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વચગાળાનો ન્્યયુઝીલેન્ડ  
હેલ્્થ પ્લાન 2022 

PAE ORA | આપણા સમયુદા્યોમાં સારંુ સ્વાસ્્થ્્ય અને સયુખાકારી

લોકો તંદયુરસ્ત જીવન ત્ારે જીવશે જ્ારે તેઓ એક સવ્વને સમાવતા 
સમયુદા્યના ભાગની અનયુભતૂત કરે, તેઓને સયુરક્ષિત, સારી-
ગયુણવત્ાવાળા આવાસ ઍકે્સ હો્ય અને તેઓ સારા પોષણ્યયુક્ત 
અને ભાવનાત્મક ટેકા સા્ેથ સક્રિ્ય રહેતા હો્ય. 

આ સયુધારેલ સામયુદાય્યક સયુખાકારી અન્્ય એજન્સીઓ અને 
સંસ્ાઓ સા્ેથ સા્ેથ iwi, hapū, સમયુદા્યો, સ્ાતનક સરકાર, 
આરોગ્્ય અને સામાજજક સેવાઓને સમાવશે.

અમારા કોયવડ-19 (COVID-19) પ્રતતસાદે દશા્વવ્યું છે કે 
સમયુદા્યો પાસે સ્વાસ્્થ્્ય સયુધારવાની અને બીમારીને રોકવા માટે 
સમ્ય્થી અગાઉ હસ્તષેિપ કરવાની તાકાત અને ષિમતા છે. 
આગામી બે વષ્વમાં અમે આ ક્સયધિઓ સ્ાપીશયું, સયુખાકારીને 
સમ્થ્વન આપતા-આપતા તનવારક અને અગ્રસક્રિ્ય અભભગમ 
અપનાવવાનયું ચાલયુ રાખીશયું.

લક્ષો
• આ આરોગ્્ય ્યોજના લોકોની જરૂરર્યાતો, શક્તિઓ અને આકાંક્ાઓને 

પ્રતતસાદ આપશે અને વ્્હાનાઉ લોકોની દરેક વ્યક્તિ માટે આરોગ્્યના 
પરરણામોમાં સુધારો કરશે. 

• લોકોને અને વ્્હાનાઉને તેમની પોતાની સુખાકારીની સંભાળવા અને તેમના 
સમુદા્યો સાથે સારી રીતે ર્ેહવા અને જેડા્યેલા ર્ેહવા માટે ટેકો મળશે. 

• પ્રાથમમક આરોગ્્ય સંભાળ સેવાઓ તમામ સમુદા્યો માટે સુલભ, સસ્તું  
અને ્યોગ્્ય ્હશે. 

• iwi ભાગીદારી અને સ્ાતનક નેટવક્ક  દ્ારા આરોગ્્ય સેવાઓમાં સ્ાતનક 
સમુદા્યો વધુ મજબૂત અભભપ્રા્ય ધરાવશે.

Te Pae Tata | વચગાળાનો ન્્યયુઝીલેન્ડ હેલ્્થ પ્લાન 2022 
એ યવયધસર દસ્તાવેજ છે કે જ ેTe Whatu Ora – હેલ્્થ 
ન્્યયુઝીલેન્ડ અને Te Aka Whai Ora – માઓરી હી્થ 
ઓ્થોરરટી માટે પ્ર્થમ બે વષ્વની કામકાજની શરૂઆત કરે છે 
કારણ કે અમે એઓટેરોઆ ન્્યયુઝીલેન્ડમાં હેલ્્થકેરમાં પરરવત્વન 
કરીએ છીએ.

Te Pae Tata એ ઓટેરોઆના તમામ લોકો અને સમયુદા્યોને 
વધયુ સારી રીતે સેવા આપતી એક ટકાઉ અને પોષણષિમ 
સવ્વસમાવેશન સા્ેથની આરોગ્્ય ્યોજનાના પા્યો બનાવવા માટે 
અમે બીજા બધા્થી અલગ રીતે શયું કરીશયું તેના પ્ર્થમ પગલાંઓની 
રૂપરેખા આપે છે.

આગામી બે વર્્કમાં અમે નીચેના ક્ેત્ો પર ધ્્યાન કેન્દ્રિત કરીશું:
• Pae ora – આપણા સમુદા્યોમાં વધુ સારંુ સ્વાસ્્થ્્ય અને સુખાકારી
• Kahu Taurima – માતૃતવ અને પ્રારંભભક વર્ષો
• Mate pukupuku – કેદ્સર સાથે જીવતા લોકો
• Māuiuitanga taumaha –ખૂબ લાંબા સમ્યથી ખરાબ સ્વાસ્્થ્્ય 

પરરક્સ્તતઓ સાથે જીવતા લોકો
• Oranga hinengaro – માનન્સક રીતે ્હતાશ, માંદગી અને વ્યસન 

સાથે જીવતા લોકો
• આરોગ્્ય પરરણામોની સમાનતા સુધારવી – માઓરી, પેન્સફિકના લોકો 

અને ટંગાતા અક્મ લોકો માટે વચન મુજબ કા્ય્ક કરવું. 

www.TeWhatuOra.govt.nz/te-pae-tata

GUJARATI

https://www.teakawhaiora.nz
http://www.TeWhatuOra.govt.nz/te-pae-tata


KAHU TAURIMA | માતૃતવ અને પ્રારંભભક વષષો

બાળકના પ્ર્થમ 2,000 ક્દવસ તેના સમગ્ર ભયવષ્્યનો પા્યો નાખે 
છે. તે એક તનણા્વ્યક સમ્યગાળો છે જ ેઆરોગ્્ય અને સયુખાકારી 
પર આજીવન પ્રભાયવત રહે છે. 

આગામી બે વષષોમાં, Kahu Taurima કામગીરી અંગેનો 
કા્ય્વરિમ ક્શશયુઓ, નાના બાળકો અને તેમના વ્હાનાઉ લોકો માટે 
સેવાઓ અને સહા્યતામાં સયુધારો કરવા માટે પગલાં લેશે. 

લક્ષો
• માતૃતવ અને પ્રારંભભક વર્ષોની આરોગ્્ય સેવાઓ, બાળકના ગભ્કધારણથી પાંચ 

વર્્ક સુધીના પ્રથમ 2,000 ફદવસો માટે, તમામ વ્્હાનાઉઓ માટે સંકમલત, 
સવ્કગ્ા્હી અને સાંસ્કૃ તતક રીતે ્યોગ્્ય ્હશે. 

• પ્રસૂતત અને પ્રારંભભક વર્ષોની સેવાઓ કે જ ેતે આઓ માઓરી, વ્્હાનાઉ-
કેન્દ્રિત અને પેન્સફિક જદ્મ-કેન્દ્રિત છે તે વધુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ બનશે.

• લોકો પાસે માતૃતવના માનન્સક આરોગ્્ય અને સંભાળના સુખાકારીના માગષોની 
વધુ સારી ઍક્ેસ ્હશે, અને તનષ્ણાત માનન્સક આરોગ્્ય સેવાઓ સહ્હત 
શોકગ્સ્ત લોકોને વધુ સારી એક્ેસ મળશે. 

• લાંબા ગાળાની તપાસ-દવા અને રોકથામ સેવાઓ પૂરી પાડવાના માગષો શોધવા 
સહ્હત, વ્હાઈન ્હાપુ પૂવ્કપ્રસૂતત અને પ્રસૂતતસંભાળ માટે વીટંાળીને આધાર 
પૂરો પાડવામાં આવશે.

MATE PUKUPUKU | કેન્સર ધરાવતા લોકો

દર વષષે લગભગ 23,000 લોકો કેન્સરનયું તનદાન ્થા્ય છે અને 
10,000 લોકો આ રોગ્થી મૃત્યુ પામે છે. ખાસ કરીને માઓરી 
અને પેક્સફિક લોકો માટે અમારા માટે રોક્થામ અને જીવન ટકાવી 
રાખવાના દરોમાં સયુધારો કરવાની તકો છે. 

કેન્સરના દદદીઓ અને તેમના વ્હાનાઉને કસ્ટમાઇઝ્ડ, સવ્વગ્રાહી, 
ઉચ્ચ-ગયુણવત્ાવાળી સેવાઓ જેાઈએ છે. આગામી બે વષષોમાં, 
અમે રોક્્થામ્થી માંડીને જીવનસયુધાર અભભગમ સયુધીમાં 
એકસમાન, ઉચ્ચ-ગયુણવત્ાવાળી કેન્સર સંભાળ સેવાઓ 
પહોચંાડવા પર ધ્્યાન કેજન્રિત કરીશયું, જ ેદરેક વ્ક્ક્ત ઍકે્સ કરી 
શકે. 

લક્ષો
• દરેક વ્યક્તિને ઉચ્ચ-ગુણવત્ાવાળી કેદ્સરની સંભાળની ઍક્ેસ ્હશે, 

પછી ભલે તે ગમે ત્ાં ર્ેહતા ્હો્ય. આમાં કેદ્સર રોક્થામ સેવાઓ, બ્ેહતર 
તનદાન તવકલ્પો અને સમ્યસર, ઉચ્ચ-ગુણવત્ાવાળી સારવારની વધુ સારી 
ઍક્ેસનો સમાવેશ કરે છે. 

• તનવારણથી લઈને જીવનસુધાર અભભગમ , જીવનના અંત સુધીની સંભાળ અને 
સવા્કઈવલ સુધી, કેદ્સરની સંભાળના તમામ તબક્ામાં સંભાળની ડડમલવરી 
સમાન ્હશે. 

• વધુ માઓરી અને પેન્સફિક સમુદા્ય પ્રદાતાઓ સ્તન કેદ્સર, સવા્કઇકલ કેદ્સર 
અને આંતરડાના કેદ્સરની તપાસમાં માઓરી અને પેન્સફિકની સ્હભાન્ગતા 
સુધારવામાં મદદ કરશે.

• ઉચ્ચ-ગુણવત્ાવાળી, ટકાઉ સેવાઓ જળવી રાખીને કેદ્સરના દદદીઓ માટે 
સંભાળના તવકલ્પો શક્ય તેટલા ઘરની નજીક ્હશે. 



MĀUIUITANGA TAUMAHA | લાંબાગાળાના ખરાબ સ્વાસ્્થ્્યની સ્સ્તત સા્ેથ જીવતા લોકો

ન્્યયુઝીલેન્ડના ચારમાં્થી એક વ્ક્ક્ત બહયુયવધ દીર્્વકાલીન ખરાબ 
સ્વાસ્્થ્્ય સ્સ્તતઓ સા્ેથ જીવે છે જ ેર્ણીવાર એક જ વ્હાનાઉમાં 
કેટલી્ય પેઢીઓ દ્ારા અનયુભવા્ય છે – જમે કે ડા્યાક્બટીસ, હૃદ્ય 
રોગ, સ્ટ્રોક, શ્વસન રોગ અને સંયધવા.

આ પરરસ્સ્તતઓનો સામનો કરવાનો અમારા માટે શે્ષ્ઠ માગ્વ એ 
છે કે લોકો અને તેમના વ્હાનાઉ ટેકો આપવો જ્ેથી તંદયુરસ્ત જીવન 
જીવવા બીમારીનો ભાર ર્ટે Te Pae Tata આગામી બે વષ્વમાં 
આ કા્ય્વરિમ માટેના લક્ષો અને પગલાંઓની રૂપરેખા આપે છે.

લક્ષો
• આરોગ્્ય સેવા અને સંભાળ આપનારાઓ અસરગ્સ્ત લોકોના સ્વાસ્્થ્્ય અને 

સુખાકારીને સુધારવા માટે, ્હોક્સ્પટલમાં ર્ેહવાની જરૂરર્યાતને ઘટાડવા માટે 
વ્્હાનાઉ સાથે કામ કરશે. 

• ડા્યાબબટીસ, કાડડ્ક ્યોવેસ્કુલર રોગો, શ્વસન ક્સ્તત, સ્ટ્રોક અને સંતધવા 
માટે સુલભ અને રાષ્્રી્ય સ્તરે સુસંગત ક્ક્લતનકલ સેવાઓનો અમલ કરવામાં 
આવશે.

• સપોટ્ક  આપતી તનષ્ણાત ટીમો પ્રાથમમક અને સામુદાત્યક સંભાળ પ્રદાતાઓ 
સાથે કામ કરશે તે સુતનબચિત કરવા માટે કે લોકો અને વ્્હાનાઉને તેમને જરૂરી 
સારવાર મળે.

ORANGA HINENGARO | માનક્સક તકલીિ, બીમારી અને વ્સનો સા્ેથ જીવતા લોકો

ન્્યયુઝીલેન્ડના 50 ટકા્થી વધયુ લોકો તેમના જીવનમાં અમયુક સમ્ેય 
માનક્સક તકલીિ અને વ્સનના પડકારોનો અનયુભવ કરશે, જ ે
તેમની પોતાની અને તેમના વ્હાનાઉઓની સંભાળ રાખવાની તેમની 
ષિમતાને અસર કરી શકે છે.

ન્્યયુઝીલેન્ડના લોકો માટે બહેતર માનક્સક આરોગ્્ય અને 
સયુખાકારીનો ટેકો આપવા માટે આપણે ર્ણંુ બધયું કરી શકીએ 
છીએ. 

આગામી બે વષષોમાં, અમે માનક્સક આરોગ્્ય ક્સસ્ટમમાં પરરવત્વન 
ચાલયુ રાખીશયું જ ેHe Ara Oranga રરપોટ્વ ને અનયુસરે છે, જમેાં 
માનક્સક હતાશા, માંદગી અ્થવા વ્સન સા્ેથ જીવતા દરેક માટે 
ઉચ્ચ-ગયુણવત્ાવાળી, સમાન સેવાઓનો અમલ અને યવસ્તરણનો 
સમાવેશ ્થા્ય છે. 

લક્ષો
• ્યુવા લોકો, સપ્તરંગી સમુદા્યો, માઓરી અને પેન્સફિક લોકો માટે માનન્સક 

આરોગ્્ય અને વ્યસન મુક્તિ સેવાઓને ઉન્નત અને તવસ્તૃત કરવામાં આવશે. 
• Te Ao Maori માનન્સક આરોગ્્ય સેવાઓ નવી બનાવવામાં અને તવસ્તૃત 

કરવામાં આવશે, અને સેવાઓની વધુ સારી ઍક્ેસ અને પસંદગી ઉપલબ્ધ 
બનશે.

• પેન્સફિક લોકો અને તાંગતા વ્્હાઈકા્હા | તવકલાંગ લોકો માટે બ્ેહતર માનન્સક 
આરોગ્્ય પર ધ્્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે અને ખાતરી રાખશે કે સેવાઓ 
તેમના માટે કા્ય્ક કરે. 

• ગંભીર માનન્સક આરોગ્્ય સમસ્ાઓ ધરાવતા લોકો માટે સ્હા્યક સેવાઓ 
વધારવામાં આવશે, જેથી તેઓ સમુદા્યમાં સારી રીતે જીવી શકે અને 
્હોક્સ્પટલમાં ર્ેહવાનું ટાળી શકે. 



માઓરી આરોગ્્ય 

અમે એક આરોગ્્ય પ્રણાલીનયું તનમા્વણ કરી રહ્ા છીએ જ ે
Te Tiriti o Waitangi ને તેના પા્યા તરીકે સમાવી લે છે, 
તનણ્વ્ય શક્ક્ત અને સ્ોતોની આપ-લે કરે છે અને સમગ્ર આરોગ્્ય 
પ્રણાલીને માઓરી આરોગ્્ય સમાનતા માટે જવાબદાર બનાવે છે.

માઓરી આરોગ્્ય સયુધારવા માટે Te Whatu Ora જ ેકા્ય્વ કરે 
છે તે અપેષિાને પ્રતતક્બકં્બત કરશે કે માઓરી આરોગ્્ય સયુધારણા 
અને સમાનતા દરેકનો વ્વસા્ય છે. Te Aka Whai Ora એ 
સયુતનશ્ચિત કરશે કે અમારી ક્સસ્ટમ Te Ao Maori પર મજબતૂ 
ધ્્યાન કેજન્રિત કરે.

લક્ષો
• માઓરી માટે આરોગ્્ય પરરણામોની સમાનતામાં સુધારો અને માઓરી માટે 

વચન મુજબ કામ કરે છે. 
• રોક્થામ અને સુખાકારી માટે પુરાવા આધારરત નીતતઓની ખાતરી આપે છે 

માઓરીની સમાનતા અને એકંદર આરોગ્્ય સુધાર ્હાંસલ કરવા લોક આરોગ્્ય 
અને રોક્થામ અતત મ્હતવપૂણ્ક છે. 

• સેવાઓ વ્્હાનાઉ-કેન્દ્રિત અને સુસંગત ્હશે, અને સુરબક્ત, સાંસ્કૃ તતક રીતે 
સંરેબખત, વૈતવધ્્યસભર અને સવ્કસમાતવષ્તારૂપ ્હશે.

• માઓરી માટે ભતવષ્્યની પ્રાથમમક સંભાળ સેવાઓ સુલભ, પોસા્ય તેવી, 
ઉપલબ્ધ અને ્યોગ્્ય ્હશે.

• અમે આરોગ્્ય કારફકદદીમાં આવનારા માઓરીઓની સંખ્્યામાં વધારો કરીશું, 
સાથે સાથે અમારી સંસ્ાઓને કામ કરવા માટે સલામત અને મન-ઉન્નત સ્ાનો 
પણ બનાવીશું.

પેક્સફિક આરોગ્્ય 

અમે જાણીએ છીએ કે આરોગ્્ય પ્રણાલીના ર્ણા ષેિત્ો પેક્સફિક 
લોકો, aiga, ngutuare tangata, famili, kāinga, 
magafaoa, kaiga, vuvale અને kaaiga (કયુટયુંબો) અને 
સમયુદા્યો માટે સારી રીતે કામ કરી રહ્ાં ન્થી. 

આગામી બે વષષોમાં, અમે એવા કા્ય્વનો કા્ય્વરિમ શરૂ કરીએ છીએ 
કે જ ેન્્યયુઝીલેન્ડમાં પેક્સફિક પરરવારો અને સમયુદા્યોને સારી રીતે 
રહેવા માટે અને પેક્સફિક લોકોને જ્ારે અને જ્ાં જરૂર હો્ય ત્ારે 
તેઓને જરૂરી સંભાળને ઍકે્સ કરવામાં સષિમ બનાવશે. 

લક્ષો
• અમે પેન્સફિક લોકોના સ્વાસ્્થ્્ય માટે પા્યો બનાવીશું અને મજબૂત કરીશું અને 

ખાતરી રાખીશું કે સમગ્ આરોગ્્ય ન્સસ્ટમમાં તનણ્ક્ય લેવામાં પેન્સફિકના લોકોનો 
અવાજ છે.

• અમે એવી મજબૂત ન્સસ્ટમ બનાવીશું કે જ ેપેન્સફિક સ્વાસ્્થ્્ય, સ્વાસ્્થ્્ય ડટેા, 
ક્ક્લતનકલ અને સામુદાત્યક જ્ાનને સમથ્કન આપતી ્હો્ય, જેથી પેન્સફિક લોકોની 
આરોગ્્ય પ્રાથમમકતા ઠીક બને

• મજબૂત પેન્સફિક સ્ાપના કા્ય્ક અને પેન્સફિક તવકાસ પ્રદાતાઓને સમથ્કન 
આપતા -આપતા, અમે વધુ સમુદા્યની મામલકીની અને અગ્ણી આરોગ્્ય 
સેવાઓમાં રોકાણ કરીશું અને સમુદા્યો સાથે વધુ અથ્કપૂણ્ક રીતે જેડાઈશું.

• અમે મજબૂત પેન્સફિક આરોગ્્ય કમ્કચારીગણ વ્રતધિત કરીશું અને ટેકો આપીશું 

TĀNGATA WHAIKAHA | યવકલાંગ લોકો

Tāngata whaikaha | યવકલાંગ લોકો એઓટેરોઆ 
ન્્યયુઝીલેન્ડની વસ્તીનો લગભગ ત્ીજેા ભાગ છે. તેઓ તમામ વ્ય, 
વંશી્ય અને સાંસ્કૃતતક જૂ્થો, જલગં ઓળખ, જાતત્યતા, યવસ્તારો, 
સામાજજક-આજ્થ્વક જૂ્થો અને દરેક વ્હાનાઉ અને સમયુદા્યના છે.

Tāngata whaikaha | યવકલાંગ લોકો માટે ્યોગ્્ય, સયુલભ 
આરોગ્્યસંભાળ પરૂી પાડવાની જવાબદારી આરોગ્્ય તંત્એ લેવી 
જેાઈએ.

લક્ષો
• Tāngata whaikaha | તવકલાંગ લોકો માટે તમામ આરોગ્્ય સેવાઓ 

સુલભ, સમાતવષ્ અને સમાન ્હશે.
• Tāngata whaikaha | તવકલાંગ લોકો માટે કાળજી, માગષો અને સેવાઓના 

સમાતવષ્ મોડલ અને સમુદા્યો કે જમેને તેમની જરૂર છે તે ઉપલબ્ધ ર્ેહશે.
• વ્્હાનાઉ અને સમુદા્ય સંચામલત આરોગ્્યસંભાળ સેવાઓ પ્રત્ે સતત આમૂલ 

અને માપી શકા્ય તેવા પરરવત્કન માટે અમે પ્રતતબધિ ર્હીશું.
• Tāngata whaikaha | તવકલાંગ લોકોને પ્રફરિ્યાઓના તવકાસ, આ્યોજન, 

ડડઝાઇન અને આરોગ્્ય સેવાઓના કમમશતનગંમાં વાતચીતનું નેતૃતવ કરવા માટે 
સમથ્કન આપવામાં આવશે.


