
План охорони здоров’я бiженцiв Нового 
Пiвденного Уельсу на 2022-2027 рр.

Бачення: 
Бiженцi є 
здоровими, 
процвiтаючими 
членами спiльнот у 
Новому Пiвденному 
Уельсi

Огляд плану

Служби охорони здоров'я Нового Пiвденного Уельсу використовуватимуть 
цей План як керiвництво до дiї, для розробки та оновлення мiсцевих планiв, 
щоб забезпечити наступне:

• Люди з категорiй бiженцiв та шукачiв притулку знаходяться в центрi 
медичного обслуговування, що пiдтримується NSW Health у партнерствi з 
пацiєнтами та громадами 

• NSW Health гнучко реагує на задоволення нових потреб у cферi охорони 
здоров'я, в тому числi шляхом спiвпрацi з iншими державними установами 
та неурядовими органiзацiями

• NSW Health прагне усунути та зменшити нерiвнiсть, з якою стикаються 
бiженцi у сферi охорони здоров'я

• NSW Health застосовує цiлiснi (всеохоплюючi) пiдходи до охорони здоров'я, 
беручи до уваги життєвий досвiд людей, їхнi сiмейнi обставини, культурне 
походження та духовнi цiнностi, а не лише теперiшнiй стан здоров'я



Цiлi NSW Health буде:

Люди мають 
своєчасний 
доступ до 
послуг, якi 
враховуватимуть 
їхнє культурне 
походження та 
можливi отриманi 
травми. 

Модифiкувати та персоналiзувати основнi послуги охорони здоров'я, щоб 
забезпечити доступ до ефективних, заснованих на доказах iндивiдуальних 
послуг, якi враховуватимуть особливостi культурного походження пацiєнтiв та 
визнаватимуть складнi наслiдки травм.

Надавати цiльовi та спецiалiзованi медичнi послуги - для надання допомоги 
бiженцям та реагування на їхнi потреби в сферi охоронi здоров'я.

Наймати та навчати персонал, який буде обiзнаний з тонкощами рiзних культур та 
буде витривалим, з метою досягнення результатiв, якi мають найбiльше значення 
для бiженцiв

Люди знаходяться 
в центрi догляду 
за власним 
здоров’ям

Пiдтримувати людей, щоб вони розбиралися в системi охорони здоров'я та 
були активними учасниками власного медичного обслуговування. Це включає 
партнерство з пацiєнтами та громадами у прийняттi рiшень стосовно догляду за 
власним здоров’ям.

Надавати своєчаснi та ефективнi послуги усного перекладу та мовнi послуги, у тому 
числi з метою покращення медичної грамотностi та доступу до iнформацiї.

Налагоджуватиме партнерство з пацiєнтами у спiльному плануваннi, впровадженнi 
та оцiнцi медичних послуг.

NSW Health 
реагує гнучко та 
у спiвробiтництвi 
з iншими на 
задоволення 
нових потреб у 
сферi охорони 
здоров’я

Гнучко реагувати на змiни в потребах охорони здоров'я, зокрема на виникаючi 
потреби та прiоритети, визначенi в цьому Планi, такi як збiльшення розселення 
людей у сiльськiй та регiональнiй мiсцевостi Нового Пiвденного Уельсу.

Гнучко реагувати на попит на послуги охорони здоров'я i на те, коли i де вони 
потрiбнi. Це включає в себе цiлеспрямованi вiдповiдi на дуже складнi станi 
захворювання та скорочення часу очiкування на отримання важливих послуг.

Продовжувати спiвпрацю з партнерами, включаючи державнi установи в галузi 
охорони здоров'я, соцiальних послуг та iммiграцiї, а також служби, що сприяють 
адаптацiї новоприбулих, неурядовi органiзацiї (NGOs), мережi первинної медико-
санiтарної допомоги (PHNs) та постачальникiв первинної медичної допомоги, для 
покращення результатiв охорони здоров'я для бiженцiв.

Прiоритетнi 
питання

Ефективна комунiкацiя з людьми, мовою, якiй вони надають перевагу

Врахування культурного походження пацiєнта головними службами охорони 
здоров'я

Своєчасний доступ до послуг охорони здоров'я, включаючи психiчне здоров'я та 
стан ротової порожнини, а також для людей, переселених у сiльську мiсцевiсть та 
регiони

Ефективнi посiбники по обслуговуванню та координацiя догляду

Цiлеспрямована популяризацiя здоров’я та надання iнформацiї про здоров’я, щоб 
допомогти людям зорiєнтуватися у системi охорони здоров'я та досягти найкращих 
результатiв у доглядi за своїм здоров'ям

Прiоритетнi групи 
населення

Люди, якi проживають у сiльськiй та регiональнiй мiсцевостi

Люди з iнвалiднiстю

Новоприбулi

Люди, якi шукають притулку i живуть у громадi

Люди похилого вiку, зокрема дуже кволi 

Жiнки та сiм'ї, де жiнка виховує дитину сама 

Дiти та молодь, зокрема протягом перших 2000 днiв

Чоловiки

Люди з рiзноманiтною сексуальнiстю, гендерною iдентичнiстю та 
iнтерсексуальними варiацiями (LGBTIQ+)
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