிவு செய்தல்

கட்டம் 1
‘Consult a GP’-ஐகிளிக்
தெய்யவும்

கட்டம் 2
‘See The Next Available GP now’-
ஐகிளிக் தெய்யவும்

$20$20 / consult



கட்டம் 3
‘IC’ ஐ கிளிக் தெய்யவும்பின்னர்
‘Take Photo’ ஐ கிளிக் செய்யவும்

கட்டம் 4
உங்கள் தேதை
அனுமதிெச்ீட்டின்முன்பக்கத்தத
புதகப்படம் எடுக்கவும்

கட்டம் 5
புதகபடத்தத பதிதேற்றவும்

கட்டம் 6
உங்கள் குடியுரிதம, பிறந்த
நாள் மற்றும் பாலினத்தத
உள்ளிடவும்

ஒரு முயற பதிவு செய்தல்

உங்கள் FIN எண்யணக் 
குறிப்பிடவும்

‘IC’ஐ கிளிக்
செய்யவும்

ஆண் சபண்

உங்கள் NRIC, FIN 
அல்லது 
பாஸ்தபார்ட் எண் 
என்ன?

உங்கள் 
அயடயாள 
அட்யட அல்லது
பாஸ்தபார்ட்டின் 
புயகப்படத்யதப் 
பதிதவற்றவும்

உங்கள் குடியுரியை 
என்ன?

அயடயாள அட்யடயின் 
புயகப்படத்யத பதிவிடவும் 

உங்கள் 
குடியுரியை
என்ன?

உங்கள் 
பிறந்த நாள்
என்ன?

உங்கள் பாலினம்
என்ன?



கட்டம் 7
உங்கள் அஞ்ெை் குறியீடு
மற்றும்முகேரிதய
உள்ளிடவும்.

கட்டம் 8
உங்கள் ததாதைதபசி

எண்தணஉள்ளிடவும்.

கட்டம் 9
உங்கள்இரகசியஎண்தண
உள்ளிடவும்.

ஒரு முயற பதிவு செய்தல்

‘Singapore’-ஐ 
உள்ளிடவும்

‘Singapore’-ஐ 
உள்ளிடவும்

உங்கள் அஞ்ெல் 
குறியடீு என்ன?

உங்கள் முகவரி 
என்ன?

உங்கள் 
சதாயலதபெி
எண் என்ன?

உங்கள் இரகெிய
எண்யண 
உள்ளிடவும்.



தேளிதயறும்ோய்ப்பு

தமை் ேைதுபுறத்திை்உள்ள 'X' 
பட்டதனக்கிளிக் தெய்யவும்

தேளிதயறுேதத
உறுதிப்படுத்தவும்
தெயை்முதறயிலிருந்து தேளிதயற ' Yes’ 
என்பததக் கிளிக் தெய்யவும்

நீங்கள் இப்தபாது ைருத்துவயரப் பார்க்க விரும்பவில்யல 
என்றால், தயவுசெய்து இந்த தியரயய மூடவும்.



வடீிதயா ஆதலாெயன



கட்டம் 1
'Consult a GP' 
என்பததத்
ததரந்்ததடுக்கவும்

கட்டம் 2
‘See The Next Available GP now’ 
என்பததத் ததரந்்ததடுக்கவும்

இப்தபாது ைருத்துவயரப் பார்க்க இந்தப் படிகயளப் பின்பற்றவும்



இப்தபாது ைருத்துவயரப் பார்க்க இந்தப் படிகயளப் பின்பற்றவும்

கட்டம் 3
உங்கள் அறிகுறிகதளெ்
ததரந்்ததடுத்தப் பின்
‘Next’ என்பததத்
ததரந்்ததடுக்கவும்

கட்டம் 4
ததரிவுதெய்தபின்
‘Next’ என்பததத்
ததரந்்ததடுக்கவும்

கட்டம் 5
ததரிவுதெய்தபின் ‘Next’ 
என்பததத்
ததரந்்ததடுக்கவும்

கட்டம் 6
உங்கள் நிதைகுறித்த
கூடுதை்தகேை்கதளப்
பதிதேற்றவிரும்பினாை், ‘Yes’
என்பததத் ததரந்்ததடுக்கவும்

நீங்கள் ைருத்துவரிடம்
எயதப் பற்றி 
ஆதலாெிக்கப்தபாறிங்கள்?

வயிற்று வலி
உடல் வலிகள்

தநாய் எதிர்ப்பு ெக்தியய 
அதிகரித்தல் 

நாள்பட்ட நியல

வயிற்றுப்தபாக்கு

மூச்சு 
திணறல்

வாெயன இழப்பு

சபாது சுகாதார 
ஆதலாெயன

காய்ச்ெல்

சதாண்யட
வலி

மூக்கு 
ஓட்டம்

தயலவலி

ெளி, காய்ச்ெல்

சுவாெிப்பதில் ெிரைம்

இருைல்

சநஞ்சு வலி

37.5 டிகிரி 
செல்ெியஸுக்கு 
தைல் காய்ச்ெல்

உங்களுக்கு 
ஏததனும் 
ஒவ்வாயை 
உள்ளதா?

நீங்கள் தற்தபாது 
ஏததனும் ைருந்து 
எடுக்குறஙீ்களா ?

உங்கள் தநாயய பற்றி 
தைலும் தகவயலப்
பதிதவற்ற அல்லது
ைருத்துவரிடம் காட்ட 
விரும்புகிறரீ்களா?



S$2.14

SACH Migrant Worker Primary
Care Plan (SACH MW PCP)

கட்டம் 7
உங்களுக்குவிருப்பமான
பணம் தெலுத்தும்
முதறயாக
கிதரடிட்/தடபிடத்டத்
ததரந்்ததடுக்கவும்

கட்டம் 8
உங்கள் அடத்ட
விேரங்கதளஉள்ளிடவும்.
‘Done’ என்பததக் கிளிக்
தெய்யவும்.

கட்டம் 9
கட்டணம் ஏற்கப்பட்டது!

கட்டம் 10
ெரிபாரப்்பிற்காகஉங்கள்
அதடயாளஅட்தடதய
மருத்துேரிடம் காட்ட
மறக்காதீரக்ள்!

‘Got it!’ என்பததக்கிளிக்
தெய்யவும்.

உங்கள் அயடயாளத்யதச் 
ெரிபார்க்க, வழங்குநர்
உங்களின் அனுைதிச்ெீட்யட 
காட்ட சொல்வார்.

உங்கள் 
அட்யட 
விவரங்கயள
உள்ளிடவும்.

அட்யட எண்

அட்யட 
யவத்திருப்பவரின் 
சபயர்

அட்யட 
காலாவதி தததி CVV எண்

ைருத்துவர் இப்தபாது உங்கயளப் பார்க்கலாம்!
DA ைருத்துவர்களுக்கு உங்கள் அயழப்யபப் பற்றி அறிவிக்கப்படும்



கட்டம் 1a
DA தெயலி
ததாடங்கப்படும்

கட்டம் 1a
உங்கள் மருந்து
தயாரானதும்,உங்கள்
தகப்தபசிதிதரயிை்ஓர்
அறிவிப்பு ததான்றும்

கட்டம் 1a
உங்கள் மருந்துெ் சீட்தடப்

பாரக்்க, “Review 
Purchase” என்பததக்
கிளிக் தெய்யவும்

உங்கள் 
ஆதலாெயனக்குப்
பிறகு, நீங்கள் DA 

செயலியய 
விட்டு 

சவளிதயறினால் 

உங்கள் 
ஆதலாெயனக்குப் 
பிறகு, நீங்கள் DA 

செயலியில் 
இருந்தால் 

கட்டம் 1b
• உங்கள் மருந்து
தயாரானதும், திதரயின்
அடிப்பகுதியிை்ஓர்அறிவிப்பு
ததான்றும்

• உங்கள் மருந்துெ் சீட்தடப்
பாரக்்கஅறிவிப்தபக்கிளிக்
தெய்யவும்

அல்லது

ைருந்து வாங்குவது எப்படி?
ஆதலாெயனக்குப் பிறகு, உங்கள் ைருந்துச் ெீட்டு ைற்றும் MC ெில நிைிடங்களில் தயாராகிவிடும்



கட்டம் 3
தததேப்பட்டாை்,
உங்களுக்கு

விருப்பமான

முகேரிதய

உள்ளிடவும்

ைருந்து வாங்குவது எப்படி
ஆதலாெயனக்குப் பிறகு, உங்கள் ைருந்துச் ெீட்டு ைற்றும் MC ெில நிைிடங்களில் தயாராகிவிடும்

கட்டம் 2
‘Next’ என்பததத்
ததரந்்ததடுக்கவும்

கட்டம் 5
‘Continue’ என்பததத்
ததரந்்ததடுக்கவும்

S$0.00

கட்டம் 4
‘Next’ என்பததத்
ததரந்்ததடுக்கவும்.
உங்கள் மருந்துகுறிப்பிட்ட

தநரத்திை் ேந்து தெரும்.



கட்டம் 6

• பணம் செலுத்துதல் சவற்றிகரைாக நடந்தது
• நாங்கள் ைருந்யத அனுப்பியவக்க ஏற்பாடு 

செய்தவாம். நீங்கள் ஓய்சவடுங்கள். 

பணம் செலுத்துதல் சவற்றிகரைானது!



ஒே்தோருவீடிதயாஆதைாெதனயின்இரண்டு
நிமிடங்களுக்குள் நமதுமருத்துேரக்ள் ஒே்தோரு
தநாயாளிதயயும்மதிப்பாய்வுதெய்து, 
ஆதைாெதனதயதமற்தகாள்ேது
தபாருத்தமானதா என்பததமதிப்பிடுோரக்ள்.

தபாருத்தமற்றதாகக்
கருதப்படட்ாை், நீங்கள்உடை்
ரீதியானஆதைாெதனக்கு
தெை்லுமாறுமருத்துேர்
பரிந்துதரப்பார.்

வடீிதயா ஆதலாெயனக்கு நீங்கள் சபாருத்தைற்றவராக 
இருந்தால்
வடீிதயா ஆதலாெயனக்கு நீங்கள் சபாருத்தைானவர் அல்ல என்று ைருத்துவர் சதரிவித்தால், தயவுசெய்து 
ைருந்தகத்துக்குசெல்லவும்



வரலாற்யறப் பார்த்தல் 
உங்கள் முந்யதய வடீிதயா ஆதலாெயனத் தகவலுக்கான அணுகல் (ரெீது / MC / பரிந்துயர)

ரசீது / மருத்துேெ்ொன்றிதழ் / 
பரிந்துதரதயப் பாரக்்க ‘View’ 
என்பததக்கிளிக் தெய்யவும்

உங்கள் பதிவுதெய்யப்பட்ட
மின்னஞ்ெலுக்குஅனுப்ப,
‘Click’ என்பததக்கிளிக்
தெய்யவும்

S$2 / consult

S$0.00



வடீிதயா பயனர் வழிகாட்டி 



வடீிதயா ஆதலாெயனயய
எப்தபாது பயன்படுத்துவது?

சபாருத்தைான சூழ்நியலகள்
பல சபாதுவான தநாய்கள் ைற்றும் நாட்பட்ட நியலகளுக்கு 
வடீிதயா ஆதலாெயன மூலம் திறம்பட ெிகிச்யெ அளிக்க முடியும். 
Doctor Anywhere-இல் ெிகிச்யெ சபறக்கூடிய ெில சபாதுவான 
நியலயைகள் கீதழ உள்ளன::
சபாதுவான தநாய்கள்
• காய்ச்ெல்
• இருைல், சதாண்யட புண் 

அல்லது சதாண்யட அழற்ெி
• வயிற்றுப்தபாக்கு / வாந்தி
• காய்ச்ெல் / ெளி
• யெனெிடிஸ்
• சொறி ைற்றும் ததால் நியலகள்
• ஜலததாஷம்
• தயலவலி
• ையக்கம் / தயலச்சுற்றல்
• கண் ெிவந்த்தல் 

நாள்பட்ட நியலயைகள்
• நீரிழிவு தநாய்
• உயர் இரத்த அழுத்தம்
• யைப்பர்லிபிசடைியா
• நாட்பட்ட தநாய் 

நியலகளால் ஏற்படக்கூடிய 
பிற இரண்டாம் நியல 
தநாய்கள் (இஸ்கிைிக் தநாய், 
புற தைனி தநாய் 
தபான்றயவ)

தைதல பட்டியலிடப்படாத நியலயைகளுக்கு, ைருத்துவர் உங்கள் 
வரலாறு, தற்தபாயதய அறிகுறிகள் ைற்றும் கியடக்கக்கூடிய தவறு 
ஏததனும் அறிக்யகயயைதிப்பிட்டு, உங்கள் நியல வடீிதயா 
ஆதலாெயனக்கு ஏற்றதா என்பயதத் தீர்ைானிப்பார்.



• மூச்சுத்திணறல்
• கடுயையான சநஞ்ெ வலி
• சதாடர் இரத்தப்தபாக்கு 

அல்லது ஆழைான காயங்கள் 
அல்லது கீறல்கள்

• ைனதநாய் அல்லது பிரயைகள்
• தற்சகாயல எண்ணங்கள்
• சதாடர்ச்ெியான வாந்தி
• கடுயையான வயிற்று வலி
• குடல் இயக்கம் அல்லது 

ெிறுநீர் கழிப்பயத 
கட்டுப்படுத்த இயலாயை

• ையக்கம், உணர்விழப்பு, 
உணர்வின்யை

• திடீர் பார்யவ இழப்பு
• கடுயையான தயலவலி அல்லது 

ையக்கம்
• திடீசரன ஏற்படும் 

உணர்வின்யை, பலவனீம் 
அல்லது சதளிவற்ற தபச்சு
கடுயையான வலி, திறந்த 
காயங்கள், ெியதவு, கடுயையான 
ெிராய்ப்பு அல்லது வகீ்கம், 
உணர்வு இழப்பு ைற்றும் மூட்டு 
பலவனீம் தபான்ற 
ெந்ததகத்திற்குரிய எலும்பு
முறிவுகள் அல்லது 
இடப்சபயர்வுகளுடன் கூடிய 
காயங்கள்

உடல் பரிதொதயன 
ததயவப்படும் சூழ்நியலகள்

சபாருந்தாத சூழ்நியலகள்
கீதழ உள்ள அறிகுறிகள் வடீிதயா ஆதலாெயனக்கு 
சபாருத்தைானதாக கருதப்படாது:

உங்கள் நியல சபாருத்தைற்றது என்று ைருத்துவர் தீர்ைானித்தால், 
அவர் அதற்தகற்ப உங்களுக்குத் சதரிவிப்பார் ைற்றும்
சபாருத்தைான பின்சதாடர்தல் நடவடிக்யககயளப் சபற
உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவார்:

உடல் ரீதியான 
ஆதலாெயனக்கு உங்கள்
Panel ைருந்தகத்திடம் 
செல்லவும்

உங்கள் அருகில் உள்ள 
ைருத்துவையனயின் விபத்து ைற்றும் 
அவெர ெிகிச்யெப் பிரிவுக்குச்
செல்லவும்



Doctor Anywhere, பதிவு, உள்நுதழவுஅை்ைது

மற்ற தகள்விகளுக்கு

ததாதைதபசி: (+65) 3158 4622

மின்னஞ்ெை்: askus@doctoranywhere.com
தெயை்படும் தநரம்: தினெரி (தபாது

விடுமுதறநாடக்ள்

உட்பட) காதை

8:00 முதை் 12:00 ேதர

உங்களின் அதனத்து தகள்விகளுக்கும் ஒதர
ததாடரப்ு புள்ளி

நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய 
இருக்கிதறாம்


