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ප්රතිලල බල ැැීමම හ්පූර්ය

ාළ ුතු  ාුණු

1. සවෞඛ්යය සුබවාධන සයෝජනාක්රමයය යටසේ ප්රතිලා බාැනීමමයට යයුම්කිරීමස්කී  ෛල්ය නිෂධාරි/ සරෝශල් විසින්
නිකුේ කරන ෛල්ය නි්දසශ/ සරෝැ විනිචයයඳේ diagnosis card) ල ඳශත වශන් කරුණු වශන් ිරීමමය
යනිලා්දය සේ.
I.
සරෝගියාසේ නමය වශ දිනය
II.
සන්ලාසික සරෝගියකු න්ක යං ප්රධාීම විසින් වශතිලක කරන ් සරෝැ විනිචයයඳත
III.
ෛල්ය නි්දසශඳේල ෛල්ය නිෂධාරියා/ සබසශේ ාාසේ ලිපි ශී්දය letter head) වශන්
සනොලන්සන් න්ක ෛල්ය නි්දසශඳේල ෛල්ය නිෂධාරිසේ නිමුද්රාල තිලය ය තුය.ය. මුද්රාසේ
ෛල්යලරයාසේ නමය වශ ලියාඳදිංි  යංකය වශන් විය තුය.ය.
2. ය ෛල්ය කටතුය. වශා සමයමය සයෝජනාක්රමයය මයගින් වලරයය කරු  බන්සන් සවෞඛ්යය යමයාතයංස
Private Health Services Regulatory Council PHSRC) යටසේ ලියාඳදිංි  වූ සඳෞශැලික සරෝශල්ල කරන ්
ප්රතිලකාර ඳමයය් සේ.
3. රිසිට්ඳේ/ ය ල්ඳේ ඖධසේී  විසින් නිමුද්රාල සයෝා වශතිලක කෂ තුය.ය.
4. සරෝශල් විසින් නිකුේ කරන ෛල්ය නි්දසශල ් සරෝගියාසේ නමය, / සරෝැ විනිචයය වශ ය්ාෂ ෛල්ය
නිෂධාරියාසේ නමය සශෝ ඔහුසේ / ඇයසේ නිමුද්රාල දිනය වමයැ වශන් විය තුය.ය.
5. සකොෂඹ විචල වි්යාස
ෛල්ය නිධාරි / යං ප්රධාීම විසින් ප්රතිලූරරයය වශා නි්දසශ සනොකරු  බන
ය ල්ඳේ ප්රතිලූරරයය වශා වකා බු  සනොනස..
6. සවෞඛ්යය සුබවාධන සයෝජනාක්රමයසයන් වලරයය ලන්සන් ය ල්ඳසේ වශන් ඖධ යතරින් ෛල්යලරයා
නි්දසශ කෂ ඖධ ල්දැ ල මි ඳමයයිර.
7.

සඳෞශැලික සරෝශල් මයගින් නිකුේ කෂ ය ල්ඳේ සැලන ් බලට paid) මුද්රා තබා තිලය ය තුය.ය.
,

8. එන්නේ වශා ප්රතිලා බාැත සනොශනිරය.
9. ෛල්ය ඳීම්ය වශා සැීම්ක කෂ ය ල්ඳේල ය්ාෂ ෛල්ය ඳීම්යස නමය වශන් විය තුය.ය.
,
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10. සතොරය.රු සලනවචකර සශෝ විකෘතිල කර ඇතිල ය ල්ඳේ ය්ාෂ ෛල්යලරයාසේ නිමුද්රාල සයෝා තශරුරු කෂ තුය.ය.
11. වනේක්ක ශා සරෝශල් ැාවචය. සැීමස්කී  ය්ාෂ යයුම්කකරුසේ යේවන වා්ෂිකරුලකු විසින් වශතිලක කෂ තුය.ය.
12. යලුේ ්රු උඳතකී  ්රුලාසේ නමය වාමයාජික නයිවචය.ලට ඇය.ෂේ කර ැනීමමයට ය්ාෂ වාමයාජිකයා විසින් ්රුලාසේ
උප්ඳනන්න වශතිලකය වමයැ ලිඛිත ඉල්ලීමය් ඉදිරිඳේ කෂ තුය.ය.
13. කත්රයාසේ නමය වාමයාජික යිවචය.ලට ඇය.ෂේ කර ැනීමමය වශා ය්ාෂ වාමයාජිකයා විසින් සිය විලාශ වශතිලකය
වමයඟ ලිඛිත ඉල්ලීමය් ඉදිරිඳේ කෂ තුය.ය.
,

14. වාමයාජිකයන් සිය හිමික්ක යයුම්කඳේ ඉදිරිඳේ ිරීමස්කී  ය්ාෂ ප්රතිලා සයෝජනා ක්රමයය යු ල ශිය ශා සවේලක
කටතුය. යංස ලියාඳදිංි  විය තුය.ය.තනඳනල් මයගින් එලු  බන හිමික්ක යයුම්කඳේ සශෝ ඊට ය්ාෂ ය ල්ඳේ
තනඳෑසල්ී  නනතිලීමමය පිළිබ ශිය ශා සවේලක කටතුය. යංය ලැිරයු  සනොනස..
15. ඊ- යනනලින් e – channeling) ක්රමයය යටසේ කෂ සැීම්ක බා ැනීමස්කී  ය්ාෂ ය ල්ඳත ෛල්ය ලෘේතිලකයාසේ/
සරෝශසල් නිමුද්රාල වමයැ ඉදිරිඳේ කෂ තුය.ය. කල්තබා සලන්කරැනීම්ක ැාවචය. booking charges වලරයය
කරු  සනොනස..
16. බාහිර සරෝගී ය ල්ඳේ රු.1000/- සශෝ ඊට ලඩා ලනඩින්ක නි්දසශ කරන ් ඖධ ල්දැ ය සහි වශන් විය තුය.ය.
17. රූඳාලනයය වනේක්ක ව්කබන්ධ ප්රතිලකාර ප්රතිලූරරයය කරු  සනොනස..
18. බාහිර ප්රතිලකාර වශ ෛල්ය ඳීම්ය සැීම්ක වශා හිමික්ක ිරල ශන්ස් ලහරාදි උරිපම ලේයන් 03 ලරක්
රම යි.
19. කිසිය්ප රැ ැදිලි කිරීමක් අලය අලහථාලලාී ඒ හහ ල ඉංග්රීසි ටප රව ලං ව ේ .

ඔේේ ේැවී්ප ා ුතු  ාඩි,්ප කිරීම එය ටපටිල ල් ේ .
සල්ඛ්කාධිකාීම,
සකොෂඹ විචල වි්යාය.
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