ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಂತ್ವ ನ-ಹರೀಶ್ ಯೀಜನೆ:
ಸಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ಿ ಶ್ನೆ ಗಳು

ಕ್ಿ .

ಪ್ಿ ಶ್ನೆ ಗಳು

ಉತ್ತ ರಗಳು

ಸಂ.
1)

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗಳ ಸಾಂತ್ವವ ನಹರೀಶ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಂದರೆ ಯಾರು
ಮತ್ತತ ಇದರ ಉದ್ದ ೀಶವೇನು?

2)

48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತ್ರ ರೀಗಿಯು

3)

4)

5)

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗಳ ಸಾಂತ್ವಾ ನ-ಹರೀಶ್
ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊ ಳಗಾದ
ಗಾಯಾಳುಗಳು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುತ್ವೆ ರೆ. ಅವರಗೆ
ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು
ಉದ್ದ ೀಶವಾಗಿರುತೆ ದ್.
ಹೌದು. 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯ ವೆಚ್ಚ ವನುೆ
ಪಾವತ್ರಸಬೇಕೇ?

ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನುು

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಾಗಿ ರೀಗಿಯನುೆ
ಆಸಪ ತ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲು
ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕೇ?

ಹೌದು. ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರನುು

ಸರ್ಕಾರ ಆಸಪ ತ್ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಿ ೈಮ್ಸೆ ಗಳನುೆ ಹೇಗೆ
ವಯ ವಹರಸುವುದು?

ಸ್ಕಾಾರ / ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಗಳು

ಎಾಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಶುಲ್ಕ ಗಳನುೆ

ಪಡೆದರೆ 48

ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ವೆ ವೆಚ್ು ವನುು
ರೀಗಿಯೇ ಭರಸ್ಬೇಕು.
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದದ ರೂ ಸ್ಹ
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಗೆ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿಕ್ಕಳಳ ಬೇಕು.
ಕ್ಿ ೈಮ್ಸೆ ಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ರೀಗಿಯ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು
ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದ
ತಂತ್ವಿ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತೆ ದ್.
ಯಾರು

ಇದು ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯ ಅಾಂತಗಾತ ಕತಾವಯ .

ಪಾವತ್ರಸುತ್ವತ ರೆ?
6) 1. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ ರಾತ್ರಿ ಯ ಅ) 24*7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನೀಾಂದಣಿ ಹೇಗೆ ವಯ ವಸ್ತಿ ಲಭಯ ವಿರುತೆ ದ್.
ಮಾಡುತ್ವತ ರೆ?
ಆ)

ನಾಂದಾಯಿತ

ಆನ್ಲೈನ್

ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಗಳು

24*7

ಗಂಟೆಗಳ
ಕಾಲ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರೆ ರುವುದರಾಂದ
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ
ಯಾರು
ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತ್ರರುತ್ವೆ ರ
ಅವರೇ
ಪಿ ಕರಣಗಳನುು ನಾಂದಾಯಿಸುತ್ವೆ ರೆ.
7) 2. 108 ನುೆ

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪ್ಿ ೈವೇಟ್ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ

ಸಾಂತಾ ನ-ಹರೀಶ್

ಆಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸೆ ಗೆ
ಯಾರು ಯೀಜನೆಯಡಿ ಒಳಪಡುವುದಿಲಿ .
ಶುಲ್ಕ ವನುೆ ಪಾವತ್ರಸುತ್ವತ ರೆ?

8) 3. ಕ್ಿ ೈಮ್ಸೆ ಗೆ
ದಾಖ್ಲೆಗಳನುೆ
ಸಂಗಿ ಹಿಸಬೇಕ್?

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ ರುವ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ದಾಖ್ಲಾತ್ರ
ಆಸಪ ತ್ಸಯಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಗಳ
ಪಿ ಕಾರ
ಕ್ಿ ೈಮ್ಸೆ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಿ ಹಿಸ್ಬೇಕು.

9)

ಪಾಯ ನ್ಸ

/

ಟ್ಯಯ ನ್ಸ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಅ)

ಪ್ಯಯ ನ್

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು

ಸ್ಕಾಾರ

ಯಾವುದೇ
ಆಸಪ ತ್ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ

ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿರುತೆ ದ್.
ಲ್ಭಯ ವಿಲ್ಿ , ಆದರೆ ಆ) ಪ್ಯಯ ನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಯ ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು
ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ
ಏಕ್
ಆಯ್ಕಕ ಖಾಸ್ಗಿ
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಗಳಿಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು?
ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿರುತೆ ದ್.
10)

ಆಸಪ ತ್ಸಿ ಯ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ರೇಖಾಂಶ ರೀಗಿಯ ಸ್ಿ ಳ / ಆಾಂಬುಲೆನ್ೆ ಸ್ಿ ಳವನುು
ಮತ್ತತ ಅರ್ಕಷ ಾಂಶದ ಅವಶಯ ಕ್ತ್ಸ ಏಕ್ ಪತ್ಸೆ
ಹಚ್ು ಲು
ರೇಖಾಾಂಶ
ಮತ್ತೆ
ಬೇಕು?
ಅಕಾಷ ಾಂಶದ ಅವಶಯ ಕತ್ಸ ಇರುತೆ ದ್.

11) 4. ಪಾಯ ಕೇಜುಗಳು

25

ಕೊೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಪಿ ಸುೆ ತ

ಪ್ಯಯ ಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ

25

ಮಾತ್ಿ
ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿದ್ಯೇ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರುತೆ ದ್.
ಅಥವಾ
ಅದನುೆ
ವಿಸತ ರಸಬಹುದೇ?
12) 5. ಒಬಬ

ರೀಗಿಗೆ

ಆಸಪ ತ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತ ದ್

ಹಂತ್ದ ಎರಡು ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಿೀಡಿದ
ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಹಣ
ಪಡೆಯಲು
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಂತ್ರ 1ನೇ ಅಹಾವಾಗಿರುತೆ ವೆ.

3ನೇ

ಹಂತ್ದ
ಆಸಪ ತ್ಸಿ ಗೆ
ವಗಾಾಯಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದ್
ಆ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಕ್ಿ ೈಮ್ಸೆ
ಹೇಗೆ
ಪ್ಿ ಕಿಿ ಯ್ಕಗೊಳುಳ ತ್ತ ದ್?
13) 6. ಪಾಯ ಕೇಜ್ ದರಕಿಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ ವರ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿೀಡುವುದಕ್ೊ
ಮೊತ್ತ ವು
ಬೇರ್ಕದಲ್ಲಿ
ಏನು ಯಾವುದೇ
ಮೊತೆ ವನುು
ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಂಗಿ ಹಿಸ್ಬಾರದು ಇದು ಪ್ಯಯ ಕೇಜ್ನಲೆಿ ೀ
ಒಳಗಾಂಡಿರುತೆ ದ್.
14) 7. ಅಪ್ರಚಿತ್ ರೀಗಿಯನುೆ
ಎದುರಸುವುದು?

ಹೇಗೆ ಪಿ ಜ್ಞೆ ಯಿರುವ

ರೀಗಿ-

ಸಿಾ ೀಕರಸುವುದು/
ಒದಗಿಸುವುದು/
ಹಚ್ು ಲು

ರೀಗಿಯನುು
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನುು

ರೀಗಿಯನುು

ಪಿ ಯತ್ರು ಸುವುದು/

ವಿವರಗಳನುು

ರೀಗಿಯ

ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯ

ಎಾಂ.ಎಲ್.ಸಿ

ಪತ್ಸೆ
ರಜಿಸ್ಟ ರ್/

ರಜಿಸ್ಟ ರ್ನಲ್ಲಿ

ನೀಾಂದಾಯಿಸುವುದು/

ಪೀಲ್ಲಸ್ರಗೆ

ತ್ರಳಿಸುವುದು.
ಪಿ ಜ್ಞೆ ು ಯಿಲಿ ದ ರೀಗಿ-

ರೀಗಿಯನುು

ಸಿಾ ೀಕರಸುವುದು/

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನುು

ಒದಗಿಸುವುದು/

ರೀಗಿಯನುು

ಪತ್ಸೆ

ಹಚ್ು ಲು ಪಿ ಯತ್ರು ಸುವುದು / ಪೀಲ್ಲಸ್ರಗೆ
ತ್ರಳಿಸುವುದು.
15) 8. 108 ವಗಾಾವಣೆ

108

ಸೇವೆಗಳನುು

ಬಳಸುವ

ಫಲಾನುಭವಿ/ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯಿಾಂದ

ಮೂಲಕ

ಬಳಸಿಕ್ಕಳಳ ಬಹುದು.
16) 9. ಬೆಡ್
ಲ್ಭಯ ತ್ಸ
–
ಆಸಪ ತ್ಸಿ ಗೆ ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯ ತ್ತತ್ತಾ ಚಿಕಿತ್ವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ತ್ಲುಪಿದ
ನಂತ್ರ
ಯಾವುದೇ ರೀಗಿಗೆ
ಪ್ಯಿ ಥಮಿಕ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನುು
ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸೌಲ್ಭಯ ವಿಲ್ಿ ದಿದದ ರೆ?
ಒದಗಿಸಿ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಗೆ ವಗಾಾಯಿಸ್ಬಹುದು.
17)

ರ್ಕಯಿದ ರಸಿದ ಹಾಸಿಗೆ

ಅಪಘಾತಕ್ೊ
ಒಳಗಾದ ವಯ ಕಿೆ ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಿೀಡಲು
ಯಾವುದೇ
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯು
ನಿರಾಕರಸ್ಬಾರದು. ಇಾಂತಹ ಪಿ ಕರಣಗಳು
ಇದದ ಲ್ಲಿ
ಟೀಲ್ ಪ್ಿ ೀ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು
ಸಂಪಾಕಿಸಿ : 1800-425- 8330

18)

ವಾರಾಾಂತ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ನರಾಕ್ರಣೆ

ಅಪಘಾತಕ್ೊ
ಒಳಗಾದ ವಯ ಕಿೆ ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಿೀಡಲು
ಯಾವುದೇ
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯು
ನಿರಾಕರಸ್ಬಾರದು. ಇಾಂತಹ ಪಿ ಕರಣಗಳು
ಇದದ ಲ್ಲಿ
ಟೀಲ್ ಪ್ಿ ೀ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು
ಸಂಪಾಕಿಸಿ : 1800-425- 8330

19)

20)

ಅಪ್ರಚಿತ್ ರೀಗಿ ಅಥವಾ ಹಣ
ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಲಾಗದ ರೀಗಿಗಳ
ದಾಖ್ಲಾತ್ರಯನುೆ
ನರಾಕ್ರಸುವುದು?

ಅಪಘಾತಕ್ೊ ಒಳಗಾದ ವಯ ಕಿೆ ಗೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಿೀಡಲು
ಯಾವುದೇ
ಆಸ್ಪ ತ್ಸಿ ಯು
ನಿರಾಕರಸ್ಬಾರದು. ಇಾಂತಹ ಪಿ ಕರಣಗಳು
ಇದದ ಲ್ಲಿ
ಟೀಲ್ ಪ್ಿ ೀ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು
ಸಂಪಾಕಿಸಿ : 1800-425- 8330

ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡುವ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಸ್ಕಾಾರದ ಆದೇಶದ ಪಿ ಕಾರ.
ಸೂಚಿಸುವುದಕಿಕ ಾಂತ್
ಕ್ಡಿಮೆಯಿದದ ರೆ
ಪ್ಿ ೀತ್ವೆ ಹÀ
ಧನವನುೆ
ವಿತ್ರಸಲಾಗುತ್ತ ದ್?

ಹೇಗೆ

ಪ್ೀಲ್ಲೀಸರಗೆ
ವಿಷಯವನುೆ
ಪಲ್ಲೀಸ್ ಸೂಚ್ನೆಯು ಸಕಾಗುತೆ ದ್
ತ್ರಳಿಸುವುದು
ಸಕ್
ಅಥವಾ
ಎಫ್ಐಆರ್ನುೆ
ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ
ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕ್?

