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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ
1.

ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ: ਇੰ ਗਲਡ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੰ ਗਲਡ ਿਵੱਚ

ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਦੂਰਿਦਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਬਆਨ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ

ਹੈ ਜੋ ਅਸ ਇਸ ਦੂਰਿਦਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਮ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
2.

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ ਨ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਵੱਲ ਨਵ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਅਸਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਸ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ

ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਅਸ ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ , ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ ਸਥਾਨਕ ਸਬੰ ਧ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ

ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਵ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਹੋਣਗੇ।
3.

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ ਿਵੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਵਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਨ ਿਜਹਨ
ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਿਤੰ ਨ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜ ਮੋਟੇ
ਹਨ; ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਭ ਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਅਮੀਰ

ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਰਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤ ਔਸਤਨ 7 ਸਾਲ ਘੱਟ ਿਜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 17 ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਜ ਨਵੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤ

ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਅਸਰ ਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
4.

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਨਵ ਪਹੁੰ ਚ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਰਾਹ ਤਰੀਕੇਬੱਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰ ਗਲਡ ਲਈ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ

ਪਣਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ ਿਜਸ ਿਵੱਚ:

• ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਿਮਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ

ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਿਸਹਤ, ਿਰਹਾਇਸ਼, ਮਨਪਚਾਵਾ,
ਿਨਯੋਜਨ, ਟਰ ਸਪੋਰਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਹੱਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ

(ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਦੇਸ਼ਕ) ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨਗੇ;

• ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵ ਏਕੀਿਕਤ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ, ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲਡ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਿਵੱਚ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਸ ਦਾ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਤ

ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਵੰ ਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ

ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਲਾਹ, ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਰ ਿਬੰ ਦੂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ

ਿਵਿਗਆਨ ਤ ਅੰ ਤਰਿਦਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਭਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

• ਸਮੁੱਚੀ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਨਤੀਿਜਆਂ 'ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ । ਸਮੁੱਚੇ
ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ

ਅਸਮਾਨਤਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ

ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤਕ, ਅਤੇ

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਿਹਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ;

• ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਕਦਰੀ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦਖਲ 'ਤੇ ਕਦਰਤ ਕੀਤੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ

ਵਸੀਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

• ਿਸਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਸਹਤ ਦੇ
ਿਵਆਪਕ ਿਨਰਧਾਰਕ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵ

ਘਟਾਉਣ ਲਈ NHS ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਸਹਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਮੋਟ ਸਮੀਿਖਆ
5.

1

ਨੂੰ ਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਿਬਲ (ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਿਬਲ) ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਦਰ-ਿਬੰ ਦੂ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਰਮੋਟ ਏਜੰ ਡੇ ਪਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਪਰ ਨਵ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਦੇਸ਼ਕ) ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ, ਿਵਖੰ ਡਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਅੰ ਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰ ਸਾਧਨ (HR) ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਿਚੰ ਤਾਵ ਪਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

6.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਬਆਨ ਨਵ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਚੰ ਤਾਵ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਪੇਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ
ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

•
•
•
•
•
7.

ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ, ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਵੱਸ ਦੀ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ;

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਸਤਾਵ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ;
ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ;

ਗਰ ਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਿਜਹਨ ਨੂੰ ਅਸ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਗਰ ਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ ;

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲਡ ਨੂੰ ਢ ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵ;ੇ

ਐਮਰਜਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਿਸਧ ਤ।

ਇਹ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਿਨਪਟਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ

ਮਦਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ NHS ਦੇ ਅਿਹਮ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗੇ। ਅਸ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਦੀ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ (Public Health

System Reform Updates) ਦੀ ਲੜੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਢ ਚਾ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਿਕਵ

•

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲਡ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਨਮੂਨਾ (Public Health England Operating Model) ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨ

ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਗੇ;

ਲਈ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲਡ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨਤੀਿਜਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

TP1PT Marmot, M. (2010) Fair Society, Healthy Lives: Strategic Review of Health Inequalities in England
post 2010 (ਿਨਰਪੱਖ ਸਮਾਜ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ: 2010 ਤ ਬਾਅਦ ਇੰ ਗਲਡ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵ ਦੀ ਰਣਨੀਿਤਕ

ਸਮੀਿਖਆ), www.marmotreview.org

•
•
•

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਭੂਿਮਕਾ
'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਖਰੀ ਿਵਸਿਤਤ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ;

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਖਰਚ ਲਈ ਅਧਾਰ ਰੇਖਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਦੀ
ਕਾਰਜਿਵਧੀ, ਿਸਹਤ ਪੀਿਮਅਮ ਅਤੇ ਸੰ ਕੇਤਕ ਵੰ ਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ;

ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸ ਿਵਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਗੇ। ਅਸ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ

ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮ ਨਾਮ ਸਬੰ ਧਤ ਿਚੰ ਤਾਵ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਗੇ।

8.

ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਨਵ ਸਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ ਗੇ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ
ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲਡ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸਿਤਤ ਯੋਜਨਾਵ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਦੋਵ ਅਪੈਲ 2013 ਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਣਗੇ। ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤ ਪਿਹਲ ਸੰ ਕੇਤਕ ਅਤੇ ਸ ਝੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਿਹਮ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜਨ ਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਸਮ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ ।

1. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ
30 ਨਵੰ ਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ: ਇੰ ਗਲਡ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸਾਡੀ

1.1.

ਰਣਨੀਤੀ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੰ ਮ - ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ - ਨੂੰ ਕਦਰ

ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਦੂਰਿਦਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਡਾ.ਗੈਬਰੀਆਲ ਸਕੈਲੀ

ਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਮੰ ਗੇ।

ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ , ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ: ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ

1.2.

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ: ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਦੋਵ ਦਸੰ ਬਰ 2010 ਿਵੱਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਿਤੰ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ 31

ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ। ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਬੰ ਧੀ 60 ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ 2100 ਜਵਾਬ ਿਮਲੇ । ਅਸ ਿਮਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜੋ

1.3.

ਨਵ ਪਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ 'ਤੇ

ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਮੈਰਮੋਟ ਏਜੰ ਡੇ ਪਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ
ਿਸਹਤ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਸਤਾਵਤ

1.4.

ਰਸਿਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲ ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਸਿਤਤ ਸੁਝਾਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ ਵੀ ਸਨ।

ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਨਵ ਪਸਤਾਵਤ ਪਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਮੁੱਖ ਿਚੰ ਤਾਵ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਜਵਾਬ

1.5.
•

ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ:

ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈਲਥ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ (ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰ ਸੀ) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਉਹਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵੱਸ ਤਰਫ ਸੁਤੰਤਰ

•

ਅਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ;

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅੰ ਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ,

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ

ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇੱਕਸਾਰ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ
•
•
•
•

ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰ ਿਗਆ;

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਗਰਾਮ ਜ ਰਸਿਤਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵੰ ਡੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ

ਪਗਟ ਕੀਤੀਆਂ;

ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਨਵ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਅਿਹਮ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਦਿਸਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜਸੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ;

ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਗਰ ਟ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰ ਿਗਆ;

ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਨੂੰ NHS ਤ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰ ਿਗਆ।

1.6.

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨ NHS ਿਫਊਚਰ ਫੋਰਮ (ਭਿਵੱਖੀ ਫੋਰਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸਤਾਵਤ ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਪਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਦੇਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਹਾਲ ਿਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ NHS 'ਤੇ ਕਦਰਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਹੁਤ

ਮਦਦਗਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਿਮਲੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। NHS ਿਫਊਚਰ ਫੋਰਮ

ਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੋ 20 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ (ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ

ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਤ ਉਭਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ) ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਵੱਚ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਤ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ, ਢੁਕਵ ਿਕਸਮ

ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1.7.

NHS ਿਫਊਚਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਅਸ ਇਹ ਿਕਵ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ ਗੇ ਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ, NHS ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ
ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ (ਪੈਰਾ 3.63)

2

। ਜਵਾਬ ਨ ਇਹ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਸਮਾਨਤਾਵ

ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਲ ਹੋਣਗੇ।
1.8.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਬਆਨ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਿਦਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਿਰਕ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ
'ਤੇ ਕਦਰਤ ਵਧੇਰੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਮਈ ਸੇਵਾਵ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲਪਨ ਤ ਹੀ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਵੈ-

ਮਾਣ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ
ਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵ ਪਣਾਲੀ ਦੀ

ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰ ਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਗੇ।
1.9.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਅਸ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ,
ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ: ਇੰ ਗਲਡ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਿਬਲ (ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਬਲ) ਦੇ ਪਬੰ ਧ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤ , ਅਸ ਦੋਵ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ

ਪਭਾਵ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ ਗੇ ਿਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਰ www.dh.gov.uk 'ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

TP2PT
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_127880.pdf

TSO (ਿਦ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਿਫ਼ਸ) ਦੁਆਰਾ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹਨ ਤ ਉਪਪਲਬਧ:
ਆਨਲਾਈਨ:
www.tsoshop.co.uk
ਡਾਕ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਫੈਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ
TSO
PO Box 29, Norwich NR3 1GN
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਰਡਰ/ਆਮ ਪੁੱਛਿਗੱਛ 0870 600 5522

ਪਾਰਿਲਆਮਟਰੀ ਹੋਟਲਾਈਨ Lo‐Call 0845 7 023474 ਦੇ ਰਾਹ ਆਰਡਰ ਕਰੋ

ਫ਼ੈਕਸ ਆਰਡਰ: 0870 600 5533

ਈਮੇਲ: customer.services@tso.co.uk
ਟੈਕਸਟਫ਼ੋਨ: 0870 240 3701

The Parliamentary Bookshop
12 Bridge Street, Parliament Square,
London SW1A 2JX
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਰਡਰ/ਆਮ ਪੁੱਛਿਗੱਛ : 020 7219 3890
ਫ਼ੈਕਸ ਆਰਡਰ: 020 7219 3866

ਈਮੇਲ: bookshop@parliament.uk

ਇੰ ਟਰਨਟ: http://www.bookshop.parliament.uk
TSO@Blackwell ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਣਤਾ ਪਾਪਤ ਏਜੰ ਟ
ਗਾਹਕ ਪਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤ ਵੀ ਮੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
TSO Ireland
16 Arthur Street, Belfast BT1 4GD
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਰਡਰ/ਆਮ ਪੁੱਛਿਗੱਛ : 028 9023 8451
ਫ਼ੈਕਸ ਆਰਡਰ: 028 9023 5401

