
ஒன்றிணைந்து 
உடல்நலப் 

பராமரிப்ணப 
மமம்படுத்துதல்

2020 முதல்  
2030 வணர

இது NHS சர்மர டவுன்ஸ் மருத்துவ ஆணையக் குழு, NHS சட்டன் மருத்துவ ஆணையக் குழு மற்றும் NHS மமர்டன் 
மருத்துவ ஆணையக் குழு ஆகியவற்றால் நடத்தப்படும் ஒரு முணறயான மபாதுக் கலந்தாமலாசணன ஆகும். 

இது 2020 ஜனவரி 8 முதல் ஏப்ரல் 1 வணர நணடமபற இருக்கிறது.
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எங்களுடை் 
லபசுங்கள் 

எப்சம் மற்றும் சசயிண்ட் செலியர் மருத்துவமனைகளில் 
முதலீடு சசய்வதற்கும், எப்சம், சசயிண்ட் செலியர் அல்லது 

சட்டை் மருத்துவமனையில் அனமயவுள்ள ஒரு சிறப்பு அவசரச ்
சிகிசன்ச மருத்துவமனைனயக் கட்டுவதற்குமாை எங்கள் 

முை்சமாழிவு பற்றி எங்களுடை் லபசுங்கள். 

உங்கள் லகள்வித்தானள அனுப்ப லவண்டிய 
முகவரி:

FREEPOST
Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,  

PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

கலந்தாலலாசனைக்காை கனடசித் லததி  
1 ஏப்ரல் 2020, புதை்கிழனம.

லகள்வித்தானளத் 
தைியாகக் கிழிக்கவும்

40mm



செப்டம்பர ்2019-இல், எப்ெம் மற்றும் செயிண்ட ்
செலியர ்மருத்துவமனைகளில் தற்்போது உள்ள 
கடட்ிடங்கனள ்மம்படுத்துவதற்கும், எப்ெம், செயிண்ட ்
செலியர ்அல்லது ெடட்ை் ஆகிய மூை்று இடங்களில் 
உள்ள ஏதோவசதோரு மருத்துவமனையில் ஒரு புதிய 
சிறப்பு அவெரெச்ிகிென்ெ மருத்துவமனைனயக் 
கடட்ுவதற்கும் எங்களுக்கு £500 மில்லியை் ஒதுக்கீடு 
செய்யப்படட்ுள்ளது.

முை்சமோழிவுகளிை் கீழ்: 
•  சபரும்போலோை ்ெனவகள் எப்ெம் மற்றும் செயிண்ட ்

செலியர ்மருத்துவமனைகளில் புதுப்பிக்கப்படட் 
கடட்ிடங்களில் சதோடரந்்து வழங்கப்படும், இந்த 
இரண்டு மருத்துவமனைகளும் ஒரு நோளில் 24 
மணி்நரமும், ஆண்டுக்கு 365 நோடக்ளும் 
இயங்குவதோகவும், ஒவ்சவோரு மருத்துவமனையும் 
அவெரெ ்சிகிென்ெ னமயங்கனளக் சகோண்டதோகவும் 
இருக்கும், மற்றும்

•  மிகவும் உடல்நினல ெரியில்லோமல் வரும் 
்நோயோளிகள், சிறப்பு வல்லுநரக்ளிை் பரோமரிப்பு 
்தனவப்படுபவரக்ள், மருத்துவமனையில் 
நனடசபறும் பிரெவங்கள் ஆகிய அனைத்துக் 
கவைிப்புகளும் அதிநவீை கடட்ிடங்களில் ஒ்ர 
இடத்தில் கினடக்கும் விதமோக ஆறு முக்கியெ ்
்ெனவகனள நோங்கள் ஒை்றோக இனணப்்போம். 
சிறப்பு மருத்துவரக்ள், செவிலியரக்ள் மற்றும் 
மருத்துவமனைப் பணியோளரக்ள் இரவுபகலோக 
நிபுணத்துவமிக்க பரோமரிப்னப வழங்க 
ஒை்றினணந்து பணிபுரிய முடியும் எை்பது இதை் 
அரத்்தமோகும். இந்தெ ்்ெனவகள் எப்ெம் 
மருத்துவமனை, செயிண்ட ்செலியர ்மருத்துவமனை 
அல்லது ெடட்ை் மருத்துவமனையில் 
அனமந்திருக்கலோம், ஆைோல் நோங்கள் விரும்பித் 
்தரந்்சதடுத்த இடம் ெடட்ை் மருத்துவமனை ஆகும். 

எங்களுடன் பேசுங்கள், பேலுே் இந்த 
முன்்ேொழிவுகள் ேற்றி நீங்கள் என்ன 
நினனக்கிறீரக்ள் என்ேனத எங்களிடே் ்�ொல்லுங்கள். 
உங்கள் கருத்துக்கனளக் கவனமுடன் பகட்கிபறொே்.

3எங்களுடை் ்பசுங்கள்
ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 
்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர
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NHS ப�னவகளில் ஏன் 
ேொற்றே் 
பதனவே்ேடுகிறது 
அடுத்து வரும் தனலமுனறயிைருக்கு 
ெர்் ர டவுை்ஸ், ெடட்ை் மற்றும் 
சமரட்ை் பகுதிக்குள் 
மருத்துவமனைெ ்்ெனவகனள நோம் 
அனமக்க ்வண்டியிருந்தோல், எப்ெம் 
மற்றும் செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனைகள் நோம் நடவடிக்னக 
எடுக்க ்வண்டிய குறிப்பிடத்தக்க 
ெவோல்கனள எதிரச்கோள்கிை்றை. 
ஜைவரி 2018 -இல், ெர்் ர டவுை்ஸ், 
ெடட்ை் மற்றும் சமரட்ைில் உள்ள 
மூை்று NHS மருத்துவ ஆனணயக் 
குழுக்கள் எப்ெம் மற்றும் செயிண்ட ்
செலியர ்மருத்துவமனைகளில் 
உள்ள நீண்டகோல ெவோல்களுக்கு 
சிறந்த தீரவ்ு கோண்பதற்கு ’2020 முதல் 
2030 வனர ஒை்றினணந்து உடல்நலப் 
பரோமரிப்னப ்மம்படுத்துதல்’ எை்ற 
கலந்தோ்லோெனை முனறனய 
அனமத்துள்ளை. 
 
நோங்கள் ஏை் உள்ளூர ்NHS 
்ெனவகனள வழங்கும் முனறனய 
மோற்ற ்வண்டும் எை்பதற்கு மூை்று 
முக்கியக் கோரணங்கள் உள்ளை. 

எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் ேருத்துவேனனகளின் எதிரக்ொலே் ேற்றிய ்ேொதுக் 
கலந்தொபலொ�னனயின் ஒரு ேகுதியொக உள்ளூர் ்ேொதுேக்களிடமுே் ேணியொளரக்ளிடமுே் 
பகட்ேதற்கொக எங்களிடே் ஆறு பகள்விகள் உள்ளன. இந்தக் கலந்தொபலொ�னன, ' 2020 முதல் 2030 வனர 
ஒன்றினணந்து உடல்நலே் ேரொேரிே்னே பேே்ேடுத்துதல்’ எனே்ேடுகிறது. 

பகள்விகளுக்குே் ேதிலளிே்ேதற்கு முன்னர் எல்லொ விஷயங்களுே் உங்களுக்குத் ்தரிந்திருே்ேனத 
உறுதி்�ய்ய, தயவு்�ய்து எங்களது சுருக்கேொன கலந்தொபலொ�னன ஆவணத்னத ேடிக்கவுே். 
கலந்தொபலொ�னன சுருக்க ஆவணத்னத எங்கள் இனணயதளத்தில் நீங்கள் கொணலொே் 
(ஆவணத்னதே் ்ேற www.improvinghealthcaretogether.org.uk என்ற இனணயதளத்னதே் ேொரன்வயிட்டு, 
பதடல் ்ேட்டியில் ‘சுருக்கேொன ்ேொதுக் கலந்தொபலொ�னன ஆவணே் (summary public consultation 
document)’ என தட்ட�ச்ு ்�ய்யவுே்) அல்லது, நொங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நகல் அனுே்ே பவண்டுே் என 
நீங்கள் விருே்பினொல், hello@improvinghealthcaretogether.org.uk என்ற முகவரிக்கு எங்களுக்கு 
மின்னஞ்�ல் அனுே்ேவுே் அல்லது 02038 800 271 என்ற எண்ணில் எங்கனள அனைக்கவுே் அல்லது  
07500 063191 என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்்�ய்தி அனுே்ேவுே்.

அந்த ஆவணத்தின் சுருக்கே் கீபை ்கொடுக்கே்ேட்டுள்ளது.

தரே் – எப்ெம் மற்றும் செயிண்ட ்
செலியர ்மருத்துவமனைகள் மிக 
முக்கியமோை அவெரகோலெ ்்ெனவகள் 
சிலவற்றுக்கு ்போதுமோை நிபுணத்துவ 
மருத்துவரக்ள், செவிலியரக்ள் மற்றும் 
மருத்துவமனைப் பணியோளரக்னளப் 
சபற்றிருக்கவில்னல. எங்கள் 
மருத்துவமனைெ ்்ெனவகனள 
போதுகோப்போக னவத்திருக்க 
தற்கோலிக மருத்துவமனைப் 
பணியோளரக்ளுக்கோக நோங்கள் சபரும் 
சதோனகனயெ ்செலவிடுகி்றோம், 
அவ்வோறு செலவிடட்ோலும் சில 
மருத்துவப் பரோமரிப்புகளுக்கோை 
முக்கியமோை ்தசிய மற்றும் ரோயல் 
கோ்லஜ் ஆஃப் எமரச்ஜை்சி சமடிசிை் 
தரநினலகனள எங்களோல் பூரத்்தி 
செய்ய முடியவில்னல.

கட்டிடங்கள் – 
மருத்துவமனையிை் பல கடட்ிடங்கள் 
NHS -ஐ விடப் பழனமயோைதோக 
இருக்கிை்றை, மற்றும் 
மருத்துவமனையிை் போதிக்கு 
்மற்படட் இடங்கள் நவீை உடல்நலப் 
பரோமரிப்புத் தரங்களுக்்கற்ப 
்நோயோளிகளுக்குெ ்சிகிென்ெயளிக்கப் 
சபோருத்தமோைதோக 
இல்லோமலிருப்பதோக 
மதிப்பிடப்படட்ுள்ளை.

நிதி – நோங்கள் 
எதிரச்கோண்டிருக்கும் தர மற்றும் 
கடட்ிடப் பிரெெ்னைகள் உள்ளூர ்
NHS-இை் நிதி நினல மிக ்மோெமோக 
இருப்பதற்குக் கோரணமோக 
இருக்கிை்றை. எங்கள் நிபுணத்துவப் 
பணியோளரக்ளிை் பற்றோக்குனறனய 
ஈடுசெய்வதற்கு தற்கோலிகப் 
பணியோளரக்னள நியமிப்பதிலும், 
கடட்ிடங்கனள அவெரமோகப் 
பழுதுபோரப்்பதற்கும் நோங்கள் மிக 
அதிகமோை சதோனகனயெ ்
செலவழிக்க ்வண்டியிருக்கிறது. 

இதைோல் தோை் உள்ளூர ்்ெனவகனள 
மோற்ற ்வண்டியிருக்கிறது. 

ஒன்றினணந்து உடலநலே் 
ேரொேரிே்னே 
பேே்ேடுத்துதல் - 
கலந்தொபலொ�னனக்கொன 
பகள்விகள்

5எங்களுடை் ்பசுங்கள்
ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 
்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர4 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 

்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர எங்களுடை் ்பசுங்கள்

£500  
மில்லியன் 

ேருத்துவேனனக் 
கட்டிடங்களுக்கொன 

முதலீடு
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NHS ப�னவகளில் ஏன் 
ேொற்றே் 
பதனவே்ேடுகிறது 
அடுத்து வரும் தனலமுனறயிைருக்கு 
ெர்் ர டவுை்ஸ், ெடட்ை் மற்றும் 
சமரட்ை் பகுதிக்குள் 
மருத்துவமனைெ ்்ெனவகனள நோம் 
அனமக்க ்வண்டியிருந்தோல், எப்ெம் 
மற்றும் செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனைகள் நோம் நடவடிக்னக 
எடுக்க ்வண்டிய குறிப்பிடத்தக்க 
ெவோல்கனள எதிரச்கோள்கிை்றை. 
ஜைவரி 2018 -இல், ெர்் ர டவுை்ஸ், 
ெடட்ை் மற்றும் சமரட்ைில் உள்ள 
மூை்று NHS மருத்துவ ஆனணயக் 
குழுக்கள் எப்ெம் மற்றும் செயிண்ட ்
செலியர ்மருத்துவமனைகளில் 
உள்ள நீண்டகோல ெவோல்களுக்கு 
சிறந்த தீரவ்ு கோண்பதற்கு ’2020 முதல் 
2030 வனர ஒை்றினணந்து உடல்நலப் 
பரோமரிப்னப ்மம்படுத்துதல்’ எை்ற 
கலந்தோ்லோெனை முனறனய 
அனமத்துள்ளை. 
 
நோங்கள் ஏை் உள்ளூர ்NHS 
்ெனவகனள வழங்கும் முனறனய 
மோற்ற ்வண்டும் எை்பதற்கு மூை்று 
முக்கியக் கோரணங்கள் உள்ளை. 

எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் ேருத்துவேனனகளின் எதிரக்ொலே் ேற்றிய ்ேொதுக் 
கலந்தொபலொ�னனயின் ஒரு ேகுதியொக உள்ளூர் ்ேொதுேக்களிடமுே் ேணியொளரக்ளிடமுே் 
பகட்ேதற்கொக எங்களிடே் ஆறு பகள்விகள் உள்ளன. இந்தக் கலந்தொபலொ�னன, ' 2020 முதல் 2030 வனர 
ஒன்றினணந்து உடல்நலே் ேரொேரிே்னே பேே்ேடுத்துதல்’ எனே்ேடுகிறது. 

பகள்விகளுக்குே் ேதிலளிே்ேதற்கு முன்னர் எல்லொ விஷயங்களுே் உங்களுக்குத் ்தரிந்திருே்ேனத 
உறுதி்�ய்ய, தயவு்�ய்து எங்களது சுருக்கேொன கலந்தொபலொ�னன ஆவணத்னத ேடிக்கவுே். 
கலந்தொபலொ�னன சுருக்க ஆவணத்னத எங்கள் இனணயதளத்தில் நீங்கள் கொணலொே் 
(ஆவணத்னதே் ்ேற www.improvinghealthcaretogether.org.uk என்ற இனணயதளத்னதே் ேொரன்வயிட்டு, 
பதடல் ்ேட்டியில் ‘சுருக்கேொன ்ேொதுக் கலந்தொபலொ�னன ஆவணே் (summary public consultation 
document)’ என தட்ட�ச்ு ்�ய்யவுே்) அல்லது, நொங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நகல் அனுே்ே பவண்டுே் என 
நீங்கள் விருே்பினொல், hello@improvinghealthcaretogether.org.uk என்ற முகவரிக்கு எங்களுக்கு 
மின்னஞ்�ல் அனுே்ேவுே் அல்லது 02038 800 271 என்ற எண்ணில் எங்கனள அனைக்கவுே் அல்லது  
07500 063191 என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்்�ய்தி அனுே்ேவுே்.

அந்த ஆவணத்தின் சுருக்கே் கீபை ்கொடுக்கே்ேட்டுள்ளது.

தரே் – எப்ெம் மற்றும் செயிண்ட ்
செலியர ்மருத்துவமனைகள் மிக 
முக்கியமோை அவெரகோலெ ்்ெனவகள் 
சிலவற்றுக்கு ்போதுமோை நிபுணத்துவ 
மருத்துவரக்ள், செவிலியரக்ள் மற்றும் 
மருத்துவமனைப் பணியோளரக்னளப் 
சபற்றிருக்கவில்னல. எங்கள் 
மருத்துவமனைெ ்்ெனவகனள 
போதுகோப்போக னவத்திருக்க 
தற்கோலிக மருத்துவமனைப் 
பணியோளரக்ளுக்கோக நோங்கள் சபரும் 
சதோனகனயெ ்செலவிடுகி்றோம், 
அவ்வோறு செலவிடட்ோலும் சில 
மருத்துவப் பரோமரிப்புகளுக்கோை 
முக்கியமோை ்தசிய மற்றும் ரோயல் 
கோ்லஜ் ஆஃப் எமரச்ஜை்சி சமடிசிை் 
தரநினலகனள எங்களோல் பூரத்்தி 
செய்ய முடியவில்னல.

கட்டிடங்கள் – 
மருத்துவமனையிை் பல கடட்ிடங்கள் 
NHS -ஐ விடப் பழனமயோைதோக 
இருக்கிை்றை, மற்றும் 
மருத்துவமனையிை் போதிக்கு 
்மற்படட் இடங்கள் நவீை உடல்நலப் 
பரோமரிப்புத் தரங்களுக்்கற்ப 
்நோயோளிகளுக்குெ ்சிகிென்ெயளிக்கப் 
சபோருத்தமோைதோக 
இல்லோமலிருப்பதோக 
மதிப்பிடப்படட்ுள்ளை.

நிதி – நோங்கள் 
எதிரச்கோண்டிருக்கும் தர மற்றும் 
கடட்ிடப் பிரெெ்னைகள் உள்ளூர ்
NHS-இை் நிதி நினல மிக ்மோெமோக 
இருப்பதற்குக் கோரணமோக 
இருக்கிை்றை. எங்கள் நிபுணத்துவப் 
பணியோளரக்ளிை் பற்றோக்குனறனய 
ஈடுசெய்வதற்கு தற்கோலிகப் 
பணியோளரக்னள நியமிப்பதிலும், 
கடட்ிடங்கனள அவெரமோகப் 
பழுதுபோரப்்பதற்கும் நோங்கள் மிக 
அதிகமோை சதோனகனயெ ்
செலவழிக்க ்வண்டியிருக்கிறது. 

இதைோல் தோை் உள்ளூர ்்ெனவகனள 
மோற்ற ்வண்டியிருக்கிறது. 

ஒன்றினணந்து உடலநலே் 
ேரொேரிே்னே 
பேே்ேடுத்துதல் - 
கலந்தொபலொ�னனக்கொன 
பகள்விகள்

5எங்களுடை் ்பசுங்கள்
ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 
்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர4 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 

்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர எங்களுடை் ்பசுங்கள்

£500  
மில்லியன் 

ேருத்துவேனனக் 
கட்டிடங்களுக்கொன 

முதலீடு



எங்கள் மருத்துவமனைகனள உள்ளூர ்
மக்களுக்கு போதுகோப்போைதோக 
ஆக்குவதற்கும், நிபுணத்துவ வல்லுநர ்
பணியோளரக்னளக் கவரவ்தற்கும், 
நமது ்நோயோளிகனள புதுனமயோை, 
அதிநவீை கடட்ிடங்களில் 
கவைித்துக்சகோள்வதற்கும் சிறந்த 
வழினய அனமக்க நோங்கள் £500 
மில்லியை் சதோனகனய முதலீடு 
செய்ய விரும்புகி்றோம். ்வனல 
செய்வதற்கோை புதிய வழினய 
உருவோக்க எங்கள் ்ெனவகனளப் 
பயை்படுத்தும் மக்களிடம் நோங்கள் 
கருத்துக்கனளக் ்கடட்ிருக்கி்றோம், 
மற்றும் எங்கள் மருத்துவரக்ள், 
செவிலியரக்ள் மற்றும் 
மருத்துவமனைப் பணியோளரக்ளுடை் 
இனணந்து செயல்படட்ிருக்கி்றோம். 
உள்நோடட்ிலிருந்தும் 
சவளிநோடுகளிலிருந்தும், நோடட்ிை் 
சவவ்்வறு பகுதிகளில் இந்த ்வனல 
வழிமுனற முயற்சிக்கப்படட்ு 
பரி்ெோதித்துப் போரக்்கப்படட்ுள்ள 
இடங்களில் பணிபுரியும் மூத்த 
மருத்துவரக்ளிடமிருந்தும் நோங்கள் 
ஆ்லோெனை சபற்றிருக்கி்றோம். 
அனைத்துப் பிரிவுகனளயும் ்ெரந்்த 
மருத்துவரக்ளும் ஒை்றோக இனணந்து 
்வனல செய்யும் இந்த முனற 
‘பரோமரிப்பு மோதிரி’ எைப்படுகிறது.
 
அனனத்துத் ்தரிவுகளுக்குே், 
எங்களது ேரொேரிே்பு ேொதிரி 
பின்வருவனவற்னற 
முன்்ேொழிகிறது.

எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் 
ேருத்துவேனனகளில் 
்ேருே்ேொலொன ப�னவகள் 
புதுப்பிக்கப்படட் கடட்ிடங்களில் 
அனமந்திருப்பதோகவும், இரண்டு 
மருத்துவமனைகளும் ஒரு நோளில் 24 
மணி்நரமும், ஆண்டுக்கு 365 
நோடக்ளும் இயங்குவதோகவும், 
ஒவ்சவோரு மருத்துவமனையும் அவெரெ ்

சிகிென்ெ னமயங்கனளக் 
சகோண்டதோகவும் இருக்கும். மிகவும் 
உடல்நினல ெரியில்லோமல் வரும் 
்நோயோளிகள், சிறே்பு வல்லுநரக்ளின் 
ேரொேரிே்பு பதனவே்ேடுேவரக்ள், 
மருத்துவமனையில் நனடசபறும் 
பிரெவங்கள் ஆகிய அனைத்துக் 
கவைிப்புகளும் அதிநவீை 
கடட்ிடங்களில் ஒ்ர இடத்தில் 
கினடக்கும் விதமோக ஆறு முக்கியெ ்
்ெனவகனள நோங்கள் ஒை்றோக 
இனணப்்போம். சிறப்பு மருத்துவரக்ள், 
செவிலியரக்ள் மற்றும் 
மருத்துவமனைப் பணியோளரக்ள் 
இரவுபகலோக நிபுணத்துவமிக்க 
பரோமரிப்பு வழங்க ஒை்றினணந்து 
பணிபுரிய முடியும் எை்பது இதை் 
அரத்்தமோகும். இந்தெ ்்ெனவகள் எப்ெம் 
மருத்துவமனை, செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனை அல்லது ெடட்ை் 
மருத்துவமனையில் 
அனமந்திருக்கலோம். 

இந்த அனனத்துத் ்தரிவுகளிலுே், 
எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் 
ேருத்துவேனனகள் 
பின்வருவனவற்னறத் ்தொடர்ந்து 
வைங்குே். 

•  அவ�ர� ்சிகி�ன்� னேயங்கள் 
தோங்களோக்வ மருத்துவமனைக்கு 
வர இயலும் நினலயிலுள்ள, உயிருக்கு 
அெச்ுறுத்தல் இல்லோத 
்நோயோளிகளுக்கோக ஒரு நோளில் 24 
மணி்நரமும், ஒரு ஆண்டில் 365 
நோடக்ளும் திறந்திருக்கிை்றை 
(தற்ெமயம் விபத்து மற்றும் அவெரெ ்
சிகிென்ெப் பிரினவப் 
பயை்படுத்துகிை்ற ்நோயோளிகளில் 
சுமோர ்மூை்றில் இரண்டு பங்கு ்பர)். 

•  ் வளிபநொயொளி� ்ப�னவகள் 
செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனையில் ்பறுகோலத்திற்கு 
முந்னதய மற்றும் ்பறுகோலத்திற்குப் 
பிந்னதய பரோமரிப்பு மற்றும் சிறுநீரக 

டயோலிசிஸ் உடப்ட, மருத்துவமனை 
மருத்துவரக்ளிை் சதோடர ்சிகிென்ெ 
மற்றும் முதலோவது ெந்திப்புக்கு 
வருபவரக்ளுக்கோக. 

•  பநொய்கண்டறிதல் ப�னவகள், 
எக்ஸ்-்ர, எண்டோஸ்்கோப்பி, 
்நோய்க்குறியோய்வு, 
அல்டர்ோெவுண்ட், ்ரடியோலஜி 
மற்றும் எம்ஆரஐ் ஸ்்கை்கள் 
உடப்ட. 

•  திட்டமிடே்ேட்ட ேரொேரிே்பு 
நனடமுனறகள், உதோரணமோக, ஒரு 
நோள் அறுனவெ ்சிகிென்ெகள், சிறு 
அறுனவெ ்சிகிென்ெ, ஊசிகள், 
கதிரியக்கெ ்சிகிென்ெ மற்றும் 
்வதிெ ்சிகிென்ெ. சதை்்மற்கு 
இலண்டைில் உள்ள எலக்டிவ் 
ஆரத்்்தோபீடிக் செை்டர,் எப்ெம் 
மருத்துவமனையி்ல்ய 
சதோடரந்்து இருக்கும்.

•  ேருத்துவேனனயின் ேறுவொை்வுே் 
ேடுக்னககள், குறிப்போக 
்நோயிலிருந்து மீண்டு வரும் 
முதியவரக்ளுக்கு அல்லது அவரக்ள் 
்மலும் ்நோய்வோய்ப்படோமல் 
தடுப்பதற்கு.

நொங்கள் ஆறு முக்கிய� ்
ப�னவகனள புதிய அதிநவீன 
சிறே்பு அவ�ர� ்சிகி�ன்� 
ேருத்துவேனனயில் ஒபர இடத்தில் 
ஒன்றினணக்க விருே்புகிபறொே். 

•  ஒரு முக்கியேொன அவ�ரே் 
பிரிவு – முக்கிய அவெரநினலகள், 
புத்துயிரளித்தல் மற்றும் 
குழந்னதகளுக்கோை விபத்து 
மற்றும் அவெரெ ்சிகிென்ெ வல்லுநர ்
உள்ளிடட் உயிருக்கு ஆபத்தோை 
நினலனமகளுடை் வருகிை்ற அதிக 
போதிப்புக்குள்ளோை 
்நோயோளிகளுக்கு. 

•  தீவிரேொன ேருந்து – மிக 
அவெரமோை மருத்துவத் ்தனவகள் 
சகோண்ட ்நோயோளிகளுக்கு, 
உதோரணமோக கடுனமயோை 
நி்மோைியோ, உள்்நோயோளி 
சிறுநீரகெ ்்ெனவகள், மற்றும் 
பக்கவோதம் அல்லது புற்று்நோயோல் 
போதிக்கப்படட் 
்நோயோளிகளுக்கோை சிறப்பு 

மற்றும் அவெரகோலெ ்சிகிென்ெ 
்போை்றவற்றுக்கு. 

•  தீவிரக் கவனிே்பு – உயிருக்கு 
ஆபத்தோை மற்றும் சதோடரெ்ச்ியோை 
கண்கோணிப்புத் ்தனவப்படும் 
நினலனமகனளக் சகோண்ட 
்நோயோளிகளிை் மருத்துவ வல்லுநர ்
கவைிப்புக்கோக – வழக்கமோக ஒரு 
தீவிரெ ்சிகிென்ெப் பிரிவில் 

•  அவ�ரகொல அறுனவ� ்
சிகி�ன்� – கடுனமயோை குடல்வோல் 
அழற்சி ்போை்ற 
நினலனமகளுக்கோை அவெர 
அறுனவெச்ிகிென்ெ மதிப்பீடு, 
சிகிென்ெ மற்றும் அறுனவெ ்
சிகிென்ெகள் ்தனவப்படுகிை்ற 
்நோயோளிகளுக்கோக. இவரக்ள் 
NHS -இல் உள்ள அதிக உடல்நலக் 
குனறவு சகோண்ட ்நோயோளிகளில் 
சிலர ்ஆவர,் இந்த ்ெனவ செயிண்ட ்
செலியர ்மருத்துவமனையில் 
ஏற்கை்வ 
ஒருமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.

•  பிர�வங்கள் – அதிக சிக்கலோை 
பிரெவங்களுக்கும், வீடட்ி்ல்ய 
பிரெவித்துக்சகோள்ள விரும்புகிை்ற 
சபண்களுக்குத் ்தனவயோை ஆதரவு 
வழங்குவதற்கும் மகப்்பறு 
உதவியோளரிை் தனலனமயிலோை 

ஒரு பிரினவயும், ஆ்லோெனைப் 
பிரினவயும் உருவோக்குவதை் மூலம் 
தற்்போனதய பிரெவெ ்்ெனவகனள 
ஒை்றோக இனணத்தல். (சபண்கள் 
ெமுதோயத்தில் அல்லது எப்ெம் 
மற்றும் செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனைகளில் இப்்போது 
சபறுவனதப் ்போை்ற அ்த 
்ெனவனய குழந்னத பிறப்பதற்கு 
முை்ைரும் பிறந்த பிை்ைரும் 
சதோடரந்்து சபறுவோரக்ள்).

•  குைந்னத ேருத்துவ உள்பநொயொளி 
பிரிவு – சிகிென்ெ மற்றும் 
கண்கோணிப்புக்கோக 
மருத்துவமனையில் இரவு முழுவதும் 
தங்க ்நரிடுகிை்ற குழந்னதகளுக்கு. 

புதிய சிறப்பு அவெரெ ்சிகிென்ெ 
மருத்துவமனை எப்ெம், செயிண்ட ்
செலியர ்அல்லது ெடட்ை் 
மருத்துவமனையில் அனமயலோம். எந்த 
இடம் ்தரந்்சதடுக்கப்படட்ோலும், புதிய 
மருத்துவமனை கடட்ப்படும் வனர ஆறு 
்ெனவகளும் ஒை்றினணக்கப்பட 
மோடட்ோது. ்வனல 
சதோடங்கப்படட்வுடை், பல்்வறு 
சதரிவுகளில் ஒவ்சவோை்னறயும் 
கடட்ுவதற்கு நோை்கு முதல் ஏழு 
வருடங்கள் ஆகிவிடும். 

எங்கள் 
ேருத்துவேனனகளில் 
நொங்கள் ேணிபுரியுே் 
முனறனய எவ்வொறு 
ேொற்றுவது என்ேதற்கொன 
எங்களது திட்ட முன்்ேொழிவு

முக்கியேொன அவ�ர� ்
சிகி�ன்�ே் பிரிவு

குைந்னத ேருத்துவ உள்பநொயொளி 
பிரிவு

அவ�ரகொல அறுனவ� ்சிகி�ன்�

தீவிரேொன ேருந்து

பிர�வங்கள்

7எங்களுடை் ்பசுங்கள்
ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 
்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர6 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 

்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர எங்களுடை் ்பசுங்கள்

தீவிரக் கவனிே்பு



எங்கள் மருத்துவமனைகனள உள்ளூர ்
மக்களுக்கு போதுகோப்போைதோக 
ஆக்குவதற்கும், நிபுணத்துவ வல்லுநர ்
பணியோளரக்னளக் கவரவ்தற்கும், 
நமது ்நோயோளிகனள புதுனமயோை, 
அதிநவீை கடட்ிடங்களில் 
கவைித்துக்சகோள்வதற்கும் சிறந்த 
வழினய அனமக்க நோங்கள் £500 
மில்லியை் சதோனகனய முதலீடு 
செய்ய விரும்புகி்றோம். ்வனல 
செய்வதற்கோை புதிய வழினய 
உருவோக்க எங்கள் ்ெனவகனளப் 
பயை்படுத்தும் மக்களிடம் நோங்கள் 
கருத்துக்கனளக் ்கடட்ிருக்கி்றோம், 
மற்றும் எங்கள் மருத்துவரக்ள், 
செவிலியரக்ள் மற்றும் 
மருத்துவமனைப் பணியோளரக்ளுடை் 
இனணந்து செயல்படட்ிருக்கி்றோம். 
உள்நோடட்ிலிருந்தும் 
சவளிநோடுகளிலிருந்தும், நோடட்ிை் 
சவவ்்வறு பகுதிகளில் இந்த ்வனல 
வழிமுனற முயற்சிக்கப்படட்ு 
பரி்ெோதித்துப் போரக்்கப்படட்ுள்ள 
இடங்களில் பணிபுரியும் மூத்த 
மருத்துவரக்ளிடமிருந்தும் நோங்கள் 
ஆ்லோெனை சபற்றிருக்கி்றோம். 
அனைத்துப் பிரிவுகனளயும் ்ெரந்்த 
மருத்துவரக்ளும் ஒை்றோக இனணந்து 
்வனல செய்யும் இந்த முனற 
‘பரோமரிப்பு மோதிரி’ எைப்படுகிறது.
 
அனனத்துத் ்தரிவுகளுக்குே், 
எங்களது ேரொேரிே்பு ேொதிரி 
பின்வருவனவற்னற 
முன்்ேொழிகிறது.

எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் 
ேருத்துவேனனகளில் 
்ேருே்ேொலொன ப�னவகள் 
புதுப்பிக்கப்படட் கடட்ிடங்களில் 
அனமந்திருப்பதோகவும், இரண்டு 
மருத்துவமனைகளும் ஒரு நோளில் 24 
மணி்நரமும், ஆண்டுக்கு 365 
நோடக்ளும் இயங்குவதோகவும், 
ஒவ்சவோரு மருத்துவமனையும் அவெரெ ்

சிகிென்ெ னமயங்கனளக் 
சகோண்டதோகவும் இருக்கும். மிகவும் 
உடல்நினல ெரியில்லோமல் வரும் 
்நோயோளிகள், சிறே்பு வல்லுநரக்ளின் 
ேரொேரிே்பு பதனவே்ேடுேவரக்ள், 
மருத்துவமனையில் நனடசபறும் 
பிரெவங்கள் ஆகிய அனைத்துக் 
கவைிப்புகளும் அதிநவீை 
கடட்ிடங்களில் ஒ்ர இடத்தில் 
கினடக்கும் விதமோக ஆறு முக்கியெ ்
்ெனவகனள நோங்கள் ஒை்றோக 
இனணப்்போம். சிறப்பு மருத்துவரக்ள், 
செவிலியரக்ள் மற்றும் 
மருத்துவமனைப் பணியோளரக்ள் 
இரவுபகலோக நிபுணத்துவமிக்க 
பரோமரிப்பு வழங்க ஒை்றினணந்து 
பணிபுரிய முடியும் எை்பது இதை் 
அரத்்தமோகும். இந்தெ ்்ெனவகள் எப்ெம் 
மருத்துவமனை, செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனை அல்லது ெடட்ை் 
மருத்துவமனையில் 
அனமந்திருக்கலோம். 

இந்த அனனத்துத் ்தரிவுகளிலுே், 
எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் 
ேருத்துவேனனகள் 
பின்வருவனவற்னறத் ்தொடர்ந்து 
வைங்குே். 

•  அவ�ர� ்சிகி�ன்� னேயங்கள் 
தோங்களோக்வ மருத்துவமனைக்கு 
வர இயலும் நினலயிலுள்ள, உயிருக்கு 
அெச்ுறுத்தல் இல்லோத 
்நோயோளிகளுக்கோக ஒரு நோளில் 24 
மணி்நரமும், ஒரு ஆண்டில் 365 
நோடக்ளும் திறந்திருக்கிை்றை 
(தற்ெமயம் விபத்து மற்றும் அவெரெ ்
சிகிென்ெப் பிரினவப் 
பயை்படுத்துகிை்ற ்நோயோளிகளில் 
சுமோர ்மூை்றில் இரண்டு பங்கு ்பர)். 

•  ் வளிபநொயொளி� ்ப�னவகள் 
செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனையில் ்பறுகோலத்திற்கு 
முந்னதய மற்றும் ்பறுகோலத்திற்குப் 
பிந்னதய பரோமரிப்பு மற்றும் சிறுநீரக 

டயோலிசிஸ் உடப்ட, மருத்துவமனை 
மருத்துவரக்ளிை் சதோடர ்சிகிென்ெ 
மற்றும் முதலோவது ெந்திப்புக்கு 
வருபவரக்ளுக்கோக. 

•  பநொய்கண்டறிதல் ப�னவகள், 
எக்ஸ்-்ர, எண்டோஸ்்கோப்பி, 
்நோய்க்குறியோய்வு, 
அல்டர்ோெவுண்ட், ்ரடியோலஜி 
மற்றும் எம்ஆரஐ் ஸ்்கை்கள் 
உடப்ட. 

•  திட்டமிடே்ேட்ட ேரொேரிே்பு 
நனடமுனறகள், உதோரணமோக, ஒரு 
நோள் அறுனவெ ்சிகிென்ெகள், சிறு 
அறுனவெ ்சிகிென்ெ, ஊசிகள், 
கதிரியக்கெ ்சிகிென்ெ மற்றும் 
்வதிெ ்சிகிென்ெ. சதை்்மற்கு 
இலண்டைில் உள்ள எலக்டிவ் 
ஆரத்்்தோபீடிக் செை்டர,் எப்ெம் 
மருத்துவமனையி்ல்ய 
சதோடரந்்து இருக்கும்.

•  ேருத்துவேனனயின் ேறுவொை்வுே் 
ேடுக்னககள், குறிப்போக 
்நோயிலிருந்து மீண்டு வரும் 
முதியவரக்ளுக்கு அல்லது அவரக்ள் 
்மலும் ்நோய்வோய்ப்படோமல் 
தடுப்பதற்கு.

நொங்கள் ஆறு முக்கிய� ்
ப�னவகனள புதிய அதிநவீன 
சிறே்பு அவ�ர� ்சிகி�ன்� 
ேருத்துவேனனயில் ஒபர இடத்தில் 
ஒன்றினணக்க விருே்புகிபறொே். 

•  ஒரு முக்கியேொன அவ�ரே் 
பிரிவு – முக்கிய அவெரநினலகள், 
புத்துயிரளித்தல் மற்றும் 
குழந்னதகளுக்கோை விபத்து 
மற்றும் அவெரெ ்சிகிென்ெ வல்லுநர ்
உள்ளிடட் உயிருக்கு ஆபத்தோை 
நினலனமகளுடை் வருகிை்ற அதிக 
போதிப்புக்குள்ளோை 
்நோயோளிகளுக்கு. 

•  தீவிரேொன ேருந்து – மிக 
அவெரமோை மருத்துவத் ்தனவகள் 
சகோண்ட ்நோயோளிகளுக்கு, 
உதோரணமோக கடுனமயோை 
நி்மோைியோ, உள்்நோயோளி 
சிறுநீரகெ ்்ெனவகள், மற்றும் 
பக்கவோதம் அல்லது புற்று்நோயோல் 
போதிக்கப்படட் 
்நோயோளிகளுக்கோை சிறப்பு 

மற்றும் அவெரகோலெ ்சிகிென்ெ 
்போை்றவற்றுக்கு. 

•  தீவிரக் கவனிே்பு – உயிருக்கு 
ஆபத்தோை மற்றும் சதோடரெ்ச்ியோை 
கண்கோணிப்புத் ்தனவப்படும் 
நினலனமகனளக் சகோண்ட 
்நோயோளிகளிை் மருத்துவ வல்லுநர ்
கவைிப்புக்கோக – வழக்கமோக ஒரு 
தீவிரெ ்சிகிென்ெப் பிரிவில் 

•  அவ�ரகொல அறுனவ� ்
சிகி�ன்� – கடுனமயோை குடல்வோல் 
அழற்சி ்போை்ற 
நினலனமகளுக்கோை அவெர 
அறுனவெச்ிகிென்ெ மதிப்பீடு, 
சிகிென்ெ மற்றும் அறுனவெ ்
சிகிென்ெகள் ்தனவப்படுகிை்ற 
்நோயோளிகளுக்கோக. இவரக்ள் 
NHS -இல் உள்ள அதிக உடல்நலக் 
குனறவு சகோண்ட ்நோயோளிகளில் 
சிலர ்ஆவர,் இந்த ்ெனவ செயிண்ட ்
செலியர ்மருத்துவமனையில் 
ஏற்கை்வ 
ஒருமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.

•  பிர�வங்கள் – அதிக சிக்கலோை 
பிரெவங்களுக்கும், வீடட்ி்ல்ய 
பிரெவித்துக்சகோள்ள விரும்புகிை்ற 
சபண்களுக்குத் ்தனவயோை ஆதரவு 
வழங்குவதற்கும் மகப்்பறு 
உதவியோளரிை் தனலனமயிலோை 

ஒரு பிரினவயும், ஆ்லோெனைப் 
பிரினவயும் உருவோக்குவதை் மூலம் 
தற்்போனதய பிரெவெ ்்ெனவகனள 
ஒை்றோக இனணத்தல். (சபண்கள் 
ெமுதோயத்தில் அல்லது எப்ெம் 
மற்றும் செயிண்ட ்செலியர ்
மருத்துவமனைகளில் இப்்போது 
சபறுவனதப் ்போை்ற அ்த 
்ெனவனய குழந்னத பிறப்பதற்கு 
முை்ைரும் பிறந்த பிை்ைரும் 
சதோடரந்்து சபறுவோரக்ள்).

•  குைந்னத ேருத்துவ உள்பநொயொளி 
பிரிவு – சிகிென்ெ மற்றும் 
கண்கோணிப்புக்கோக 
மருத்துவமனையில் இரவு முழுவதும் 
தங்க ்நரிடுகிை்ற குழந்னதகளுக்கு. 

புதிய சிறப்பு அவெரெ ்சிகிென்ெ 
மருத்துவமனை எப்ெம், செயிண்ட ்
செலியர ்அல்லது ெடட்ை் 
மருத்துவமனையில் அனமயலோம். எந்த 
இடம் ்தரந்்சதடுக்கப்படட்ோலும், புதிய 
மருத்துவமனை கடட்ப்படும் வனர ஆறு 
்ெனவகளும் ஒை்றினணக்கப்பட 
மோடட்ோது. ்வனல 
சதோடங்கப்படட்வுடை், பல்்வறு 
சதரிவுகளில் ஒவ்சவோை்னறயும் 
கடட்ுவதற்கு நோை்கு முதல் ஏழு 
வருடங்கள் ஆகிவிடும். 

எங்கள் 
ேருத்துவேனனகளில் 
நொங்கள் ேணிபுரியுே் 
முனறனய எவ்வொறு 
ேொற்றுவது என்ேதற்கொன 
எங்களது திட்ட முன்்ேொழிவு

முக்கியேொன அவ�ர� ்
சிகி�ன்�ே் பிரிவு

குைந்னத ேருத்துவ உள்பநொயொளி 
பிரிவு

அவ�ரகொல அறுனவ� ்சிகி�ன்�

தீவிரேொன ேருந்து

பிர�வங்கள்

7எங்களுடை் ்பசுங்கள்
ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 
்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர6 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 

்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர எங்களுடை் ்பசுங்கள்

தீவிரக் கவனிே்பு



புதிய சிறே்பு அவ�ர� ்சிகி�ன்� 
ேருத்துவேனனயின் இடத்துக்கொன 
்தரிவுகனள ஒே்பிடுதல் 

வரன்முனறகள் �ட்டன் ்�யிண்ட் 
்ெலியர்

எே்�ே்

விருே்ேேொன 
த்ரிவு 

ேரொேரிே்பின் தரே்
இது ேருத்துவேனனே் ேரொேரிே்பின் ேொதுகொே்பு ேற்றுே் 
தரத்னத பேே்ேடுத்துேொ, பநொயொளியின் அனுேவத்னத 
பேே்ேடுத்துேொ, பதனவே்ேடுே் எண்ணிக்னகயில் 
ேடுக்னககனள வைங்குேொ ேற்றுே் ்தொழிலொளர,் 
ேணியேரத்்துதல் ேற்றுே் தக்கனவத்தல் 
பிர��்னனகனளத் தீரக்்குேொ?

முன்்ேொழியே்ேட்ட ேொற்றங்கள் அனனத்துத் ்தரிவுகளிலுே் பேே்ேட்ட தரேொன ேரொேரிே்னே வைங்குே்.

அனனத்துத் ்தரிவுகளிலுே், நொங்கள் அளிக்குே் தரே் ஒபர ேொதிரியொனதொக இருக்குே், ஒபர 
எண்ணிக்னகயிலொன ேடுக்னககள் இருக்குே் (இே்பேொது இருக்குே் ேடுக்னககளின் எண்ணிக்னகயில் சிறு 

அதிகரிே்பு) ேற்றுே் ்தொழிலொளர் பிர��்னனகள் தீரக்்கே்ேடுே்.

ேயணே் உள்ளிட்ட அணுகல்
ேயணே் ேற்றுே் அணுகல் மீதொன வினளவு 
என்னவொக இருக்குே்?

�ரொ�ரி ேயண பநரங்களில் மிக� ்சிறிய 
அதிகரிே்பு. �ர்பர ேக்கள் வசிக்குே் 
இடங்கள் டவுன்ஸ், �ட்டன் ேற்றுே் 
்ேர்டன் ேகுதிகளுக்கு னேயேொன 
இடேொக �ட்டன் அனேந்திருே்ேதொல் 
குனறவொன உள்ளூர் ேக்கள் ேட்டுபே 
அதிக ்தொனலவு ேயணிக்க 
பவண்டியிருக்குே்.

�ரொ�ரிே் ேயண பநரங்களில் 
இரண்டொவது ்ேரிய அதிகரிே்பு. 
அதிகேொன உள்ளூர் ேக்கள் மிகவுே் 
சிக்கலொன ேயணங்களுடன் 
்தொனலதூரே் ேயணிக்க 
பவண்டியிருக்குே்.

�ரொ�ரி ேயண பநரத்தில் 
மிகே்்ேரிய அதிகரிே்பு. மிக அதிக 
எண்ணிக்னகயிலொன உள்ளூர் ேக்கள் 
மிகவுே் சிக்கலொன ேயணங்களுடன் 
்தொனலதூரே் ேயணிக்க 
பவண்டியிருக்குே்

நீண்டகொல ேருத்துவ நினலத்தன்னே 
இது உடனடி ேற்றுே் அவ�ரே் ேரொேரிே்புக்கொன 
அணுகனல பேே்ேடுத்துகிறதொ ேற்றுே் பநொயொளிகளுக்கு 
பவறு ேருத்துவ நன்னேகள் ஏதொவது உள்ளனவொ?

ஒரு ஆண்டின் 365 நொட்களிலுே், ஒரு 
நொளில் 24 ேணிபநரமுே் 
திறந்திருக்கின்ற மூன்று அவ�ர� ்
சிகி�ன்� னேயங்கள்.

ரொயல் ேொரஸ்்டனுடன் அனேந்திருே்ேது 
எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் 
புற்றுபநொய் பநொயொளிகளுக்கொன 
ேரொேரிே்னே பேே்ேடுத்துே்.

ஒரு ஆண்டின் 365 நொட்களிலுே், 
ஒரு நொளில் 24 ேணிபநரமுே் 
திறந்திருக்கின்ற இரண்டு 
அவ�ர� ்சிகி�ன்� னேயங்கள்.

ஒரு ஆண்டின் 365 நொட்களிலுே், 
ஒரு நொளில் 24 ேணிபநரமுே் 
திறந்திருக்கின்ற இரண்டு 
அவ�ர� ்சிகி�ன்� னேயங்கள்.

அனத அளிே்ேது எந்த அளவுக்கு எளிதொனது?
இனதக் கட்டுவது எந்த அளவுக்கு� ்சிக்கலொனதொக 
இருக்குே் ேற்றுே் இதற்கு எவ்வளவு கொலேொகுே்? 
அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகள் மீது இதன் தொக்கே் 
என்னவொக இருக்குே்?

கட்டுவது எளிது.
கட்டுவதற்கு நொன்கு ஆண்டுகள் ஆகுே்.

அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகளில் 
குனறவொன ேொதிே்பு – 50 ேடுக்னககள் 
பிற உள்ளூர் ேருத்துவேனனகளுக்கு� ்
்�ல்கின்றன.

கட்டுவது மிகவுே் சிக்கலொனது.
கட்டுவதற்கு ஏழு ஆண்டுகள் ஆகுே்.

அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகளில் 
அதிக ேொதிே்பு - 81 ேடுக்னககள் பிற 
உள்ளூர் ேருத்துவேனனகளுக்கு� ்
்�ல்கின்றன.

கட்டுவது மிகவுே் சிக்கலொனது.
கட்டுவதற்கு ஆறு ஆண்டுகள் ஆகுே்.

அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகளில் மிக 
அதிக ேொதிே்பு - 205 ேடுக்னககள் பிற 
உள்ளூர் ேருத்துவேனனகளுக்கு� ்
்�ல்கின்றன.

உள்ளூர் ேக்களின் உடல்நலத் பதனவகனளே் 
பூரத்்தி ்�ய்தல்
வயதொனவரக்ள் ேற்றுே் தொை்த்தே்ேட்ட 
�மூகங்களிலிருந்து வருே் ேக்கள் மீதொன தொக்கே் 
என்னவொக இருக்குே்?

வயதொனவரக்ள் ேற்றுே் 
தொை்த்தே்ேட்ட 
�மூகங்களிலிருந்து வருே் 
ேக்களுக்கொன ேயணத்தின் 
மீது குனறவொன ஒட்டு்ேொத்த 
தொக்கே். 

வயதொனவரக்ளுக்கொன ேயணத்தின் 
மீது அதிக தொக்கே் ேற்றுே் 
தொை்த்தே்ேட்ட �மூகங்களிலிருந்து 
வருே் ேக்களுக்கொன ேயணத்தின் மீது 
குனறவொன தொக்கே். 

வயதொனவரக்ளுக்கொன 
ேயணத்தின் மீது குனறவொன 
தொக்கே் ேற்றுே் தொை்த்தே்ேட்ட 
�மூகங்களிலிருந்து வருே் 
ேக்களுக்கொன ேயணத்தின் மீது 
அதிக தொக்கே். 

NHS நீண்ட கொலத் திட்டத்துடன் ்ேொருத்தே் 
அது NHS நீண்டகொலத் திட்டத்துடன் ்ேொருந்துகிறதொ 
ேற்றுே் உடல்நல ேற்றுே் ேரொேரிே்பு� ்ப�னவகனள 
ஒன்றினணக்க ஆதரவளிக்கிறதொ?

அனனத்துத் ்தரிவுகளுே் NHS நீண்ட கொலத் திட்டத்னத ஒத்திருே்ேதொக இருக்குே்.

நிதி
ேருத்துவேனனக் கட்டிடங்களுக்கொன திட்டமிட்ட 
ஆயுட்கொலேொகிய 50 ஆண்டுகளில் கட்டுவதற்குே் 
நீண்டகொல நிதிே் ேலனனே் ்ேறுவதற்குே் NHS -க்கு 
பதனவயொன மூலதன� ்்�லவு என்னவொக இருக்குே்?

கட்டுவதற்கு அதிக ்�லவு ஆகுே்: £511 
மில்லியன். இது அதிகேொன புதிய 
கட்டிடங்கனளக் ்கொண்டுள்ளது, 
ஆனொல் தன் ேகுதியில் அதிக 
பநொயொளிகனளக் ்கொண்டிருே்ேதொல் 
இது வரி ்�லுத்துேவரக்ளுக்கு மிக� ்
சிறந்த ேலனளிே்ேதொக இருக்கிறது. 
ரொயல் ்ேரஸ்்டனுடன் இனணந்து 
அனேந்திருே்ேதொல் கூடுதலொன 
நன்னேகள் உள்ளன.

கட்டுவதற்கு குனறந்த ்�லபவ ஆகுே்: 
£430 மில்லியன். இது அதிக அளவிலொன 
புதுே்பிக்கே்ேட்ட கட்டிடங்கனளே் 
்ேற்றிருே்ேதொலுே் இந்தே் ேகுதியில் 
அதிகேொன பநொயொளிகனளே் 
்ேற்றிருே்ேதொலுே் இது வரி 
்�லுத்துேவரக்ளுக்கு நடுத்தர 
ேலனளிே்ேதொக இருக்கிறது.

கட்டுவதற்கு நடுத்தர ்�லவு ஆகுே்:  
£466 மில்லியன். கட்டிடத்தின் அளவு 
சிறிதொக இருே்ேதொல் இது இந்தே் 
ேகுதியில் குனறந்த எண்ணிக்னகயிலொன 
பநொயொளிகனளபய ்ேற்றிருக்கிறது. ேற்ற 
ேருத்துவேனனகளிடே் பதனவே்ேடுே் 
மிகே்்ேரிய முதலீட்னடயுே் இது 
்கொண்டிருே்ேதொல் இது வரி 
்�லுத்துபவொருக்கு மிகக் குனறந்த 
ேதிே்புக் ்கொண்டதொக இருக்கிறது.

9எங்களுடை் ்பசுங்கள்
ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 
்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர8 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 

்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர எங்களுடை் ்பசுங்கள்

முை்சமோழிவுகனள மதிப்பிடுவதை் 
ஒரு பகுதியோக அனவ உள்ளூரத்் 
்தனவகனளப் பூரத்்தி செய்வனத 
உறுதிசெய்வதை் சபோருடட்ு 
அவற்னற மதிப்பிட, மதிப்சபண் 
வழங்க மற்றும் தரநினலப்படுத்த 
எங்களுக்கு உதவ, எங்கள் 
முை்சமோழிவுகனள 
உருவோக்கும்்போது ஒவ்சவோரு 
நினலயிலும் 
குடியிருப்போளரக்ளிடமிருந்தும், 
்நோயோளிகள் மற்றும் 
பரோமரிப்போளரக்ளிடமிருந்தும் 
்கடட்றிந்த தகவல்கனள நோங்கள் 
பயை்படுத்தியிருக்கி்றோம்.  
(www.improvinghealthcaretogether. 
org.uk) எை்ற எங்கள் 
வனலத்தளத்தில் கினடக்கின்ற 
எங்களது கலந்தொபலொ�னன 
சுருக்க ஆவணத்தில் கூடுதல் 
தகவல்கனள நீங்கள் 
அறிந்து்கொள்ளலொே்.

சிறப்பு அவெரெ ்சிகிென்ெ 
மருத்துவமனைக்கோக எங்களுக்குப் 
பிடித்தமோை இடத்னதயும், நோங்கள் 
பயை்படுத்தும் வரை்முனறகனளயும் 
்தரந்்சதடுக்கும்்போது நோங்கள் 
எவ்வோறு மூை்று 
மருத்துவமனைகனளயும் 
ஒப்பீடு செய்்தோம் எை்பனத இந்த 
அடட்வனண கோண்பிக்கிறது. 
நோங்கள் விரும்பித் 
்தரந்்சதடுத்திருப்பது ெடட்ை் 
மருத்துவமனை எை்பனத நோங்கள் 
ஒப்புக்சகோள்கி்றோம்.

அனைத்துத் 
சதரிவுகளுக்கும், கோர ்
அல்லது நீல விளக்கு 
சபோருத்திய ஆம்புலை்ஸில் 
சிறப்பு அவெரெ ்சிகிென்ெ 
மருத்துவமனைனய 
வந்தனடய
சபரும்போலோை மக்கள் 
எடுத்துக்சகோள்ளும் 
்நரத்தில் எந்த மோற்றமும் 
இருக்கோது. கோர ்அல்லது நீல 
விளக்கு சபோருத்திய 
ஆம்புலை்ஸில் பயணிக்கும் 
99% -க்கு ்மற்படட் மக்கள் 30 
நிமிடங்களுக்குள் அந்த 
இடத்னதெ ்
செை்றனடவோரக்ள்.



புதிய சிறே்பு அவ�ர� ்சிகி�ன்� 
ேருத்துவேனனயின் இடத்துக்கொன 
்தரிவுகனள ஒே்பிடுதல் 

வரன்முனறகள் �ட்டன் ்�யிண்ட் 
்ெலியர்

எே்�ே்

விருே்ேேொன 
த்ரிவு 

ேரொேரிே்பின் தரே்
இது ேருத்துவேனனே் ேரொேரிே்பின் ேொதுகொே்பு ேற்றுே் 
தரத்னத பேே்ேடுத்துேொ, பநொயொளியின் அனுேவத்னத 
பேே்ேடுத்துேொ, பதனவே்ேடுே் எண்ணிக்னகயில் 
ேடுக்னககனள வைங்குேொ ேற்றுே் ்தொழிலொளர,் 
ேணியேரத்்துதல் ேற்றுே் தக்கனவத்தல் 
பிர��்னனகனளத் தீரக்்குேொ?

முன்்ேொழியே்ேட்ட ேொற்றங்கள் அனனத்துத் ்தரிவுகளிலுே் பேே்ேட்ட தரேொன ேரொேரிே்னே வைங்குே்.

அனனத்துத் ்தரிவுகளிலுே், நொங்கள் அளிக்குே் தரே் ஒபர ேொதிரியொனதொக இருக்குே், ஒபர 
எண்ணிக்னகயிலொன ேடுக்னககள் இருக்குே் (இே்பேொது இருக்குே் ேடுக்னககளின் எண்ணிக்னகயில் சிறு 

அதிகரிே்பு) ேற்றுே் ்தொழிலொளர் பிர��்னனகள் தீரக்்கே்ேடுே்.

ேயணே் உள்ளிட்ட அணுகல்
ேயணே் ேற்றுே் அணுகல் மீதொன வினளவு 
என்னவொக இருக்குே்?

�ரொ�ரி ேயண பநரங்களில் மிக� ்சிறிய 
அதிகரிே்பு. �ர்பர ேக்கள் வசிக்குே் 
இடங்கள் டவுன்ஸ், �ட்டன் ேற்றுே் 
்ேர்டன் ேகுதிகளுக்கு னேயேொன 
இடேொக �ட்டன் அனேந்திருே்ேதொல் 
குனறவொன உள்ளூர் ேக்கள் ேட்டுபே 
அதிக ்தொனலவு ேயணிக்க 
பவண்டியிருக்குே்.

�ரொ�ரிே் ேயண பநரங்களில் 
இரண்டொவது ்ேரிய அதிகரிே்பு. 
அதிகேொன உள்ளூர் ேக்கள் மிகவுே் 
சிக்கலொன ேயணங்களுடன் 
்தொனலதூரே் ேயணிக்க 
பவண்டியிருக்குே்.

�ரொ�ரி ேயண பநரத்தில் 
மிகே்்ேரிய அதிகரிே்பு. மிக அதிக 
எண்ணிக்னகயிலொன உள்ளூர் ேக்கள் 
மிகவுே் சிக்கலொன ேயணங்களுடன் 
்தொனலதூரே் ேயணிக்க 
பவண்டியிருக்குே்

நீண்டகொல ேருத்துவ நினலத்தன்னே 
இது உடனடி ேற்றுே் அவ�ரே் ேரொேரிே்புக்கொன 
அணுகனல பேே்ேடுத்துகிறதொ ேற்றுே் பநொயொளிகளுக்கு 
பவறு ேருத்துவ நன்னேகள் ஏதொவது உள்ளனவொ?

ஒரு ஆண்டின் 365 நொட்களிலுே், ஒரு 
நொளில் 24 ேணிபநரமுே் 
திறந்திருக்கின்ற மூன்று அவ�ர� ்
சிகி�ன்� னேயங்கள்.

ரொயல் ேொரஸ்்டனுடன் அனேந்திருே்ேது 
எே்�ே் ேற்றுே் ்�யிண்ட் ்ெலியர் 
புற்றுபநொய் பநொயொளிகளுக்கொன 
ேரொேரிே்னே பேே்ேடுத்துே்.

ஒரு ஆண்டின் 365 நொட்களிலுே், 
ஒரு நொளில் 24 ேணிபநரமுே் 
திறந்திருக்கின்ற இரண்டு 
அவ�ர� ்சிகி�ன்� னேயங்கள்.

ஒரு ஆண்டின் 365 நொட்களிலுே், 
ஒரு நொளில் 24 ேணிபநரமுே் 
திறந்திருக்கின்ற இரண்டு 
அவ�ர� ்சிகி�ன்� னேயங்கள்.

அனத அளிே்ேது எந்த அளவுக்கு எளிதொனது?
இனதக் கட்டுவது எந்த அளவுக்கு� ்சிக்கலொனதொக 
இருக்குே் ேற்றுே் இதற்கு எவ்வளவு கொலேொகுே்? 
அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகள் மீது இதன் தொக்கே் 
என்னவொக இருக்குே்?

கட்டுவது எளிது.
கட்டுவதற்கு நொன்கு ஆண்டுகள் ஆகுே்.

அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகளில் 
குனறவொன ேொதிே்பு – 50 ேடுக்னககள் 
பிற உள்ளூர் ேருத்துவேனனகளுக்கு� ்
்�ல்கின்றன.

கட்டுவது மிகவுே் சிக்கலொனது.
கட்டுவதற்கு ஏழு ஆண்டுகள் ஆகுே்.

அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகளில் 
அதிக ேொதிே்பு - 81 ேடுக்னககள் பிற 
உள்ளூர் ேருத்துவேனனகளுக்கு� ்
்�ல்கின்றன.

கட்டுவது மிகவுே் சிக்கலொனது.
கட்டுவதற்கு ஆறு ஆண்டுகள் ஆகுே்.

அருகிலுள்ள ேருத்துவேனனகளில் மிக 
அதிக ேொதிே்பு - 205 ேடுக்னககள் பிற 
உள்ளூர் ேருத்துவேனனகளுக்கு� ்
்�ல்கின்றன.

உள்ளூர் ேக்களின் உடல்நலத் பதனவகனளே் 
பூரத்்தி ்�ய்தல்
வயதொனவரக்ள் ேற்றுே் தொை்த்தே்ேட்ட 
�மூகங்களிலிருந்து வருே் ேக்கள் மீதொன தொக்கே் 
என்னவொக இருக்குே்?

வயதொனவரக்ள் ேற்றுே் 
தொை்த்தே்ேட்ட 
�மூகங்களிலிருந்து வருே் 
ேக்களுக்கொன ேயணத்தின் 
மீது குனறவொன ஒட்டு்ேொத்த 
தொக்கே். 

வயதொனவரக்ளுக்கொன ேயணத்தின் 
மீது அதிக தொக்கே் ேற்றுே் 
தொை்த்தே்ேட்ட �மூகங்களிலிருந்து 
வருே் ேக்களுக்கொன ேயணத்தின் மீது 
குனறவொன தொக்கே். 

வயதொனவரக்ளுக்கொன 
ேயணத்தின் மீது குனறவொன 
தொக்கே் ேற்றுே் தொை்த்தே்ேட்ட 
�மூகங்களிலிருந்து வருே் 
ேக்களுக்கொன ேயணத்தின் மீது 
அதிக தொக்கே். 

NHS நீண்ட கொலத் திட்டத்துடன் ்ேொருத்தே் 
அது NHS நீண்டகொலத் திட்டத்துடன் ்ேொருந்துகிறதொ 
ேற்றுே் உடல்நல ேற்றுே் ேரொேரிே்பு� ்ப�னவகனள 
ஒன்றினணக்க ஆதரவளிக்கிறதொ?

அனனத்துத் ்தரிவுகளுே் NHS நீண்ட கொலத் திட்டத்னத ஒத்திருே்ேதொக இருக்குே்.

நிதி
ேருத்துவேனனக் கட்டிடங்களுக்கொன திட்டமிட்ட 
ஆயுட்கொலேொகிய 50 ஆண்டுகளில் கட்டுவதற்குே் 
நீண்டகொல நிதிே் ேலனனே் ்ேறுவதற்குே் NHS -க்கு 
பதனவயொன மூலதன� ்்�லவு என்னவொக இருக்குே்?

கட்டுவதற்கு அதிக ்�லவு ஆகுே்: £511 
மில்லியன். இது அதிகேொன புதிய 
கட்டிடங்கனளக் ்கொண்டுள்ளது, 
ஆனொல் தன் ேகுதியில் அதிக 
பநொயொளிகனளக் ்கொண்டிருே்ேதொல் 
இது வரி ்�லுத்துேவரக்ளுக்கு மிக� ்
சிறந்த ேலனளிே்ேதொக இருக்கிறது. 
ரொயல் ்ேரஸ்்டனுடன் இனணந்து 
அனேந்திருே்ேதொல் கூடுதலொன 
நன்னேகள் உள்ளன.

கட்டுவதற்கு குனறந்த ்�லபவ ஆகுே்: 
£430 மில்லியன். இது அதிக அளவிலொன 
புதுே்பிக்கே்ேட்ட கட்டிடங்கனளே் 
்ேற்றிருே்ேதொலுே் இந்தே் ேகுதியில் 
அதிகேொன பநொயொளிகனளே் 
்ேற்றிருே்ேதொலுே் இது வரி 
்�லுத்துேவரக்ளுக்கு நடுத்தர 
ேலனளிே்ேதொக இருக்கிறது.

கட்டுவதற்கு நடுத்தர ்�லவு ஆகுே்:  
£466 மில்லியன். கட்டிடத்தின் அளவு 
சிறிதொக இருே்ேதொல் இது இந்தே் 
ேகுதியில் குனறந்த எண்ணிக்னகயிலொன 
பநொயொளிகனளபய ்ேற்றிருக்கிறது. ேற்ற 
ேருத்துவேனனகளிடே் பதனவே்ேடுே் 
மிகே்்ேரிய முதலீட்னடயுே் இது 
்கொண்டிருே்ேதொல் இது வரி 
்�லுத்துபவொருக்கு மிகக் குனறந்த 
ேதிே்புக் ்கொண்டதொக இருக்கிறது.

9எங்களுடை் ்பசுங்கள்
ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 
்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர8 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பரோமரிப்னப 

்மம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர எங்களுடை் ்பசுங்கள்

முை்சமோழிவுகனள மதிப்பிடுவதை் 
ஒரு பகுதியோக அனவ உள்ளூரத்் 
்தனவகனளப் பூரத்்தி செய்வனத 
உறுதிசெய்வதை் சபோருடட்ு 
அவற்னற மதிப்பிட, மதிப்சபண் 
வழங்க மற்றும் தரநினலப்படுத்த 
எங்களுக்கு உதவ, எங்கள் 
முை்சமோழிவுகனள 
உருவோக்கும்்போது ஒவ்சவோரு 
நினலயிலும் 
குடியிருப்போளரக்ளிடமிருந்தும், 
்நோயோளிகள் மற்றும் 
பரோமரிப்போளரக்ளிடமிருந்தும் 
்கடட்றிந்த தகவல்கனள நோங்கள் 
பயை்படுத்தியிருக்கி்றோம்.  
(www.improvinghealthcaretogether. 
org.uk) எை்ற எங்கள் 
வனலத்தளத்தில் கினடக்கின்ற 
எங்களது கலந்தொபலொ�னன 
சுருக்க ஆவணத்தில் கூடுதல் 
தகவல்கனள நீங்கள் 
அறிந்து்கொள்ளலொே்.

சிறப்பு அவெரெ ்சிகிென்ெ 
மருத்துவமனைக்கோக எங்களுக்குப் 
பிடித்தமோை இடத்னதயும், நோங்கள் 
பயை்படுத்தும் வரை்முனறகனளயும் 
்தரந்்சதடுக்கும்்போது நோங்கள் 
எவ்வோறு மூை்று 
மருத்துவமனைகனளயும் 
ஒப்பீடு செய்்தோம் எை்பனத இந்த 
அடட்வனண கோண்பிக்கிறது. 
நோங்கள் விரும்பித் 
்தரந்்சதடுத்திருப்பது ெடட்ை் 
மருத்துவமனை எை்பனத நோங்கள் 
ஒப்புக்சகோள்கி்றோம்.

அனைத்துத் 
சதரிவுகளுக்கும், கோர ்
அல்லது நீல விளக்கு 
சபோருத்திய ஆம்புலை்ஸில் 
சிறப்பு அவெரெ ்சிகிென்ெ 
மருத்துவமனைனய 
வந்தனடய
சபரும்போலோை மக்கள் 
எடுத்துக்சகோள்ளும் 
்நரத்தில் எந்த மோற்றமும் 
இருக்கோது. கோர ்அல்லது நீல 
விளக்கு சபோருத்திய 
ஆம்புலை்ஸில் பயணிக்கும் 
99% -க்கு ்மற்படட் மக்கள் 30 
நிமிடங்களுக்குள் அந்த 
இடத்னதெ ்
செை்றனடவோரக்ள்.



உயரத்ரேொன ேொதுகொே்ேொன ேரொேரிே்னே 
வைங்குவதற்குே், சிறந்த ேணியொளரக்னள 
ஈரத்்துத் தக்கனவக்கவுே், உங்களுக்குே் உங்கள் 
அன்புக்குரியவரக்ளுக்குே் வருங்கொலத்தில் ேல 
தனலமுனறகளுக்கு சிறந்த கவனிே்னே 
வைங்கவுே் நொங்கள் விருே்புகிபறொே். 

நே் ேகுதியில் ேருத்துவேனன� ்ப�னவகள் 
வைங்கே்ேடுே் முனறனய நொங்கள் 
ேொற்றொவிட்டொல், தரமுே் ேொதுகொே்புே் 
பேொ�ேனடந்துவிடுே் என்ேது ்தளிவு. 
தயவு்�ய்து எங்களுடன் பேசுங்கள், பேலுே் இந்த 
முன்்ேொழிவுகள் ேற்றி நீங்கள் என்ன 
நினனக்கிறீரக்ள் என்ேனத எங்களிடே் 
்�ொல்லுங்கள். 

உங்கள் கருத்துக்கனளக் கவனமுடன் 
பகட்கிபறொே்.
உங்கள் கருத்னத� ்்�ொல்வதற்குே் ேல வழிகள் உள்ளன.

இந்த ஆவணத்தின் இறுதியில் அல்லது எங்கள் வனலத்தளத்தில் ்கொடுக்கே்ேட்டுள்ள 
பகள்வித்தொனள (www.improvinghealthcaretogether.org.uk) நிரே்ேவுே்.

உங்கள் கருத்துக்கனள எங்களுக்கு� ்்�ொல்ல எங்களது உள்ளூர் கருத்துக் பகட்பு நிகை்�ச்ிக்கு 
வொருங்கள். 

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk என்ற முகவரிக்கு எங்களுக்கு மின்னஞ்�ல் அனுே்ேவுே்.

ட்விட்டரில் (@IHTogether) எங்களுக்கு� ்்�ய்தி அனுே்ேவுே் அல்லது எங்களது ஃபேஸ்புக் 
ேக்கத்னதே் ேொரன்வயிடவுே் (@ImprovingHealthcareTogether).

Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL என்ற முகவரியில் எங்களுக்கு எழுதுங்கள்

02038 800 271 என்ற எண்ணில்எங்கனள அனைக்கவுே்.

07500 063191 என்ற எண்ணில் எங்களுக்கு குறுஞ்்�ய்தி அனுே்ேவுே்.

கலந்தொபலொ�னனே் பின்னூட்டத்னத 
நிரவ்கிக்க ஒே்பீனியன் ரிஸர�் ்
�ரவ்ீ�ஸ் (ORS) என்ற சுயொதீன 
ஆரொய்�ச்ி நிறுவனத்னத நொங்கள் 
நியமித்துள்பளொே். ORS சுயொதீனேொன 
கலந்தொபலொ�னன அறிக்னகனய 
வைங்குே், அபத பநரே் 
தனிநேரக்ளிடமிருந்து நொங்கள் 
்ேறுே் பின்னூட்டே் 
்ேயரனடயொளமின்றி இருக்குே் 
என்ேனதயுே் அது உறுதி்�ய்யுே். 
நிறுவனங்களொல் அல்லது 
அதிகொரே்பூரவ்த் தகுதியில் 

்�யல்ேடுே் ேக்களொல் வைங்கே்ேடுே் 
கருத்துக்கள் முழுனேயொக 
்வளியிடே்ேடுே். ORS ஆனது இந்தக் 
கலந்தொபலொ�னனயில் நீங்கள் 
வைங்குே் எந்தத் தகவனலயுே் 
�மீேத்திய தரவுே் ேொதுகொே்பு 
ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்க 
்�யலொக்கே் ்�ய்யுே். 

 உங்கள் தகவல்கனள ORS இந்தக் 
கலந்தொபலொ�னனக்கொக ேட்டுபே 
ேயன்ேடுத்துே். ஏபதனுே் முடிவுகள் 
இறுதி ்�ய்யே்ேட்ட பிறகு உங்கனள 

அனடயொளே் கொட்டக்கூடிய 
தனிே்ேட்ட தகவல்கள் எனதயுே்
ஒரு ஆண்டுக்குே் பிறகு அவரக்ள் 
னவத்திருக்க ேொட்டொரக்ள். கூடுதல் 
தகவல்கனள அறிந்து்கொள்ள,
www. improvinghealthcare
together.org.uk என்ற 
இனணயதளத்துக்கு� ்்�ன்று
பதடல் ்ேட்டியில்
‘கலந்தொபலொ�னன தனியுரினே 
அறிவிே்பு’ அல்லது
www.ors.org.uk/privacy என தட்ட�ச்ு 
்�ய்யவுே்.



ஒன்றிணைந்து 
உடல்நலப் 

பராமரிப்ணப 
மமம்படுத்துதல்

2020 முதல்  
2030 வணர

இது NHS சர்மர டவுன்ஸ் மருத்துவ ஆணையக் குழு, NHS சட்டன் மருத்துவ ஆணையக் குழு மற்றும் NHS மமர்டன் 
மருத்துவ ஆணையக் குழு ஆகியவற்றால் நடத்தப்படும் ஒரு முணறயான மபாதுக் கலந்தாமலாசணன ஆகும். 

இது 2020 ஜனவரி 8 முதல் ஏப்ரல் 1 வணர நணடமபற இருக்கிறது.
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எப்சம் மற்றும் சசயிண்ட் செலியர் மருத்துவமனைகளில் முதலீடு சசய்வதற்கும் எப்சம், சசயிண்ட் 
செலியர் அல்லது சட்டை் மருத்துவமனையில் அனமயவுள்ள ஒரு சிறப்பு அவசரச ்சிகிசன்ச 

மருத்துவமனைனயக் கட்டுவதற்குமாை எங்கள் முை்சமாழிவு.  

கலந்தாலலாசனைக்காை 
லகள்வித்தாள்

எங்களுடை் லபசுங்கள் - உங்கள் 
கருத்துக்கனளக் கவைமுடை் லகட்கிலறாம்

உங்கள் லகள்வித்தானள அனுப்ப லவண்டிய 
முகவரி:

FREEPOST
Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,  

PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

கலந்தாலலாசனைக்காை கனடசித் லததி  
1 ஏப்ரல் 2020, புதை்கிழனம.

லகள்வித்தானளத் தைியாகக் 
கிழிக்கவும்

40mm



தற�்போததய மருத�துவமதைகளில�  உள�ள பபரும� போலோை ்ேதவகதள புதுப�பிக�கப�பட�ட 
கட�டிடங� களுக�கு மோற�றுவதும� , மிகவும�  உடல� நிதல ேரியில� லோமல�  வரும�  ்நோயோளிகள�, சிறப�பு 
வல� லுநர�களிை�  பரோமரிப�பு ்ததவப�படுபவர�கள�, மருத�துவமதையில�  நதடபபறும�  பிரேவங� கள�  ஆகிய 
அதைத�துக� கவைிப�புகளும�  அதிநவீை சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதையில�  ஒ்ர இடத�தில�  
கிதடக�கும�  விதமோக ஆறு முக�கியே� ்ேதவகதள ஒை� றிதைப�பதும�  எங� கள�  முை� பமோழிவு ஆகும� .

கீ்ே உள�ள அட�டவதையில� , ேர�்ர டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  வசிக�கும�  நபர�களுக�கு 
இந�த முை� பமோழிவு எந�த அளவுக�கு நை� தமயளிப�பதோக அல� லது ்மோேமோைதோக இருக�கும�  எை நீங� கள�  
கருதுகிறீர�கள�  எைே� பேோல� வதற�கு தயவுபேய� து ஒரு பபட�டிதய டிக� பேய� யவும� .

உங� கள�  பதிலுக�கோை கோரைங� கதள கீ்ே உள�ள இடத�தில�  குறிப�பிடவும� .

Q1
எங� களது பரோமரிப�பு மோதிரி (அல� லது ்வதல 
பேய� வதற�கோை புதிய வழி)

கலந�தோ்லோேதைக�கோை 
்கள�விகள�

இது மிக ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை தீர�வும�  
அல� ல நல� ல தீர�வும�  
அல� ல

இது நல� ல தீர�வு இது மிக நல� ல தீர�வு

கலந்தாலலாசனைக் 
லகள்வித்தாளுக்காை பதில்கனளயும், 
பிற கலந்தாலலாசனைப் 
பிை்னூடட்த்னதயும் நிரவ்கிக்க 
ஒப்பீைியை் ரிஸரச் ்சரவ்ீசஸ் (ORS) 
எை்ற சுயாதீை ஆராய்சச்ி 
நிறுவைத்னத நாங்கள் 
நியமித்துள்லளாம். ORS சுயாதீைமாை 
கலந்தாலலாசனை அறிக்னகனய 
வழங்கும், அலத லநரம் 
தைிநபரக்ளிடமிருந்து நாங்கள் பபறும் 
பிை்னூடட்ம் பபயரனடயாளமிை்றி 
இருக்கும் எை்பனதயும் அது 
உறுதிபசய்யும். நிறுவைங்களால் 

அல்லது அதிகாரப்பூரவ்த் தகுதியில் 
பசயல்படும் மக்களால் வழங்கப்படும் 
கருத்துக்கள் முழுனமயாக 
பவளியிடப்படும். 

லகள்வித்தாளில் உள்ள அனைத்துக் 
லகள்விகளும் விருப்பம் 
சாரந்்தனவயாகும். ORS ஆைது இந்தக் 
கலந்தாலலாசனையில் நீங்கள் 
வழங்கும் எந்தத் தகவனலயும் 
சமீபத்திய தரவுப் பாதுகாப்பு 
ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்க 
பசயலாக்கம் பசய்யும். உங்கள் 
தகவல்கனள ORS இந்தக் 

கலந்தாலலாசனைக்காக மடட்ுலம 
பயை்படுத்தும். ஏதாவது முடிவுகள் 
இறுதி பசய்யப்படட் பிறகு உங்கனள 
அனடயாளம் காடட்க்கூடிய தைிப்படட் 
தகவல்கள் எனதயும் ஒரு ஆண்டுக்குப் 
பிறகு அவரக்ள் னவத்திருக்க 
மாடட்ாரக்ள்.

கூடுதல் தகவல்களுக்கு  
www.improvinghealthcaretogether.org.uk - 
க�குே� பேை� று ்தடல�  பபட�டியில�  
கலந�தோ்லோேதை தைியுரிதம 
அறிவிப�பு (‘consultation privacy notice’) 
அல்லது www.ors.org.uk/privacy எை 
தட�டே�சு பேய� யவும� .

3கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர



கீ்ே உள�ள அட�டவதையில� , ேர�்ர டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  
வசிக�கும�  நபர�களுக�கு ேட�டை�  மருத�துவமதையில�  புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே 
மருத�துவமதைதயக� கட�டுவது எந�த அளவுக�கு நை� தமயளிப�பதோக அல� லது 
்மோேமோைதோக இருக�கும�  எை நீங� கள�  கருதுகிறீர�கள�  எைே� பேோல� வதற�கு தயவுபேய� து 
ஒரு பபட�டிதய டிக� பேய� யவும� .

உங� கள�  பதிலுக�கோை கோரைங� கதள கீ்ே உள�ள இடத�தில�  குறிப�பிடவும� .

Q2a  
எங� களது விருப�பமோை இடமோக ேட�டை�  மருத�துவமதை

இது மிக ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை தீர�வும�  
அல� ல நல� ல தீர�வும�  
அல� ல

இது நல� ல தீர�வு இது மிக நல� ல தீர�வு

Q2 
சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதை 
அதமயும�  இடம�

5கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர4 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

Q2b  
புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதைக�கோை 
இடமோக பேயிை� ட� பெலியர� மருத�துவமதை

இது மிக ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை தீர�வும�  
அல� ல நல� ல தீர�வும�  
அல� ல

இது நல� ல தீர�வு இது மிக நல� ல தீர�வு

கீ்ே உள�ள அட�டவதையில� , ேர�்ர டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  
வசிக�கும�  நபர�களுக�கு பேயிை� ட� பெலியர� மருத�துவமதையில�  புதிய சிறப�பு 
அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதைதயக� கட�டுவது எந�த அளவுக�கு 
நை� தமயளிப�பதோக அல� லது ்மோேமோைதோக இருக�கும�  எை நீங� கள�  கருதுகிறீர�கள�  
எைே� பேோல� வதற�கு தயவுபேய� து ஒரு பபட�டிதய டிக� பேய� யவும� .

உங� கள�  பதிலுக�கோை கோரைங� கதள கீ்ே உள�ள இடத�தில�  குறிப�பிடவும� .



கீ்ே உள�ள அட�டவதையில� , ேர�்ர டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  
வசிக�கும�  நபர�களுக�கு ேட�டை�  மருத�துவமதையில�  புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே 
மருத�துவமதைதயக� கட�டுவது எந�த அளவுக�கு நை� தமயளிப�பதோக அல� லது 
்மோேமோைதோக இருக�கும�  எை நீங� கள�  கருதுகிறீர�கள�  எைே� பேோல� வதற�கு தயவுபேய� து 
ஒரு பபட�டிதய டிக� பேய� யவும� .

உங� கள�  பதிலுக�கோை கோரைங� கதள கீ்ே உள�ள இடத�தில�  குறிப�பிடவும� .

Q2a  
எங� களது விருப�பமோை இடமோக ேட�டை�  மருத�துவமதை

இது மிக ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை தீர�வும�  
அல� ல நல� ல தீர�வும�  
அல� ல

இது நல� ல தீர�வு இது மிக நல� ல தீர�வு

Q2 
சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதை 
அதமயும�  இடம�

5கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர4 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

Q2b  
புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதைக�கோை 
இடமோக பேயிை� ட� பெலியர� மருத�துவமதை

இது மிக ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை தீர�வும�  
அல� ல நல� ல தீர�வும�  
அல� ல

இது நல� ல தீர�வு இது மிக நல� ல தீர�வு

கீ்ே உள�ள அட�டவதையில� , ேர�்ர டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  
வசிக�கும�  நபர�களுக�கு பேயிை� ட� பெலியர� மருத�துவமதையில�  புதிய சிறப�பு 
அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதைதயக� கட�டுவது எந�த அளவுக�கு 
நை� தமயளிப�பதோக அல� லது ்மோேமோைதோக இருக�கும�  எை நீங� கள�  கருதுகிறீர�கள�  
எைே� பேோல� வதற�கு தயவுபேய� து ஒரு பபட�டிதய டிக� பேய� யவும� .

உங� கள�  பதிலுக�கோை கோரைங� கதள கீ்ே உள�ள இடத�தில�  குறிப�பிடவும� .



Q2c  
புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதைக�கோை 
இடமோக எப�ேம�  மருத�துவமதை

7கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர6 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

மூை� று விருப�பத�பதரிவுகளில�  ஏதோவது ஒை� றுக�கு புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே 
மருத�துவமதைக�கோை ்போக�குவரத�து மற�றும�  பயைத�தத எது ்மம� படுத�தும�? 

அந்த இடம் எப�ேம�  மருத�துவமதையோக இருந�திருந�தோல� ?

 அந்த இடம் பேயிை� ட� பெலியர� மருத�துவமதையோக இருந�திருந�தோல� ?

 அந்த இடம் ேட�டை�  மருத�துவமதையோக இருந�திருந�தோல� ?

Q3
்போக�குவரத�து மற�றும�  பயைத�தத 
்மம� படுத�த எது உதவும�?

இது மிக ்மோேமோை 

தீர�வு

இது ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை தீர�வும�  
அல� ல நல� ல தீர�வும�  
அல� ல

இது நல� ல தீர�வு இது மிக நல� ல தீர�வு

கீ்ே உள�ள அட�டவதையில� , ேர�்ர டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  
வசிக�கும�  நபர�களுக�கு எப�ேம�  மருத�துவமதையில�  புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே 
மருத�துவமதைதயக� கட�டுவது எந�த அளவுக�கு நை� தமயளிப�பதோக அல� லது 
்மோேமோைதோக இருக�கும�  எை நீங� கள�  கருதுகிறீர�கள�  எைே� பேோல� வதற�கு 
தயவுபேய� து ஒரு பபட�டிதய டிக� பேய� யவும� .

உங� கள�  பதிலுக�கோை கோரைங� கதள கீ்ே உள�ள இடத�தில�  குறிப�பிடவும� .



Q2c  
புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே மருத�துவமதைக�கோை 
இடமோக எப�ேம�  மருத�துவமதை

7கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர6 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

மூை� று விருப�பத�பதரிவுகளில�  ஏதோவது ஒை� றுக�கு புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே 
மருத�துவமதைக�கோை ்போக�குவரத�து மற�றும�  பயைத�தத எது ்மம� படுத�தும�? 

அந்த இடம் எப�ேம�  மருத�துவமதையோக இருந�திருந�தோல� ?

 அந்த இடம் பேயிை� ட� பெலியர� மருத�துவமதையோக இருந�திருந�தோல� ?

 அந்த இடம் ேட�டை�  மருத�துவமதையோக இருந�திருந�தோல� ?

Q3
்போக�குவரத�து மற�றும�  பயைத�தத 
்மம� படுத�த எது உதவும�?

இது மிக ்மோேமோை 

தீர�வு

இது ்மோேமோை 
தீர�வு

இது ்மோேமோை தீர�வும�  
அல� ல நல� ல தீர�வும�  
அல� ல

இது நல� ல தீர�வு இது மிக நல� ல தீர�வு

கீ்ே உள�ள அட�டவதையில� , ேர�்ர டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  
வசிக�கும�  நபர�களுக�கு எப�ேம�  மருத�துவமதையில�  புதிய சிறப�பு அவேரே� சிகிே�தே 
மருத�துவமதைதயக� கட�டுவது எந�த அளவுக�கு நை� தமயளிப�பதோக அல� லது 
்மோேமோைதோக இருக�கும�  எை நீங� கள�  கருதுகிறீர�கள�  எைே� பேோல� வதற�கு 
தயவுபேய� து ஒரு பபட�டிதய டிக� பேய� யவும� .

உங� கள�  பதிலுக�கோை கோரைங� கதள கீ்ே உள�ள இடத�தில�  குறிப�பிடவும� .



எங� களிை�  ஏ்தனும�  முை� பமோழிவுகள�  உங� கதள, உங� கள�  குடும� பத�தத அல� லது 
உங� களுக�குத� பதரிந�த மற�ற நபர�கதள ்நர�மதறயோக்வோ அல� லது எதிர�மதறயோக்வோ 
போதிக�கும�  எை நீங� கள�  கருதிைோல� , நீங� கள�  ஏை�  அவ� வோறு நிதைக�கிறீர�கள�  எை� பதத 
தயவுபேய� து கீ்ே பகோடுக�கப�பட�டுள�ள இடத�தில�  பதரியப�படுத�தவும� .

Q4
எங� கள�  முை� பமோழிவுகள�  உங� கதளயும�  
உங� கள�  குடும� பத�ததயும�  எவ� வோறு போதிக�கும�?

9கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர8 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

ேர�ரி டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  வசிக�கும�  மக�களுக�கோை சிறப�பு அவேரே� 
சிகிே�தே மருத�துவமதைக�கோை சிறந�த பதரிதவத� தீர�மோைிக�கும� ்போது ்வறு 
எவற�தறபயல� லோம�  நோங� கள�  கருத�தில�  பகோள�ள்வை� டும�  எை� பதத எங� களுக�குே� பேோல� ல 
கீ்ே உள�ள இடத�ததப� பயை� படுத�தவும� .

Q5
்வறு எதத நோங� கள�  கருத�தில�  
பகோள�ள்வை� டும�?



எங� களிை�  ஏ்தனும�  முை� பமோழிவுகள�  உங� கதள, உங� கள�  குடும� பத�தத அல� லது 
உங� களுக�குத� பதரிந�த மற�ற நபர�கதள ்நர�மதறயோக்வோ அல� லது எதிர�மதறயோக்வோ 
போதிக�கும�  எை நீங� கள�  கருதிைோல� , நீங� கள�  ஏை�  அவ� வோறு நிதைக�கிறீர�கள�  எை� பதத 
தயவுபேய� து கீ்ே பகோடுக�கப�பட�டுள�ள இடத�தில�  பதரியப�படுத�தவும� .

Q4
எங� கள�  முை� பமோழிவுகள�  உங� கதளயும�  
உங� கள�  குடும� பத�ததயும�  எவ� வோறு போதிக�கும�?

9கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர8 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

ேர�ரி டவுை� ஸ� , ேட�டை�  மற�றும�  பமர�டை�  பகுதியில�  வசிக�கும�  மக�களுக�கோை சிறப�பு அவேரே� 
சிகிே�தே மருத�துவமதைக�கோை சிறந�த பதரிதவத� தீர�மோைிக�கும� ்போது ்வறு 
எவற�தறபயல� லோம�  நோங� கள�  கருத�தில�  பகோள�ள்வை� டும�  எை� பதத எங� களுக�குே� பேோல� ல 
கீ்ே உள�ள இடத�ததப� பயை� படுத�தவும� .

Q5
்வறு எதத நோங� கள�  கருத�தில�  
பகோள�ள்வை� டும�?



நை� றி 
உங� கள�  கை� ்ைோட�டங� கதள எங� களுக�குத� பதரிவிக�க ்நரம�  எடுத�துக�பகோை� டதற�கு நை� றி. 
கலந�தோ்லோேதை 8 ஜைவரி 2020 முதல�  1 ஏப�ரல�  2020 வதர நதடபபறும�  உங� கள�  கை� ்ைோட�டங� கள�  
ஒப�பீைியை�  ரிஸர�ே� ேர�வீேஸ�  (ORS) எை� ற சுயோதீை ஆரோய� ே�சி நிறுவைத�தோல�  ்ேகரிக�கப�பட�டு, இறுதி 
முடிவு எடுப�பதற�கோக NHS குழுவிற�கு அனுப�பப�படுகிை� றை.

இந�தே� பேயல� முதற பற�றிய கூடுதல�  தகவல� களுக�கு அல� லது இந�தத� திட�டம�  பற�றிய புதுப�பிப�புகதளப� 
பபற பதிவு பேய� வதற�கு தயவுபேய� து hello@improvinghealthcaretogether.org.uk எை� ற முகவரிக�கு 
எங� களுக�கு மிை� ைஞ� ேல�  அனுப�பவும�  அல� லது 02038 800 271 எை� ற எை� ைில�  எங� கதள அதேக�கவும�  
அல� லது 07500 063191 எை� ற எை� ணுக�கு குறுஞ� பேய� தி அனுப�பவும� .

Q6
நோங� கள�  கருத�தில�  பகோள�ள்வை� டிய ்வறு 
ஏ்தனும�  தீர�வுகள�  உங� களிடம�  உள�ளதோ?

11கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர10 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

உங� கதளப� பற�றி 
்மலும�  சில விவரங� கள�

1 பிை� வருபவர�களில�  யோருக�கு நீங� கள�  பதிலளிக�கிறீர�கள�

தயவுபேய� து பபோருந�தக�கூடியவற�தற டிக� பேய� யவும� .

 ஒரு தைிப்படட் குடியிருப்பாளர ்

 ஒரு பராமரிப்பாளர்

 16 வயதுக்குடப்டட் குழந்னதயிை் பபற்லறார ்அல்லது பாதுகாவலர்

 NHS பணியாளர ்உறுப்பிைர ்

 ஒரு நிறுவைத்திை் பிரதிநிதி – தயவுபசய்து உங்கள் நிறுவைத்திை் பபயனரக் குறிப்பிடவும்

பிை்ைர ்லகள்வி 12 க்குச ்பசல்லவும்.....................................................................................................................................................................................................

 மற்றனவ - தயவுபசய்து குறிப்பிடவும் .......................................................................................................................................................................................

நீங� கள�  எந�தப� பகுதியில�  வசிக�கிறீர�கள�?

தயவுபேய� து பிை� வரும�  பதரிவுகளில�  ஒை� தறத� ்தர�ந�பதடுக�கவும�

 சரல்ர டவுை்ஸ்

 சடட்ை்

 பமரட்ை்

 பிற பகுதி

 பசால்ல விருப்பமில்னல

பை்முகத்தை்னமயிை் நை்னமகனள நாங்கள் 
அறிந்துபகாண்டு ஊக்குவிக்கிலறாம் மற்றும், 
ஒருவருனடய வயது, இயலானம, பாலியல், பாலிைம், 
திருமணம் மற்றும் சமுதாயக் கூடட்ாண்னம நினல, 
கரப்்பம் மற்றும் தாய்னம, இைம், மதம் அல்லது 
நம்பிக்னக அல்லது பாலுணரவ்ு எதுவாக இருந்தாலும், 
அனைவனரயும் கண்ணியத்துடனும் 
மரியானதயுடனும் நடத்த நாங்கள் 
கடனமப்படட்ுள்லளாம். எங்கள் லசனவகள் நாங்கள் 
லசனவ புரியும் மக்களுக்காக 
வடிவனமக்கப்படட்ுள்ளனத உறுதிபசய்ய, கீலழ உள்ள 

சிறு கண்காணிப்பு பிரினவ நீங்கள் பூரத்்தி பசய்ய 
லவண்டுபமை நாங்கள் விரும்புகிலறாம். நாங்களும் ORS -ம் 
இந்தக் கலந்தாலலாசனைக்காக மடட்ுலம உங்கள் 
தகவல்கனளப் பயை்படுத்துலவாம். ஏதாவது முடிவுகள் 
இறுதி பசய்யப்படட் பிறகு உங்கனள அனடயாளம் 
காடட்க்கூடிய தைிப்படட் தகவல்கள் எனதயும் ஒரு 
ஆண்டுக்குப் பிறகு நாங்கள் னவத்திருக்க மாடல்டாம். 
யுலக-வுக்குள் பபாருந்தக்கூடிய தரவுப் பாதுகாப்புச ்
சடட்ங்கள் அனைத்னதயும் நாங்கள் கனடப்பிடிக்கிலறாம், 
இதில் ஐலராப்பிய பபாது தரவுப் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுனற 
(GDPR) மற்றும் யுலக-யிை் சடட்ங்கள் உள்ளடங்கும்.

2

உங� கள�  போலிைம�  எை� ை?

 ஆண் பபண்  மற்றவர ் பசால்ல விருப்பமில்னல

4

்ம்ல கோை� பித�துள�ள உங� கள�  போலிைம�  நீங� கள�  பிறந�த்போது இருந�த போலிைமோ?

 ஆம்  இல்னல  பசால்ல விருப்பமில்னல

5

உங� கள�  வயது எை� ை?

 18 க்குக் கீழ் 18-24  25-34  35-44  45-54

 55-64  65-74  75 அல்லது அதற்கு லமல் பசால்ல விருப்பமில்னல
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நை� றி 
உங� கள�  கை� ்ைோட�டங� கதள எங� களுக�குத� பதரிவிக�க ்நரம�  எடுத�துக�பகோை� டதற�கு நை� றி. 
கலந�தோ்லோேதை 8 ஜைவரி 2020 முதல�  1 ஏப�ரல�  2020 வதர நதடபபறும�  உங� கள�  கை� ்ைோட�டங� கள�  
ஒப�பீைியை�  ரிஸர�ே� ேர�வீேஸ�  (ORS) எை� ற சுயோதீை ஆரோய� ே�சி நிறுவைத�தோல�  ்ேகரிக�கப�பட�டு, இறுதி 
முடிவு எடுப�பதற�கோக NHS குழுவிற�கு அனுப�பப�படுகிை� றை.

இந�தே� பேயல� முதற பற�றிய கூடுதல�  தகவல� களுக�கு அல� லது இந�தத� திட�டம�  பற�றிய புதுப�பிப�புகதளப� 
பபற பதிவு பேய� வதற�கு தயவுபேய� து hello@improvinghealthcaretogether.org.uk எை� ற முகவரிக�கு 
எங� களுக�கு மிை� ைஞ� ேல�  அனுப�பவும�  அல� லது 02038 800 271 எை� ற எை� ைில�  எங� கதள அதேக�கவும�  
அல� லது 07500 063191 எை� ற எை� ணுக�கு குறுஞ� பேய� தி அனுப�பவும� .

Q6
நோங� கள�  கருத�தில�  பகோள�ள்வை� டிய ்வறு 
ஏ்தனும�  தீர�வுகள�  உங� களிடம�  உள�ளதோ?

11கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர10 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

உங� கதளப� பற�றி 
்மலும�  சில விவரங� கள�

1 பிை� வருபவர�களில�  யோருக�கு நீங� கள�  பதிலளிக�கிறீர�கள�

தயவுபேய� து பபோருந�தக�கூடியவற�தற டிக� பேய� யவும� .

 ஒரு தைிப்படட் குடியிருப்பாளர ்

 ஒரு பராமரிப்பாளர்

 16 வயதுக்குடப்டட் குழந்னதயிை் பபற்லறார ்அல்லது பாதுகாவலர்

 NHS பணியாளர ்உறுப்பிைர ்

 ஒரு நிறுவைத்திை் பிரதிநிதி – தயவுபசய்து உங்கள் நிறுவைத்திை் பபயனரக் குறிப்பிடவும்

பிை்ைர ்லகள்வி 12 க்குச ்பசல்லவும்.....................................................................................................................................................................................................

 மற்றனவ - தயவுபசய்து குறிப்பிடவும் .......................................................................................................................................................................................

நீங� கள�  எந�தப� பகுதியில�  வசிக�கிறீர�கள�?

தயவுபேய� து பிை� வரும�  பதரிவுகளில�  ஒை� தறத� ்தர�ந�பதடுக�கவும�

 சரல்ர டவுை்ஸ்

 சடட்ை்

 பமரட்ை்

 பிற பகுதி

 பசால்ல விருப்பமில்னல

பை்முகத்தை்னமயிை் நை்னமகனள நாங்கள் 
அறிந்துபகாண்டு ஊக்குவிக்கிலறாம் மற்றும், 
ஒருவருனடய வயது, இயலானம, பாலியல், பாலிைம், 
திருமணம் மற்றும் சமுதாயக் கூடட்ாண்னம நினல, 
கரப்்பம் மற்றும் தாய்னம, இைம், மதம் அல்லது 
நம்பிக்னக அல்லது பாலுணரவ்ு எதுவாக இருந்தாலும், 
அனைவனரயும் கண்ணியத்துடனும் 
மரியானதயுடனும் நடத்த நாங்கள் 
கடனமப்படட்ுள்லளாம். எங்கள் லசனவகள் நாங்கள் 
லசனவ புரியும் மக்களுக்காக 
வடிவனமக்கப்படட்ுள்ளனத உறுதிபசய்ய, கீலழ உள்ள 

சிறு கண்காணிப்பு பிரினவ நீங்கள் பூரத்்தி பசய்ய 
லவண்டுபமை நாங்கள் விரும்புகிலறாம். நாங்களும் ORS -ம் 
இந்தக் கலந்தாலலாசனைக்காக மடட்ுலம உங்கள் 
தகவல்கனளப் பயை்படுத்துலவாம். ஏதாவது முடிவுகள் 
இறுதி பசய்யப்படட் பிறகு உங்கனள அனடயாளம் 
காடட்க்கூடிய தைிப்படட் தகவல்கள் எனதயும் ஒரு 
ஆண்டுக்குப் பிறகு நாங்கள் னவத்திருக்க மாடல்டாம். 
யுலக-வுக்குள் பபாருந்தக்கூடிய தரவுப் பாதுகாப்புச ்
சடட்ங்கள் அனைத்னதயும் நாங்கள் கனடப்பிடிக்கிலறாம், 
இதில் ஐலராப்பிய பபாது தரவுப் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுனற 
(GDPR) மற்றும் யுலக-யிை் சடட்ங்கள் உள்ளடங்கும்.

2

உங� கள�  போலிைம�  எை� ை?

 ஆண் பபண்  மற்றவர ் பசால்ல விருப்பமில்னல

4

்ம்ல கோை� பித�துள�ள உங� கள�  போலிைம�  நீங� கள�  பிறந�த்போது இருந�த போலிைமோ?

 ஆம்  இல்னல  பசால்ல விருப்பமில்னல

5

உங� கள�  வயது எை� ை?

 18 க்குக் கீழ் 18-24  25-34  35-44  45-54

 55-64  65-74  75 அல்லது அதற்கு லமல் பசால்ல விருப்பமில்னல

3



13கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர12 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

நீங� கள�  தற�்போது கர�ப�பமோக இருக�கிறீர�களோ அல� லது கடந�த ஒரு ஆை� டுக�குள�  உங� களுக�கு 
குேந�தத பிறந�திருக�கிறதோ?

 ஆம்  இல்னல  பபாருந்தாது  பசால்ல விருப்பமில்னல  

6

்கள�வி 7-க�கு நீங� கள�  ஆம�  எைப� பதிலளித�திருந�தோல� , தயவுபேய� து அது ேம� பந�தமோை உங� களுதடய 
உடற�குதறபோடு, நீை� ட கோல ்நோய�  அல� லது உடல� நல நிதலதம எை� ை எை� பததே� பேோல� லவும� .

  நீண்ட கால லநாய் அல்லது உடல்நல நினலனம (உதாரணமாக, புற்றுலநாய், பெசஐ்வி, நீரிழிவு லநாய், நாள்படட் 
இதய லநாய் அல்லது வலிப்பு லநாய்) 

 ஒரு மைநலப் பிரசச்னை (உதாரணமாக, மை அழுத்தம், மூனளக் லகாளாறு அல்லது மைக் கலக்கம்)

  உடல் சாரந்்த லகாளாறு அல்லது நகரவ்தில் பிரசச்னை (உதாரணமாக, உங்கள் னககனளப் பயை்படுத்துவதில் 
சிரமம் அல்லது ஒரு சக்கர நாற்காலி அல்லது ஊை்றுலகால் லதனவப்படுகிறது)

  சமூக அல்லது தகவல்பதாடரப்ு சிரமம் (உதாரணமாக, லபசச்ு மற்றும் பமாழிப் பிரசச்னை, அல்லது 
ஆஸ்பபரக்ரஸ்் லநாய்க்குறி அல்லது மற்ற ஆடட்ிச ஸ்பபக்டர்ம் லகாளாறுகள்)

 குறிப்பிடட்ுச ்பசால்லக்கூடிய கற்றல் சிரமம் (உதாரணமாக, டிஸ்பலக்சியா, டிஸ்பிராக்சியா அல்லது ADHD)

 பாரன்வயற்றவராக அல்லது ஓரளவு பாரன்வ பகாண்டவராக இருப்பது

 காது லகளாதவராக அல்லது பகுதியளவு காது லகளாதவராக இருப்பது

 லமலல குறிப்பிடப்படட்ாத ஒரு உடற்குனறபாடு, உடல்நல நினலனம, கற்றல் சிரமம் அல்லது கற்றல் லவறுபாடு

 பசால்ல விருப்பமில்னல

8

உங� களுக�கு உடற�குதறபோடு, நீை� ட கோல ்நோய�  அல� லது உடல� நல நிதலதம 
இருக�கிறதோ?

 ஆம்  இல்னல  பசால்ல விருப்பமில்னல  

7

எந�த இை அல� லது இைக�குழு பிை� ைைி உங� கதளே� சிறப�போக விவரிக�கிறது?

 அராப்

 ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் பங்களாலதஷி ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் சீைர்

 ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் இந்தியர ் ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் பாகிஸ்தாைி

 ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் மற்றவர ்

 கருப்பர ்/ பிரிடட்ிஷ் கருப்பர:் ஆப்பிரிக்க  கருப்பர ்/ பிரிடட்ிஷ் கருப்பர:் கரீபியர்

 கருப்பர ்/ பிரிடட்ிஷ் கருப்பர:் மற்றவர ்

 கலப்பு இைத்தவர:் கருப்பர ்மற்றும் பவள்னளயர ் கலப்பு இைத்தவர:் ஆசியர ்மற்றும் பவள்னளயர ்

 கலப்பு இைத்தவர:் கருப்பர ்மற்றும் ஆசியர ் கலப்பு இைத்தவர:் மற்றவர்

 பயணி: ஜிப்ஸி அல்லது லராமப் பயணி பயணி: ஐரிஷ்

 பவள்னளயர:் பிரிடட்ிஷ் பவள்னளயர:் ஐரிஷ் பவள்னளயர:் ஐலராப்பியர்

 லவபறாரு பாலிை அல்லது இைக்குழு பிை்ைணீ, தயவுபசய்து குறிப்பிடவும் ...............................

 பசால்ல விருப்பமில்னல

9

உங்கள் அஞ்சல் குறியீடன்ட நீங்கள் எங்களுக்குக் பகாடுப்பது கடட்ாயமில்னல, ஆைால் நீங்கள் அனதச ்
பசய்தால் அது சரல்ர டவுை்ஸ், சடட்ை் மற்றும் பமரட்ை் பகுதியில் உள்ள அனைத்து மக்கனளயும் நாங்கள் 
பசை்றனடவனத உறுதி பசய்ய எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். லமலும் அது, இந்தக் லகள்வித்தாளில் 
உள்ள பதில்களிை் பிரலதச லவறுபாடுகனளப் புரிந்துபகாள்ளவும் அது எங்களுக்கு உதவும்.

உங� கள�  முழுதமயோை அஞ� ேல�  குறியீடு எை� ை? 12

உங� கள�  மதம�  எது?

 புத்த மதம் கிறித்துவ மதம்  இந்து யூதர ் முஸ்லிம்

 சீக்கியர ் பிற மதம்  எந்த மதமும் இல்னல பசால்ல விருப்பமில்னல 

பிை� வரும�  பேோற�களில�  எது உங� கள�  போலியல�  உைர�தவ சிறப�போகக� குறிப�பிடுகிறது?

 பாலியல் உணரவ்ற்றவர ் இருபாலிை நாடட்முள்ளவர ் லக அல்லது பலஸ்பியை்

  ஓரிைசல்சரக்்னகயாளர ்அல்லது ஸ்டப்ரயிட ் மற்றவர ் பசால்ல விருப்பமில்னல 

10

11

உங� கள�  கருத�ததே� பேோல� வதற�குப� பல வழிகள�  உள�ளை. 

இந�தக� கோகிதக� ்கள�வித�தோதள Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,  
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL எை� ற முகவரிக�குத� திருப�பி அனுப�பவும�

உங� கள�  கருத�துக�கதள எங� களுக�குே� பேோல� ல எங� களது உள�ளூர� கருத�துக� ்கட�பு நிகே�ே�சிக�கு வோருங� கள�. 

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk. எை்ற முகவரிக்கு எங� களுக�கு மிை� ைஞ� ேல�  அனுப�பவும� .

ட�விட�டரில�  (@IHTogether) எங� களுக�குே� பேய� தி அனுப�பவும�  அல� லது எங� கள�  ஃ்பஸ� புக� பக�கத�ததப� 
போர�தவயிடுங� கள�  (@ImprovingHealthcareTogether).

Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL. எை� ற முகவரியில�  எங� களுக�கு எழுதவும�

02038 800 271 எை� ற எை� ைில� எங� கதள அதேக�கவும� .

07500 063191 எை� ற எை� ைில�  எங� களுக�கு குறுஞ� பேய� தி அனுப�பவும� .

நீங� க்ளோ அல� லது உங� களுக�குத� பதரிந�த ்வறு யோரோவ்தோ இந�த ஆவைத�ததப� படிக�க முடியவில� தல 
எை� றோல� , hello@improvinghealthcaretogether.org.uk  எை� ற மிை� ைஞ� ேல�  மூலம�  அல� லது 02038 800 271 எை� ற 
பதோதல்பசி எை�  வோயிலோக எங� கதளத� பதோடர�புபகோை� டோல� , தகவல� கதள பபோருத�தமோை அதமப�பில�  
அல� லது பமோழியில�  வேங� க எங� களோல�  இயை� ற உதவிகதள நோங� கள�  பேய� ்வோம� .

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk02038 800 271

02038 800 271

02038 800 271.



13கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 
லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர12 ஒை்றினணந்து உடல்நலப் பராமரிப்னப 

லமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வனர கலந்தாலலாசனைக்காை லகள்வித்தாள்

நீங� கள�  தற�்போது கர�ப�பமோக இருக�கிறீர�களோ அல� லது கடந�த ஒரு ஆை� டுக�குள�  உங� களுக�கு 
குேந�தத பிறந�திருக�கிறதோ?

 ஆம்  இல்னல  பபாருந்தாது  பசால்ல விருப்பமில்னல  

6

்கள�வி 7-க�கு நீங� கள�  ஆம�  எைப� பதிலளித�திருந�தோல� , தயவுபேய� து அது ேம� பந�தமோை உங� களுதடய 
உடற�குதறபோடு, நீை� ட கோல ்நோய�  அல� லது உடல� நல நிதலதம எை� ை எை� பததே� பேோல� லவும� .

  நீண்ட கால லநாய் அல்லது உடல்நல நினலனம (உதாரணமாக, புற்றுலநாய், பெசஐ்வி, நீரிழிவு லநாய், நாள்படட் 
இதய லநாய் அல்லது வலிப்பு லநாய்) 

 ஒரு மைநலப் பிரசச்னை (உதாரணமாக, மை அழுத்தம், மூனளக் லகாளாறு அல்லது மைக் கலக்கம்)

  உடல் சாரந்்த லகாளாறு அல்லது நகரவ்தில் பிரசச்னை (உதாரணமாக, உங்கள் னககனளப் பயை்படுத்துவதில் 
சிரமம் அல்லது ஒரு சக்கர நாற்காலி அல்லது ஊை்றுலகால் லதனவப்படுகிறது)

  சமூக அல்லது தகவல்பதாடரப்ு சிரமம் (உதாரணமாக, லபசச்ு மற்றும் பமாழிப் பிரசச்னை, அல்லது 
ஆஸ்பபரக்ரஸ்் லநாய்க்குறி அல்லது மற்ற ஆடட்ிச ஸ்பபக்டர்ம் லகாளாறுகள்)

 குறிப்பிடட்ுச ்பசால்லக்கூடிய கற்றல் சிரமம் (உதாரணமாக, டிஸ்பலக்சியா, டிஸ்பிராக்சியா அல்லது ADHD)

 பாரன்வயற்றவராக அல்லது ஓரளவு பாரன்வ பகாண்டவராக இருப்பது

 காது லகளாதவராக அல்லது பகுதியளவு காது லகளாதவராக இருப்பது

 லமலல குறிப்பிடப்படட்ாத ஒரு உடற்குனறபாடு, உடல்நல நினலனம, கற்றல் சிரமம் அல்லது கற்றல் லவறுபாடு

 பசால்ல விருப்பமில்னல

8

உங� களுக�கு உடற�குதறபோடு, நீை� ட கோல ்நோய�  அல� லது உடல� நல நிதலதம 
இருக�கிறதோ?

 ஆம்  இல்னல  பசால்ல விருப்பமில்னல  

7

எந�த இை அல� லது இைக�குழு பிை� ைைி உங� கதளே� சிறப�போக விவரிக�கிறது?

 அராப்

 ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் பங்களாலதஷி ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் சீைர்

 ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் இந்தியர ் ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் பாகிஸ்தாைி

 ஆசியர ்/ பிரிடட்ிஷ் ஆசியர:் மற்றவர ்

 கருப்பர ்/ பிரிடட்ிஷ் கருப்பர:் ஆப்பிரிக்க  கருப்பர ்/ பிரிடட்ிஷ் கருப்பர:் கரீபியர்

 கருப்பர ்/ பிரிடட்ிஷ் கருப்பர:் மற்றவர ்

 கலப்பு இைத்தவர:் கருப்பர ்மற்றும் பவள்னளயர ் கலப்பு இைத்தவர:் ஆசியர ்மற்றும் பவள்னளயர ்

 கலப்பு இைத்தவர:் கருப்பர ்மற்றும் ஆசியர ் கலப்பு இைத்தவர:் மற்றவர்

 பயணி: ஜிப்ஸி அல்லது லராமப் பயணி பயணி: ஐரிஷ்

 பவள்னளயர:் பிரிடட்ிஷ் பவள்னளயர:் ஐரிஷ் பவள்னளயர:் ஐலராப்பியர்

 லவபறாரு பாலிை அல்லது இைக்குழு பிை்ைணீ, தயவுபசய்து குறிப்பிடவும் ...............................

 பசால்ல விருப்பமில்னல

9

உங்கள் அஞ்சல் குறியீடன்ட நீங்கள் எங்களுக்குக் பகாடுப்பது கடட்ாயமில்னல, ஆைால் நீங்கள் அனதச ்
பசய்தால் அது சரல்ர டவுை்ஸ், சடட்ை் மற்றும் பமரட்ை் பகுதியில் உள்ள அனைத்து மக்கனளயும் நாங்கள் 
பசை்றனடவனத உறுதி பசய்ய எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். லமலும் அது, இந்தக் லகள்வித்தாளில் 
உள்ள பதில்களிை் பிரலதச லவறுபாடுகனளப் புரிந்துபகாள்ளவும் அது எங்களுக்கு உதவும்.

உங� கள�  முழுதமயோை அஞ� ேல�  குறியீடு எை� ை? 12

உங� கள�  மதம�  எது?

 புத்த மதம் கிறித்துவ மதம்  இந்து யூதர ் முஸ்லிம்

 சீக்கியர ் பிற மதம்  எந்த மதமும் இல்னல பசால்ல விருப்பமில்னல 

பிை� வரும�  பேோற�களில�  எது உங� கள�  போலியல�  உைர�தவ சிறப�போகக� குறிப�பிடுகிறது?

 பாலியல் உணரவ்ற்றவர ் இருபாலிை நாடட்முள்ளவர ் லக அல்லது பலஸ்பியை்

  ஓரிைசல்சரக்்னகயாளர ்அல்லது ஸ்டப்ரயிட ் மற்றவர ் பசால்ல விருப்பமில்னல 

10

11

உங� கள�  கருத�ததே� பேோல� வதற�குப� பல வழிகள�  உள�ளை. 

இந�தக� கோகிதக� ்கள�வித�தோதள Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,  
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL எை� ற முகவரிக�குத� திருப�பி அனுப�பவும�

உங� கள�  கருத�துக�கதள எங� களுக�குே� பேோல� ல எங� களது உள�ளூர� கருத�துக� ்கட�பு நிகே�ே�சிக�கு வோருங� கள�. 

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk. எை்ற முகவரிக்கு எங� களுக�கு மிை� ைஞ� ேல�  அனுப�பவும� .

ட�விட�டரில�  (@IHTogether) எங� களுக�குே� பேய� தி அனுப�பவும�  அல� லது எங� கள�  ஃ்பஸ� புக� பக�கத�ததப� 
போர�தவயிடுங� கள�  (@ImprovingHealthcareTogether).

Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL. எை� ற முகவரியில�  எங� களுக�கு எழுதவும�

02038 800 271 எை� ற எை� ைில� எங� கதள அதேக�கவும� .

07500 063191 எை� ற எை� ைில�  எங� களுக�கு குறுஞ� பேய� தி அனுப�பவும� .

நீங� க்ளோ அல� லது உங� களுக�குத� பதரிந�த ்வறு யோரோவ்தோ இந�த ஆவைத�ததப� படிக�க முடியவில� தல 
எை� றோல� , hello@improvinghealthcaretogether.org.uk  எை� ற மிை� ைஞ� ேல�  மூலம�  அல� லது 02038 800 271 எை� ற 
பதோதல்பசி எை�  வோயிலோக எங� கதளத� பதோடர�புபகோை� டோல� , தகவல� கதள பபோருத�தமோை அதமப�பில�  
அல� லது பமோழியில�  வேங� க எங� களோல�  இயை� ற உதவிகதள நோங� கள�  பேய� ்வோம� .

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk02038 800 271

02038 800 271

02038 800 271.



ஒை� றிதைந�து 
உடல� நலப� 

பரோமரிப�தப 
்மம� படுத�துதல�

2020 முதல�முதல�   
2030 வதரவதர

? ?

உங� கள�  ்கள�வித�தோதள அனுப�ப ்வை� டிய முகவரி:

Opinion Research Services, FREEPOST SS1018,  
PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL.

கலந�தோ்லோேதைக�கோை கதடசித� ்ததி  
1 ஏப�ரல�  2020, புதை� கிேதம.
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