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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Εγκαινιάστηκε σήµερα ένα πρόγραµµα για τη βελτίωση της υγείας ατόµων
ποικιλόµορφης πολιτισµικής, θρησκευτικής και γλωσσολογικής προέλευσης από την
Υπουργό Υγείας, Jillian Skinner, και τον υπουργό Υπηκοότητας και Κοινοτήτων, Victor
Dominello.
Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ για την αντιµετώπιση των αναγκών ασθενών
πολυπολιτισµικής προέλευσης περιλαµβάνει πολυπολιτισµικές µονάδες υγείας σε
Τοπικές Υγειονοµικές Περιφέρειες και υπηρεσίες σε όλη την Πολιτεία, όπως:
•
•
•
•
•
•

Υπηρεσία Υγείας Προσφύγων ΝΝΟ
Διαπολιτισµικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Πολυπολιτισµικό Ινστιτούτο Υγείας
Υπηρεσία Επικοινωνίας Πολυπολιτισµικής Υγείας
Πολυπολιτισµική Υπηρεσία HIV/AIDS και Ηπατίτιδας C, και
Υπηρεσία για τη θεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση επιζώντων θυµάτων
βασανισµού και ψυχικού τραυµατισµού.

Η Υπουργός Skinner είπε ότι οι υπηρεσίες αυτές, που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο και
σε όλη την Πολιτεία, υποστηρίζονται από εντεταλµένο πολυπολιτισµικό και δίγλωσσο
προσωπικό.
«Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ είναι προσηλωµένη στο στόχο της να διατηρεί υγιείς τους
κατοίκους της ΝΝΟ και να µειώσει τις περιττές νοσοκοµειακές νοσηλείες, και χαίροµαι
που διαπιστώνω ότι η πολιτική αυτή θα βοηθήσει την Κυβέρνηση να επιτύχει αυτό το
στόχο», είπε η κ. Skinner.
«Η πολιτική και το πρόγραµµα θα χρησιµεύσουν στον πολυπολιτισµικό
προγραµµατισµό του Υπουργείου Υγείας της ΝΝΟ, και είναι αξιόλογο ότι λαµβάνουν
υπόψη έρευνες που δείχνουν ότι τα γλωσσικά εµπόδια έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη
χρησιµοποίηση και αποδοχή της υγειονοµικής περίθαλψης», είπε.
Το Υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ έχει µια υπερήφανη ιστορία στην παροχή καινοτόµων
προγραµµάτων για τη διατήρηση και βελτίωση των αναγκών υγείας των κοινοτήτων
ποικιλόµορφης πολιτισµικής και γλωσσολογικής προέλευσης της ΝΝΟ. Πριν από 30
χρόνια, ήταν µια από τις πρώτες κυβερνήσεις που ίδρυσαν υπηρεσία διερµηνέων
υγειονοµικής περίθαλψης.

«Η υπηρεσία διερµηνέων υγειονοµικής περίθαλψης της ΝΝΟ, η οποία είναι ο
µεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών διερµηνείας του δηµόσιου τοµέα της ΝΝΟ,
παρέχει διερµηνείς σε ολόκληρο το σύστηµα υγείας της ΝΝΟ, 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα», είπε η Υπουργός Skinner.
«Η σηµασία αυτής της υπηρεσίας αναδεικνύεται από τη συχνότητα χρήσης της - πάνω
από 475.000 φορές τον περασµένο χρόνο».
Ο Υπουργός Dominello είπε ότι η ΝΝΟ αναγνωρίζεται διεθνώς ως µια από τις πιο
πολυπολιτισµικές και εθνοτικά ποικιλόµορφες Πολιτείες στον κόσµο.
«Με ανθρώπους που κατάγονται από πάνω από 200 έθνη και µιλούν 200 περίπου
γλώσσες, η πολυπολιτισµικότητα είναι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για τη ΝΝΟ και
βελτιώνουµε αυτό το πλεονέκτηµα µέσω του προγράµµατος αυτού που στοχεύει σε
βελτιώσεις της υγείας των πολυπολιτισµικών µας κοινοτήτων», είπε ο Υπουργός
Dominello.
«Αν και η συνολική εικόνα της υγείας των µεταναστών είναι καλή, το πρόγραµµα
αναγνωρίζει ότι υπάρχουν συγκεκριµένες ανάγκες σε συγκεκριµένες κοινότητες που
χρειάζεται να αντιµετωπιστούν, µεταξύ άλλων και µέσω στρατηγικών πρόληψης, και
αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο.
«Το νέο πρόγραµµα του Υπουργείου Υγείας της ΝΝΟ ακολουθεί τις βελτιώσεις που
έκανε η Κυβέρνηση O'Farrell στο Πολυπολιτισµικό Πρόγραµµα Πολιτικών και
Υπηρεσιών (Multicultural Policies and Services Program - MPSP), το οποίο επιδιώκει να
βοηθήσει τους κρατικούς φορείς προκειµένου να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες για
την πολυπολιτισµική κοινότητα της ΝΝΟ, καθώς και το Πρόγραµµα Δράσης
Πολυπολιτισµικού Πλεονεκτήµατος (Multicultural Advantage Action Plan) της
Κυβέρνησης O'Farrell το οποίο επιδιώκει να µεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήµατα της
πολιτισµικής µας ποικιλοµορφίας», είπε ο Υπουργός Dominello.
«Συγχαίρω την Υπουργό Skinner και την υπουργική της οµάδα που κάνουν τώρα
ενέργειες για να ανταποκριθούν άµεσα στα πρότυπα επιδόσεων του MPSP, καθώς δεν
αναπτυσσόταν τακτικά συντονισµένο πρόγραµµα από την Κυβέρνηση των Εργατικών.
Αυτό δείχνει τη δέσµευση της Κυβέρνησής µας να επιτύχουµε αποτελέσµατα για τις
εθνοτικές µας κοινότητες, όπως κάνουµε και για όλους τους πολίτες µας», είπε ο
Υπουργός Dominello.
Το Πρόγραµµα Υγειονοµικής Πολιτικής και Υλοποίησης Στόχων για Υγιείς
Πολυπολιτισµικές Κοινότητες της ΝΝΟ (NSW Health Policy and Implementation Plan for
Healthy Culturally Diverse Communities) χρησιµοποιεί στοιχεία σχετικά µε την
πολυπολιτισµική υγεία που συγκεντρώθηκαν την τελευταία δεκαετία και καθιερώνει τον
προσανατολισµό του Υπουργείου Υγείας της ΝΝΟ για τα επόµενα πέντε χρόνια.
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