
NSW அகதியர் சுகாதாரத் திட்டம் 2022-2027

எதிர்கால ந�காக்கு:

அகதியர் பின்புலத்தச் 
சேர்்நத மககள் 
NSW மாநிலததில் 
த்ைதசதாஙகிவரும், 
ஆச�ாககியமானவர்களாவர்.  

இந்தத் ‘்திட்ட’த்்்தப் பற்றிய கண்ணோட்டம்

பின் வருவனவற்றை உறுதிபபடுத்துவதறகாக உள்ளூர்ப-பகுதித் திட்டஙக்ை 
வழி ந்டத்தவும், அவற்றை உருவாககவும், அவற்றைப பறறைறிய புதிய வி்டயஙக்ைத் 
ததரிந்துதகாள்ைவும் NSW Health  இந்தத் ‘திட்ட’த்தி்னப பயன்படுத்தும்.  

• அகதிகளும் புகலி்டம் நாடுவவாரும் அவர்களு்்டய சுகாதாரப பராமரிபபின் ்மயமாக 
இருபபர், மறறும் NSW Health- வே்வயானது வநாயாைர்கள் மறறும் ேமூகத்தினரு்டன் 
இ்ைந்து தேயலபடடு அவர்களுககு ஆதரவுதவியாக இருககும்.  

• மறறை அரே முக்மகளு்டனும் அரசு-ோரா அ்மபபுகளு்டனும் ஒத்து்ழபபாய்ப 
பைியாறறுவதன் மூலம் புதிதாய்த் வதான்றும் சுகாதாரப பராமரிபபுத் 
வத்வகளுககான பதில ந்டவடிக்கக்ை NSW Health வமறதகாள்கிறைது. 

• அகதிகள் பின்புலத்்தச் வேர்ந்வதாரி் ்டவய காைபபடும் சுகாதார 
ஏறறைத்தாழ்வுகளுககுத் தீர்வு காை NSW Health மு்னகிறைது. 

• ேனஙகளுககு இருககும் உ்டல நலப பிரச்ேறி்னகளுககான அணுகுமு்றைகள் 
மடடுமிலலாமல, அவர்களு்்டய குடும்பச் சூழலகள், கலாோரப பின்புலம், 
ஆன்மீக நம்பிக்ககள் ஆகியவறறைறிறகான பரந்த அணுகுமு்றைக்ை NSW Health 
பின்பறறுகிறைது. 



இலக்குகள் NSW Health ஆற்றும் பணிகளாவன: 
கலாச்ார 
அடிப்படையிலான ்பதில் 
நைவடிகடககடையும், 
அதிரச்சியூட்டும் 
நிகழ்வுகடைப 
்பற்சியுமான 
புரிதல்கடைக ககாணை 
சுகாதாரப ்பராமரிபபு 
ச்டவகடைத் தகக 
சநரத்தில் ்னஙகைால் 
அணுகிப க்ப் இயல 
சவணடும்.

கலாச்ோ� அடிபப்ையிலான பதில் நைவடிக்கக்ளயும், அதிர்ச்ேசியூட்டும் நிகழ்வுக்ளப பற்சிய 
பு�ிதல்க்ளயும் ககாணை கேயல்தி்ன் மிகக, ஆதா�ஙகளின் அடிபப்ையிலான மறறும் சத்வகசகறப 
வடிவ்மககபபட்ை பி�தான சுகாதா�ப ப�ாம�ிபபு சே்வக்ள வேதிகசகறப மாற்சிய்மதது அவற்் 
இலககாகக ககாள்ளும். 

அகதியர் பின்புலஙக்ளச் சேர்்நதவர்களுைன் இ்ைவாய்ப பைியாற்சி, அவர்களு்ைய சுகாதா�ப 
ப�ாம�ிபபுத சத்வகளுககான பதில் நைவடிக்கக்ள சமறககாள்வ்த இலககாய்க ககாள்ளபபட்ை 
ேசி்பபுததுவ சுகாதா�ப ப�ாம�ிபபு சே்வக்ள அளிககும். 

அகதியர் பின்புலஙக்ளச் சேர்்நத கபரும்பான்்மயானவர்களுககுத சத்வபபடும் பலாபலன்க்ள 
அளிபபதறகாக, கலாச்ோ�ததிறசகற் பதில் நைவடிக்கக்ள சமறககாள்ளும் கநகிழ்ச்ேசித தி்ன் மிகக 
சே்வ அைியின்�ப பைியமர்ததி அவர்களுககுப பயிறேசியளிதது ஆத�வுதவியளிககும்.

மககளுககான 
்பராமரிப்பில் 
முககியமான ்பஙகிடன 
மககசை சமறககாளவர

தமககான ப�ாம�ிப்பப பற்சிய முடிவுக்ள சமறககாள்வதில் சநாயாளர்கள் மறறும் ேமூகததினருைன் 
பஙகுபற்சிச் கேயல்படுவது உள்ளைஙக, சுகாதா� மு்்்மயி்ன விளஙகிகககாணடு அதனூைாகப 
பயைிபபதிலும், அவர்களுககான சுகாதா�ப ப�ாம�ிபபில் சுறுசுறுபபாய்ப பஙகுபறறுவதிலும்  மககளுககு 
ஆத�வுதவியாக இருககும். 

சுகாதா�த்தப பற்சிய அ்சிவி்னயும், தகவல்க்ளப கபறுவதறகான வேதிக்ளயும் சமம்படுததுவது 
உள்ளைஙக, தகு்நத சந�ததிலும், கேயல்தி்ன் மிகக மு்்யிலும் கமாைிகபயர்பபு மறறும் கமாைிோர் 
சே்வக்ள வைஙகும். 

சுகாதா� சே்வக்ள வடிவ்மதது, அவற்் ந்ைமு்்படுததி மதிபபீடு கேய்வதில் சே்வ 
நுகர்சவாருைன் பஙகாண்ம ககாள்ளும். 

புதிதாய்த் சதான்றும் 
சுகாதாரப ்பராமரிபபுத் 
சதடவகடைப 
பூரத்திக்ய்வதறகான 
்பதில் நைவடிகடககடை 
ஒத்துடைப்பாகவும், 
வடைந்துககாடுககும் 
தன்டமயுைனும் NSW 
Health சமறககாளகி்து

கு்சிபபாக, NSW மாநிலததின் கி�ாமிய மறறும் பி�ா்நதியப பகுதிகளில் அதிக�ிததுவரும் 
மீள்குடிசயற்ஙகள், இத திட்ைததில் அ்ையாளம் காைபபட்டுள்ள புதிதாய் எழும் சத்வகள் மறறும் 
மு்நது�ி் மகள் சபான்் சுகாதா�ப ப�ாம�ிபபுத சத்வகளில் ஏறபடும் மாற்ஙகளுககான பதில் 
நைவடிக்கக்ள வ்ள்நதுககாடுககும் தன்்மயுைன் சமறககாள்ளும்.

சத்வபபடும் இைஙகளில் சுகாதா�ப ப�ாம�ிபபு சே்வகளுககான சத்வககு வ்ள்நதுககாடுககும் 
தன்்மயுைன் பதில் நைவடிக்கக்ள சமறககாள்ளும் – ேசிககல் மிகு்நத சநாய்நி்லகள் மறறும் நீணை 
காததிருபபுப பட்டியலில் உள்ள சே்வக்ள மு்நது�ி் மபபடுததுதல் ஆகியன இதில் உள்ளைஙகும். 

அகதியர் பின்புலஙக்ளச் சேர்்நத மககளுககான சுகாதா� சே்வக்ள சமம்படுததுவதறகாக 
சுகாதா�ம், ேமூக சே்வகள், புலபகபயர்வு ஆகியன மட்டுமின்்சி, குடியம�ல் சே்வகள், NGOs (‘அ�சு-ோ�ா 
அ்மபபுகள்’) PHNs (‘ஆ�ம்ப சுகாதா� வ்லபபின்னல்கள்’) மறறும் ஆ�ம்ப நி்லப ப�ாம�ிபபு சே்வ 
வைஙகுநர்கள் ஆகிசயா்� உள்ளைககும் பஙகாளர்களுைன் ஒதது்ைபபாய்த கதாைர்்நது பைியாறறும். 

முந்துரிடம 
அைிககப்படும் 
்பிரச்சிடனகள

ேனஙகள் விரும்பும் கமாைியில் கேயல்தி்ன் மிககத கதாைர்பாைல்கள்

பி�தான சுகாதா� சே்வகளின் கலாச்ோ� அடிபப்ையிலான பதில் நைவடிக்கக்ள சமறககாள்வதறகான 
தி்ன் 

மனநலம் மறறும் வாய்ச் சுகாதா�ம், மறறும் கி�ாமப பகுதிகளிலும், பி�ா்நதியப பகுதிகளிலும் மீள்குடியம
ர்ததபபட்ைவர்களுககான சே்வகள் ஆகியன உள்ளைஙக, கபாது சுகாதா� சே்வக்ளத தகக சந�ததில் 
அணுகிப கபறுவதறகான வேதி

தி்்ம மிகக வ்கயில் சே்வ வைஙகுமு்்யின் ஊைாகப பயைிததல் மறறும் ப�ாம�ிபபு 
ஒருஙகி்ைபபு

சுகாதா� மு்்்மயின் ஊைாய் கவற்சிக�மாய்ப பயைிதது, அனுகூலமான உைல் நலத்தப கப் 
மககளுககு உதவுவ்த இலககாகக ககாணை சுகாதா� முன்கனடுபபு மறறும் சுகாதா�க கல்வி

முந்துரிடம 
அைிககப்படும் மககள

கி�ாமப பகுதிகளிலும், பி�ா்நதியப பகுதிகளிலும் வாழ்பவர்கள்

இயலா்மயுைன் வாழ்்நதுவருபவர்கள்

புதிதாக வ்நதுசேர்்நதிருபபவர்கள்

ேமூகததில் வாழ்்நதுககாணடு புகலிைம் நாடிகககாணடிருபபவர்கள்

வயதில் மூததவர்கள், கு்சிபபாக நலிவுற்வர்கள் மறறும் வயதானவர்கள்

கபணகள் மறறும் ஒற்்ப கபண-கபறச்ார் உள்ள குடும்பஙகள்

குை்ந்தகள் மறறும் இள வயதினர் – கு்சிபபாக முதல் 2000 நாட்களில்

ஆணகள்

பல விதப பால்-பணபுக்ளயும், பாலின அ்ையாளஙக்ளயும், பால்-கலபபு மாறுபாடுக்ளயும் 
ககாணைவர்கள் LGBTQ+
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