
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.

எங்களுடன் மபசுங்கள் 

எப்சம், மசயிை்ட் மெலியர் அல்லது சட்டன் 
மருத்துவமணனயில் அணமயவுள்ள ஒரு சிறப்பு  

அவசரச ்சிகிசண்ச மருத்துவமணன கட்டுவதற்கான 
எங்கள் முன்மமாழிவு பற்றி எங்களுடன் மபசுங்கள். 

சுருக்கமான கலந்தாமலாசணன ஆவைம்
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செப்டம்பர ்2019-இல், எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்செலியர ்
மருத்துவமணனகளில் தற்மபாது உள்ள கடட்ிடங்கணள 
மமம்படுத்துவதற்கும், எப்ெம், செயிை்ட ்செலியர ்
அல்லது ெடட்ன் ஆகிய மூன்று இடங்களில் உள்ள 
ஏதாவசதாரு மருத்துவமணனயில் ஒரு புதிய சிறப்பு 
அவெரெச்ிகிெண்ெ மருத்துவமணனணயக் கடட்ுவதற்கும் 
எங்களுக்கு £500 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 
செய்யப்படட்ுள்ளது.

முன்மமாழிவுகளின் கீழ்:
•  சபரும்பாலான மெணவகள் எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனகளில் உள்ள புதுப்பிக்கப்படட் 
கடட்ிடங்களில் வழங்கப்படும், இந்த இரை்டு 
மருத்துவமணனகளும் ஒரு நாளில் 24 மைிமநரமும், 
ஆை்டுக்கு 365 நாடக்ளும் இயங்குவதாகவும், ஒவ்சவாரு 
மருத்துவமணனயும் அவெரெ ்சிகிெண்ெ ணமயங்கணளக் 
சகாை்டதாகவும் இருக்கும், மற்றும் 

•  அதிக மநாய்வாய்ப்படட்ு வரும் மநாயாளிகள்,  
சிறப்பு வல்லுநரக்ளின் பராமரிப்பு மதணவப்படுபவரக்ள், 
மருத்துவமணனயில் நணடசபறும் பிரெவங்கள் ஆகிய 
அணனத்துக் கவனிப்புகளும் அதிநவீன கடட்ிடங்களில் 
ஒமர இடத்தில் கிணடக்கும் விதமாக ஆறு முக்கியெ ்
மெணவகணள நாங்கள் ஒன்றாக இணைப்மபாம். சிறப்பு 
மருத்துவரக்ள், செவிலியரக்ள் மற்றும் மருத்துவமணனப் 
பைியாளரக்ள் இரவுபகலாக நிபுைத்துவமிக்க 
பராமரிப்பு வழங்க ஒன்றிணைந்து பைிபுரிய முடியும் 
என்பது இதன் அரத்்தமாகும். இந்தெ ்மெணவகள் எப்ெம் 
மருத்துவமணன, செயிை்ட ்செலியர ்மருத்துவமணன 
அல்லது ெடட்ன் மருத்துவமணனயில் அணமந்திருக்கலாம், 
ஆனால் நாங்கள் விரும்பித் மதரந்்சதடுத்த இடம் ெடட்ன் 
மருத்துவமணன ஆகும்.

எங்களுடன் மபசுங்கள், மமலும் இந்த முன்சமாழிவுகள் 
பற்றி நீங்கள் என்ன நிணனக்கிறீரக்ள் என்பணத 
எங்களிடம் சொல்லுங்கள். உங்கள் கருத்துக்கணளக் 
கவனமுடன் மகடக்ிமறாம்.

சர்மர டவுன்ஸ்     சட்டன்      மமர்டன்

£500 மில்லியன் 
மருத்துவமணனக்  

கட்டிடங்களுக்கான 
முதலீடு
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இந்தச ்சுருக்கம் 
பின்வரும் பிரிவுகளாக 
பிரிக்கப்படுகிறது
6 நாங்கள் யார்

7 எங்கள் வரலாறு

8 NHS மசணவகள் ஏன் மாற்றப்பட மவை்டும் 

10  எமது மருத்துவமணனகளில் நாங்கள் மவணல மசய்யும் 
விதத்ணத நாங்கள் எப்படி மாற்றுகிமறாம் என்பதற்கான 
முன்மமாழிவு 

15  உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் இந்த மாற்றங்கள் 
எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதற்கான சில உதாரைங்கள்

16  ஒரு புதிய சிறப்பு அவசர சிகிசண்ச மருத்துவமணனயின் 
இடத்துக்கான மதரிவுகணள ஒப்பிடுதல்

20  எங்கள் முன்மமாழிவுகணள நாங்கள் எவ்வாறு 
மதிப்பிட்மடாம்

22  மக்கள் எங்களிடம் ஏற்கனமவ என்ன 
மசால்லியிருக்கிறாரக்ள் 

23 கால அளவீடுகள்

24  நீங்கள் என்ன நிணனக்கிறீரக்ள் என நாங்கள் 
அறிந்துமகாள்ள விரும்புகிமறாம்

இந்தக் கலந்தாமலாெணனயின் 
தரத்ணத மதிப்பாய்வு செய்யுமாறு 
கலந்தாமலாெணன நிறுவனத்ணத  
NHS ெரம்ர டவுன்ஸ் CCG,NHS ெடட்ன் 
CCG மற்றும் NHS சமரட்ன் CCG 
மகடட்ுக்சகாை்டிருக்கின்றன. 
கலந்தாமலாெணன நிறுவனத்தின் 
கலந்தாமலாெணன ொெனத்தில் 
குறிப்பிடட்ுள்ளவாறு, 
ஆமலாெணனயானது சிறந்த 
நணடமுணறகள், (www.consultation 
institute.org -ஐப் பாரண்வயிடவும்), 
யுமக அரொங்கத்தின் ஆமலாெணனக் 
சகாள்ணககள் (ஆவைத்ணதப் மபற 
www.gov.uk -ஐப் பாரண்வயிட்டு 
மதடல் மபட்டியில் 
‘கலந்தாமலாசணனக் மகாள்ணககள்’ 
எனத் தட்டசச்ு மசய்யவும்) மற்றும் 
யுமக வழக்குெ ்ெடட்ம் 

ஆகியவற்றுக்கு இைக்கமாகெ ்
செல்வணத உறுதி செய்யுமாறு  
இந்தெ ்செயல்முணற 
வடிவணமக்கப்படட்ுள்ளது.

இந்த நிணலயில், கலந்தாமலாெணனக்கு 
முன்னர ்நாங்கள் மமற்சகாை்டுள்ள 
மவணல திருப்தியாக இருப்பணத 
உறுதிசெய்யும் விதமாக 
கலந்தாமலாெணன நிறுவனம் 
‘கலந்தாமலாெணனத் தயாரந்ிணலெ ்
ொன்றிதழ்’ ஒன்ணற சவளியிடட்ுள்ளது.

கலந்தாமலாெணன முடிந்து நிறுவனம் 
அதன் மதிப்பாய்ணவ முடித்தவுடன், 
நிறுவனம் இந்தப் சபாதுக் 
கலந்தாமலாெணனக்காக மற்சறாரு 
ொன்றிதணழ சவளியிடும். 

இந்த ஆவைம் மருத்துவமணனெ ்
மெணவகளில் உங்கள் உள்ளூர ்NHS 
செய்வதற்குத் திடட்மிடட்ுள்ள 
மாற்றங்கணளப் பற்றி விளக்கிக் 
கூறுகிறது, மமலும் எங்கள் 
திடட்ங்கணள நாங்கள் எவ்வாறு 
உருவாக்கிமனாம் என்பணதயும் 
விளக்கிக் கூறுகிறது.

உயரத்ரமான பாதுகாப்பான 
பராமரிப்ணப வழங்குவதற்கும், 
சிறந்த பைியாளரக்ணள ஈரத்்துத் 
தக்கணவக்கவும், உங்களுக்கும் 
உங்கள் அன்புக்குரியவரக்ளுக்கும் 
வருங்காலத்தில் பல 
தணலமுணறகளுக்கு சிறந்த 
கவனிப்ணப வழங்கவும் நாங்கள் 
விரும்புகிமறாம். நம் பகுதியில் 
மருத்துவமணனெ ்மெணவகள் 
வழங்கப்படும் முணறணய நாங்கள் 
மாற்றாவிடட்ால், தரமும் 

நாங்கள் ெரம்ர டவுன்ஸ், ெடட்ன் மற்றும் சமரட்னில் உள்ள உ 
ள்ளூர ்NHS -இன் உள்ளூர ்GP-க்கள் மற்றும் தணலவரக்ள் ஆமவாம். 
மருத்துவ ஆணைக் குழுக்கள் (CCGs) என அணழக்கப்படுகின்ற 
எங்களது NHS நிறுவனங்கள், உள்ளூர ்மக்களுக்கான NHS 
மெணவகணளத் திடட்மிடுகின்றன.

பாதுகாப்பும் மமாெமணடந்துவிடும் 
என்பது சதளிவு.

உள்ளூர ்GP-களாக எங்கள் 
மநாயாளிகளுக்கும், 
குடும்பங்களுக்கும், 
நை்பரக்ளுக்கும் சிறந்தவற்ணறெ ்
செய்ய மவை்டும் என நாங்கள் 
விரும்புகிமறாம். எங்கள் 
முன்சமாழிவுகள் சிகிெண்ெயின் 
தரத்ணத மமம்படுத்தும் என 
நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிமறாம்.

தயவுமசய்து எங்களுடன் 
மபசுங்கள், மமலும் இந்த 
முன்மமாழிவுகள் பற்றி நீங்கள் 
என்ன நிணனக்கிறீரக்ள் 
என்பணத எங்களிடம் 
மசால்லுங்கள். 

உங்கள் கருத்துக்கணளக் 
கவனமுடன் மகட்கிமறாம்.

NHS சர்மர டவுன்ஸ் CCG, NHS 
சட்டன் CCG மற்றும் NHS மமர்டன் 
CCG ஆகியணவ ஒரு முணறயான 
மபாதுக் கலந்தாமலாசணனணய 
நடத்துகின்றன. அணவ 
மநாயாளிகள், 
பராமரிப்பாளரக்ள், சமூக 
மற்றும் தன்னாரவ்ப் பிரிவு 
அணமப்புகள், மபற்மறாரக்ள் 
மற்றும் பாதுகாவலரக்ள், 
குழந்ணதகள் மற்றும் 
இணளஞரக்ள், வயதானவரக்ள், 
உடல்நல மற்றும் சமூகப் 
பராமரிப்பு வல்லுநரக்ள், 
மற்றும் சர்மர டவுன்ஸ், சட்டன் 
மற்றும் மமர்டன் பகுதிணயயும் 
சுற்றியுள்ள CCG பகுதிகணளயும் 
மசர்ந்த மபாதுமக்கள் 
ஆகிமயாரிடம் கருத்துக்கள் 
மகட்டுக்மகாை்டிருக்கின்றன. 

எப்சம் மற்றும்  
மசயிை்ட் மெலியர் 
மருத்துவமணனகளில் முதலீடு 
மசய்வணதப் பற்றியும், எப்சம், 
மசயிை்ட் மெலியர் அல்லது 
சட்டனில் கட்டப்பட இருக்கும் 
புதிய சிறப்பு அவரசரச ்
சிகிசண்ச மருத்துவமணனயில் 
ஒமர இடத்தில் ஆறு முக்கியச ்
மசணவகணள 
ஒன்றிணைப்பணதப் பற்றியும் 
இந்தப் மபாதுக் 
கலந்தாமலாசணன 
மமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

மபாதுக் கலந்தாமலாசணன
2020 ஜனவரி 8 முதல் ஏப்ரல்  
1 வணர நணடமுணறயில் 
இருக்கும்.

டாக்டர் ரஸ்ஸல் 
ஹில்ஸ்
NHS ெரம்ர 
டவுன்ஸ் மருத்துவ 
ஆணையக் 
குழுவின் 
மருத்துவப் 
பிரிவுத் தணலவர்

டாக்டர் மஜஃப்மர 
கிரவுசச்ர் 
NHS ெடட்ன் 
மருத்துவ 
ஆணைக் 
குழுவின் 
மருத்துவப் 
பிரிவுத் தணலவர்

டாக்டர் ஆை்ட்ரூ 
முர்மர 
NHS சமரட்ன் 
மருத்துவ 
ஆணைக் குழுவின் 
மருத்துவப் பிரிவுத் 
தணலவர்

ஒன்றிணைந்து 
உடல்நலப் 
பராமரிப்ணப 
மமம்படுத்துதல்  
2020 முதல் 2030  
வணர



நாங்கள் யார்
ெரம்ர டவுன்ஸ், ெடட்ன் மற்றும் 
சமரட்ன் CCG-க்கள் நமது 
உள்ளூர ்மக்கள்சதாணகக்காக 
சபரும்பாலான மருத்துவமணன 
மற்றும் ெமூக உடல்நலெ ்
மெணவகணளத் திடட்மிடுகிறது.  
இந்தெ ்மெணவகள் 
உயரத்ரமானணவயாகவும், 
பாதுகாப்பானதாகவும், 
நீடித்துணழப்பதாகவும் 
இருப்பணதயும், படச்ெடட்ுகள் 

மூன்று CCG-க்களின் 
ஒருங்கிணைந்த 
புவிப்பரப்பியல்

எப்சம் மற்றும் மசயிை்ட் மெலியர் 
பல்கணலக்கழக மருத்துவமணனகள் 
NHS டிரஸ்ட்டுக்கான பரப்மபல்ணலப் 
பகுதி

திறணமயாகவும் திறம்படவும் 
நிரவ்கிக்கப்படுவணதயும்  
உறுதி செய்வது அவரக்ளுணடய 
சபாறுப்பாகும்.

இந்த மூன்று CCG -க்கள் 
‘குழுக்கள் சபாதுவாக  
இணைந்து உடல்நலப் 
பராமரிப்ணப மமம்படுத்துதல்’ 
எனும் ஒரு கூடட்ுக் குழுணவ 
உருவாக்கியுள்ளன. 

எதிரக்ாலத்தில் எப்ெம்  
மற்றும் செயிை்ட ்செலியர ்
மருத்துவமணனெ ்மெணவகள் 
எப்படி மாற மவை்டும் 
என்பணதப் பற்றிய  
உத்மதெத் திடட்ங்கணள 
ஒப்புக்சகாள்வதற்கும்  
முடிவுகள் எடுப்பதற்கும்  
CCG -க்களின் தணலவரக்ள்  
இங்கு ஒன்றாகெ ்மெரந்்து 
கலந்தாமலாசிக்கிறாரக்ள்.

NHS
மமர்டன்

CCG

செயின்ட ்ொரெ்்’ஸ்
மருத்துவமணன

செயின்ட ்பீடட்ர’்ஸ் 
மருத்துவமணன

எப்சம் 
மருத்துவமணன

கிழக்கு ெரம்ர
மருத்துவமணன

ஆஷ்ஃமபாரட்ு
மருத்துவமணன

NHS சட்டன் CCG

NHS 
சர்மர டவுன்ஸ் 

CCG

முக்கிய      டிரஸ்ட் 
பரப்மபல்ணலப் பகுதி

7ஒன்றிணைந்து உடல்நலப் பராமரிப்ணப மமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வணர எங்களுடன் மபசுங்கள்6 ஒன்றிணைந்து உடல்நலப் பராமரிப்ணப மமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வணர எங்களுடன் மபசுங்கள்

எங்கள் வரலாறு: 
நாங்கள் எங்கிருந்து 
வந்திருக்கிமறாம்? 
எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்செலியர ்
மருத்துவமணனகள் NHS டிரஸ்ட ்
ஆனது எப்ெம், செயிை்ட ்செலியர,் 
ெடட்ன் மற்றும் குயின் மமரி’ஸ் 
குழந்ணதகள் மருத்துவமணன ஆகிய 
எங்கள் மருத்துவமணனகணள 
ஒன்றிணைத்து 1999 -இல் 
உருவாக்கப்படட்து. இன்று, 
லை்டன் ெடட்ன் நகராடச்ி, 
லை்டன் சமரட்ன் நகராடச்ியின் 
சதற்குப் பகுதி, மற்றும் ெரம்ரயின் 
எப்ெம் மற்றும் ஈவல் பகுதிகள், 
மற்றும் மமால் பள்ளத்தாக்கு, 
எல்ம்பிரிடெ்், ரீமகட ்மற்றும் 
பான்ஸ்சடட ்ஆகியவற்றின்  
ஒரு சில பகுதிகளில் வசிக்கும் 
சபரும்பான்ணம மக்களுக்கான 
விரிவான மருத்துவமணனெ ்

மெணவகணள இந்த 
மருத்துவமணனகள் வழங்குகின்றன. 

எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனகள் 
நீை்ட காலமாக ெவால்கணளெ ்
ெந்தித்து வருகின்றன மற்றும் 
அவற்ணறத் தீரப்்பதற்கு  
பல முயற்சிகள் 
மமற்சகாள்ளப்படட்ுள்ளன.

2017 -இல், டிரஸ்ட ்அதன் 
மருத்துவமணனகளில் முதலீடு 
செய்வதற்கான மூமலாபாயத் 
திடட்த்ணத சவளியிடட்து. இந்த 
ஆவைம் எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனகள் 
எதிரச்காள்ளும் ெவால்கணள 
விவரிக்கிறது. ெனவரி 2018 -இல், 
இந்தப் பிரெெ்ணனகள் தீரக்்கப்பட 

NHS மமர்டன் CCG

NHS
சர்மர டவுன்ஸ்

CCG

மிட்சம்
மாடரன்்

விம்பிள்டன்

சட்டன்

காரஷ்ல்டன்

வால்லிங்டன்

பான்ஸ்மடட்
எப்சம்

ஈவல்

ஆக்ஸ்ஷாட்

மலதரம்ெட்

டாரக்்கிங்

சீம்
NHS சட்டன் CCG

கிங்ஸ்டன்
மருத்துவமணன

NHS 
கிங்ஸ்டன் 

CCG

ராயல் ெரம்ர  
கவுை்டி 

மருத்துவமணன

சட்டன்  
மருத்துவமணன

மசயிை்ட்  
மெலியர் 

மருத்துவமணன

கிராய்டன்
மருத்துவமணன

NHS
கிராய்டன்

CCG

மவை்டும் என்பணத CCG-க்கள் 
ஏற்றுக்சகாை்டுள்ளன, மற்றும் 
இணதெ ்சிறந்த முணறயில் 
அணடவதற்கான வாய்ப்புகணளப் 
பற்றிெ ்சிந்திப்பதாக 
உறுதியளித்துள்ளன.

ெூன் 2018-இல், ெரம்ர டவுன்ஸ், 
ெடட்ன் மற்றும் சமரட்ன் CCG-க்கள் 
மாற்றத்துக்கான நிகழ்வில் 
சபாதுமக்கணள ஈடுபடுத்த ஒரு 
திடட்த்ணதத் சதாடங்கின, மற்றும் 
எதிரக்ாலத்தில் உடல்நலப் 
பராமரிப்ணப வழங்க 
‘பராமரிப்புக்கான மருத்துவ 
முணற’ எனப்படும் ஒரு புதிய 
முணறணய முன்சமாழிந்தன. 
இதில் இந்தப் பகுதி முழுவதிலும் 
இருந்து 1500 -க்கு மமற்படம்டார ்
மநரடியாகவும், மற்றும் 
சபரும்பாலாமனார ்பல்மவறு 
வழிகளிலும் ஈடுபடட்னர.் 
சுயாதீன அறிக்ணகணயயும், 
அதன் கை்டுபிடிப்புகணளயும் 
எங்கள் வணலத்தளத்தில் நீங்கள் 
படித்து அறிந்துசகாள்ளலாம் 
(ஆவைத்ணதப் மபற  
www.improvinghealth 
caretogether.org.uk -ஐப் 
பாரண்வயிட்டு, மதடல் 
மபட்டியில் ‘மபாதுமக்கள் 
ஈடுபாட்டிலிருந்து மபறப்பட்ட 
பின்னூட்டத்தின் சுயாதீன 
பகுப்பாய்வு’ என தட்டசச்ு 
மசய்யவும்).
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NHS மசணவகளில்  
ஏன் மாற்றம் 
மதணவப்படுகிறது
வரவிருக்கும் பல 
தணலமுணறயினருக்கு ெரம்ர  
டவுன்ஸ், ெடட்ன் மற்றும் சமரட்ன் 
பகுதிக்குள் மருத்துவமணனெ ்
மெணவகணள மபைிக்காக்க 
மவை்டுசமன்றால், எப்ெம்  
மற்றும் செயிை்ட ்செலியர ்
மருத்துவமணனகள் எதிரச்காள்ளும் 
முக்கியமான ெவால்களில் நாம் 
நடவடிக்ணக எடுக்க மவை்டும். 

நாங்கள் ஏன் உள்ளூர் NHS 
மசணவகணள வழங்கும் முணறணய 
மாற்ற மவை்டும் என்பதற்கு மூன்று 
முக்கியக் காரைங்கள் உள்ளன.

1. தரம்
2. கட்டிடங்கள்
3. நிதிகள்

1. தரம் 
எப்சம் மற்றும் மசயிை்ட் மெலியர் 
மருத்துவமணனகளில் உள்ள மநாயாளிகள் 
தங்களுக்குத் மதணவயான மற்றும் தகுதியான 
சரியான சிகிசண்சணய எல்லா மநரங்களிலும் 
மபறுவதில்ணல. பிரசச்ணனகள் 
பின்வருவனவற்ணற உள்ளடக்கியதாக 
இருக்கின்றன.
•  சில முக்கியெ ்மெணவகள் NHS-இல் சிறந்த 

நணடமுணறயாக உள்ள மருத்துவர ்மற்றும் 
செவிலியர ்மதணவகள் உடப்ட, ஒப்புக்சகாள்ளப்படட் 
மதசிய மற்றும் பிராந்திய மருத்துவத் தரங்கணளப் 
பூரத்்தி செய்யவில்ணல. உதாரைமாக, 
மருத்துவமணனகளின் அவெரப் பிரிவுகள்  
மற்றும் தீவிர மருந்து மெணவகள்.

•  மதசிய அளவில், மருத்துவரக்ள் மற்றும் மருத்துவப் 
பைியாளர ்வல்லுநரக்ணளப் பைியமரத்்துவதில் 
சிரமம் நிலவுகிறது. இது எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனகளில் காைப்படுகின்ற 
தனிப்படட் பிரெெ்ணன ஆகும் - இந்த இரை்டு 
மருத்துவமணனகளும் ஒமர மெணவகணள 
வழங்குகின்றன மற்றும் தங்கள் மருத்துவப் 
பைிகளில் இணடசவளிணயக் சகாை்டிருக்கின்றன. 
அணவ தற்காலிக மருத்துவரக்ணளமய அதிகமாகெ ்
ொரந்்திருக்கின்றன. இதனால் முக்கியெ ்
மெணவகணள வழங்குவது மிகவும் சிரமமாக 
இருக்கிறது.

•  உடல்நல மற்றும் ெமூகப் பராமரிப்பின் சுயாதீன 
கடட்ுப்பாடட்ு அணமப்பாகிய பராமரிப்புத் தரக் 
குழு (CQC) டிரஸ்டுக்கு ‘நன்று’ என ஒடட்ுசமாத்தத் 
தரம் வழங்கியிருந்தாலும் கூட, எப்ெம் மற்றும் 
செயிை்ட ்செலியர ்மருத்துவமணனகணள 
‘மமம்பாடு மதணவப்படுகின்ற’ 
மருத்துவமணனகளாக சதாடரந்்து தரமதிப்பீடு 
வழங்கியுள்ளது. அவெரகாலெ ்மெணவகள் 
வழங்கப்படும் முணறணய நாம் மாற்றாவிடட்ால் 
தவிர, இந்தெ ்மெணவகளுக்காக ‘நன்று’ என்ற  
CQC தரத்ணத நாங்கள் சபற முடியாது என்ற 
டிரஸ்டின் கருத்ணத நாங்கள் ஒப்புக்சகாள்கிமறாம். 

2. கட்டிடங்கள்
மருத்துவமணனக் கட்டிடங்கள் மிகப் 
பழணமயானதாக இருக்கின்றன மற்றும்  
21ஆம் நூற்றாை்டின் உடல்நலப் பராமரிப்ணப 
வழங்குவதற்கு மபாருத்தமானணவ அல்ல. 
பிரசச்ணனகள் பின்வருவனவற்ணற 
உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றன.
•  பைியாளரக்ள் சபாருத்தமில்லாத கடட்ிடங்களில் 

மநாயாளிகணளப் பாரக்்கிறாரக்ள் மற்றும் 
அவரக்ளுக்குெ ்சிகிெண்ெயளிக்கிறாரக்ள். 

•  தங்கள் வாழ்க்ணகயின் இறுதிக் கடட்த்தில் 
வந்துள்ளவரக்ள் மற்றும் தனியாக ணவத்துெ ்
சிகிெண்ெயளிக்க மவை்டியவரக்ள் மபான்ற 
மநாயாளிகளுக்குெ ்சிகிெண்ெயளிக்க 
அவரக்ளுக்குத் மதணவயான தனியணறகள் 
மபாதுமானதாக இல்ணல.

•  ஒவ்சவாரு நாளும், கடுணமயாக 
மநாய்வாய்ப்படட்வரக்ள் சிகிெண்ெக்காக 
அவரக்ளுணடய படுக்ணககளிலிருந்து 
மருத்துவமணனயின் பிற பகுதிகளுக்குக் 
சகாை்டு செல்லப்படுகிறாரக்ள். அதாவது, 
மருத்துவமணனக் கடட்ிடங்கள் 
இணைக்கப்படட்ிருக்கவில்ணல என்பதால், 
அணனத்து வானிணலகளிலும் அவரக்ள் 
சவளியில் செல்ல மவை்டியிருக்கிறது.

•  சபரும்பாலான லிஃப்டக்ள் மநாயாளிகளின் 
படுக்ணகணய எடுத்துெச்ெல்ல முடியாத 
அளவுக்குெ ்சிறிதாக இருக்கின்றன. இந்த பணழய 
லிஃப்டக்ள் பழுதணடயும்மபாது, பாகங்கணள 
அதற்சகன சிறப்பாக வடிவணமக்க 
மவை்டியுள்ளது மற்றும் மநாயாளிகணள 
மருத்துவமணனயின் பல்மவறு பகுதிகளுக்கு 
ஆம்புலன்ஸில் அணழத்துெ ்செல்ல 
மவை்டியிருக்கிறது.

•  பணழய கடட்ிடங்கணளெ ்சுத்தமாக 
ணவத்துக்சகாள்வதும், அவற்றில் பாதுகாப்பாக 
மவணல செய்வதும் சிரமம். மநாயாளிகணள 
உலரவ்ாகவும் சவதுசவதுப்பாகவும் 
ணவத்துக்சகாள்ள அவெரகாலப் 
பழுதுபாரப்்புகளுக்கு அதிக அளவிலான  
பைம் செலவிட மவை்டியிருக்கிறது.

மசப்டம்பர் 2019 அறிக்ணகயில், பராமரிப்புத் 
தரக் குழு எங்களிடம் கூறியதாவது:  
“… [மருத்துவமணனகள்]-இன் பல 
பகுதிகளில், குடியிருப்புப்மபட்ணடயின் 
வயது மற்றும் கட்டணமப்பு காரைமாக, 
மசணவகள் வழங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 
எல்லா மநரங்களிலும் மபாருத்தமானதாக 
இருந்ததில்ணல.”

தரநிணல
அவசரகாலச ்மசணவகள்

CQC
பிரமாதம்

நன்று
மமம்பாடு  
மதணவப்படுகிறது

மபாதுமானதாக 
இல்ணல

3. நிதிகள்
1 மற்றும் 2 -இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 
பிரசச்ணனகளின் விணளவாக, நாங்கள் மபரிய 
நிதிச ்சவால்கணள எதிரம்காை்டிருக்கிமறாம்.
•  எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்செலியர ்

மருத்துவமணனகளில், மபாதுமான நிரந்தரப் 
பைியாளரக்ள் இல்லாமலும் பணழய 
கடட்ிடங்களிலும் மெணவகள் வழங்கப்படுவதன் 
காரைமாக, தற்ெமயம் மருத்துவமணனகள் 
தங்கள் வருமானத்ணத மடட்ும் ணவத்து இயங்க 
முடியாது. 

•  நமது மருத்துவமணனெ ்மெணவகணளப் 
பாதுகாப்பாக ணவத்திருக்க, தற்காலிகப் 
பைியாளரக்ளுக்கு அதிகப் பைம் செலவிட 
மவை்டியிருக்கிறது. (மாணல மநரங்களிலும், 
வார இறுதி நாடக்ளிலும் நாம் மூத்த 
பைியாளரக்ணளக் சகாை்டிருப்பதால்  
இது நிகழ்கிறது). 

இந்தப் பிரெெ்ணனகணள நாம் ணகயாளா விடட்ால் 
அணவ மமாெமாகிவிடும், மற்றும் அணவ எந்த 
அளவுக்கு மமாெமணடகிறமதா அந்த அளவுக்கு 
புதிய கடட்ிடங்களுக்கு நாம் பைம் செலுத்துவது 
சிரமமாகிவிடும். 

எமக்குக் சகாடுக்கப்படட்ுள்ள பைத்திற்குள் 
எமது மருத்துவமணனகணளப் பாதுகாப்பாக 
இயக்குவதற்கு மெணவகள் வழங்கும் முணறணய 
நாங்கள் மாற்ற மவை்டும். 
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எமது மருத்துவமணனகளில் 
நாங்கள் மவணல மசய்யும் 
விதத்ணத - அல்லது ‘பராமரிப்பு 
மாதிரிணய’ எங்களால் எப்படி 
மாற்ற முடியும் என்பதற்கான 
எங்கள் முன்மமாழிவு 

அவெர சிகிெண்ெ ணமயங்கள்
உடனடிப் பராமரிப்பு 
மதணவப்படுகின்ற, ஆனால் 
அவெர சிகிெண்ெப் பிரிவு 
மதணவப்படாத அளவுக்குத் 
தீவிரமில்லாத
சுகவீனங்களுடன் தாங்களாகமவ
மருத்துவமணனக்கு வருகின்ற 
சபரியவரக்ளுக்கும் 
குழந்ணதகளுக்கும் 
சிகிெண்ெயளிக்கின்றன. இது, 
இரை்டு மருத்துவமணனகளிலும் 
விபத்து மற்றும் அவெர 
சிகிெண்ெப் பிரிவிற்கு 
வந்தவரக்ளில் சுமார ்மூன்றில் 
இரை்டு பங்கு ஆகும். முறிந்த 
எலும்புகள், சவடட்ுக்காயங்கள் 

சபரும்பாலான மெணவகள் 
எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனகளின் 
புதுப்பிக்கப்படட் கடட்ிடங்களில் 
மீை்டும் இடம்சபற்றிருக்கும்.  

எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்இரை்டும் ‘மாவடட் 
மருத்துவமணன’ மெணவகணள 
ஒரு நாளில் 24 மைிமநரமும், 
ஒரு ஆை்டில் 365 நாடக்ளும் 

வழங்கும், மற்றும் அவற்றில் 
அவெர சிகிெண்ெ ணமயங்களும் 
இடம்சபற்றிருக்கும்.

அவசர சிகிசண்ச 
ணமயங்கள்:
•  வாரத்தின் அணனத்து 

நாடக்ளிலும், ஒரு நாளில்  
24 மைிமநரமும் திறந்திருக்கும்,

•  மருத்துவரக்ள் மற்றும் அவெர 
சிகிெண்ெப் பிரிவு செவிலியரக்ள் 
பைியிலிருப்பாரக்ள், மற்றும் 

•  மருத்துவமணனக்கு தாங்களாகமவ 
வரும் நபரக்ளுக்கு உடனடி 
மற்றும் அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
அளிக்கும்.

மற்றும் கன்றுதல், கை்ைில் 
சபாருடக்ள் விழுதல், சுளுக்கு மற்றும் 
உடல் சவப்பநிணல அதிகரிப்பு 
ஆகியணவ இந்த நிணலணமகளில் 
அடங்கும். 

நீங்கள் மிகவும் உடல்நலம் 
ெரியில்லாதவராக இருப்பதாக 
மருத்துவரால் மதிப்பிடப்படட்ால், 
நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிறப்பு 
அவெரெ ்சிகிெண்ெ மருத்துவமணனக்கு 
அணழத்துெ ்செல்லப்படுவீரக்ள். இது 
எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்செலியர ்
தளங்களுக்கிணடமய ஏற்கனமவ 
நடந்துசகாை்டிருக்கிறது, ஏசனனில் 
செயிை்ட ்செலியரில் உள்ள 
அளவுக்கு எப்ெம் மருத்துவமணனயில் 
மெணவகள் கிணடப்பதில்ணல.

அவசர சிகிசண்ச ணமயங்கணளப் 
பற்றி மமலும் விளக்குதல்

அணனத்துத் 
மதரிவுகளுக்கும்,  

எப்சம் மற்றும்  
மசயிை்ட் மெலியர் 
மருத்துவமணனகள் 
பின்வரும் மாவட்ட 
மருத்துவமணனச ்

மசணவகணள மதாடர்ந்து 
வழங்கும்

ஒரு நாளில்  
24 மைிமநரம், 
ஒரு ஆை்டில்  

365 நாட்கள்

மாவடட்  
மருத்துவமணன

அவெரெ ்
சிகிெண்ெ 
ணமயம்

அவசர சிகிசண்ச ணமயங்கள் உயிருக்கு 
ஆபத்தில்லாத நிணலணமகளுடன் 

தாங்களாகமவ மருத்துவமணனக்கு வருகின்ற 
நபரக்ளுக்கு ஒரு நாளில் 24 மைிமநரமும்,  

ஒரு ஆை்டில் 365 நாடக்ளும் இணவ 
திறந்திருக்கும் (இது, தற்ெமயம் விபத்து 

மற்றும் அவெர சிகிெண்ெப் பிரிணவப்  
பயன்படுத்துபவரக்ளில் சுமார ் 
மூன்றில் இரை்டு பங்கு ஆகும்.)

திட்டமிடப்பட்ட பராமரிப்பு நணடமுணறகள், 
உதாரைமாக, ஒரு நாள் அறுணவெ ்

சிகிெண்ெகள், சிறு அறுணவெ ்சிகிெண்ெ, 
ஊசிகள், கதிரியக்கெ ்சிகிெண்ெ மற்றும் 

மவதிெ ்சிகிெண்ெ.. சதன்மமற்கு லை்டனில் 
உள்ள எலக்டிவ் ஆரத்்மதாபீடிக் சென்டர ்

எப்ெம் மருத்துவமணனயிமலமய  
சதாடரந்்து இருக்கும்.

 மவளிமநாயாளிச ்மசணவகள் மற்றும் 
சிகிசண்ச செயிை்ட ்செலியர ்

மருத்துவமணனயில் மபறுகாலத்திற்கு 
முந்ணதய மற்றும் மபறுகாலத்திற்குப் 
பிந்ணதய பராமரிப்பு மற்றும் சிறுநீரக 

டயாலிசிஸ் உடப்ட, மருத்துவமணன 
மருத்துவரக்ளின் சதாடர ்சிகிெண்ெ  

மற்றும் முதலாவது ெந்திப்புக்கு 
வருபவரக்ளுக்காக

 மருத்துவமணனயின் மறுவாழ்வு 
படுக்ணககள், குறிப்பாக 

மநாயிலிருந்து மீை்டு வரும் 
முதியவரக்ளுக்கு அல்லது அவரக்ள் 

மமலும் மநாய்வாய்ப்படாமல் 
தடுப்பதற்கு 

 மநாய்கை்டறிதல் மசணவகள், 
எக்ஸ்-மர, எை்டாஸ்மகாப்பி, 

மநாய்க்குறியாய்வு, 
அல்டர்ாெவுை்ட், மரடியாலஜி 
மற்றும் எம்ஆரஐ் ஸ்மகன்கள் 

உடப்ட 
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இந்த ஆறு மெணவகளில், அவெரகால  
அறுணவெ ்சிகிெண்ெ மற்றும் தீவிரெ ்சிகிெண்ெ 
ஆகிய இரை்டும் தற்ெமயம் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனயில் மடட்ுமம 
வழங்கப்படுகின்றன, ஆனால் இணவ எப்ெம் 
மருத்துவமணனயில் வழங்கப்படுவதில்ணல.

அதிக உடல்நலம் 
குன்றிய 
மநாயாளிகளுக்கும் 
அதிக சிறப்புப் 
பராமரிப்பு 
மதணவப்படுகின்ற 
மநாயாளிகளுக்கும் 
நாங்கள் ஆறு முக்கியச ்
மசணவகணள ஒமர 
இடத்தில் (எப்சம், 
மசயிை்ட் மெலியர் 
அல்லது சட்டன்) 
ஒன்றிணைக்க 
விரும்புகிமறாம். 

சிறப்பு அவசரச ்
சிகிசண்ச 

மருத்துவமணன

ஒரு மபரிய அவசர  
சிகிசண்சப் பிரிவு 

சிறப்பு குழந்ணதகளுக்கான விபத்து மற்றும் 
அவெர சிகிெண்ெப் பிரிவு உடப்ட, உயிருக்கு 

ஆபத்தான நிணலணமகளுடன் அதிக 
சுகவீனம் சகாை்டுள்ள  

மநாயாளிகளுக்கு 

பிரசவங்கள்
அதிக சிக்கலான பிரெவங்களுக்கும், வீடட்ிமலமய 

பிரெவித்துக்சகாள்ள விரும்புகின்ற சபை்களுக்குத் 
மதணவயான ஆதரவு வழங்குவதற்கும் மகப்மபறு 

உதவியாளரின் தணலணமயிலான ஒரு 
பிரிணவயும், ஆமலாெணனப் பிரிணவயும் 

உருவாக்குவதன் மூலம் தற்மபாணதய  
பிரெவெ ்மெணவகணள ஒன்றாக  

இணைத்தல்

அவசரகால அறுணவச ்சிகிசண்ச
கடுணமயான குடல்வால் அழற்சி மபான்ற 

நிணலணமகளுக்கான அவெர 
அறுணவெச்ிகிெண்ெ மதிப்பீடு, சிகிெண்ெ 

மற்றும் அறுணவெ ்சிகிெண்ெகள் 
மதணவப்படுகின்ற  

மநாயாளிகளுக்காக

தீவிரக் கவனிப்பு
உயிருக்கு ஆபத்தான மற்றும் 

சதாடரெ்ச்ியான கை்காைிப்புத் 
மதணவப்படும் நிணலணமகணளக் 

சகாை்ட மநாயாளிகளின் மருத்துவ 
வல்லுநர ்கவனிப்புக்காக, வழக்கமாக 

ஒரு தீவிரெ ்சிகிெண்ெப் பிரிவில்

தீவிரமான மருந்து
மிக அவெரமான மருத்துவத் மதணவகள் 

சகாை்ட மநாயாளிகளுக்கு, 
உதாரைமாக கடுணமயான 

நிமமானியா, 

குழந்ணத மருத்துவ உள்மநாயாளி 
பிரிவு அல்லது குழந்ணதகளின் 

படுக்ணககள்
சிகிெண்ெ மற்றும் கை்காைிப்புக்காக 

மருத்துவமணனயில் இரவு முழுவதும் தங்க 
மநரிடுகின்ற குழந்ணதகளுக்கு 

சிறப்பு அவசரச ்சிகிசண்ச 
மருத்துவமணன



முக்கியத் தர நியமம் தற்மபாணதய 
கவனிப்புச ்
மசயல்திறன்

எதிரக்ாலக் 
கவனிப்புச ்
மசயல்திறன்

அவசரகாலத் துணற
மருத்துவரக்ள் வாரத்தின் 
எல்லா நாடக்ளிலும் 
நாசளான்றுக்கு 16  
மைிமநரம் வளாகத்தில் 
இருக்கிறாரக்ள் (முக்கிய 
உடல்நலக் குணறவுகளுக்கு  
24 மைிமநரமும்)

ஐந்து CQC ‘செயற்களங்களில்’ 
சிறந்த தரநிணல

மநாயறிதலுக்கான 
(பரிமொதணனகளுக்கான 
அணுகல்) வாரத்தில் ஏழு 
நாடக்ளும்

தீவிரமான மருந்து
மருத்துவரக்ள் வாரத்தின் 
எல்லா நாடக்ளிலும் 
நாசளான்றுக்கு 14 மைிமநரம் 
வளாகத்தில் இருக்கிறாரக்ள்

அணனத்துச ்சிறப்பு வல்லுநரக்ளும் 
ஒமர கூணரயின் கீழ்
சபாதுவாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம்  
வரும் மிகவும் மநாய்வாய்ப்படட் 
மநாயாளிகளுக்கு, அல்லது மிகவும் 
மநாய்வாய்ப்படும் ஆபத்துள்ள 
மநாயாளிகளுக்கு புதிய சிறப்பு அவெரெ ்
சிகிெண்ெ மருத்துவமணனயில் சிகிெண்ெ 
அளிக்கப்படும். சிறப்பு வல்லுநரக்ள் 
ஒருங்கிணைக்கப்படட்ு அவரக்ள் ஒரு 
சபரிய குழுவாகெ ்செயல்படுவாரக்ள் 
மற்றும் அவரக்ள் தீரம்ானிக்கப்படட் 
மநாக்கத்திற்காக கடட்ப்படட் 
மருத்துவமணனயில் 24 மைிமநரமும் 
கிணடப்பாரக்ள். அதாவது, சிறப்பு 
வல்லுநரக்ள் மிகவும் மநாய்வாய்ப்படட் 
மநாயாளிகளுக்குெ ்
சிெண்ெயளிப்பதற்காக எப்மபாதும் 
மருத்துவமணனயில் இருப்பாரக்ள். 
மநாயாளிகளிடம் என்ன தவறு என்பணத 
அவரக்ளால் விணரவில் கை்டறிய 
முடியும், மிகெ ்சிறந்த சிகிெண்ெணய 
விணரவாகத் சதாடங்க முடியும் மற்றும் 
மநாயாளிகள் விணரவாக மீை்டுவர 
உதவ முடியும். மருத்துவமணனகள் 
அணனத்துத் தர நியமங்கணளயும் பூரத்்தி 
செய்ய முடியும் மற்றும் உயரத்ரமான 
சிகிெண்ெ அளிக்க முடியும்.

பிரசவங்கள்
தாய்மாரக்ளும் குழந்ணதகளும் 
பாதுகாப்பாக இருப்பணதயும், 
உயரத்ரமான சிகிெண்ெ சபறுவணதயும் 
உறுதிசெய்ய சிறப்பு அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
மருத்துவமணனயில் பிரெவப் பிரிணவ 
நாங்கள் மெரத்்துள்மளாம். ஒரு 
அவெரநிணலயில், மருத்துவமணன 
வளாகத்திமலமய அவரக்ளுக்கு அறுணவெ ்
சிகிெண்ெ வல்லுநரக்ளின் அவெரக் 
கவனிப்பும் மதணவப்படுகிறது. குணறந்த 
ஆபத்து உள்ள சபை்களுக்கு, 
வீடட்ிமலமய அவரக்ள் பிள்ணள 
சபற்றுக்சகாள்ள விரும்பினால், நாங்கள் 
அவரக்ளுக்குத் சதாடரந்்து 
ஊக்கமளிப்பமதாடு அவரக்ளுக்குத் 
மதணவப்படுகின்ற ஆதரணவயும் 
வழங்குகிமறாம்.
 
உயரத்ரமான பராமரிப்ணப வழங்குதல்
இணதப் மபான்ற மருத்துவமணனெ ்
மெணவகணள ஒழுங்கணமப்பதால் அதிக 
மநாய்வாய்ப்படட் அல்லது 
மருத்துவமணனயில் பிரெவிக்கின்ற 
நபரக்ளுக்கு உயரந்்த தரத்திலான 
உடல்நலப் பராமரிப்ணப வழங்க முடியும் 
என்றும், சபரும்பாலான மெணவகளுக்கு 
உள்ளூரிமலமய மிகெ ்சிறந்த 
பராமரிப்ணப வழங்க முடியும் என்றும் 
நாங்கள் கருதுகிமறாம். வழக்கமான 
மற்றும் அவெரெ ்சிகிெண்ெ, மற்றும் 
மக்கள் மநாயிலிருந்து குைமணடந்து 
ஆமராக்கியம் சபற ஆதரவளித்தல் 
ஆகியணவ இதில் உள்ளடங்குகிறது. 

எப்சம் மற்றும் மசயிை்ட் மெலியர் 
மருத்துவமணனகளில் நாமளான்றுக்கு 2,200 
மநாயாளிகளுக்கு சிகிசண்சயளிக்கப்படும்.

சிறப்பு அவசரச ்சிகிசண்ச மருத்துவமணனயில் 
நாமளான்றுக்கு 300 மநாயாளிகளுக்கு 
சிகிசண்சயளிக்கப்படும்.

எங்கள் முன்மமாழிவுகளின் கீழ்

எப்சம் மற்றும் மசயிை்ட் மெலியர் 
மருத்துவமணனகள் நாமளான்றுக்கு  
சுமார் 2,500 மநாயாளிகணளப் பாரக்்கின்றன

இது குறிப்பிடுவது என்னமவனில், மபரும்பாலான 
மநாயாளிகளுக்கு அவர்களுணடய உள்ளூர் மாவட்ட 
மருத்துவமணனயிமலமய சிகிசண்ச அளிக்கப்படும், 
மிகச ்சிறிய எை்ைிக்ணகயிலான மநாயாளிகள் 
மட்டும் புதிய தீர்மானிக்கப்பட்ட மநாக்கத்திற்காக 
கட்டப்பட்ட சிறப்பு அவசரச ்சிகிசண்ச 
மருத்துவமணனயில் சிகிசண்ச மபறுவாரக்ள். 
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தற்மபாது எங்களால் 
பூரத்்தி மசய்ய முடியாத 
தர நியமங்கள்

2,200 
மநாயாளிகள்

300  
மநாயாளிகள்

எங்கள் முன்சமாழிவு உங்கணள அல்லது 
உங்கள் குடும்பெ ்சூழ்நிணலணய 
அல்லது குறிப்பிடட் சூழ்நிணலகணள 
எவ்வாறு பாதிக்கக்கூடும் என்பணதப் 
பற்றி நீங்கள் மிக விரிவாகத் 
சதரிந்துசகாள்ள விரும்பினால், 
தயவுசெய்து எங்கணளத் 
சதாடரப்ுசகாள்ளுங்கள் அல்லது 
எங்களது கருத்துக்மகடப்ு நிகழ்வுகள் 
எதிலாவது கலந்துசகாள்ளுங்கள்.  
இந்த ஆவைத்தில் இறுதியில் 
விவரங்கள் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன.

முன்மமாழிவுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் 
எங்கள் வணலத்தளத்தில் உள்ள விரிவான 
கலந்தாமலாசணன ஆவைத்தில் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன (ஆவைத்ணதப் மபற 
www.improvinghealthcaretogether.org.uk -ஐப் 
பாரண்வயிட்டு மதடல் மபட்டியில் ‘முழுணமயான 
கலந்தாமலாசணன ஆவைம்’ எனத் தட்டசச்ு 
மசய்யவும்).

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் 
இந்த மாற்றங்களால் என்ன நன்ணமகள் 
கிணடக்கும் என்பதற்கான சில 
உதாரைங்கள்

சிறப்பு அவசரச ் 
சிகிசண்ச  
மருத்துவமணன

சூழ்நிணல மாவட்ட 
மருத்துவமணன

எனக்கான அல்லது என் குடும்பத் 
மதணவக்கான பராமரிப்பு அல்லது 
சிகிெண்ெக்கு நான் எங்கு செல்ல மவை்டும்?

எனது தாத்தாவின் ெமகாதரர ்
நிமமானியாவிலிருந்து குைமணடந்து 
வருகிறார,் அவர ்மருத்துவமணனயில் 
தங்க மவை்டியிருக்கிறது ஆனால் அவர ்
இப்மபாது நிணலயாக இருக்கிறார்

மகப்மபறு உதவியாளரிடம் முன்பதிவு 
செய்துள்ள எனக்கு, என் குழந்ணதயின் 
ஸ்மகன் எடுக்க மவை்டும்

எனது 11 வயது மகன் அவனது 
ணபக்கிலிருந்து கீமழ விழுந்து 
அவனுணடய கணுக்கால் வீங்கிவிடட்து
என் அக்கா சவளிமநாயாளியாக 
சிகிெண்ெ சபற மவை்டியிருக்கிறது 

என் பாடட்ிக்கு எக்ஸ்-மர எடுக்க 
மவை்டியிருக்கிறது

என் தாயாருக்கு ஒரு வலி மிகுந்த 
கடட்ிணய அகற்றுவதற்கு சிறு அறுணவெ ்
சிகிெண்ெ செய்ய மவை்டியிருக்கிறது

எனது மகளுக்கு காலில் காயம் 
ஏற்படட்ுள்ளது, அவளுக்கு அவெரமாக 
அறுணவெ ்சிகிெண்ெ செய்ய 
மவை்டியிருக்கிறது

எனது கரப்்பிைிெ ்ெமகாதரி 
பிரெவத்திற்காக மருத்துவமணனயில் 
மெரக்்கப்படட்ிருக்கிறார்
எனது பிள்ணள மிகவும் 
மநாய்வாய்ப்படட்ிருக்கிறார ்மற்றும் அவர ்
இரவு முழுவதும் மருத்துவமணனயில் 
தங்க மவை்டியிருக்கிறது.
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புதிய சிறப்பு  
அவசரச ்சிகிசண்ச 
மருத்துவமணனயின் 
இடத்துக்கான 
மதரிவுகணள ஒப்பிடுதல்
இந்தெ ்மெணவகணள ெரம்ர 
டவுன்ஸ், ெடட்ன் மற்றும் சமரட்ன் 
பகுதிகளுக்குள் சதாடரந்்து 
மமற்சகாள்ள எங்களுக்கு உதவ 
புதிய சிறப்பு அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
மருத்துவமணன எங்கு 
அணமயமவை்டும் என்பணத 
நாங்கள் பாரத்்துள்மளாம். 

பின்வரும் மூன்று 
மொதணனகணள நாங்கள் 
பயன்படுத்திமனாம்.
•  இடமானது ெரம்ர டவுன்ஸ், 

ெடட்ன் மற்றும் சமரட்ன் 
பகுதிகளுக்குள் மருத்துவமணனெ ்
மெணவகணள சதாடரந்்து 
ணவத்திருக்க மவை்டும். 

•  நீை்ட கால உடல்நலப் 
பராமரிப்புெ ்மெணவகணள 
வழங்குவதற்கு ெரியான 
எை்ைிக்ணகயிலான திறணம 
வாய்ந்த வல்லுநரக்ள் 
எங்களிடம் இருக்க மவை்டும்.

•  இடமானது சிறப்பு அவெரெ ்
சிகிெண்ெ மருத்துவமணனெ ்
மெணவகளுக்குப் மபாதுமான 
இடவெதி சகாை்டதாக இருக்க 
மவை்டும்.

ஒரு சிறப்பு அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
மருத்துவமணனயில் ஆறு 
முக்கியெ ்மெணவகணள 
ஒன்றிணைப்பதற்கு மூன்று 
ொத்தியமுள்ள இடங்கள் 
இருக்கின்றன. இது எப்ெம், 
செயிை்ட ்செலியர ்அல்லது 
ெடட்ன் மருத்துவமணனயாக 
இருக்கலாம்.

மூன்று சாத்தியமுள்ள மதரிவுகள் 
இருப்பதாக நாங்கள் முடிவு மசய்மதாம் 

SECH DH மாவட்ட மருத்துவமணனச ்
(DH) மசணவகள், 
உள்மநாயாளிகளுக்கான 
படுக்ணககள், அவெரெ ்
சிகிெண்ெ ணமயம் (UTC), 
சவளிமநாயாளிகள், ஒரு 
நாள் அறுணவெ ்சிகிெண்ெ, 
டயாலிசிஸ் மற்றும் மவதிெ ்
சிகிெண்ெ உடப்ட

அவசரச ்
சிகிசண்ச 
ணமயம்

சிறப்பு அவசரச ்
சிகிசண்ச 
மருத்துவமணன (SECH) 
மசணவகள், முக்கிய 
அவெரநிணலகள், 
கடுணமயான மருந்து, 
உள்மநாயாளி அறுணவெ ்
சிகிெண்ெ, குழந்ணதகள் 
மருத்துவம், பிரெவம் 
மற்றும் அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
உடப்ட

UTC

எப்சம் சிறப்பு அவசரச ்
சிகிசண்ச 
மருத்துவமணனக்கான 
இடமாக

1

மசயிை்ட் மெலியர ்
சிறப்பு அவசரச ்சிகிசண்ச 
மருத்துவமணனக்கான 
இடமாக 

2

சட்டன் சிறப்பு அவசரச ்
சிகிசண்ச 
மருத்துவமணனக்கான 
இடமாக 

3 SECH

சட்டன் 
மருத்துவமணன

UTC

எப்சம் 
மருத்துவமணன

DHSECH

UTC

DH

UTC

DH

UTC

மசயிை்ட்  
மெலியர்  
மருத்துவமணன

SECH DH

UTC

DH

UTC

DH

UTC
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மருத்துவமணனக்கான மூன்று இடங்கணள நாம் 
எவ்வாறு ஒப்பீடு மசய்திருக்கிமறாம் என்பணத 
இந்த அட்டவணை காை்பிக்கிறது. எங்கள் 
முதன்ணமயான மதரவ்ு சட்டன் மருத்துவமணன 
என்பணத நாங்கள் ஒப்புக்மகாள்கிமறாம்.

அணனத்துத் 
சதரிவுகளுக்கும்,  
கார ்அல்லது நீல 
விளக்கு சபாருத்திய 
ஆம்புலன்ஸில் சிறப்பு 
அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
மருத்துவமணனணய 
வந்தணடய 
சபரும்பாலான மக்கள் 
எடுத்துக்சகாள்ளும் 
மநரத்தில் எந்த 
மாற்றமும் இருக்காது. 
கார ்அல்லது நீல 
விளக்கு சபாருத்திய 
ஆம்புலன்ஸில் 
பயைிக்கும் 99% -க்கு 
மமற்படட் மக்கள்  
30 நிமிடங்களுக்குள் 
அந்த இடத்ணதெ ்
சென்றணடவாரக்ள்.

வரன்முணறகள் சட்டன் மசயிை்ட் 
மெலியர் எப்சம்

விருப்பமான  
மதரிவு 

பராமரிப்பின் தரம்
இது மருத்துவமணனப் பராமரிப்பின் பாதுகாப்பு மற்றும் 
தரத்ணத மமம்படுத்துமா, மநாயாளியின் அனுபவத்ணத 
மமம்படுத்துமா, மதணவப்படும் எை்ைிக்ணகயில் 
படுக்ணககணள வழங்குமா மற்றும் சதாழிலாளர,் 
பைியமரத்்துதல் மற்றும் தக்கணவத்தல் 
பிரெெ்ணனகணளத் தீரக்்குமா?

முன்மமாழியப்பட்ட மாற்றங்கள் அணனத்துத் மதரிவுகளிலும் மமம்பட்ட தரமான  
பராமரிப்ணப வழங்கும்.

அணனத்துத் மதரிவுகளிலும், நாங்கள் அளிக்கும் தரம் ஒமர மாதிரியானதாக இருக்கும்,  
ஒமர எை்ைிக்ணகயிலான படுக்ணககள் இருக்கும் (இப்மபாது இருக்கும் படுக்ணககளின் 
எை்ைிக்ணகயில் சிறு அதிகரிப்பு) மற்றும் மதாழிலாளர் பிரசச்ணனகள் தீரக்்கப்படும்.

பயைம் உள்ளிட்ட அணுகல்
பயைம் மற்றும் அணுகல் மீதான விணளவு என்னவாக 
இருக்கும்?

சராசரி பயை மநரத்தில் சிறு 
அதிகரிப்பு சர்மர மக்கள் வசிக்கும் 
இடங்கள் டவுன்ஸ், சட்டன் மற்றும் 
மமர்டன் பகுதிகளுக்கு ணமயமான 
இடமாக சட்டன் அணமந்திருப்பதால் 
குணறவான உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமம 
அதிக மதாணலவு பயைிக்க 
மவை்டியிருக்கும்.

சராசரி பயை மநரத்தில் 
இரை்டாவது மிகப்மபரிய 
அதிகரிப்பு. அதிகமான உள்ளூர் 
மக்கள் மிகவும் சிக்கலான 
பயைங்களுடன் மதாணலதூரம் 
பயைிக்க மவை்டியிருக்கும்.

சராசரி பயை மநரத்தில் 
மிகப்மபரிய அதிகரிப்பு. மிக அதிக 
எை்ைிக்ணகயிலான உள்ளூர் 
மக்கள் மிகவும் சிக்கலான 
பயைங்களுடன் மதாணலதூரம் 
பயைிக்க மவை்டியிருக்கும்

நீை்டகால மருத்துவ நிணலத்தன்ணம 
இது உடனடி மற்றும் அவெரப் பராமரிப்புக்கான 
அணுகணல மமம்படுத்துகிறதா மற்றும் மநாயாளிகளுக்கு 
மவறு மருத்துவ நன்ணமகள் ஏதாவது உள்ளனவா?

ஒரு ஆை்டின் 365 நாட்களிலும்,  
ஒரு நாளில் 24 மைிமநரமும் 
திறந்திருக்கின்ற மூன்று அவசரச ்
சிகிசண்ச ணமயங்கள்.
ராயல் மாரஸ்்டனுடன் அணமந்திருப்பது 
எப்சம் மற்றும் மசயிை்ட் மெலியர் 
புற்றுமநாய் மநாயாளிகளுக்கான 
பராமரிப்ணப மமம்படுத்தும்.

ஒரு ஆை்டின் 365 நாட்களிலும், 
ஒரு நாளில் 24 மைிமநரமும் 
திறந்திருக்கின்ற இரை்டு 
அவசரச ்சிகிசண்ச ணமயங்கள்.

ஒரு ஆை்டின் 365 
நாட்களிலும், ஒரு நாளில் 24 
மைிமநரமும் 
திறந்திருக்கின்ற இரை்டு 
அவசரச ்சிகிசண்ச ணமயங்கள்.

அணத அளிப்பது எந்த அளவுக்கு 
எளிதானது?
இணதக் கடட்ுவது எந்த அளவுக்குெ ்சிக்கலானதாக 
இருக்கும் மற்றும் இதற்கு எவ்வளவு காலமாகும்? 
அருகிலுள்ள மருத்துவமணனகள் மீது இதன் தாக்கம் 
என்னவாக இருக்கும்?

கட்டுவது எளிது.
கட்டுவதற்கு நான்கு ஆை்டுகள் ஆகும்.
அருகிலுள்ள மருத்துவமணனகளில் 
குணறவான பாதிப்பு – 50 படுக்ணககள் 
பிற உள்ளூர் மருத்துவமணனகளுக்குச ்
மசல்கின்றன.

கட்டுவது மிகவும் சிக்கலானது.
கட்டுவதற்கு ஏழு ஆை்டுகள் ஆகும்.
அருகிலுள்ள மருத்துவமணனகளில் 
அதிக பாதிப்பு - 81 படுக்ணககள் பிற 
உள்ளூர் மருத்துவமணனகளுக்குச ்
மசல்கின்றன.

கட்டுவது மிகவும் சிக்கலானது.
கட்டுவதற்கு ஆறு ஆை்டுகள் ஆகும்.
அருகிலுள்ள மருத்துவமணனகளில் 
மிக அதிக பாதிப்பு - 205 படுக்ணககள் 
பிற உள்ளூர் மருத்துவமணனகளுக்குச ்
மசல்கின்றன.

உள்ளூர் மக்களின் உடல்நலத் 
மதணவகணளப் பூரத்்தி மசய்தல்
வயதானவரக்ள் மற்றும் தாழ்த்தப்படட் 
ெமூகங்களிலிருந்து வரும் மக்கள் மீதான தாக்கம் 
என்னவாக இருக்கும்?

வயதானவர்கள் மற்றும் 
தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்களிலிருந்து 
வரும் மக்களுக்கான பயைத்தின் 
மீது குணறவான ஒட்டுமமாத்த 
தாக்கம். 

வயதானவர்களுக்கான 
பயைத்தின் மீது அதிக தாக்கம் 
மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட 
சமூகங்களிலிருந்து வரும் 
மக்களுக்கான பயைத்தின் மீது 
குணறவான தாக்கம். 

வயதானவர்களுக்கான பயைத்தின் 
மீது குணறவான தாக்கம் மற்றும் 
தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்களிலிருந்து 
வரும் மக்களுக்கான பயைத்தின் 
மீது அதிக தாக்கம். 

NHS நீை்ட காலத் திட்டத்துடன் மபாருத்தம் 
அது NHS நீை்டகாலத் திடட்த்துடன் சபாருந்துகிறதா மற்றும் 
உடல்நல மற்றும் பராமரிப்புெ ்மெணவகணள ஒன்றிணைக்க 
ஆதரவளிக்கிறதா?

அணனத்துத் மதரிவுகளும் NHS நீை்ட காலத் திட்டத்ணத  
ஒத்திருப்பதாக இருக்கும்.

நிதி
மருத்துவமணனக் கடட்ிடங்களுக்கான திடட்மிடட் 
ஆயுடக்ாலமாகிய 50 ஆை்டுகளில் கடட்ுவதற்கும் 
நீை்டகால நிதிப் பலணனப் சபறுவதற்கும் NHS -க்கு 
மதணவயான செலவு என்னவாக இருக்கும்?

கட்டுவதற்கு அதிக மசலவு ஆகும்: 
£511 மில்லியன். இது அதிகமான 
புதிய கட்டிடங்கணளக் 
மகாை்டுள்ளது, ஆனால் தன் 
பகுதியில் அதிக மநாயாளிகணளக் 
மகாை்டிருப்பதால் இது வரி 
மசலுத்துபவர்களுக்கு மிகச ்சிறந்த 
பலனளிப்பதாக இருக்கிறது. 
ராயல் மமரஸ்்டனுடன் இணைந்து 
அணமந்திருப்பதால் கூடுதலான 
நன்ணமகள் உள்ளன.

கட்டுவதற்கு குணறந்த மசலமவ 
ஆகும்: £430 மில்லியன். இது அதிக 
அளவிலான புதுப்பிக்கப்பட்ட 
கட்டிடங்கணளப் மபற்றிருப்பதாலும் 
இந்தப் பகுதியில் அதிகமான 
மநாயாளிகணளப் 
மபற்றிருப்பதாலும் இது வரி 
மசலுத்துபவர்களுக்கு நடுத்தர 
பலனளிப்பதாக இருக்கிறது.

கட்டுவதற்கு நடுத்தர மசலவு ஆகும்: £466 
மில்லியன். கட்டிடத்தின் அளவு சிறிதாக 
இருப்பதால் இது இந்தப் பகுதியில் 
குணறந்த எை்ைிக்ணகயிலான 
மநாயாளிகணளமய மபற்றிருக்கிறது. 
மற்ற மருத்துவமணனகளிடம் 
மதணவப்படும் மிகப்மபரிய 
முதலீட்ணடயும் இது மகாை்டிருப்பதால் 
இது வரி மசலுத்துமவாருக்கு மிகக் 
குணறந்த மதிப்புக் மகாை்டதாக 
இருக்கிறது.



20 ஒன்றிணைந்து உடல்நலப் பராமரிப்ணப மமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வணர 21ஒன்றிணைந்து உடல்நலப் பராமரிப்ணப மமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 வணர எங்களுடன் மபசுங்கள்எங்களுடன் மபசுங்கள்

எங்கள் முன்மமாழிவுகணள 
நாங்கள் எவ்வாறு மதிப்பீடு 
மசய்மதாம்
எங்கள் முன்சமாழிவுகளின் 
ொத்தியமுள்ள விணளவுகள் 
குறித்து ஒரு சுயாதீன 
அறிக்ணகணய நாங்கள் 
செயல்படுத்திமனாம்.  
இந்த அறிக்ணக சவவ்மவறு 
பகுதிகளில் ஏற்படட் 
விணளவுகணள ஆராய்ந்தது.

•  மநாயாளிகளின் உடல்நல 
விணளவுகள்

•  மாவடட் மருத்துவமணனெ ்
மெணவகணள மக்கள் எவ்வாறு 
அணுகுவாரக்ள்

• மநாயாளிகளின் அனுபவம்

•  மெணவகள் எவ்வாறு 
வழங்கப்படும்

•  மருத்துவமணனப் 
பைியாளரக்ணள நியமித்தல்

•  மருத்துவமணன வெதிகளின் 
வடிவணமப்பு

• சுகாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள்

•  மநாயாளிகள், 
பராமரிப்பாளரக்ள் மற்றும் 
பாரண்வயாளரக்ளுக்கான 
பயை மநரங்கள், 
மபாக்குவரத்து மற்றும் 
பயைெ ்செலவுகள்

•  எதிரக்ால மெணவகளின் 
சதரிவு

•  அருகாணமயிலுள்ள 
மருத்துவமணனகளின்  
மீது விணளவு

•  சுற்றுெச்ூழலின் மீது விணளவு

இந்த ஆராய்ெச்ியிலிருந்து 
நாங்கள் கற்றுக்சகாை்ட 
தகவல்கள் எங்கள் 
முன்சமாழிவுகணள 
மமற்சகாை்டு மமம்படுத்த 
எங்களுக்கு உதவியுள்ளன. 
இந்த அறிக்ணக மநரம்ணறயான, 
எதிரம்ணறயான மற்றும் 
நடுநிணல விணளவுகள் பற்றிய 
பல விஷயங்கணளத் சதாகுத்துக் 
கூறுகிறது, இணதப் பற்றிய 

விரிவான தகவல்கணள எங்கள் 
வணலத்தளத்தில் உள்ள 
ஒருங்கிணைந்த தாக்க 
மதிப்பீடட்ில் படித்துத் 
சதரிந்துசகாள்ளலாம் 
(ஆவைத்ணதப் மபற  
www.improving 
healthcaretogether.org.uk - 
க்குச ்மசன்று மதடல் மபட்டியில் 
‘ஒருங்கிணைந்த தாக்க 
மதிப்பீட்டு அறிக்ணக’ என 
தட்டசச்ு மசய்யவும்).
ஒருங்கிணைந்த தாக்க மதிப்பீடு 
ஆனது மவணலயில் சதாடரந்்து 
நணடசபறும் ஒரு நிகழ்ெச்ி ஆகும். 
முடிசவடுப்பவரக்ளுக்கு கூடுதல் 
தகவல்கணள அளிப்பதற்காக 
இந்த அறிக்ணகயின் மற்சறாரு 
பதிப்பு இந்த ஆமலாெணனக்குப் 
பிறகு சவளியிடப்படும். 

உள்ளூர ்மெணவகளுடன் 
ஒப்புக்சகாள்ளப்படட் ஏமதனும் 
மாற்றங்களின் விணளணவ 
நாங்கள் சதாடரந்்து 
கை்காைித்து வருவமதாடு, 
எங்களால் இயன்ற சிறந்த 
பராமரிப்ணப உள்ளூர ்
மக்களுக்குக் சகாடுப்பணத உறுதி 
செய்வதற்கு வழங்கப்படும் 
மெணவகணள நாங்கள் 
மாற்றியணமத்துக் சகாள்கிமறாம். 

மக்கள் அடரத்்தி  
(ஒரு செக்மடரில் 
வசிக்கும் நபரக்ளின் 
எை்ைிக்ணக)

முக்கியம்

120 மபருக்கு மமல்
91 முதல் 120 மபர்
61 முதல் 90 மபர்
31 முதல் 60 மபர்
30 மபருக்குக் கீழ்
CCG எல்ணல     
நகரம்
மருத்துவமணன

எப்சம் மற்றும் மசயிை்ட் மெலியர் மருத்துவமணனகளின் 
மசணவகணளப் மபறுபவரக்ளில் மபரும்பாலாமனார் வடக்குப் 
பகுதியில் (இந்த நிலவணரபடத்தின் மமல் பாதியில்), சட்டன் 
மற்றும் மமர்டன் பகுதிகணளச ்சுற்றியுள்ள இடங்களில் 
வசிக்கிறாரக்ள். 

NHS சட்டன் CCGNHS சட்டன் CCG

NHS NHS 
மமர்டன் மமர்டன் 
CCGCCG

சட்டன் சட்டன் 
மருத்துவமணனமருத்துவமணன

மலதரம்ெட்மலதரம்ெட்

ஃமபட்சம்ஃமபட்சம்

NHS சர்மர NHS சர்மர 
டவுன்ஸ் CCGடவுன்ஸ் CCG

பான்ஸ்மடட்பான்ஸ்மடட்

இஷர்இஷர்

டார்க்கிங்டார்க்கிங்

NHS NHS 
சட்டன் சட்டன் 
CCGCCG

NHS NHS 
கிங்ஸ்டன் கிங்ஸ்டன் 
CCGCCG

கிராய்டன்கிராய்டன்
மருத்துவமணனமருத்துவமணன

மசயிை்ட் ஜாரஜ்் மசயிை்ட் ஜாரஜ்் 
மருத்துவமணனமருத்துவமணன

எப்சம்எப்சம்
மருத்துவமணனமருத்துவமணன

மசயிை்ட் மெலியர்மசயிை்ட் மெலியர்
மருத்துவமணனமருத்துவமணன

கிங்ஸ்டன்கிங்ஸ்டன்
மருத்துவமணனமருத்துவமணன



கால அளவீடுகள்
புதிய சிறப்பு அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
மருத்துவமணன கடட்ப்படும் 
வணர இந்த ஆறு மெணவகளில் 
எணதயும் ஒன்றிணைக்க முடியாது, 
விரும்பித் மதரந்்சதடுத்த 
திடட்த்தின் கீழ் 2025 -க்கு 
முன்னதாக முடிக்கப்படும். 

எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனகணளப் 
புதுப்பித்தல் மற்றும் புதிய 
திடட்மிடப்படட் மநாக்கத்திற்காக 
உருவாக்கப்படும் சிறப்பு அவெரெ ்
சிகிெண்ெ மருத்துவமணன 
கடட்ுதல் இரை்டிலும் 
செய்யப்படும் இந்த முதலீடு 
ெவால்கணள நிணறமவற்ற 
எங்களுக்கு உதவி செய்து, 
எதிரக்ாலெ ்ெந்ததியினருக்காக 
எப்ெம் மற்றும் செயிை்ட ்
செலியர ்மருத்துவமணனகள் 
எதிரச்காள்ளும் ெவால்கணளத் 
தீரப்்பதற்கும், நீை்ட காலப் 
பிரெெ்ணனகளுக்குத் தீரவ்ு 
காை்பதற்கும் எங்களுக்கு 
உதவும் என்பணத நாங்கள் 
அறிந்திருக்கிமறாம்.

ஏமதனும் புதிய செய்திகள் 
இருந்தால், குறிப்பாக நீங்கள் 
உங்கள் கருத்துக்கணளயும் 
கை்மைாடட்ங்கணளயும் 
எங்களுடன் பகிரந்்துசகாள்ள 
மநரம் ஒதுக்கியிருக்கும்மபாது, 
அணத உங்களுக்குத் சதரிவிப்பது 
முக்கியமானது என்பணத 
நாங்கள் அறிகிமறாம். 
கலந்தாமலாெணனயிலிருந்து 
சபறப்படும் பின்னூடட்ம் 
ஒப்பீனியன் ரிஸரெ் ்ெரவ்ீெஸால் 
சுயாதீனமாக பகுப்பாய்வு 
செய்யப்படட்ு, அதற்கான 
அறிக்ணக தயாரிக்கப்படட்ு 
எங்கள் வணலத்தளத்தில் 
சவளியிடப்படும். நாங்கள் அந்த 
அறிக்ணகணய கூடட்ு சுகாதாரக் 
கை்மைாடட்ம் மற்றும் ஆய்வுக் 
குழு உள்ளிடட் பங்குதாரரக்ளுடன் 
பகிரந்்துசகாள்மவாம், அணதப் 
பற்றி அவரக்ள் தங்கள் 
கருத்துக்கணளத் சதரிவிப்பாரக்ள். 
CCG-க்கள் பரிந்துணரகள் அல்லது 
முடிவுகள் எணதயும் எடுப்பதற்கு 
முன், இந்தக் கருத்துக்கணளயும், 
ஆமலாெணன குறித்த 
அறிக்ணகணயயும், இறுதி 
ஒருங்கிணைந்த பாதிப்பு 
மதிப்பீடண்டயும் கருத்தில் 
சகாள்வாரக்ள்.

புள்ளிவிவரத் தரவுகணளத் 
சதரிவிக்கும்மபாது தனிப்படட் 
தரவுகள் எதுவும் சவளியிடப்பட 

மாடட்ாது மற்றும் தரவுப் 
பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு இைங்க 
தரவுகள் பத்திரமாக 
பாதுகாக்கப்படட்ு மெமிக்கப்படும். 
இந்தத் தகவல் இரகசியமாக 
ணவக்கப்படும்.

(கூடுதல் தகவல் எங்கள் 
இணையதளத்தில் கிணடக்கும், 
www.improvinghealthcare 
together.org.uk -க்குச ்மசன்று 
மதடல் மபட்டியில் ‘ஆமலாசணன 
தனியுரிணம அறிவிப்பு’ என 
தட்டசச்ு மசய்யவும்). 

‘குழுக்கள் சபாதுவாக இணைந்து 
உடல்நலப் பராமரிப்ணப 

மமம்படுத்துதல்’ எனப்படுகின்ற 
இந்த மூன்று CCG -க்களின் கூடட்ுக் 
குழுவில், எதிரக்ாலத்தில் எப்ெம் 
மற்றும் செயிை்ட ்செலியர ்
மருத்துவமணனெ ்மெணவகள் 
எப்படி மாற மவை்டும் என்பணதப் 
பற்றிய உத்மதெத் திடட்ங்கணள 
ஒப்புக்சகாள்வதற்கும் முடிவுகள் 
எடுப்பதற்கும் CCG -க்களின் 
தணலவரக்ள் ஒன்றுகூடி 
கலந்தாமலாசிக்கிறாரக்ள். 
ஏமதனும் முடிவுகள் எடுப்பதற்கான 
கூடட்ம் சபாது இடங்களில் 
நடத்தப்படும் மற்றும் அது 
அணனத்து ஆதாரங்கணளயும் 
ஆமலாெணன அறிக்ணகணயயும் 
கருத்தில் சகாள்ளும்.

எங்கள் உத்மதச  
முடிமவடுத்தல் அட்டவணை

 1 ஏப்ரல் 2020

ஆமலாசணன 
முடிகிறது 

வசந்தகாலம் 
2020

சுயாதீன 
கலந்தாமலாசணன 
அறிக்ணக 
மவளியிடப்படுகிறது

மகாணடகாலம் 
2020

ஆமலாசணனயிலிருந்து 
மபறப்பட்ட ஆதாரம் 
மற்றும் பின்னூட்டம் 
கருத்தில் 
மகாள்ளப்படுகிறது 

மகாணடகாலம் 
2020

இறுதி முடிவு 
எடுப்பதற்காக CCG 
மபாதுவாகச ்
சந்திக்கின்றன 

2023

அனுமதி மபறும் 
பட்சத்தில் 
கட்டுமானப் பைி 
மதாடங்குகிறது 

2025

சிறப்பு அவசர 
சிகிசண்ச 
மருத்துவமணன 
திறக்கப்படுகிறது 
(முடிந்தவணர 
விணரவில்)

22 ஒன்றிணைந்து உடல்நலப் பராமரிப்ணப மமம்படுத்துதல் 2020 முதல் 2030 
வணர

எங்களுடன் மபசுங்கள்

எங்கள் 
முன்மமாழிவுகளுக்கு 
வழிகாட்டுதலாக 
அணமந்திருப்பது எது

மருத்துவரக்ள், மசவிலியரக்ள் மற்றும் பிற  
NHS பைியாளரக்ள் என்ன மசால்கிறாரக்ள்?

மக்கள் எங்களிடம் 
ஏற்கனமவ என்ன 
மசால்லியிருக்கிறார்கள் 

எங்கள் முன்சமாழிவுகணளப் 
மீளாய்வு செய்த சுயாதீன மருத்துவ 
வல்லுநரக்ளிடமிருந்து எங்களுக்கு 
ஆமலாெணன கிணடத்துள்ளது. 
இலை்டன் மற்றும் சதன்கிழக்கு 
மாகாைத்தின் மருத்துவ செனடட்ுகள் 
மருத்துவமணனெ ்மெணவகள் 
வழங்கப்படும் முணறகளில் 
மாற்றங்கள் செய்யும் ஏமதனும் 
முன்சமாழிவுகள் குறித்து சுயாதீன 
ஆமலாெணன வழங்குகிறாரக்ள். 
அவரக்ள் எங்கள் முன்சமாழிவுகணள 

ெரம்ர டவுன்ஸ், ெடட்ன் மற்றும் 
சமரட்ன் பகுதிகளில் வசிக்கும் 
சபரும்பாலாமனார ்ஒவ்சவாரு 
கடட்த்திலும் முன்சமாழிவுகணள 
உருவாக்குவதிலும் 
வடிவணமப்பதிலும் 
ஈடுபடட்ிருப்பதால், அந்தப் 
பகுதிகளில் உள்ள மநாயாளிகள், 
பராமரிப்பாளரக்ள் மற்றும் 
குடியிருப்பாளரக்ணள நாங்கள் 
பல்மவறு வழிகளில் 
பயன்படுத்திமனாம். 

செல்த்வாடெ் ்உடப்ட, மநாயாளிகள், 
பராமரிப்பாளரக்ள், தன்னாரவ் 
மற்றும் ெமூகக் குழுக்களுடன் 
இணைந்து செயல்படட்தன் 
வாயிலாக பல்மவறு 
பின்னைிகணளக் சகாை்ட 1,500 
-க்கு மமற்படட் மக்கணள நாங்கள் 
சென்றணடந்திருக்கிமறாம். 
ஆன்ணலன் வாயிலாக, 25,000 மபர ்
எங்கள் வீடிமயாணவப் 
பாரத்்திருக்கிறாரக்ள், எங்கள் 
வணலத்தளத்ணதப் 
பாரண்வயிடட்ிருக்கிறாரக்ள்  
மற்றும் எங்கள் ெமூக ஊடகத் 
தகவல்கணளப் பாரத்்திருக்கிறாரக்ள்.

நாங்கள் இவற்ணற 
அறிந்துமகாை்மடாம்: 
•  எதிரக்ாலத் தணலமுணறயினருக்கு 

உயரத்ரமான மருத்துவப் 
பராமரிப்பு கிணடப்பணத 
உறுதிசெய்ய விஷயங்கள் 
மாற்றப்பட மவை்டும் என்பணத 
மக்கள் ஒப்புக்சகாை்டனர்

•  சதாழிலாளர ்ெவால்கள் மற்றும் 
தற்மபாதுள்ள கடட்ிடங்களில் 
நிலவும் பிரெெ்ணனகளுக்கு 
ஆக்கப்பூரவ்மான தீரவ்ுகள் 

ஆய்வு செய்து, எப்ெம், செயிை்ட ்
செலியர ்மற்றும் ெடட்ன் ஆகிய 
மூன்று இடங்களில் ஏதாவது ஒன்றில் 
அணமயவிருக்கும் புதிய திடட்மிடட் 
மநாக்கத்திற்காக கடட்ப்படும்  
சிறப்பு அவெரெ ்சிகிெண்ெ 
மருத்துவமணனயில் ஆறு தீவிரமான 
மருத்துவமணனெ ்மெணவகணள 
ஒன்றிணைப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க 
நன்ணமகள் உள்ளன என்று 
சதரிவித்திருக்கிறாரக்ள். நாங்கள் 
இந்தப் பின்னூடட்த்ணத எங்கள் 

மதணவப்படுகிறது என்பணத மக்கள் 
அறிந்திருக்கிறாரக்ள் (ஆனால் 
என்ன வணகயான  
மாற்றம் மதணவப்படுகிறது 
என்பணதப் பற்றி சதளிவான 
ஒப்பந்தம் ஏதும் இல்ணல)

•  குடியிருப்பாளரக்ள் தங்கள்  
உள்ளூர ்உடல்நலெ ்மெணவகணள 
மதிக்கிறாரக்ள், மற்றும் 
சமாத்தத்தில், மெணவகணள 
வீடட்ுக்கு அருகாணமயில் 
ணவத்திருப்பதற்கு அவரக்ள் 
ஆதரவாக இருக்கிறாரக்ள் 

•  சில மபர ்சதாணலதூரம் பயைிக்க 
ஆரவ்மாக இருக்கிறாரக்ள், அமத 
மநரம் சில மபர ்வீடட்ிமலா அல்லது 
வீடட்ிற்கு அருகாணமயிமலா 
சிகிெண்ெ சபற விரும்புகிறாரக்ள் 

•  குறிப்பாக வயதானவரக்ளுக்கு, 
சபரிய வாழ்க்ணகெ ்ெவால்களுடன் 
வசிக்கும் மக்களுக்கு மற்றும் 
குணறந்த வருமானம் 
சகாை்டவரக்ளுக்கு அல்லது 
சவளியில் செல்ல 
சிரமப்படுபவரக்ளுக்கு 
மருத்துவமணனக்குெ ்செல்லும் 
பயை மநரம், மபாக்குவரத்துக்கான 
செலவு, வாகனம் நிறுத்துதல்  
மற்றும் அணுகுவதில் உள்ள மற்ற 
பிரெெ்ணனகள் பற்றி மக்கள் 
கவணலப்படுகிறாரக்ள். 

நாங்கள் இந்தப் பின்னூடட்த்ணத 
எங்கள் இணையதளத்தில் 
சவளியிடட்ுள்மளாம் (ஆவைத்ணதப் 
மபற www.improvinghealth 
caretogether.org.uk -க்குச ்மசன்று 
மதடல் மபட்டியில் ‘பின்னூட்டம் 
குறித்த சுயாதீன பகுப்பாய்வு’  
என தட்டசச்ு மசய்யவும்). 

இணையதளத்தில் 
சவளியிடட்ுள்மளாம் (ஆவைத்ணதப் 
மபற www.improvinghealth 
caretogether.org.uk -க்குச ்மசன்று 
மதடல் மபட்டியில் ‘மருத்துவ 
மசனட்களின் அறிக்ணக’ என 
தட்டசச்ு மசய்யவும்). 

எங்கள் முன்சமாழிவுகணள 
உருவாக்கும்மபாது  
ஒவ்சவாரு நிணலயிலும் 
குடியிருப்பாளரக்ளிடமிருந்தும், 
மநாயாளிகள் மற்றும் 
பராமரிப்பாளரக்ளிடமிருந்தும் 
மகடட்றிந்த தகவல்கணள 
இவற்றுக்கு நாங்கள் 
பயன்படுத்தியிருக்கிமறாம்: 
•  முன்சமாழியப்படட் அவெரெ ்

சிகிெண்ெ செயல்படும் 
மநரத்ணதக் காணல 8 மைி  
முதல் இரவு 8 மைி வணர 
என்பதிலிருந்து ஒரு நாளில் 24 
மைிமநரம் என நீடிப்பது உடப்ட, 
புதிய மருத்துவப் பராமரிப்பு 
மாதிரிணய வடிவணமக்க உதவ 

•  ஒவ்சவாரு சதரிவின் 
நன்ணமகணளயும் தீணமகணளயும் 
சீரத்ூக்கிப் பாரத்்து, உள்ளூர ்
மக்களுக்கு எது முக்கியமானது 
என்பணதப் பற்றிய சதரிவுகணள 
மதிப்பீடு செய்யவும் 
விவாதிக்கவும் உதவக்கூடிய 
வரன்முணறகணள வடிவணமக்க, 
மற்றும் 

•  பல்மவறு ெமூகங்களின் மீது 
முன்சமாழிவுகள் சகாை்டுள்ள 
விணளவுகணளெ ்சுடட்ிக்காடட்ி 
எங்கள் முன்சமாழிவுகணள 
வலுப்படுத்துவதற்கு.

23ஒன்றிணைந்து உடல்நலப் பராமரிப்ணப மமம்படுத்துதல் 2020 
முதல் 2030 வணர

எங்களுடன் மபசுங்கள்



உங்கள் கருத்ணதெ ்சொல்வதற்குப் பல வழிகள் 
உள்ளன. 

எங்கள் வணலத்தளத்தில் உள்ள மகள்வித்தாணளபூரத்்தி 
மசய்யுங்கள் (www.improvinghealthcaretogether.org.uk).  

உங்கள் கருத்துக்கணள எங்களுக்குெ ்சொல்ல எங்களது 
உள்ளூர ்கருத்துக் மகடப்ு நிகழ்ெச்ிக்கு வாருங்கள்.

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk என்ற முகவரிக்கு 
எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

டவ்ிடட்ரில் (@IHTogether) எங்களுக்குச ்மசய்தி 
அனுப்பவும் அல்லது எங்களது ஃமபஸ்புக் பக்கத்ணதப் 
பாரண்வயிடவும் (@ImprovingHealthcareTogether).

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

02038 800 271 என்ற எை்ைில்எங்கணள அணழக்கவும்.

07500 063191 என்ற எை்ைில் எங்களுக்கு குறுஞ்மசய்தி 
அனுப்பவும்.

கலந்தாமலாெணன 2020 ெனவரி 8 முதல் ஏப்ரல் 1 வணர 
மமற்சகாள்ளப்படுகிறது.

இந்த ஆமலாெணன சிக்கலான மெணவகள், கருத்துக்கள் 
மற்றும் பிரெெ்ணனகணளப் பற்றியது என்பணத 
நாங்கள் அறிந்துசகாள்கிமறாம்.

இந்த ஆமலாெணனக்கு பதிலளிக்க உங்களுக்கு 
ஏதாவது உதவி அல்லது கூடுதல் தகவல்கள் 
மதணவப்படட்ாமலா அல்லது உங்களிடம் 
மமற்சகாை்டு மகள்விகள் இருந்தாமலா, என்ற 
முகவரிக்கு எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும் 
அல்லது 02038 800 271 என்ற எை்ைில் எங்கணள 
அணழக்கவும்.

நீங்கள் என்ன நிணனக்கிறீரக்ள் என 
நாங்கள் அறிந்துமகாள்ள விரும்புகிமறாம்
இந்த முன்சமாழியப்படட் மாற்றங்கள் உங்கணளயும் 
உங்கள் குடும்பத்ணதயும் எப்படிப் பாதிக்கும், எது 
உங்களுக்குக் கவணலயளிப்பதாக உள்ளது, 
முன்சமாழிவுகளில் உங்களுக்குப் பிடித்த மற்றும் 
பிடிக்காத விஷயங்கள் என்ன் மற்றும் நீங்கள் 
எங்களிடம் சொல்ல விரும்புகின்ற மவறு ஏதாவது 
விஷயம் இருக்கிறதா அல்லது நாங்கள் 
தவறவிடட்ுவிடம்டாம் என்று கருதுகிறீரக்ளா என்பணதத் 
சதரிந்துசகாள்ள நாங்கள் ஆரவ்மாக இருக்கிமறாம்.

முழுக் கலந்தாமலாெணன ஆவைத்ணதயும், 
கலந்தாமலாெணனக்கான மகள்வித்தாணளயும் எங்கள் 
வணலத்தளத்திலிருந்து நீங்கள் பதிவிறக்கம் 
செய்துசகாள்ளலாம் (www.improvinghealthcaretogether.org.uk).  
மகள்வித்தாணள நீங்கள் ஆன்ணலன் வாயிலாகவும் 
பூரத்்தி செய்யலாம்.

ஏமதனும் ஆவைங்களின் அெச்ு நகணல நீங்கள் சபற 
விரும்பினால், hello@improvinghealthcaretogether.org.uk 
என்ற முகவரியில் எங்களுக்கு மின்னஞ்ெல் அனுப்பவும் 
அல்லது 02038 800 271 என்ற எை்ைில் எங்கணள 
அணழக்கவும்.

டவ்ிடட்ரில் நீங்கள் எங்களுக்குெ ்செய்தி அனுப்பலாம்  
(@IHTogether) அல்லது எங்கள் ஃமபஸ்புக் பக்கத்ணதப் 
பாரண்வயிடலாம் (@ImprovingHealthcareTogether).

07500 063191என்ற எை்ைில் எங்களுக்கு குறுஞ்மசய்தி 
அனுப்பவும்.

நாங்கள் முன்சமாழிந்துள்ள மாற்றங்கள் பற்றியும் 
மாற்றம் ஏன் மதணவப்படுகிறது என்பணதப் பற்றியும், 
நீங்கள் எப்படி கருத்துக்கள் சதரிவிக்க முடியும் 
என்பணதப் பற்றியும் உள்ளூர ்மக்கள் அறிந்திருப்பணத 
உறுதிசெய்ய எங்களால் இயன்ற அளவுக்கு நாங்கள் 
முயற்சி மமற்சகாள்கிமறாம். ஒன்பது கருத்துக்மகடப்ு 
நிகழ்ெச்ிகள் உடப்ட, பல நிகழ்ெச்ிகணள நடத்த நாங்கள் 
திடட்மிடட்ிருக்கிமறாம். இவற்றின் படட்ியணல நீங்கள் 
எங்கள் இணையதளத்தில் காைலாம்  
(www.improvinghealthcaretogether.org.uk), 02038 800 271 
என்ற எை்ைில் எங்கணள அணழக்கவும் 07500 063191 
என்ற எை்ைில் எங்களுக்கு உணரெ ்செய்தி அனுப்பவும்.

நீங்கமளா அல்லது உங்களுக்குத் மதரிந்த மவறு யாராவமதா இந்த ஆவைத்ணதப்  
படிக்க முடியவில்ணல என்றால், hello@improvinghealthcaretogether.org.uk  என்ற மின்னஞ்சல் 
மூலம் அல்லது 02038 800 271 என்ற மதாணலமபசி எை் வாயிலாக எங்கணளத் 
மதாடர்புமகாை்டால், தகவல்கணள மபாருத்தமான அணமப்பில் அல்லது மமாழியில் 
வழங்க எங்களால் இயன்ற உதவிகணள நாங்கள் மசய்மவாம்.

hello@improvinghealthcaretogether.org.uk02038 800 271

02038 800 271

02038 800 271.


