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BLEED

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਖੇਪ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ
ਓਨਟੇਰੀਓ ਅਵਜਹਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਵਿਹਤ ਿੰਭਾਲ) ਵਿਿਟਮ ਵਿਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਨੰੂ ਪਵਹਲ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਛਲੇ 10 ਿਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਿੂਬੇ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਿੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਕਾਂ
ੋ
ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਿਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਹਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਪੋਗ
ੋ੍ ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜ
ੰ ੀ ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਿਟਮ ਨੂ ੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਿਾਬਦੇਹ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਿੰਭਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਿੀ ਅੰਤਰ ਹਨ।

ਸੰਭਾਲ ਹਿਚ ਅੰਤਰ
ਓਨਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਿਮੇਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਵਿਿਟਮ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਿਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ
ਵਿਿਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
•

ਕਝ
ੁ ਓਨਟੇਰੀਅਨਾਂ ਨੰੂ - ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਿਾਿੀ ਲਕਾਂ
ੋ , ਫਰੈਂਕੋ-ਓਨਟੇਰੀਅਨ, ਿਵਭਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ (ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਲ)ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਕ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ ਿਾਲੇ
ਲਕਾਂ
ੋ ਨੰੂ - ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿਿਟਮ ਿਲੋਂ ਿਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀਆਂ।

•

ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਬਹੁਤੇ ਓਨਟੇਰੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲੜ
ੋ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੇਖਣ
ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱਿਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਨੰੂ - ਇਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਿ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੰਿੀ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕ-ਇਨ-ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

•

ਕਝ
ੁ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚ ਿੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ (ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਵਮਉਨਟੀ ਕੇਅਰ
ਿਰਵਿਵਿਜ਼) ਬੇਮੇਲ ਅਤੇ ਲਣੀਆਂ
ੈ
ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲਕਾਂ
ੋ ਨੰੂ ਿਟਰੈੱਿ ਦੇ ਿੱਡੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

•

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਿਟਮ ਤੋਂ ਟੱੁ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ
ਦੀ ਵਿਹਤ ਹੈਲਥ ਵਿਿਟਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕਿਾਰ ਵਹੱਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•

ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਵਲਿਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿੰਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨਭਿ
ੁ
‘ਤੇ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਿਿੀਵਲਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗ
ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਿੀ ਵਨਕਲ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਵਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਨਕਲ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨਾਂ੍ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ, ਉਿ ਬੇਜੋੜ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ
ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਿਥਾਨਕ ਹਿਪਤਾਲ, ਲਗ-ਟਰਮ
ਕੇਅਰ, ਕਵਮਉਨਟੀ
ੌਂ
ਿੇਿਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਕ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਿੂਬੇ ਦੇ 14 ਲੋ ਕਲ
ਹੈਲਥ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੱਟਿਰਕਿ
(ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼) ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ, ਘਰ ਅਤੇ
ੈ
ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚ ਿੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਿੱਖ ਿੱਖ ਿੰਿਥਾਿਾਂ
ਿਲੋਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ੍ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੇ ਢਾਂਵਚਆਂ ਕਾਰਨ, ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼
ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ੍ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਮਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਹਰਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਜਿੀਜ਼
ਮਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਿੰਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਵਨਿਟਰੀ ਔਫ ਹੈਲਥ
ਐਂਡ ਲਗ-ਟਰਮ
ੌਂ
ਕੇਅਰ, ਲਕਲ
ੋ
ਹੈਲਥ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੱਟਿਰਕਿ
ੈ
ਦਾ ਰੋਲ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਪਵਹਲਾਂ: ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਵਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਜਿੀਜ਼
ਵਿਚ ਮਵਨਿਟਰੀ ਚਾਰ ਵਹੱਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ:

1. ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਨਰਪੱਖਤਾ

ਿੰਭਾਲ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਲੜਾਂ
ੋ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਿਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,
ਿਾਰੀਆਂ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਅਤੇ ਜਿਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉ।
ਿਥਾਨਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਰਵਿਿ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਡਵਲਿਰੀ ਲਈ ਹਰ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨ ਨੰੂ ਫੋਕਲ
ਪੋਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਹੱਿੇ ਿਜੋਂ ਛੋਟੇ ਿਬ-ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਰੋਲ ਵਿਚ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕਿਾਰ ਿੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਵਿਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਰੇ
ਓਨਟੇਰੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵਿਿਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਿੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨ, ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਦੇ ਹਰ ਪਾਿੇ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮਿ
ੇ ਾਰ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ। ਘਰ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚ ਿੰਭਾਲ
ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਿੰਭਾਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨ ਿਬ-ਇਲਾਕੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਵਨਭਾਉਣਗੇ।

2. ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਪਿੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਿਚਕਾਰ ਸੀਣ-ਰਹਿਤ ਹਲੰਕ
ੇ ਵਲਜਾਉ ਵਜੱਥੇ ਿੇਿਾਿਾਂ
ਮੁਢਲੀ ਿੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਉਨਾਂ੍ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਨੜੇ

ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼, ਿਥਾਨਕ ਕਵਲਨੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਹੱਿੇਦਾਰੀ ਨਾਲ,
ਮੁਢਲੀ ਿੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਚੁਕਣਗੇ।
ੈ ਗ ਦਾ ਵਜ਼ੰਮਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਨਾਂ੍ ਲਈ
ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਵਹਊਮਨ ਰੀਿੋਰਵਿਜ਼ ਪਲਵਨੰ
ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅੰਤਰ-ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਟੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਇਨਾਂ੍ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੜ
ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਮੁਢਲੀ ਿੰਭਾਲ ਦੀਆਂ
ੇ
ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਨਵੜਉਂ
ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਵਨਿਟਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਿੰਭਾਲ ਦੇ
ੇ
ਠਵਕਆਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
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3. ਘਰ ਅਤੇ ਕਹਮਉਨਟੀ ਹਿਚ ਸੰਭਾਲ ਹਜ਼ਆਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਿੁੰਚਯੋਗ

ਘਰ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚ ਿੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ
ਅਤੇ ਡਵਲਿਰੀ ਦੀ ਵਿੱਧੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਕਵਮਉਨਟੀ ਕੇਅਰ ਐਕਿੈੱਿ ਿੈਂਟਰਾਂ (ਿੀ ਿੀ ਏ ਿੀਜ਼) ਤੋਂ ਐੱਲ ਐੱਚ
ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ।

ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼, ਘਰ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚ ਿੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਿੀ ਿੀ ਏ ਿੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਿੀ ਿੀ ਏ ਿੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਐੱਲ ਐੱਚ
ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਿੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਵਿਿ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ
ਿਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚ ਿੰਭਾਲ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ
ਮੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰਾਂ
ਨੰੂ ਕਵਮਉਨਟੀ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ
ੇ
ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਵਮਉਨਟੀ ਹੈਲਥ ਿੈਂਟਰ, ਫੈਵਮਲੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲ਼।

4. ਲਕਾਂ
ੋ ਅਤੇ ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਥ ਅਤੇ ਿੋਰ ਹਸਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਿਚਕਾਰ ਤਕੜੇ ਹਲੰਕ

ਿਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰੋ।
ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਲੰਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਮੀ ਦਰਜਾ ਵਦਉ।

ਲਕਾਂ
ੋ ਲਈ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਔਫੀਿਰ ਔਫ
ਹੈਲਥ, ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਵੜਉਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਦੇ
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟਾਂ ਨੰੂ ਮਵਨਿਟਰੀ
ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਨੰੂ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਕਲ
ੋ
ਬੋਰਡ ਬੱਜਟ ਤਵਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਵਮਊਵਨਿਪਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਉਪਰ ਦੱਿੀਆਂ ਚਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਵਨਿਟਰੀ ਵਮਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਵਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਰੋਲ ਵਨਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਵਜਿ ਨਾਲ ਿੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਿਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲਗੀ।
ੇ
ਐੱਲ ਐੱਚ ਆਈ ਐੱਨਜ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੇ ਜਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਕਆਲਟੀ
ੁ
ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਮ
ੰ ਿ
ੇ ਾਰ ਹਣਗ
ੋ ੇ ਵਜਹੜੀਆਂ ਵਕ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਿ
ੇ ਾਿਾਂ ਦਣ
ੇ ਿਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਿਾਝ
ਂ ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਮਰੀਜ਼ ਪਵਹਲਾਂ: ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਵਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਜਿੀਜ਼ ਨਾਲ
ਮਵਨਿਟਰੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਾਂ
ੋ ਅਤੇ ਵਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਿ ਬਾਰੇ
ਮਵਨਿਟਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਿਾਲ ਹਨ ਵਕ ਤਜਿੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਿਿਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ। ਮਵਨਿਟਰੀ ਿੁਣਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ
ੁ ੂ www.health.gov.on.ca/en/news/bulletin ‘ਤੇ
ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਪੜਨ
੍ ਅਤੇ health.feedback@ontario.ca ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਿਿਾਲ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ ਿੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਵਨਿਟਰੀ ਨੂ ੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਖ
ੱ ਣ … ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਜ਼
ੁ ਾਰੀ ਿਾਲਾ, ਵਬਹਤਰ ਜਵੜ
ੁ ਆ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਕਿਾਰ,
ਮਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਹੈਲਥ ਵਿਿਟਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।
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