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E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa

நமது சுகாதார துறை வலுவான அடித்தளங்கறள 
ககாண்டுள்ளது: மிகவும் திைம் வாய்ந்த மை்றும் 
அரப்ணிப்புமிக்க ஊழியர ்பறை, ஈடுபாடு மை்றும் 
பபராரவ்ம் ககாண்ை சமூகங்கள் மை்றும் ஒன்றிறணந்து 
பணியாை்றி பவறைகறள பதறவப்படும்பபாகதை்ைாம் 
நிறைபவை்றும் திைன். இருந்தும் முன்பனை்ைங்கறள 
காணக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன மை்றும் 
இப்பபாறதவிை பமலும் சிைப்பாக கசயை்படும் 
ஒரு எதிரக்ாை சுகாதார அறமப்றப கைை்றமக்க 
பவண்டியுள்ளது பபான்ைவன பை்றி நாம் அறிபவாம்.

நீண்ை காைமாக பை்பவறு சுகாதார முடிவுகறள 
உை்றுபநாக்குறகயிை் ஒரு சிை குழுக்கள் கதாைரச்ச்ியாக 
குறைவான பசறவறய கபறுகின்ைன மை்றும் 
புைக்கணிக்கப்படுகின்ைன: மாபவாரி, பசிபிக் 
இனங்கள், ஊனமுை்ைவரக்ள் மை்றும் சுகாதார நிறை 
கைாசச்ாரம், இனம், பாலினம், பாலியை் விருப்பம், 
வசிப்பிைம், வருமானம் மை்றும் பவறுபை காரணிகளின் 
அடிப்பறையிை் பாகுபாைற்ை எதிரக்காள்கிைவரக்ள். 

இந்த நீண்ைநாள் பிரசச்ிறனகறள தீரக்்கக்கூடிய ஒரு 
வாய்ப்றப ஒரு புதிய சுகாதார அறமப்பு வழங்கும். 
பமலும் இது Te Tiritiக்கு உகந்தது, நியாயமானது, 
ஒத்ததானது மை்றும் whānau-றவ றமயமாக ககாண்ைது. 
இவ்வாறு கசய்வதன் மூைம் அது நிறையானது, 
மீள்திைன் ககாண்ைது மை்றும் கசைவு ஏை்புறையதாக 
இருந்து எதிரக்ாை தறைமுறைகளுக்கு அது 
கிறைக்கப்கபறுவறதயும் எதிரக்ாை சவாை்கறள 
எதிரக்காள்வறதயும் உறுதிபடுத்துகிைது.

நமது கதாறைபநாக்கு பாரற்வ எளிதானது: 
அறனத்து நியூசிைாந்து பிரறைகளும் pae ora ஐ 
அறைவது (சுகாதாரமான எதிரக்ாைங்கள்) இதன் 

அரத்்தம் என்னகவன்ைாை் மக்களும் whānauவும் நீண்ை 
ஆயுளுைன் கூடிய நை்ை உைைாபராக்கியம் மை்றும் 
பமம்பைை் சுகாதாரம் மை்றும் வாழ்க்றக தரத்றத 
கபறுகின்ைனர ்என்பது மைட்ுமை்ைாமை் அவரக்ள் 
ஆபராக்கியம் உள்ளைக்கும் மை்றும் மீள்திைன் ககாண்ை 
சமூகங்களிை் ஒரு அங்கம் வகிப்பாரக்ள் மை்றும் 
அவரக்ளின் நை்வாழ்றவ நீடிக்க உதவும் சூழ்நிறைகளிை் 
வாழ்வாரக்ள் என்பதும்தான். 

அரசு ககாள்றக அறிக்றக பசறவகள், முன்கனடுப்புகள் 
மை்றும் கூைட்ுைவுகறள ஆபராக்கியம் மை்றும் 
நை்வாழ்றவ பாதுகாக்க, பபண மை்றும் பமம்படுத்த, 
சமதரம்த்றத நிறைநாைை் மை்றும் pae ora றவ வழங்க 
உதவும் கபாருைட்ு சுகாதார அறமப்பின் மீதான அரசின் 
எதிரப்ாரப்்புகறள பகாடிைட்ு காைட்ுகிைது. 

மாை்ைத்றத நாம் ஓரிரவிை் கபை முடியாது: அதை்கு 
பநரம், முதலீடு மை்றும் நமது சுகாதார துறையிலுள்ள 
அறனத்து முக்கியஸ்தரக்ள் மை்றும் மக்களின் 
ஏபகாபித்த ஒத்துறழப்பு பதறவ. இந்த இறைக்காை 
அரசு ககாள்றக அறிக்றக இப்பயணத்தின் துவக்கபம. 
இது சீரத்ிருத்தப்பைை் அறமப்பின் முதை் இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கான அரசின் முன்னுரிறமகள் மை்றும் 
எதிரப்ாரப்்புகறள அறமக்கிைது.

Nō reira, tēnā koutou katoa

ஆன்ைர்ூ லிைட்ிை், சுகாதார அறமசச்ர்

இனைக்கால அ�சு ககாள்னக அறிக்னக புதிய 
சுகாதா� அனமப்னப இயக்கி ஆைப்ைபராவா 
நியூ சிைாந்திை் இந்த கபாது-நிதி ஆதரவிை் 
கசயை்படுத்தப்படும் சுகாதார அறமப்பின் 
முன்னுரிறமகள், குறிக்பகாள்கள் மை்றும் 
எதிரப்ாரப்்புகறள அறமக்கிைது.

இது அரசாங்கம் சுகாதார அறமப்பிை்குள் எறத 
வழங்கி எைை்ப்படுவதை்கு எதிரப்ாரக்்கிைது 
என்பறதயும் எவ்வாறு திைை்த்தின் கசயை்பாடு 
அளவிைப்படும், கண்காணிக்கப்படும் மை்றும் 
கதரிவிக்கப்படும் என்பறதயும் பகாடிைட்ு 
காைட்ுகிைது.

இந்த இறைக்காை அரசு ககாள்றக 
அறிக்றக இரண்டு வருைங்கள் மீது கவனம் 
கசலுத்துகிைது – ைூறை 2022 முதை் ைூன் 

2024 வறர – மை்றும் நிறைபவை்ைப்பை அதிக 
காைம் பதறவப்படும் நீண்ை காை வழிநைத்தை் 
மை்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் முடிவுகளுக்கான 
அடித்தளத்றத அறமக்கிைது.

இது எவ்வாறு பை்பவறு சுகாதார அறமப்புகள் 
அரசின் முன்னுரிறமகள் மை்றும் சுகாதார 
பசறவகறள அறனத்து நியூசிைாந்து 
பிரறைகளுக்கும் கசயை்படுத்துவாரக்ள் 
என்பறத பகாடிைட்ு காைட்ும் நியூ சிைாந்து 
சுகாதார திைை்த்திை்கான எதிரப்ாரப்்புகறளயும் 
அறமக்கிைது.

இந்த முழு இனைக்கால அ�சு ககாள்னக 
அறிக்றக ஆவணத்றத சுகாதா� துனற 
அனமசச்க வனலதளத்தில் காணப்கபறலாம்.

TAMIL



தீவி� முை்னு�ினமகள்
சுகாதா� அனமப்னப வழிநைத்தவும் ரசனவகள் எவ்வாறு 
வழங்கப்படுகிை்றை எை்பனத வழிநைத்தவும் அ�சு ககாள்னக அறிக்னக 
ஆறு முை்னு�ினம பி�ிவுகனள ககாண்டுள்ளது. 

Te Tiriti o Waitangi ஐ சுகாதா� 
அனமப்பிை் முழுதும் கபாதிய 
னவப்பது 
Māoriக்கள் வாழ்வதை்கு வளரச்ச்ி காண்பதை்கு 
மை்றும் Māoriக்களாக கசழித்பதாங்க Māoriக்கள் 
தங்கள் சுகாதாரம் மை்றும் நை்வாழ்வு மீது ஆதிக்கம் 
கசலுத்தவும் சமதரம் சுகாதார முடிவுகறள எைை்வும் 
திைன் பறைத்தவரக்ள். சீரத்ிருத்தப்பைை் அறமப்பிை் இது 
இவ்வாறு பதான்ைைாம்:

• வலுவூைை்ப்பைை் Māori தறைறம மை்றும் 
முடிகவடுத்தை்

• kaupapa Māori மை்றும் whānauறவ றமயப்படுத்தும் 
பசறவகளுக்கான அதிகரித்த அணுகை்

எதி�க்ால சுகாதா� 
அனமப்பிை் கவற்றிக்காை 
அடித்தளத்னதயிடுதல்
Te Tiriti அடிப்பறையிை் பதாை்றுவிக்கப்பைை் புதிய 
கைாசச்ாரம் மை்றும் நன்கனறிகளானது முன்தடுப்பு 
மீதான முறனப்றப வலுவூைட்ுவதை்கு உருவாக்கப்பைட்ு 
மக்கள் மை்றும் whānau இவரக்ளின் நை்வாழ்றவ 
பாதுகாக்கவும் பபணவும் உதவுகிைது. சீரத்ிருத்தப்பைை் 
அறமப்பிை் இது இவ்வாறு பதான்ைைாம்:

• சமூகங்களுைனும் மை்ை அறமப்புகளுைனும் 
றகபகாரத்்து அவரக்ளுைன் கூைட்ுைவிை் 
ஒன்றிறணந்து பணியாை்றுவது

• நுகரப்வார,் whānau மை்றும் சமூகத்தின் குரை்கள் 
அறமப்பிை் எதிகராலித்து அணுகை், பராமரிப்பு 
தரம் மை்றும் முடிவுகள் ஆகியனவை்றிை் 
சமதரம்த்றத எைை் உதவுவதிை் முன்பனை்ைத்திை்கு 
உதவுவது. 

மக்கனள அவ�க்ள் 
சமூகங்களுக்குள்ரளரய நலமாக 
னவத்திருப்பது 
சமூகம்-சாரந்்த தடுப்பு, ஆதரவு மை்றும் சிகிசற்ச 
பசறவகளுக்கு முன்னுரிறம வழங்குவது, அவை்றிை்கு 
whānau-றவ றமயப்படுத்திய முறனப்பு மை்றும் 
கைாசச்ார பாதுகாப்பு வழங்கி அவரக்ளின் வாழ்விை்கு 
ஏை்ப தகவறமப்பது--குறிப்பாக அவரக்ள் வசிக்கும், 
பணிபுரியும் மை்றும் விறளயாடும் இைத்திை்கு மிக 
அருகிை். சீரத்ிருத்தப்பைை் அறமப்பிை் இது இவ்வாறு 
பதான்ைைாம்:

• உைனடி நைவடிக்றக, டிஜிைை்ை் பசறவகள் 
மை்றும் மருத்துவமறன சங்கிலித்கதாைரக்ள் 
உைப்ை அறனத்து சுகாதார பசறவகளிலும் 
பமம்படுத்தப்பைை் பசறவ விநிபயாகம் மை்றும் 
சுகாதார பராமரிப்பிை் நியாயப்படுத்தாத விைகறை 
கண்ைறிந்து கறளவது  

• சுகாதார பசறவகள் முைங்காமலிருப்பது மை்றும் 
பராமரிப்றப நாடுவதிை் மக்கள் பாதுகாப்பாக 
உணரவ்து

சுகாதா� முடிவுகளில் 
சமத�்மத்னத நினலநாை்டுவது
பை்பவறு பதறவகள் மை்றும் நன்றமயின் பை்பவறு 
அடுக்குகறள ககாண்ை மக்கள் பை்பவறு அணுகை்கள் 
மை்றும் வளங்களுக்கான அணுகறை கபை்று சமதரம் 
சுகாதார முடிவுகறள கபறுவது. சீரத்ிருத்தப்பைை் 
அறமப்பிை் இது இவ்வாறு பதான்ைைாம்:

• சுகாதாரம் மை்றும் நை்வாழ்விை்கான சமதரம்த்றத 
பநாக்கி பணியாை்றுதை்

• குறைவான பசறவகறள கபறும் சமூகங்களின் 
உரிறமகள் மை்றும் பகாரிக்றககறள 
அங்கீகரிப்பது 

எதி�க்ாலத்திை் சுகாதா� 
ஊழிய�்பனைனய உருவாக்குவது
மக்கள் மை்றும் whānau இன் பதறவகளுக்கு 
கசவிசாய்க்கும் மை்றும் அது பசறவ புரியும் 
சமூகங்களின் பிரதிநிதியாக கசயை்படும் மீள்திைன் 
மை்றும் பன்முகத்தன்றம ககாண்ை ஒரு நிறையான 
ஊழியரப்றைறய வளரத்்து பமம்படுத்துவது. 
சீரத்ிருத்தப்பைை் அறமப்பிை் இது இவ்வாறு பதான்ைைாம்:

• te ao Māori இன் அடிப்பறையிைறமந்த மை்றும் 
அதனாை் உருவறமப்பு கசய்யப்பைை் 
கைாசச்ாரரீதியாக பாதுகாப்பான பசறவகள் 

• சுகாதார ஊழியரப்றையின் மீதான தாக்கம் 
குறைக்கப்படுகிைது மை்றும் ஊழியரக்ளுக்கு 
ஆதரவு கிறைக்கிைது

கபாருளாதா��தீியில் 
நினலயாை சுகாதா� அனமப்னப 
உறுதிபடுத்துவது
தை்பபாதும் எதிரக்ாைத்திலும் கிறைக்கப்கபறுகின்ை 
வளங்கள் மை்றும் நிதியாதரவிை்குள் சிைந்த 
மக்கள்கதாறக சுகாதாரம் மை்றும் சமதரம் அளவுகறள 
உறுதிபடுத்தும் வறகயிை் வளங்கள் நிரவ்கிக்கப்பைட்ு 
ஒதுக்கப்படுவது. சீரத்ிருத்தப்பைை் அறமப்பிை் இது 
இவ்வாறு பதான்ைைாம்:

• பராமரிப்பு கதாைரவ்தை்கு ஏை்படும் ஊறு குறையும் 
வறகயிை் மாை்ைம் ககாண்டுவருவது

• நைப்பிலுள்ள முன்னுரிறமகள் மை்றும் திைை்ங்கள் 
கதாைரப்படுவது.


