(Scarborough Health Network) ஸ்கார்பாேரா ஒன்ராறிேயா சுகாதார குழுைவ உருவாக்க உள்ளூர்
கூட்டாளர்களுடன் இைணயும் அணி
(Scarborough Health Network) 40 க்கும் ேமற்பட்ட ஸ்கார்பாேரா சுகாதார ேசைவ
வழங்குநர்களுடன் கூட்டாக ஒரு அற்புதமான முயற்சியில் நாங்கள் ேசர்ந்துள்ேளாம்
என்பைத அறிவிப்பதில் ெபருமிதம் ெகாள்கிேறாம்.
உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பங்களுக்கும், உங்கள் அயலவர்களுக்கும் மிக உயர்ந்த
அளவிலான கவனிப்பு மற்றும் ேசைவைய வழங்க நாங்கள் கடைமப்பட்டுள்ேளாம். இந்த
இலக்ைகக் கருத்தில் ெகாண்டு, ஸ்கார்பாேராவில் உள்ள எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் ேசர
நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம், ஸ்கார்பாேரா ஒன்ராறிேயா சுகாதார குழுைவ உருவாக்க
ேதர்வு ெசய்யப்படுவதற்கு நாங்கள் விண்ணப்பிக்கிேறாம்.
பிப்ரவரி 2019 இல், ஒன்ராறிேயா அரசு ஒன்ராறிேயா சுகாதார குழுக்கைள (OHT)
உருவாக்குவதாக அறிவித்தது. OHT களின் ேநாக்கம் ேநாயாளி மற்றும் பராமரிப்பாளர்
அனுபவத்ைத ேமம்படுத்தும் ஒரு இைணக்கப்பட்ட சுகாதார பராமரிப்பு முைறைய
உருவாக்குவதாகும். இந்த மாற்றங்கள் ெதாழில்நுட்ப உதவியுடன் வழங்குனர்கள்
ஒன்றிைணந்து ெசயற்படுவைதயும் வழிநடத்துவைதயும் இலகுவாக்கும்.
உங்கள் தனிப்பட்ட சுகாதாரத் ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்யும் ஒருங்கிைணந்த ேசைவகைள
வழங்க OHT கள் உள்ளன. முழுைமயாக ெசயல்படும்ேபாது, உள்ளடக்கப்பட்ட ேசைவகள்
ஆவன; முதன்ைம பராமரிப்பு, மருத்துவமைன பராமரிப்பு, புனர்வாழ்வு பராமரிப்பு, வீடு
மற்றும் சமூக பராமரிப்பு, நீண்டகால பராமரிப்பு, மன ஆேராக்கியம் மற்றும் ேபாைதக்கு
அடிைமயாதல்.
முன்ெமாழியப்பட்ட ஸ்கார்பாேரா OHT 40 க்கும் ேமற்பட்ட கூட்டாளர்கைளக்
ெகாண்டுள்ளது.
எங்கள் ெதாைல ேநாக்கு எளிது;
மக்கள் ெதாைகயில் ஒரு ேநாயாளி …
• வீட்டிற்கு அருகாைமயில் அவர்களின் பராமரிப்ைபஅணுக முடியும்
• அவர்களின் பராமரிப்பு மற்றும் சுகாதார பதிவுகள் டிஜிட்டல் முைறயில்
இைணக்கப்படும்
• ஆேராக்கியத்திற்கும் சுகாதாரத்துக்கும் நிகரான மற்றும் தைடயற்ற ஆதரைவ அணுக
முடியும்
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ஒரு பயனுள்ள கூட்டுறவில் …
• இந்த வைலயைமப்பு முழுவதும் ெபாறுப்புணர்ைவப் பகிர்ந்து ெகாள்கிறது
• தைடயற்ற கவனிப்ைப உறுதிப்படுத்த வழங்குநர்கைள இைணக்கிறது
• ேநாயாளிகைள வைலயைமப்பிற்கு வாடிக்ைகயாளர்களாக கருதப்படும், தனிப்பட்ட
வழங்குநர்களுக்கு அல்ல
ஒரு கணினி ஒருங்கிைணப்பு …
• தைடயற்ற மாற்றங்களுக்கு மற்ற OHT களுடன் இைணகிறது
• பராமரிப்பு ெதாடர்ச்சியில் நிைலத்தன்ைமையயும் ெதாடர்பராமரிப்ைபயும்
வழங்குகிறது
• நிைலயான தர ேமம்பாட்ைட இயக்குகிறது
• சமூகத்தின் பன்முகத்தன்ைமைய அங்கீகரிக்கிறது
• கலாச்சார ரீதியாக திறைமயான பராமரிப்ைப வழங்குகிறது
• சுகாதார சமத்துவத்ைத ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் சுகாதார நிைல மற்றும் சுகாதார
விைளவுகளின் ஏற்றத்தாழ்வுகைள நீக்குதல். குறிப்பாக சுேதச, பிராங்ேகாேபான்
மற்றும் இனரீதியான சமூகங்களிைடேய சுகாதார சமத்துவத்ைத ஊக்குவிக்கிறது
• ேநாயாளிகளுக்கும் வழங்குநர்களுக்கும் டிஜிட்டல் தீர்வுகளுக்கான ேதைவ மற்றும்
நிகழ்ேநர அணுகைல வழங்குகிறது
• ேநாயாளிகளுக்கு முற்று முழுதான ேசைவகைள வடிவைமத்தல்
எங்கள் கூட்டாளர்கள் மற்றும் வாடிக்ைகயாளர் / ேநாயாளி / பராமரிப்பாளர்
பிரதிநிதிகளுடன் இைணந்து பணியாற்றுவதன் மூலம், இந்த இலக்ைக நாங்கள்
அைடேவாம், ேமலும் பல பணிகைள எங்கள் சமூகத்திற்கு வழங்குேவாம். அதன் முதல்
ஆண்டில், முன்ெமாழியப்பட்ட ஸ்கார்பாேரா OHT மூன்று பகுதிகளில் கவனம் ெசலுத்த
திட்டமிட்டுள்ளது:
1. மன ஆேராக்கியம் மற்றும் ேபாைத
2. நாள்பட்ட ேநாய்
3. வயது ெதாடர்பான பலவீனம்
எங்கள் ஸ்கார்பாேரா OHT நாங்கள் ெதாடர்ந்து கட்டைமக்கும்ேபாது, எங்கள்
மக்கள்ெதாைகயின் பிற பகுதிகைள உள்ளடக்கியதாகவும், கவனம் ெசலுத்தும் வண்ணம்
விரிவைடயும்.
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எங்கள் கூட்டாளர்களுடனும் எங்கள் சமூகத்துடனும் நாங்கள் இைணந்து பணியாற்றினால்
மட்டுேம இந்த ெசயல்முைற ெவற்றி ெபறும். (www.ontario.ca/connectedcare) இல் கூடுதல்
தகவல்கைளக் கண்டுபிடிக்க. நான் உங்கைள ஊக்குவிக்கிேறன். ேமலும் தகவலுக்கு ெதாடர்பு
ெகாள்ளவும். communications@shn.ca தயவுெசய்து உங்கள் ஸ்கார்பாேரா OHT பற்றிய சமீபத்திய
ெசய்திகளுடன் நீங்கள் எவ்வாறு புதுப்பித்த நிைலயில் இருக்க முடியும் என்பைதக்
கண்டறியவும்.
உண்ைமயுள்ள,

Elizabeth Buller
President and CEO
Scarborough Health Network

Birchmount hospital: 3030 Birchmount Rd, Scarborough, ON M1W 3W3 | 416-495-2400
Centenary hospital: 2867 Ellesmere Rd, Scarborough, ON M1E 4B9 | 416-284-8131
General hospital: 3050 Lawrence Ave. E, Scarborough, ON M1P 2V5 | 416-438-2911
SHN.ca

