
ெசயல்பாட்�ப் ப�ேசாதைன�டன்

ேம�ம் நன்றாகப் பார்க்கலாம்,

ேகட்கலாம், சாப்ப�டலாம்

H
P

B
 B

 E
C

M
T 

8
4

9
 –

 2
0

dengan pemeriksaan fungsi



8

ெவள்ள�த்திைரத் திட்டம் – 
உங்கள� ஓ�டச் ெசயல்பாட்�ப்
ப�ேசாதைன 
உங்கள் கண்கள், கா�கள், வாய் அைனத்�ம் 
ஆேராக்கியமாக உள்ளனவா? ெவள்ள�த்திைரத் திட்டத்தின் 
(Project Silver Screen) �லமாக இப்ேபா� ந�ங்கள் ெத�ந்� 
ெகாள்ளலாம். இந்த நாடளாவ�யச் ெசயல்பாட்�ப் 
ப�ேசாதைனத் திட்டத்தின்கீழ், 60 வய�ம் அதற்� ேமலான 
வய��ள்ள சிங்கப்�ரர்க�க்�ப் ப�ேசாதைன 
ெசய்யப்ப�கிற�. 

ந�ங்கள் ப�ன்வ�ம் கட்டணங்கள�ல் உங்கள் கண்கைள�ம், 
கா�கைள�ம், வாைய�ம் ப�ேசாதைன ெசய்�ெகாள்ளலாம்:

$0
�ன்ேனா�த் 
தைல�ைற 

அட்ைட 

$2
ச�க �காதார உதவ�த் 

திட்ட (CHAS) ந�ல அல்ல� 
ஆரஞ்� அட்ைட, மற்�ம் 
ெமர்ேடக்கா தைல�ைற 

அட்ைட

$5
ச�க �காதார 
உதவ�த் திட்ட 
(CHAS) பச்ைச 

அட்ைட மற்�ம் 
த�திெப�ம் 

மற்ற 
சிங்கப்�ரர்கள் 



1.

2.

9

இந்தத் திட்டத்தில் நான் 
எதிர்பார்க்கக்��யைவ என்ன? 

ப�ன்வ�ம் எள�ய ெசயல்க�டன்
பதி� ெசய்�ங்கள்: 

நான் �ன்பதி� ெசய்த நாளன்� எ�த்�ச்ெசல்ல 
ேவண்�யைவ என்ன?

• ப�ேசாதைன ெசய்�, உடன�யாக ���கைளப்   
 ெபறலாம் 

• ந�ங்கள் த�திெபற்றால், கட்�ப்ப�யா�ம் வ�ைலய�ல்   
 �க்�க்கண்ணா�, ெசவ�ப்�லன் க�வ�, ெசயற்ைகப்   
 பற்கைளப் ெபா�த்திப் பார்க்கலாம். ேதைவப்பட்டால்,   
 ெதாடர் கவன�ப்�க்�ப் ப�ந்�ைரப்�ம் ெபறலாம் 

• ேதசிய அைடயாள அட்ைட  

• �ன்ேனா�த் தைல�ைற அட்ைட, ெமர்ேடக்கா   
 தைல�ைற அட்ைட அல்ல� ச�க �காதார உதவ�த்  
 திட்ட (CHAS) அட்ைட, இ�ந்தால்

• ந�ங்கள் தற்ேபா� பயன்ப�த்�ம் �க்�க்கண்ணா�,   
 ெசவ�ப்�லன் க�வ�கள், மற்�ம் ெசயற்ைகப் பற்கள்

ப�ேசாதைனய�ன் காலத்திட்ட 
அட்டவைணைய எங்கள் இைணயத்தளத்தில் 
காண இந்த வ�ைர�த் தகவல் (QR) �றிய�ட்ைட 
ஸ்ேகன் ெசய்�ங்கள் 

ந�ங்கள் வ��ம்�ம் ப�ேசாதைனத் ேததி மற்�ம் 
ேநரத்தின் அ�ப்பைடய�ல் �ன்பதி� 
ெசய்�ங்கள் 

ேமல்வ�வரம் அறிய, ந�ங்கள் 1800-650-6060. என்ற AIC ேநர�த் 
ெதாைலேபசி ேசைவைய அைழக்கலாம். 
திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர: காைல 8.30 மண� �தல் இர� 8.30 
மண� வைர*
சன�க்கிழைம: காைல 8.30 மண� �தல் மாைல 4 மண� வைர*
* ெபா� வ���ைறகள் தவ�ர்த்�
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ேம�ம் நன்றாகப் பா�ங்கள், 
ேக�ங்கள், சாப்ப��ங்கள் 
இன்ேற எள�ைமயான கண், கா�, வாய் ப�ேசாதைன 
ெசய்�ெகாண்டால், நாைளய ெபா�ைத ேம�ம் நன்றாகத் 
ெதாடங்கிடலாம். ஏெனன�ல், உங்களால் ேம�ம் நன்றாகப் 
பார்க்க�ம், ேகட்க�ம், சாப்ப�ட�ம் ���ம்ேபா� 
வாழ்க்ைகய�ல் இன்�ம் அதிகமாக அ�பவ�த்� மகிழலாம்! 

அதிக ெதள�வான கண்பார்ைவ�டன் 
உங்கைளக் கவர்ந்த நிகழ்ச்சிகைளப் 

பார்க்கலாம், உங்க�க்�ப் ப��த்த �த்தகங்கைள 
வாசிக்கலாம். அைதவ�ட �க்கியமாக, நல்ல 
கண்பார்ைவ�டன், ந�ங்கள் கீேழ வ�ழக்��ய 

அபாயத்ைத�ம் �ைறத்திடலாம்.

உங்கள் அன்�க்��யவர்கள�ன் இன�ய 
�ரைல�ம் உங்கைளக் கவர்ந்த 

பாடல்கைள�ம் அதிக ெதள�வாகக் 
ேகட்கலாம். அேதா�, கேராக்ேக பா�ம்ேபா� 

தாளம் தப்பாமல் பா� மகிழலாம்.

உங்க�க்�ப் ப��த்தமான உண� 
வைககள�ன் அ�ைமயான �ைவைய 

�சித்�, நண்பர்க�டன் அரட்ைடய�த்� 
உற்சாகமைடயலாம். வாய்நிைறந்த 

�ன்னைகய�ன் சக்திைய மறந்�வ�டாத�ர்கள்! 

நல்ல கண்பார்ைவ

நல்ல ெசவ�ப்�லன்

நல்ல வாய்ச் �காதாரம் 
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உங்கள் கண்கைள�ம், 
கா�கைள�ம், வாைய�ம் 
பராம�ப்பதற்கான எள�ய 
வழி�ைறகள் 

�றிப்�கள்: 
• மறக்காமல் வழக்கமான கண் ப�ேசாதைனக்�ச் ெசல்�ங்கள்.  
 ந�ங்கள் �க்�க்கண்ணா� அண�ந்தால், அைத எ�த்�ச்   
 ெசல்�ங்கள் 
• பகலில் ெவள�ய�ல் ெசல்�ம்ேபா� �றஊதா (UV)    
 ஒள�க்கதி�லி�ந்� பா�காக்�ம் க�ப்�க்கண்ணா�ைய   
 அண�ந்தி�ங்கள்
• ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக�ைறையக் கைடப்ப��த்�, உயர்   
 இரத்த அ�த்தம், ந��ழி� ேநாய் ேபான்ற நாட்பட்ட ேநாய்கைளக்  
 கட்�ப்பாட்�ல் ைவத்தி�ங்கள்
• �ைகப்பழக்கத்ைதக் ைகவ��ங்கள் – இ� உங்கள் கண்க�க்�ம்  
 ஒட்�ெமாத்த ஆேராக்கியத்திற்�ம் நல்ல�

• கலங்கலான, மங்கலான அல்ல� 
 இ�ள்�ழ்ந்த பார்ைவ  
• இரட்ைடப் பார்ைவ 
• நிறங்கள் மங்கிப்ேபாவதாக அல்ல�     
 மஞ்சளாவதாக உங்க�க்�த் ெத�தல் 
• கண்ண�ல் வலி, சிவந்த கண் 
 அல்ல� கண்கள�ல் வ �க்கம் 

ப�ன்வ�ம் ஏதாவ� உங்க�க்� ஏற்பட்டால், 
ந�ங்கள் கண் பராம�ப்� நி�ண�டம் 
ெசல்லேவண்�ம்: 

கண்கள்
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�றிப்�கள்: 
• உங்கள் கா�கைள ெமன்ைமயாகப் பா�காத்தி�ங்கள். அதிக   
 சத்தமான ஒலிகைள அல்ல� இைசையத் தவ�ர்த்தி�ங்கள்  
• சத்தமான இடங்கள�லி�ந்� வ�லகி இ�ங்கள். தவ�ர்க்க ��யாத 
 �ழ்நிைலகள�ல், பலத்த சத்தத்திலி�ந்� உங்கள் கா�கைளப் 
 பா�காக்க காதைடப்�க் க�வ�ைய அண��ங்கள்
• உங்கள் கா�கள�ன் உள்ேள ெபா�ட்கைள ைவப்பைதத்   
 தவ��ங்கள்
• காதி�ள்ள ெம�ைக இளகச்ெசய்ய கா� ெசாட்�ம�ந்� 
 பயன்ப�த்திப் பா�ங்கள். ப�ரச்சைன ந��த்தால், ம�த்�வ�டம் 
 ெசன்� அகற்றிவ��ங்கள்
• உங்கள் கா�கைளச் �த்தம் ெசய்வதற்�ப் பஞ்��ைன 
 �ச்சிகைளப் பயன்ப�த்�வைதத் தவ��ங்கள் 

• கா� ேகட்பதில் ெபா�வான சிரமம்
• உங்கள் அன்�க்��யவர்கள் ெசான்னைதத் 
 தி�ம்பச் ெசால்�மா� அ�க்க� 
 ேகட்�ம் பழக்கம் 
• உங்கள் ெதாைலக்காட்சி, 
 வாெனாலி சத்தத்ைதக் 
 காலப்ேபாக்கில் �ட்�தல் 
• உங்கள் கா�கள�ல் வலி 

கா�கள்

ப�ன்வ�ம் ஏதாவ� உங்க�க்� ஏற்பட்டால், 
ந�ங்கள் ேகட்�த்திறன் நி�ண�டம் 
(ெசவ�ப்�லன் இழப்�ள்ள சி�வர்கைள / 
ெப�யவர்கைளப் ப�சலீித்� கவன�ப்பள�க்�ம் 
நி�ணர்) அல்ல� ENT (கா�, �க்�, 
ெதாண்ைட) நி�ண�டம் ெசல்லேவண்�ம்: 



வாய்

13

உங்கள� ெசயற்ைகப் பற்கள் கச்சிதமாகப் 
ெபா�ந்திய��ந்தா�ம், ஆண்�க்�க் �ைறந்த� ஒ� 
�ைறயாவ� பல் ம�த்�வ�டம் ந�ங்கள் வழக்கமான 
ப�ேசாதைனக்�ச் ெசல்லேவண்�ம். அேதா�, 
ப�ன்வ�ம் ஏதாவ� உங்க�க்� ஏற்பட்டால், பல் 
ம�த்�வ�டம் ஆேலாசைன நாடேவண்�ம்: 

�றிப்�கள்: 
• உங்கள் பற்கைள நல்ல நிைலய�ல் ைவத்தி�க்க, தின�ம் 
 இ��ைற, ெதாடர்ச்சியாகக் �ைறந்த� இரண்� நிமிடங்க�க்�ப் 
 பற்கைளத் �லக்�ங்கள். மறக்காமல் உங்கள் நாக்ைக�ம் �த்தம் 
 ெசய்�ங்கள்!  
• பல் ெசாத்ைதைய�ம் ஈ� ேநாைய�ம் த�க்க, பல்நார்   
 பயன்ப�த்தி தின�ம் பற்கைளச் �த்தம் ெசய்�ங்கள் 
• இன�ப்பான பானங்கைள�ம் தின்பண்டங்கைள�ம் தவ�ர்த்� பல்  
 சிைதைவக் �ைறத்தி�ங்கள் 
• சிகெரட் �ைகப்ப� உங்கள் பற்க�க்�ம் ஈ�க�க்�ம் த�ங்கான� 
 என்பதால் �ைகப்பழக்கத்ைத நி�த்திவ��ங்கள் 
• ஆண்�க்� ஒ��ைற தவறாமல் பல் ப�ேசாதைனக்�ச் ெசன்�, 
 வாய�ல் ஏேத�ம் ப�ரச்சைனகள் இ�க்கிறதா என்பைதக்   
 கண்டறிந்� சிகிச்ைச ெப�ங்கள் 
உங்கள� ெசயற்ைகப் பற்கைள எவ்வா� பராம�ப்ப�:
• ெமன்ைமயான ��ைககள் ெகாண்ட பல்�லக்கிையப்    
 பயன்ப�த்தி உங்கள� ெசயற்ைகப் பற்கைள தின�ம்    
 �லக்�வதன்�லம், உண�ப் ப�மானங்கைள�ம்    
 பற்காைரைய�ம் அகற்றலாம் 
• ெசயற்ைகப் பற்கைளச் �த்தம் ெசய்த ப�ற� பச்ைசத் தண்ண��ல்  
 ஊற ைவப்பதன்வழி அதன் வ�வத்ைதக் கட்�க்காக்கலாம் 
• உங்கள� ெசயற்ைகப் பற்கள் தளர்ந்�ேபானால் அல்ல�   
 அெசௗக�யம் உண்டாக்கினால், ந�ங்கள் உடன�யாகப் பல்   
 ம�த்�வ�டம் ஆேலாசைன நாடேவண்�ம்  

• வாய�ல் இரத்தக்கசி� அல்ல� வ �க்கம் 
• வாய�ல் வலி அல்ல� �ண் 
• உைடந்�ேபான அல்ல� தளர்ந்�ேபான பற்�ழி நிரப்பல் 
• ெமல்�வதில் சிரமம் 
• ந�ங்காத வாய் �ர்நாற்றம் 
• உைடந்�ேபான அல்ல� தளர்ந்�ேபான ெசயற்ைகப் பற்கள்



Projek Pemeriksaan Warga Emas ialah kerjasama 
antara Kementerian Kesihatan dengan Yayasan 

Temasek. Projek ini dibiayai oleh Endowmen 
Kesihatan & Kesejahteraan, yang disumbangkan oleh 
Temasek, di samping sokongan daripada penderma 

korporat serta rakan masyarakat.

ெவள்ள�த்திைரத் திட்டம் என்ப� �காதார அைமச்�ம் 
ெதமாெசக் அறநி�வன�ம் �ட்�ைணந்� நடத்�ம் 
ஒ� திட்டமா�ம். ெதமாெசக் அன்பள�ப்பாக அள�த்த 
�காதார, நல்வாழ்� அறக்கட்டைள�டன் இத்திட்டம் 
சாத்தியமாகிற�. இந்த அறக்கட்டைளக்� நி�வன 
நன்ெகாைடயாளர்க�ம் ச�கப் பங்காளர்க�ம் 

ஆதரவள�க்கின்றனர்.
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untuk maklumat lebih lanjut
இைணயத்தளத்திற்�ச் ெசல்ல�ம்




