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 انتظامی خالصہ
 
 انگلينڈ ميں صحِت عامہ کے لئے ہماری حکمِت عملی: گ تندرست لو،صحت مند زندگياںقرطاِس ابيض  .1

Healthy Lives, Healthy People: Our strategy for public health in England) ( نے انگلينڈ
پاليسی کا يہ بيان اس تصور کو صحت عامہ کے اصالح شدہ نظام کے ايک بے باک تصور کا تعين کيا۔ ميں 

 مزيد ترقی درکار کے بارے ميںا تعين کرتا ہے اور ان مسائل، جن ش رفت کيں ہماری کی گئی پيترقی دينے م
  کی نشان دہی کرتا ہے۔)فريم ورک (ہے، اور اس کام کے لئے وقت کے ايک ڈهانچے

  
مقامی لولہ اور  کے لئے حقيقی و نئی رسائی صحت عامہ کے لئے ايک نے تندرست لوگ،صحت مند زندگياں .2

ذمہ داری پيدا کی ہے۔  ميں عوام کے دور حيات کے دوران اصالِح صحت کی حکام اور صحت عامہ کے پيشے
کا تعين اقدامات  واضح ہم اس معيار حرکت کو برقرار رکهنا چاہتے ہيں، اور آج تک ہونے والی ترقی اور اگلے

امہ  مقامی حکام اور صحت ع ہمکرتے ہوئے ہمارا مقصد ہے کہ ہم غير يقينی صورِت حال ميں کمی الئيں اور
 کی منصوبہ بندی  حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہيں کہ وہ ان مقامی تعلقات اور شراکتوںیکے پيشہ ور ماہرين ک

 کر کے ان کی تعمير کريں جو صحِت عامہ کے نفاذ کے نئے ايک کليد ثابت ہوں گی۔ 
 

 گئی ہيں جن کا  ان چيلنجوں کے جواب ميں کی بے باک تبديلياںميں مجوزہ  تندرست لوگ،صحت مند زندگياں .3
؛ اور صحت  کا وزن زيادہ ہے يا وہ فربہ ہيںسامنا ہم صحت عامہ ميں کرتے ہيں۔ مثًال تين ميں سے دو بالغ افراد

امير ترين عالقوں    جس ميں غريب ترين عالقوں کے لوگوں کی زندگياںہےميں عدِم مساوات بہت وسيع رہتی 
 سال زيادہ زندہ رہتے 17جو اپنی ناقص صحت کے ساته  يں سال کم ہوتی ہ7لوگوں کی نسبت اوسطًا  کے ان 

يوں يا عام وبائی امراض کے پهوٹ پڑنے سے لے کر دہشت صحت کے بڑے خطرات کا سلسلہ بيمار اور ہيں۔
   اثرات تک رہتا ہے۔ امکانیگردی کے حادثات کے

 
ه صحت کی سرکاری اس چيلنج کو ايک نئی رسائی کی ضرورت ہے، جس ميں اس کو نظم و ترتيب کے سات .4

 ايک  صحت عامہ کے جائے، چنانچہ ہم انگلينڈ کے لئے دیمہارت کی تائيد حاصل ہو اور حقيقی سياسی ترجيح
 : اصالح شدہ سرکاری نظام کے پابند ہيں جس ميں

مثًال ( مقامی خدمات ے سے مقامی حکومت کو يہ نيا کردار دين۔اٹهائيں صحت کی نئی ذمہ دارياں ی حکاممقام •
کا کے مکمل سلسلے )  رہائش، تفريح، منصوبہ بندی، ٹرانسپورٹ، مالزمت اور سماجی نگہداشتصحت،

کے مکمل حل تيار کرنے کے لئے  خير و عافيت  صحت اور برادری کی شموليت اوراحاطہ کرتے ہوئے
 تائيد پيدا ہوتے ہيں۔ دائرے ميں محدود بجٹ مقامی حکام کی صحِت عامہ کی نئی ذمہ داريوں کینئے مواقع 

 طور پر اس کام کی کرے گا۔ صحت عامہ کے ڈائريکٹر مقامی اتهارٹی کے صحت کے بڑے مشيروں کے
 قيادت کريں گے؛

مقامی  )صحت عامہ انگلينڈ( Public Health Englandصحت عامہ کی خدمت کا ايک نيا مکمل نظام،  •
کی فراہمی پيدا کرے گا اور آبادی  جو صحت عامہ اور خير و عافيت کے بہتر نتائج کرے گا،حکام کی تائيد 

 اس وقت پورے  نظام صحت Public Health England کی صحت کے خطرات سے حفاظت کرے گا۔ 
ميں پهيلی ہوئی صحت عامہ کی مہارت کے متنوع سلسلے کو ايک جماعت ميں اکٹها کرے گا۔ يہ ماہرانہ 

ات يی راہوں، بشمول علوِم نفسيات و عمران اور نئ يقينی بنائيں گے کو تک رسائیمشورے، ذہانت اور ثبوت
کی بصيرت کی ترقی کے لئے ايک نقطۂ ارتکاز مہيا کرے گا؛ اور صحت کی حفاظت کی ايک لچکدار 

 خدمت فراہم کرے گا؛ ماہرانہ
 دوران زندگی صحت  جو ہم پورے نظام ميں حاصل کرنا چاہتے ہيں۔ان نتائج پر ايک مضبوط تر مرکز توجہ •

حفاظت کے وسيع مواقع کا تعين کرتے ہوئے اور صحت ميں ابهی تک موجود عدم مساوات کی اصالح اور 
شائع کيا جائے ) فريم ورک(ميں کمی النے کے لئے اس سال بعد ميں صحت عامہ کے نتائج کا ايک ڈهانچہ 

 مقامی سطحوں تک، اور ساری خدمات عامہ اور وسيع تر معاشرے ا۔ ان نتائج کے لئے قومی سے لے کرگ
 کے صحت عامہ کے تمام حصوں کی مجموعی مساعی درکار ہوں گی۔



 
 کے ايک مرکزی جزو کے طور پر کاروباِر حکومت يہ باتصحِت عامہ ايک واضح ترجيح رکهتی ہے،  •

ديکهی جا سکتی ہے، اور يہ يقينی بنانے کی خاطر کہ صحت عامہ کی مداخلتوں پر مرکز توجہ برقرار 
 ے ہيں؛ اوررہے، وسائل اس کی تائيد کرت

 کے لئے متوجہ ہونے  کی طرفتعين کنندگانصحت کے وسيع تر عدم مساوات ميں کمی النے کی ذمہ داری  •
Marmot’s Review )مارمٹ کا جائزہ( H1 انحت کے نتيجے اور خدمات ص،ے ہوئےکے نزديک ہوت  

 کے کردار کی تکميل کرتے ہوئے صحت NHS  النے کی خاطریتک رسائی ميں عدم مساوات ميں کم
  يک ترجيح ہے۔عامہ کے تمام حصوں کے لئے ا

 
قانون برائے صحت و سماجی مسودۂ (صحت عامہ  سے متعلق حاليہ مشاورتوں اور ہيلته اور سوشل کئير بل  .5

، صحت عامہ کی نئی ذمہ دارياں مقامی مرکز توجہ س مستحکم شدہحت عامہ پر ِا کی سماعت نے ص)نگہداشت
ليکن نئے نظام   کا مظاہرہ کيا ہے۔تائيدکے لئے بهر پور  ذمہ داری اور مارمٹ کے ايجنڈا کیحکام کو سونپنے 

نانے، ے کرنے سے پرہيز، صحت عامہ کے اندر خود مختاری کو يقينی بئريکٹر کے کردار، ٹکڑے ٹکڑميں ڈا
صحت عامہ کے ايک کی پاليسياں  (HR)اور بشری وسائيل ) ورک فورس(اور يہ يقينی بنانے کہ کارکنان 

 تر  کی ايک وسيع کے کارکنانکی تائيد کرتی ہيں اور صحت عامہکی مسلسل نشوونما  مضبوط اسپيشلسٹ پيشے
  ، سے متعلق تفکرات اٹهائے گئے تهے۔تعداد

 
رفت کا تعين کرتا ہے جو ہم نے صحت عامہ کے نئے نظام کی نشوونما  کرنے اور پاليسی کا يہ بيان اس پيش  .6

ايسا کرنے ميں دستاويز اس با ت کا تعين کرتی ہے کہ ہم اصالح  مندرجہ باال تفکرات سے نپٹنے ميں کی ہے۔
 شدہ صحت عامہ کے نظام کے کام کرنے سے متعلق کيسی توقعات رکهتے ہيںم بشمول

ريکٹر صحت عامہ کے مقامی حکام اور ڈائر آبادی کی نگہداشِت صحت ميں وحت ااصالح صحت، تحفظ ص •
  کی وضاحت کرنا؛کردار

  کے لئے کون ذمہ دار ہے، کے بارے ميں تجاويز؛اختيار دينے کا صحت عامہ کی مختلف خدمات •
  ؛الزمی خدمات  درکار حکميہ طور پر،متوقعمقامی حکام سے  •
 پر عائد کرنے کی توقع رکهتے ہيں؛م کی صحت عامہ کی گرانٹ  جو ہم مقامی حکاگرانٹ کی شرائط •
• Public Health England کو ايک انتظامی ادارہ کے طور پر قائم کرنا تاکہ وہ ايک ايسے ڈهانچے کے 

  خود مختاری فراہم کر سکے، جو سيکريٹری صحت کو واضح طور پر جواب دہ ہو۔اتیاندر زيادہ بڑی عملي
 کے لئے واضح اصول۔ اور جواب رجوعہنے، ينگامی طور پر تيار ر •

 
مقامی  اس کا اعتراف بهی کرتی ہے کہ چند مسائل ايسے ہيں جو مزيد نشوونما چاہتے ہيں۔ چنانچہ ہميہ دستاويز  .7

والے مہينوں کے دوران   کو شامل کريں گے تاکہ وہ  آنے کے کليدی شرکاءNHSحکومت ، صحت عامہ اور 
 ہم صحت عامہ کے نظام کے عملياتی ڈيزائن کو مکمل کے لئے ہماری مدد کريں۔ايک معتبر پاليسی تيار کرنے 

سے متعلق تازہ ترين معلومات کا ايک سلسلہ پيش کريں   کرنے کی خاطر صحت عامہ کے نظام  کی اصالح
 :گے، بشمول

 اصالهات جو تفصيًال بتائے گا کہ ہم صحت عامہ کے نتائج اور) ڈهانچہ (صحت عامہ کے نتائج کا فريم ورک •
 کس کيسے سراغ رکهيں گے؛

• Public Health Englandجو يہ بيان کرے گا کہ          ) نمونہ ( کا عملياتی ماڈلPublic Health 
Englandج کی کيسے تائيد کر  کيسے کام کرے گی، اس کے تعلقات اور يہ صحت کے اصالح شدہ نتائ
    سکتی ہے؛

عملياتی  پراس دستاويز ميں تعين کردہ کردار مقامی حکومت ميں صحت عامہ اور ڈائريکٹر صحت عامہ  •
 ڈيزائن کی حتمی تفصيلی تشکيل؛
__________________________ 

مند زندگياں (.Marmot M)مارمٹ ايم۔  1 کی عدم مساوات کا حکمتکے بعد  2010:  صاف معاشرہ، صحت ميں صحت  ی عملکے انگلينڈ
 www.marmetreview.org  مبنی جائزہپر
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 طريق کار، ہيلته پريمئم ا صحت عامہ تشکيل دينے کا خرچ اور تقسيم ک)بنيادی(بيس الئن صحت عامہ کا خرچہ  •

 اور فرضی تقسيم؛
اہرين کو ، ہم کارکنان کی ايک جامع حکمت عملی شائع کريں گے۔ ہم صحت عامہ کے پيشہ ور مکارکنان •

 حکام اور صحت عامہ ی و ضوابط سے متعلق تفکرات کو حل کرنے کے لئے مقامنے اور شرائطباقاعدہ بنا
 کے پيشہ ور ماہرين کے ساته کام کريں گے۔

   
 تو ہم يہ يقينی بنائيں گے کہ صحت عامہ کی ذمہ داريوں کو جوں ہی ہم موسم خزاں اور نئے سال ميں جائيں گے .8

 کے قيام کی تائيد کی غرض سے مفصل منصوبہ جات England  Public Healthمقامی حکام کو تبديلی اور
ی منتقلی سے پہلے فرضی اور ذمہ دارياں سنبهال ليں گے۔ رسم سے اپنی مکمل 2013موجود ہيں۔ دونوں اپريل 

 کی تشکيل ائع کے ذريعے خاطر خواہ پيش رفت کی جا سکتی ہے۔ ہم معياِر حرکتر انتظامات کے ذمشترکہ
  النے جسيی پيش قدميوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہيں۔ یے مقام پر خطرات ميں کم تغير ک اورکرنے
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 پ کےخياالت کو سننا آ 1.

 
 مشاورت اور سننے کے عمل کے بارے ميں رپورٹ

 
 عامہ کے لئے ہماری انگلينڈ ميں صحت : صحت مند زندگياں، تندرست لوگحکومت نے  کو،  2010 نومبر30   1.1

  ہوئے ہر کام ميں خير و عافيت کو ہمارے کئے–    صحت اور اور حکومت ميں جس نےائع کيا۔ شحکمت عملی
    اور ےئمرکزی حيثيت دينے کے لئے ايک بے باک تصور کا تعين کيا۔  اس نے کئی مشاورتی سواالت پيدا ک

  Review of the Public Health Professionals  کی(Dr. Jabriel Scally) ڈاکٹر جبرئيل اسکيلی 
(   .سے متعلق خياالت معلوم کئے) صحت کے پيشہ ور ماہريں کو باقاعدہ بنانے کا جائزہ

د
 

گياں، تندرست لوگاورتی دستاويزات نے مکمل کيا،  کو مزيد دو مش   اس قرطاس ابيض1.2 نتائج ميں : صحت مند زن
 کے يض کرنےو تفرصحت عامہ کے لئے خرچہ دينے اور اختيا: وگصحت مند زندگياں، تندرست ل اور شفافيت
 31تينوں دستاويزات پر مشاورت   ميں شائع کی گئيں۔2010، جو دونوں دسمبر  سے متعلق مشاورتراستوں
اور  براہ راست شامل تها؛  ميں محکمٔہ صحتتقريباتشاورتی  سے زائد م60 تک جاری رہی۔ 2011مارچ 

 مداد دی۔دوسرے کئی ميں اس نے ا
 

 سے زائد رد عمل موصول ہوئے۔ موصول شدہ جوابات کی مقدار اور معيار 2100   مختلف مشاورتوں ميں ہميں 1.3
جواب   مدد ملے گی۔ںبوط بنياد پر استوار کرنے ميمضکو  خوشی ہوئی، جس سے ہميں نئے نظام  ہميںسے

کوز کرنے، مارمنٹ کے ايجنڈا کی ذمہ اقی حکومت کے صحت عامہ پر توجہ مردہندگان نے وسيع طور پر، وف
  مقامی حکام کو سونپنے کا خير مقدم کيا دارياںداری اور نظام صحت کی نئی ذمہ 

 
 مجوزہ راستوں    جواب دہندگان نے صحت عامہ کے فريم ورک کی تجويز اور صحت عامہ کو اختيار دينے کے1.4

  ے بارے ميں تفکرات موجود تهے۔مفصل تجاويز ميں سے چند ک، اگرچہ کا بهی خير مقدم کيا
 

 ے گئے کليدی تفکرات حسِب ذيل تهےائه   مجموعی طور پر، مجوزہ نئے نظام کے بارے ميں اٹ1.5
 : نےجواب دہندگان 

 کو محفوظ رکهنے کی تحفظ صحت کی ايجنسی کی محکمۂ صحت کے اندر آزادانہ مشورہ دينے کی قابليت •
مقامی آباديوں کی طرف سے ايک آزادانہ آواز کے طور  ی اپنی صحت عامہ کے ڈائريکٹروں کاہميت اور

  ؛نماياں کياپر عمل کرنے کی ضرورت کو  
، کے بارے ميں استفسار کيا۔ خصوصًامقامی حکومت کے اندر ڈائريکٹر صحت عامہ کے کردار اور اختيار  •

ر، اور آئندہ مؤثر،  عملداريوں ميں ڈائريکٹر صحت عامہ کے کردا تينیجواب دہندگان نے صحِت عامہ ک
 تيار کرنے ميں صحت عامہ کے کا خاکہمنصفانہ، قابِل رسائی اور مناسب صحِت عامہ کی خدمات 

  اس کے لئے مزيد وضاحت کے لئے کہا؛،  ادا کريں گے کرداروجاسپيشلسٹ 
مختلف تنظيموں ميں پورے پروگراموں کو اختيار دينے کی ذمہ داری يا نگہداشت کے طريقوں کے حصے  •

 کرنے سے متعلق تفکرات ُاٹهائے؛
، خاص طور پر حادثات اور ايمرجينسيوں کے کليدی ے کليدی پہلوؤں کے نفاذ کے طريقےنئے نظام ک •

 کهالڑيوں کے کرداروں اور ذمہ داريوں کے بارے ميں پوچها؛
 جائش کی وضاحت کے بارے ميں پوچها؛ ميں محدود گرانت کے سائز اور گندائرے •
  قوِت کار سے باہر بهيجنے کے نتيجے ميںNHS عامہ کے اسپيشلسٹوں کومحسوس کيا کہ صحت  •

 صحِت عامہ کے اوراور محکمۂ صحت حصوں ميں بٹ جائے گی، اور مقامی اتهارٹيوں ) ورک فورس(
 سے متعلق وضاحت کرنے کے لئے کہا۔عملے کی شرائط و ضوابط  

 



                     NHS Future Forum  نےحکومت   مشاورتوں کے ختم ہونے کے تهوڑے عرصے کے بعد 1.6
 NHS )       کا اجراء کيا، جو حکومت کی مجوزہ اصالحات کے مختلف پہلوؤں سے متعلق اظہار )  فورمامستقبل ک  

 اگرچہ سننے  مشورہ دينے سے بهرے ہوئے تهے۔  ميں شامل ہونے، انہيں سننے اور ان سے متعلقکردہ تفکرات       
   جوابات جو ہميں عوام سے صحت عامہ سے متعلق کئی مددگارتاہم،  پر مرکوز تهی، NHSمل کی توجہ ع کے       
 20 ے حکومت کموصول ہوئے، ہميں آگے بڑهنے کے لئے ہماری سوچ کی تشکيل کرنے ميں مدد کر رہے ہيں۔       

 اور (کيا کہ سننے کے عملکے جواب نے تعين رپورٹ  Future Forum NHS کو شائع کی گئی  2011جون       
       ان   ہے۔بدلی کی روشنی ميں پاليسی کس انداز سے )برآمد شدہ موضوعاتے شاورتوں سصحت عامہ کی م       

  کو ايک انتظامی ايجنسی کے طور پر تخليق کرنا اور نگہداشت کے  England  Public Healthتبديليوں ميں       
 يت طبی مشورے حاصل کرنے کی مضبوط تر ذمہ دارياں تفويض کرنا شامل ہيں۔کمشنروں کو صحت عامہ سم       

 
پر رد عمل نے اس بارے ميں مزيد تفصيالت دينے کا وعدہ کيا کہ ہم يہ  Future Forum NHSحکومت کے    1.7

معيار اور  کے کمشنروں کی شراکت ميں، NHS کيسے يقينی بنائيں گے کہ صحت عامہ کے پيشہ ور ماہرين
يضوں کے نتائج ميں اصالحات کرنے اور عدم مساوات کو کم کرنے ميں ايک کليدی کردار ادا کريں گے رم
 مساوات م بڑهانے، عداصالحات معيار کويہ  يہ جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ 2 ۔)3.63پيرا گراف (

 مضبوط طاقت  کی صحت کو بہتر بنانے کے لئے ايک(vulnerable) سے نپٹنے اور زيادہ تر زد پذير افراد
     ہوگی۔

 
اس نئے صحت عامہ کے لئے حکومت کے تصور کی مزيد توثيق کرتا ہے۔ زندگی     پاليسی کا يہ بيان دوراِن1.8

امداد کے ساته زيادہ مشّخص،  مضبوط تر کے لئےدائی سالوں  ابت– راستے کا مقصد شير خوارگی سے ہی
، جن کا مرکِز  تعمير کرتا ہے، لوگوں کی عزت نفس، اعتماد اور رجوع کیپر زور ديتے ہوئےاحتياطی خدمات 

  توجہ شہريوں کے لئے بہترين نتائج مہيا کرنا ہوتا ہے۔
 

انگلينڈ ميں :  تندرست لوگ،صحت مند زندگياںں، وہ  کے اس بيان ميں جو منصوبے ہم بيان کرتے ہي   پاليسی1.9
کمِت عملی  قانون کی شرائط کے  صحت اور سماجی نگہداشت کے مسودۂاور صحِت عامہ کے لئے ہماری 

کا خيال رکها ہے، کو زير غور رکهنے ڑنے والے اثر پر پ برابريوںہم نے دونوں کی ،  چنانچہمطابق ہوتے ہيں۔ 
ر رد  رکهيں گے۔ مشاورتوں پ جاری کرنے کو يقينی بناناے کا تعين کرنے ميں ايسااور آگے بڑهنے کے راست

       ۔پر دستياب ہوگا   www.dh.gov.uk عمل کا ايک خالصہ

ح

  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
2  http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_127880.pdf 
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TSO 
 اطالعات اور حلوں کی اشاعت

 
 
 

TSO (The Stationary Office)نے شائع کيا اور مندرجہ ذيل مقامات سے دستياب : 
 

 آن الئن
www.tsoshop.co.uk  

 
 ڈاک، ٹيليفون، فيکس اور ای ميل

TSO 
P.O. Box 29, Norwich NR3 1GN 

 5522 600 0870: عمومی استفسارات/ٹيليفون آرڈر
 023474 7 0845پارليمنٹری ہاٹ الئن کے ذريعے آرڈر کريں لو کال 

  5553 600 0870: فيکس آرڈر
 customer.services@tso.co.uk: ای ميل

  3701 240 0870: ٹيکسٹ فون
 

 پارليمينٹری ُبک شاپ
The Parliamentary Book Shop 

12, Bridge Street, Parliament Square, 
London SW1A 2 JX  

 3890 7219 020: عمومی استفسارات/ٹيليفون آرڈر
  3866 7219 020: فيکس آرڈر

 bookshop@parliament.uk: ای ميل
 http://www.bookshop.parliament.uk  :انٹرنيٹ

 
 

TSO@Blackwell  اور ديگر باآختيار ايجنٹ  
  

BAR 
CODE 

 :وعے کا آرڈر کر سکتے ہيںبی اس مطگاہک مندرجہ ذيل سے به
 

TSO Ireland 
 16 Arthur Street, Belfast BT1 4GD 

 8451 9023 028: عمومی استفسارات/ٹيليفون آرڈر
 5401 9023 028: فيکس آرڈر


