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આજુબાજુના આદિવાસીઓ, આપ સૌને નમસ્ાર

અમારો આરોગ્ય ક્ેત્ર મજબૂત પા્યો ધરાવે છે: અત્યંત કુશળ અને 
સમરપપિત કા્યપિબળ, પ્રવૃત્ત અને જુસસાિાર સમુિા્યો અને જ્ારે કા્યપિ પૂરપિ 
કરવાની જરૂર હો્ય ત્ારે તે પૂરપિ કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની 
ક્મતા ધરાવે છે. પરયંતુ આપરે જારીએ છીએ કે સુધારા કરવાની તકો છે 
અને આપરે ભારવ આરોગ્ય પ્રરાલી બનાવવાની જરૂર છે જ ેઆપરા 
બધા માટે વધુ સારયં  પ્રિશપિન કરશે.

ઘરા લાયંબા સમ્ય સુધી, તમામ રવરવધ આરોગ્ય પરરરામોમાયં, એ જ 
જૂથોને સતત ઓછી સેવા આપવામાયં આવે છે અને તે પાછળ રહી જા્ય 
છે: જેવા કે માઓરી, પેસસદિક લોકો, રવકલાયંગ લોકો અને જઓે તેમની 
આરોગ્ય સ્થિરત, સયંસ્કૃ રત, વયંશી્યતા, લલયંગ, જાતી્ય અભભગમ, તેઓ કાયં 
રહે છે, તેમની આવક અને અન્ય પરરબળોના આધારે અસમાનતા અનુભવે 
છે.

નવી આરોગ્ય પ્રરાલી આ લાયંબા સમ્યથી ચાલતી સમસ્ાઓને સયંબોરધત 
કરવાની તક પૂરી પાડ ેછે અને સયંરધ (Te Tiriti)-સુસયંગત, સમાન, 
સયં્યોગી અને વહાનાઉ-કેસનરિત પ્રરાલી બનાવવાની તક પૂરી પાડ ેછે. આમ 
કરવાથી, તે ટકાઉ, સ્થિરતથિાપક અને સસતુયં હશે, અને તે સુરનશ્ચિત 
કરશે કે તે ભરવષ્યની પેઢીઓ માટે છે અને ભરવષ્યના પડકારોનો સામનો 
કરવામાયં સક્મ છે.

અમારયં  રવઝન સરળ છે: કે બધા ન્યુ ઝીલેન્ડના લોકો pae ora (સવથિ 
ભરવષ્ય) હાયંસલ કરે. આનો અથપિ એ થા્ય છે કે લોકો અને વહાનાઉ સારા 
આરોગ્ય સાથે લાયંબુ જીવે, આરોગ્ય અને જીવનની ગુરવત્તામાયં સુધારો ક્યયો 
છે, સવથિ, સમારવષ્ટ અને સ્થિરતથિાપક સમુિા્યોનો ભાગ છે અને તેમના 
સુખાકારીને ટકાવી રાખતા વાતાવરરમાયં રહે છે. 

સરકારી નીરત રનવેિન આરોગ્ય અને સુખાકારીને સુરશ્ક્ત કરવા, 
પ્રોતસાહન આપવા અને સુધારવા, સમાનતા હાયંસલ કરવા અને pae 
ora પ્રિાન કરવા માટે સેવાઓ, પહેલ અને ભાગીિારી લાગુ કરવા માટે 
આરોગ્ય પ્રરાલી પ્રત્ે સરકારની અપેક્ાઓની રૂપરેખા આપે છે. 

આપરે રાતોરાત પરરવતપિન હાયંસલ કરી શકીશુયં નહી યં: તેના માટે સમ્ય, 
રોકાર અને આપરા આરોગ્ય ક્ેત્રની તમામ સયંથિાઓ અને લોકોએ 
સયં્યુક્ત પ્ર્યાસમાયં ભાગ લેવાની જરૂર પડશે. આ વચગાળાનુયં સરકારી નીરત 
રનવેિન, સુધારેલી પ્રરાલીના પ્રથમ બે વરપિ માટે સરકારની પ્રાથલમકતાઓ 
અને અપેક્ાઓ નક્ી કરીને પ્રવાસની શરૂઆત કરે છે.

તો, આપ સૌને શુભેચ્ાઓ

એન્ડ્રુ લલટલ, આરોગ્ પ્રધાન

વચગાળાનયું સરકારી નીતિ તનવેદન નવી આરોગ્ પ્રણાલીનયું 
તનદદેશન કરે છે અને એઓટેરોઆ ન્યુ ઝીલેન્ડમાયં જાહેર 
ભયંડોળવાળી આરોગ્ય પ્રરાલી માટેની પ્રાથલમકતાઓ, ઉદે્શ્યો અને 
અપેક્ાઓ નક્ી કરે છે.

તે રૂપરેખા આપે છે કે સરકાર આરોગ્ય પ્રરાલીમાયં શુયં 
પહોયંચાડવાની અને હાયંસલ કરવાની અપેક્ા રાખે છે, તેમજ 
સિળતા કેવી રીતે માપવામાયં આવશે, તેનુયં રનરીક્ર કરવામાયં 
આવશે અને જાર કરવામાયં આવશે. 

વચગાળાનુયં સરકારી નીરત રનવેિન બે વરપિ પર ધ્યાન કેસનરિત કરે 
છે-જુલાઈ 2022 થી જૂન 2024-અને લાયંબા ગાળાની દિશા અને 

અપેશ્ક્ત પરરરામો માટે પા્યો પૂરો પાડ ેછે જનેે પહોયંચાડવામાયં વધુ 
સમ્ય લાગશે.

તે ન્યુ ઝીલેન્ડ હેલથ પલાન માટેની અપેક્ાઓ પર સેટ કરે છે, 
જ ેિશાપિવે છે કે કેવી રીતે રવરવધ આરોગ્ય સયંથિાઓ સરકારની 
પ્રાથલમકતાઓ અને આરોગ્ય સેવાઓ તમામ ન્યુ ઝીલેન્ડવાસીઓને 
પહોયંચાડશે.

સંપણૂ્ણ વચગાળાના સરકારી નીતિ તનવેદન દસિાવેજ આરોગ્ 
મંત્ાલ્ની વેબસાઇટ પર મળી શકે છે.

GUJARATI



મયુખ્ પ્રાથલમકિાઓ
સરકારી નીતિ તનવેદનમાં આરોગ્ પ્રણાલી અને સેવાઓ કેવી રીિે આપવામાં આવે છે િેનયું માગ્ણદશ્ણન  
આપવા માટે છ અગ્રિા કે્ત્ો છે. 

આરોગ્ય પરરરામોમાયં સમાનતા પ્રાપ્ત કરવી

રવરવધ જરૂરર્યાતો અને લાભના સતરો ધરાવતા લોકો પાસે સમાન 
આરોગ્ય પરરરામો મેળવવા માટે રવરવધ અભભગમો અને સયંસાધનોની 
ઍક્ેસ હો્ય છે. સુધારેલ પ્રરાલીમાયં આ આના જેવુયં િેખાઈ શકે છે:

• આરોગ્ય અને સુખાકારીમાયં સમાનતા તરિ કામ કરવુયં

• ઓછી સેવા આપતા સમુિા્યોના અરધકારો અને જવાબિારીઓની 
માન્યતા

લોકોને તેમના સમુિા્યોમાયં સારી રીતે રાખવા 

સમુિા્ય-આધારરત રનવારર, સમથપિન અને સારવાર સેવાઓને પ્રાથલમકતા 
આપવામાયં આવે છે, વહાનાઉ-કેસનરિત, સાયંસ્કૃ રતક રીતે સલામત અને 
લોકોના જીવન સાથે દિટ હો્ય છે-તેઓ જ્ાયં રહે છે, કામ કરે છે અને રમે 
છે તેની નજીક છે. સુધારેલ પ્રરાલીમાયં આ આના જેવુયં િેખાઈ શકે છે:

• પ્રરતભાવ, ડડસજટલ સેવાઓ અને હોસ્સપટલ નેટવક્પિ સહહત તમામ 
આરોગ્ય સેવાઓમાયં સુધારેલ સેવા પહોયંચાડવી અને આરોગ્ય 
સયંભાળમાયં ગેરવાજબી ભભન્નતાને ઓળખવા અને સયંબોરધત કરવા 

• આરોગ્ય સેવાઓ રવક્ેરપત થતી નથી, અને લોકો સલામતી સુલભ 
સયંભાળ અનુભવે છે

નારાકી્ય રીતે ટકાઉ આરોગ્ય પ્રરાલીની ખાતરી કરવી

સયંસાધનોનુયં વ્યવથિાપન અને િાળવરી એવી રીતે કરવામાયં આવે છે 
કે જ ેઉપલબધ સયંસાધનો અને ભયંડોળની અયંિર વસતીના આરોગ્ય અને 
સમાનતાના શ્ેષ્ઠ સયંભરવત સતરોને , હવે અને ભરવષ્યમાયં પ્રાપ્ત કરે છે. 
સુધારેલ પ્રરાલીમાયં આ આના જેવુયં િેખાઈ શકે છે:

• િેરિાર એવી રીતે પહોયંચાડવામાયં આવે છે જ ેસયંભાળની સાતત્તા 
માટે જાેખમ ઘટાડ ેછે

• હાલની પ્રાથલમકતાઓ અને કા્યપિક્રમો જાળવવામાયં આવે છે

સમગ્ર આરોગ્ય પ્રરાલીમાયં વૈતાયંગીની સયંરધ (Te Tiriti 
o Waitangi) કરવી 

માઓરીઓ તેમના આરોગ્ય અને સુખાકારી પર અરધકારનો ઉપ્યોગ 
કરવા અને માઓરીને માઓરી તરીકે જીવવા, સમૃદ્ધ અને ખીલવા માટે 
સક્મ બને તે રીતે સમાન આરોગ્ય પરરરામો પ્રાપ્ત કરવામાયં સક્મ છે. 
સુધારેલ પ્રરાલીમાયં આ આના જેવુયં િેખાઈ શકે છે:

• માઓરી નેતૃતવ અને રનરપિ્ય લેવાની ક્મતાને મજબૂત બનાવવી

• માઓરી સસદ્ધાયંતો અને વહાનાઉ-કેસનરિત સેવાઓની પહોયંચમાયં વધારો

ભરવષ્યના આરોગ્ય કા્યપિબળનો રવકાસ

એક સ્થિરતથિાપક, વૈરવધ્યસભર અને ટકાઉ કા્યપિબળનો રવકાસ કરો 
કે જ ેલોકો અને વહાનાઉની જરૂરર્યાતોને પ્રરતસાિ આપી શકે અને તે જ ે
સમુિા્યોને સેવા આપે છે તેના પ્રરતરનરધ છે. સુધારેલ પ્રરાલીમાયં આ આના 
જેવુયં િેખાઈ શકે છે:

• સાયંસ્કૃ રતક રીતે સુરશ્ક્ત સેવાઓ te ao માઓરી દ્ારા ગ્રાઉન્ડ અને 
ફે્મમાયં છે 

• આરોગ્ય કા્યપિબળ પરની અસર ઓછી થા્ય છે, અને સટાિને ટેકો 
મળે છે

ભારવ આરોગ્ય પ્રરાલીની સિળતા માટે પા્યો નાખવો

સયંરધ (Te Tiriti) પર થિપા્યેલી એક નવી સયંસ્કૃ રત અને નીરતઓ પરનુયં 
ધ્યાન કેસનરિત કરવા માટે રનવારર, રક્ર અને લોકો અને વહાનાઉની 
સુખાકારીને પ્રોતસાહન આપવા પર ધ્યાન કેસનરિત કરવા માટે બનાવવામાયં 
આવશે. સુધારેલ પ્રરાલીમાયં આ આના જેવુયં િેખાઈ શકે છે:

• સામૂહહક રીતે અને સમુિા્યો અને અન્ય સયંથિાઓ સાથે 
ભાગીિારીમાયં કામ કરવુયં

• ઉપભોક્તા, વહાનાઉ અને સમુિા્યના અવાજાે પ્રરાલીમાયં 
પ્રરતશ્બયંશ્બત થા્ય છે- ઍક્ેસ, સયંભાળની ગુરવત્તા અને 
પરરરામોમાયં સમાનતા તરિ પ્રગરતમાયં સુધારો


