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BLEED

�ிறைநேற்றுச் சுருக்கம்
ந�ோயோளிகளுக்கு முதலிடமளிததல்
ய�டா�டாளிகளுக்கு முதலி்ம் அளிக்கும் உ்ல்�ல பரடாைடாிப்புத திட்ம் ஒனளறை உருவடாக்குவதறகு ஒண்டாடாிய�டா உறுதிபூணடுளளது.
க்நத 10 வரு்ஙகளடாக, ஆரம்பப் பரடாைடாிப்ளப கபறறுக்ககடாளவளத முனயனறறுதல், வீடடில் இருப்பவர்களுக்கு அதிக பரடாைடாிப்ளப
வழஙகுதல், ைருததுவ பரடாைடாிப்புக்கு கடாததிருக்கும் ய�ரதளத குளறைததல், ஆயரடாக்கி�தளத முனயனறறும் திட்ஙகளுக்கு முதலீடு
கசயதல், ைறறும் திட்தளத யைலும் கவளிப்பள்�டானதடாகவும் கபடாறுப்புளளதடாகவும் ஆக்குவதறகடான படிமுளறைகளள எடுததல்
யபடானறைவறளறை ஒன்டாடாிய�டா கசயதுளளது. ஆனடாலும் பரடாைடாிப்பில் இனனும் குளறைகள இருக்கினறைன.

பரோமோிபபில் குறைபோடுகள்
ய�டா�டாளிகள, பரடாைடாிப்பு வழஙகுபவர்கள, திட் �ிபுணர்கள உடப் ஒன்டாடாிய�டா வடாசிகள �ைது உ்ல்�ல பரடாைடாிப்பு திட்ததில்
பிரசசளனகளள அள்�டாளம் கணடுளளனர்.
•

ஒண்டாடாிய�டாவில் வசிப்பவகள சிலர் – குறைிப்படாக சுயதசிகள, ஒண்டாடாிய�டாவில் உளள ஃப்கரஞ்ச யபசுபவர்கள,
கலடாசசடாரக் குழுக்களின அஙகததவர்கள (வியசஷைடாக புதிதடாக வருகிறைவர்கள), ைனய�டா�டாளிகள ைறறும் யபடாளதைருநது
யபடானறைவறறைிறகு அடிளை�டானவர்கள (அடிக்ஷன), யபடானறைவர்களுக்கு உ்ல்�ல பரடாைடாிப்பு திட்ம் எப்யபடாதும் �ல்ல
யசளவ வழஙகுவதில்ளல.

•

ஒண்டாடாிய�டாவில் வசிப்பவர்கள அய�கர் ஆரம்ப பரடாைடாிப்பு வழஙகுபவர்களளக் ககடாணடிருநதடாலும்கூ், தஙகளுக்கு
யதளவ�டான ய�ரததில் தஙகள உ்ல்�லப் பரடாைடாிப்படாளளர கடாணபது –வியசஷைடாக ைடாளல�ில், இரவில் அல்லது வடார
இறுதி �டாடகளில் சிரைைடாக இருப்பதடாக பலர் கதடாிவிததிருக்கிறைடார்கள. அதனடால் அதறகுப் பதிலடாக அவர்கள எைர்்ஜனசி
சிகிசளச பிடாிவுகளுக்கும் வடாக்-இன கிளினிக்குகளுக்கும் கசல்கிறைடார்கள.

•

சில குடும்பஙகள, வீடடு ைறறும் சமூக பரடாைடாிப்பு யசளவகள சீரறறைதடாகவும் வழிகணடுபிடிப்பதறகு சிரைைடாகவும் இருப்படாதடாக
கடாணபயதடாடு பல குடும்ப பரடாைடாிப்பு வழஙகுபவர்கள அதிக அளவு அழுதததளத அனுபவிக்கிறைடார்கள.

•

கபடாதுசனஉ்ல்�லச யசளவகள ஏளன� உ்ல்�ல படாரடாைடாிப்பு திட்ஙகயளடாடு கதடா்ர்பறறு இருப்பயதடாடு,
ைக்களகதடாளக�ின உ்ல்�லம், உ்ல்�ல முளறைத திட்ததின சீரடான படாகைடாக இல்லடாதிருக்கிறைது.

•

உ்ல்�ல யசளவகள அளவ திட்ைி்ப்படும் விதததிலும் வழஙகப்படும் விதததிலும் கூறுபடடிருக்கினறைது. இநதக் கூறுபடாடு
ய�டா�டாளி�ின அனுபவதளதப் படாதிக்கும். இதன விளளவடாக, ய�டா�டாளி ைறறும் பரடாைடாிப்பு வழஙகுபவடாின ய�ரமும் மூல
வழஙகளும் விளர�ைடாவயதடாடு, யைடாசைடான உ்ல்�ல விளளவுகளும் ஏறபடும்.

கவவயவறு உ்ல்�ல யசளவகள முறறைிலும் யவறைடான வழி�ில் திட்ைி்ப்படடு யைலடாணளை கசய�ப்படுவயத இநத பிரசசளனகளில்
பலவறறைிறகு கடாரணைடாகும். உளளூர் ைருததுவைளன, �ீண்கடால பரடாைடாிப்பு, சமூக யசளவகள, ைறறும் ைன�லம் ைறறும் அடிக்ஷன
யசளவகள அளனததும் ஒன்டாடாிய�டாவின 14 யலடாக்கல் கெல்த இணக்கயரஷன க�டவர்க் (LHIN) இனடால் திட்ைி்ப்பட்
அயத யவளள�ில் ஆரம்பப் பரடாைடாிப்பு, வீடடு ைறறும் சமூக பரடாைடாிப்பு யசளவகள ைறறும் கபடாதுசன உ்ல்�ல யசளவகள தனித தனி
அளைப்புகளடால் கவவயவறு வழிகளில் திட்ைி்ப்பட்ன. இநத கவவயவறு கட்ளைப்புகளின கடாரணைடாக, தஙகள சமூகஙகளில்
அளனதது உ்ல்�ல யசளவகளளயும் LHIN களடால் ஒருளைப்படுததி ஒனறுயசர்க்க முடி�டாைல் இருக்கினறைது.
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ந�ோயோளிறய றமயமோகக்்கோணட பரோமோிபறபப பலபபடுததுேதற்கோன திடடம்
குளறைபடாடுகளளக் குளறைதது ய�டா�டாளிள� ளை�ைடாகக் ககடாண் பரடாைடாிப்ளப பலப்படுததுவதறகடாக உ்ல்�ல ைறறும் �ீண் கடால
பரடாைடாிப்பு அளைசசு, யலடாக்கல் கெல்த இணக்கயரஷன க�டவர்க் இன பஙளக விஸதடாிக்கத திட்ைிடுகிறைது. ய�டா�டாளிகளுக்கு

முதலி்ம்: ஒன்டாடாிய�டாவில் ய�டா�டாளிள� ளை�ைடாகக் ககடாண் உ்ல்�ல பரடாைடாிப்ளப பலப்படுததுவதறகடான திட்ம் - இல்,
�டானகு பகுதிகளளப் பறறைி� யைலதிக விபரஙகளள அளைசசு வழஙகுகிறைது:

1. நேறேகறள இன்னும் திைம்படட முறையில் ஒன்றுபடுததுதல் மற்றும் ேமமோன முறை.

யசளவகளள இனனும் திறைம்பட் முளறை�ில் ஒனறுபடுததுதல் ைறறும் உளளுர் யதளவகளுக்கு ஏறறைமுளறை�ில் பிரதிபலிக்கச
கசயதல், அளனதது உ்ல்�ல யசளவ திட்ைிடுதலுக்கும் கதடாழிறபடாடுகளுக்கும் LHIN கள கபடாறுப்யபறகவும்,

உததரவடாதைளிக்கவும் கசயவது.
உளளூர் திட்ைிடுதல் ைறறும் யசளவ யைலடாணளை ைறறும் வி�ிய�டாகததின ளை�ப்புளளி�டாக்குவதறகடாக சிறைி�
உபபிரடாநதி�ஙகளள ஒவகவடாரு LHIN இன படாகைடாக அள்�டாளப்படுததுதல்.
ஒன்டாடாிய�டாவில் வசிப்பவர்கள அளனவருக்கடாகவும், பரடாைடாிப்புத கதடா்ர்சசி வழி�டாக பரடாைடாிப்பு வழஙகுபவர்ளு்ன
யவளலகசயவதிலிருநது உ�ர் தரைடான ைறறும் கதடா்ர்சசி�டான பரடாைடாிப்ளப கபறுவதறகடான வழிள� யைம்படுததுவது ைறறும்
வழிமுளறைகளள இலகுவடாக்குவது, யபடானறைளவ தஙகள விஸதடாிக்கப்பட் பஙகில் LHIN களின கபடாறுப்படாகும். LHIN இன
உபபிரடாநதி�ஙகள முதனளைப் பரடாைடாிப்ளப வீடடு ைறறும் சமூகப் பரடாைடாிப்பு்ன இளணப்பளத முன�ினறு வழி�்ததும்.

2. முதன்றமயோன பரோமோிபறப ஏற்ைநேறளயில் ்பற்றுக்்கோள்ளுதல் மற்றும் முதன்றம
பரோமோிபபுக்கும் ஏறனய நேறேகளுக்குமிறடநய தடஙகளற்ை இறைபபு

யசளவகள வழஙகப்படுகினறை சமூகததிறகு அருகில் முதனளை பரடாைடாிப்பின திட்ைிடுதளலயும் யைறபடார்ளவகசயவளதயும்
ககடாணடுவருதல். முதனளை பரடாைடாிப்புத திட்ம் ைறறும் கச�ல்திறைன யைலடாணளை கசயவதறகு, உளளூர் கிளினிகல்
தளலவர்களு்ன இளணநது LHIN கள கபடாறுப்யபறகும்.

யசளவகளளத திட்ைி்வும் உ்ல்�ல ைனித மூலவள திட்ைிடுதளல யைறககடாளளவும், �டாருக்கு அதிகம் யதளவப்படுகிறையதடா
அவர்களுக்கடாக கதடாழிற துளறைஞர்களுக்கு இள்�ிலடான அணுகுதளல முனயனறறைவும் ைறறும் ய�டா�டாளிகளள முதனளைப்
பரடாைடாிப்பு்ன இளணக்கவும் LHIN கடினைடாக உளழக்கும். ைருததுவர் �ஷ் ஈடு ைறறும் பரடாைடாிப்பு ஒப்பநதஙகள யபடானறைவறளறை
அளைசசு கதடா்ர்நது கவனிக்கும்.

03

3. ்தோடரச்ேசியோனதும் அணுகக்கூடியதுமோன வீடடு மற்றும் ேமூகப பரோமோிபபு.

கபடாறுப்புக்கூறும் �ிளலள�ப் பலப்படுததுவதும் வீடடு ைறறும் சமூக பரடாைரடாிப்ளப ஒனறைிளணப்பதும். யசளவ யைலடாணளை
ைறறும் வி�ிய�டாகிப்பிறகடான ய�ரடி கபடாறுப்ளப கம்யூனிடடி கக�டார் அக்சஸ கசன்டாி்ைிருநது (CCAC கள) LHIN

களுக்கு ைடாறறுதல்.
இநத ைடாறறைதது்ன LHIN கள வீடடு ைறறும் சமூகப் பரடாைடாிப்ளப �ிர்வகிதது யைலடாணளை கசயவயதடாடு CCAC சளபகள
மூ்ப்படடுவிடும். வடாடிக்ளக�டாளர்களுக்கு ஆதரவு வழஙகும் CCAC பணி�டாளர்கள LHIN களடால் பணி�ைர்ததப்படுவயதடாடு,
வீடடு பரடாைடாிப்பு யசளவகள தறயபடாளத� யசளவ அளிப்பவர்களடால் வழஙகப்படும். இநத ைடாறறைம் வீடடு ைறறும் சமூகப் பரடாைடாிப்ளப
யவறு யசளவகயளடாடு இளணப்பதறகு வடாயப்பளிக்கும். உதடாரணைடாக, வீடடு பரடாைடாிப்பு ஒருஙகிளணப்படாளர்கள கம்யூனிடடி கெல்த
கசன்ர்கள, ஃபைிலி கெல்த கசண்ர்கள ைறறும் ைருததுவ ைளனகள யபடானறை சமூக அளைப்புகளில் பணி�ைர்ததப்படுவடார்கள,

4. மக்களுக்கும், ்போதுேன உடல்�லம் மற்றும் நேறு உடல்�ல நேறேகளுக்கும் இறடநய பலமோன
இறைபபு

உளளூர் கபடாதுைக்கள ைறறும் கபடாதுசனஉ்ல்�லத திட்ைிடுதளல ஏளன� உ்ல்�ல யசளவகளு்ன ஒனறைிளணததல்.
LHIN ைறறும் கபடாதுசன உ்ல்�ல யூனிடகளுக்கிள்�ிலடான இளணப்ளப முளறைப்படுததுதல்.

கபடாதுசன உ்ல்�ல யசளவகளள திட்ைிடுவதறகு ஒவகவடாரு கபடாது ைக்கள உ்ல்�ல யூனிடகளின உ்ல்�ல ைருததுவ அதிகடாடாிகள
LHIN களு்ன க�ருக்கைடாக இளணநது பணி�டாறறுவர். கபடாதுைக்கள உ்ல்�ல யூனிடடுகளு்னடான கபடாறுப்புக்கூறைல்
ஒப்பநதஙகளுக்கு LHIN கள கபடாறுப்படாக இருப்பயதடாடு, கபடாதுைக்கள உ்ல்�ல யூனிடடுகளுக்கு ஒதுக்கீடுகசயவதறகடாக
கபடாதுைக்கள உ்ல்�ல யூனிடடுகளுக்கடான அளைசசின �ிதியும் LHIN களுக்கு ைடாறறைப்படும். உளளூர் உ்ல்�ல சளபகள கதடா்ர்நது
வரவு கசலவுத திட்தளத கதடாகுப்பயதடாடு, கபடாது ைக்கள உ்ல்�ல யசளவகள �கரசளப ைட்ததில் �ிர்வடாகம் கசய�ப்படும்.
யைறகூறைப்பட் ைடாறறைஙகளு்ன தரஙகள ைறறும் கச�றபடாடடு இலக்குகளள �ிர்ண�ிப்பதில் அளைசசு கதடா்ர்நதும் ஒரு வலிளை�டான
பஙளக வகிக்கும். இது ைடாகடாணம் முழுவதிலும் ஒததிளசவு �ிலவுவளத உறுதிகசய� உதவும். கச�றபடாடள் �ிர்வகிப்பதும்,
கபடாதுைக்கள ைறறும் பரடாைடாிப்பு வழஙகுயவடாரு்ன பகிர்நதுககடாளளப்படும் கச�றபடாடுகளின தரம் சம்பநதைடான அறைிக்ளககளள
த�டார்கசயவதும் LHIN களின கபடாறுப்படாகும்.

முன்நனறும் போறத ஒன்று
ய�டா�டாளிகளுக்கு முதலி்ம்: ஒன்டாடாிய�டாவில் ய�டா�டாளிள� ளை�ைடாகக் ககடாண் உ்ல்�ல பரடாைடாிப்ளப பலப்படுததுவதறகடான
திட்ம் –உ்ன திட்தளதப் பறறைி கலநதுளர�டா் கபடாதுைக்களளயும் பரடாைடாிப்பு வழஙகுபவர்களளயும் அளைசசு ஈடுபடுததும்.
முனகைடாழி�ப்பட் அணுகுமுளறைள� கவறறைிகரைடாக திட்ைிடுவது ைறறும் கச�ல்ப்படுததுவது எவவடாறு எனபதுபறறைி அளைசசு
பல யகளவிகளளக் ககடாணடுளளது. உளர�டா்லுக்கடான யகளவி வடாிளசகளள முழுப் பததிரம் உளள்க்குகிறைது. கருததுக்களள
கசவிககடாடுததுக் யகடபதறகு அளைசசு உறுதிபூணடுளளது. www.health.gov.on.ca/en/news/bulletin இல் முழு
பததிரதளதயும் ைீழபடார்ளவ கசயதுவிடடு உஙகள கருததுக்களள அல்லது யகளவிகளள health.feedback@ontario.ca.
இல் சைர்ப்பிக்கும்படி உஙகளள அளழக்கியறைடாம்.
உளர�டா்ளல கதடா்ர்வதறகும் உ�ர் கச�றபடாடுள்�, சிறைப்படான கதடா்ர்புள்�, யைலும் ஒனறைிளணக்கப்பட், ய�டா�டாளிள�
ளை�ைடாகக் ககடாண் உ்ல்�ல திட்தளதக் கடடிக�ழுப்புவதறகடான அடுதத படிள� எடுக்க அளைசசு ஆவயலடாடு இருக்கிறைது.
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