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بیانیه سیاست دولت در مورد بهداشت و سالمت: ۲۰۲۲-۲۰۲۴

E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa

نظام سالمت ما دارای پایه های قویست: نیروی کار بسیار ماهر و فداکار، جوامع 
متعهد و پرشور، و توانایی همکاری با یکدیگر برای انجام کارها در صورت نیاز. با 
این حال می دانیم که فرصت هایی برای بهبود وجود دارد و باید برای آینده یک 

نظام سالمت که برای همه ما عملکرد بهتری داشته باشد بسازیم.

برای مدت بسیار طوالنی، در بخش های مختلف سالمت، گروه های خاصی به 
طور مداوم تحت خدمات درمانی قرار نگرفته و جا می مانند: مائوری ها، مردم 

حوزه اقیانوس آرام، افراد معلول، و کسانی که بر اساس وضعیت سالمتی، 
فرهنگ، قومیت، جنسیت، گرایش جنسی، محل زندگی، درآمد، و عوامل دیگر 

نابرابری را تجربه می کنند.

یک نظام سالمت جدید این فرصت را برای رسیدگی به این مشکالت دیرپا 
فراهم کرده و نظامی را ایجاد می کند که با معاهده وایتانگی سازگار بوده، 

عادالنه، منسجم و خانواده محور باشد. با نیل به این هدف، این نظام پایدار، 
انعطاف پذیر و مقرون به صرفه خواهد بود و در دسترس بودن آن برای نسل های 

آینده و قدرت آن برای مقابله با چالش های آینده تضمین می گردد.

چشم انداز ما ساده است: اینکه همه نیوزیلندی ها به pae ora )آینده سالم( 
دست یابند. این بدان معناست که مردم و خانواده ها زندگی طوالنی تری همراه 

با سالمتی داشته، سالمت و کیفیت زندگی بهتری دارند، بخشی از جوامع سالم، 
فراگیر و انعطاف پذیر هستند و در محیط هایی زندگی می کنند که تندرستی آنها 

را حفظ می کند. 

بیانیه سیاست دولت، انتظارات دولت از نظام سالمت را برای ایجاد خدمات، 
ابتکارات و مشارکت برای حفاظت، ارتقا و بهبود سالمت و رفاه، دستیابی به 

برابری و ارائه خدمات مربوط به آینده سالم را برمی شمارد. 

ما یک شبه به تغییر دست نخواهیم یافت: این مهم نیاز به زمان، سرمایه گذاری 
و همکاری همه نهادها و افراد در بخش سالمت مان دارد. این بیانیه موقت 

سیاست دولت مسیر راه را با تعیین اولویت ها و انتظارات دولت برای دو سال 
اول نظاِم اصالح شده آغاز می کند.

Nō reira, tēnā koutou katoa

اَندرولیتل،وزیربهداشت

بیانیهسیاستدولتنظامسالمتجدیدراهدایتکرده و 
اولویت ها، اهداف و انتظارات را برای نظام سالمت مبتنی بر بودجه 

عمومی در Aotearoa نیوزیلند را تعیین می کند.

این بیانیه آنچه را که دولت انتظار دارد در نظام سالمت ارائه کرده و به 
دست آورد، و همچنین چگونگی ارزیابی، نظارت و گزارش موفقیت را 

مشخص می کند.

بیانیه موقت سیاست دولت بر دو سال تمرکز دارد - از ژوئیه ۲۰۲۲ 
تا ژوئن - ۲۰۲۴ و بستری برای جهت گیری بلندمدت تر و نتایج مورد 

انتظار را که ارائه آنها به زمان بیشتری نیاز دارد فراهم می کند.

همچنین این بیانیه انتظارات مربوط به طرح سالمت نیوزیلند را که 
نشان دهنده چگونگی ارائه اولویت های دولت و خدمات سالمت توسط 
نهادهای مختلف بهداشتی به همه نیوزیلندی هاست را تعیین می کند.

مدارککاملبیانیهموقتسیاستدولترامیتوانیددر
وبسایتوزارتبهداشتبیابید.

PERSIAN



اولویتهایکلیدی
 بیانیه سیاست دولت دارای شش اولویت برای هدایت نظام سالمت و نحوه 

ارائه خدمات است. 

 لحاظ کردن معاهده وایتانگی در تمام 
نظام سالمت 

مردمان مائوری می توانند بر سالمت و رفاه خود کنترل داشته  باشند، به 
روش هایی که آنها را قادر می سازد به نتایج عادالنه سالمت دست یابند و بر 

اساس اصول مائوری زندگی و پیشرفت کرده و شکوفا شوند. این مهم در نظام 
اصالح شده ممکن است به صورت زیر باشد:

رهبری و تصمیم گیری تقویت شده برای مائوری 	
افزایش دسترسی به kaupapa Māori و خدمات با  	

whānau محوریت

 بسترسازی برای موفقیت نظام 
سالمت آینده

فرهنگ و منشور اخالقی جدیدی که بر پایه Te Tiriti بنا شده، برای تقویت 
تمرکز بر پیشگیری، حفاظت و ارتقای رفاه مردم و whānau ایجاد خواهد 

شد. این مهم در نظام اصالح شده ممکن است به صورت زیر باشد:

کار جمعی و مشارکت با جوامع و سایر سازمان ها 	
نظرات ارباب رجوع، whānau و جامعه در نظام  	

منعکس شده  - به بهبود پیشرفت به سمت برابری در 
دسترسی، کیفیت مراقبت و نتایج منجر شود

سالمت نگه داشتن مردم در جوامعشان 
اولویت به خدمات پیشگیری، حمایت و درمان مستقر در جامعه محلی، خانواده 

محور، از نظر فرهنگی ایمن و متناسب با زندگی مردم – نزدیک به محل 
زندگی، کار و بازی آنها داده خواهد شد. این مهم در نظام اصالح شده ممکن 

است به صورت زیر باشد:

بهبود ارائه خدمات در تمام بخش های خدمات سالمت،  	
از جمله پاسخگویی، خدمات دیجیتال، و شبکه های 

بیمارستانی، و شناسایی و رسیدگی به تفاوت غیرموجه 
در مراقبت های بهداشتی 

خدمات بهداشتی مختل نشده و مردم در حین  	
دسترسی به مراقبت احساس امنیت می کنند

دستیابی به عدالت در نتایج سالمت
افراد با نیازها و سطوح برخورداری متفاوت به رویکردها و منابع مختلف برای 

دستیابی به نتایج عادالنه سالمت دسترسی دارند. این مهم در نظام اصالح شده 
ممکن است به صورت زیر باشد:

تالش در جهت ایجاد برابری در سالمت و رفاه 	
به رسمیت شناختن حقوق و تعهدات جوامع محروم  	

پرورش نیروی کار سالمت در آینده
رشد دادن و پرورش نیروی کار انعطاف پذیر، متنوع و پایدار که بتواند به 

نیازهای مردم و whānau پاسخ دهد و نماینده جوامعی باشد که به آنها 
خدمات می دهد. این مهم در نظام اصالح شده ممکن است به صورت زیر باشد:

 خدمات ایمن از لحاظ فرهنگی که ریشه در 	
 te ao Māori داشته و در چارچوب آن باشد 

تأثیر بر نیروی کار سالمت به حداقل رسیده و از  	
کارکنان حمایت می شود

 تضمین یک نظام سالمت پایدار از 
نظر مالی

منابع به گونه ای مدیریت و تخصیص داده می شوند که دستیابی به بهترین 
سطح ممکن از سالمت و برابری جمعیت با توجه به منابع و بودجه موجود چه 

در حال حاضر و چه در آینده ممکن گردد. این مهم در نظام اصالح شده ممکن 
است به صورت زیر باشد:

تغییر به گونه ای انجام می شود که خطرات مربوط به  	
تداوم مراقبت را کاهش می دهد

اولویت ها و برنامه های موجود حفظ می شوند 	


