COMPASSIONATE NORTH YORK

برنامه استراتژیک  2025-2022در
یک نگاه
مجموعه شرکای سالمت ) North York Toronto (NYTHPافتخار دارد اولین برنامه استراتژیکمان را برای ایجاد یک سیستم
سالمت محلی قدرتمند و پایدار و جامعه سالم با شما در میان بگذارد.
هدف مشترک ما
ما جمعی مشتاق از ارائه دهندگان ،بیماران ،مراقبان و ساکنانی هستیم که متعهد به ترویج و ارتقاء سالمت ،رفاه و تندرستی و تجربیات مثبت
برای همه هستیم .ما با هم یکدیگر را به صورت فردی و اشتراکی توانمند میکنیم .ما قدرت درون هر یک از خودمان را برای پشتیبانی از
تغییرات معنادار برای حال و آینده جامعهمان شعلهور میکنیم.

اهداف استراتژیک ما برای 2025-2022
رهبری استراتژی جمعی برای برطرف کردن نیازهای فوری جمعی مثل واکنش به همهگیری و بازیابی
و تشخیص
ارزشهای بهتر از طریق یکپارچگی ،تبدیل و پشتیبانی.

ا

اشتراکبیماران ،مراقبان،
کارمندان
و جوامع در اقدامات
شرکا
درک و ارتقاء
 NYTHPبرای
تجربیات و سالمتی مردم.

ر
ت

توسعه مدیریت جمعی و
ساختارها و توانمندیهای عملیاتی برای
تسریع مراقبت یکدست و تشکیل تیمهای
قوی برای داشتن آیندهای سالم و پایدار.

ارتقاء نتایج سالمتی مردم از طریق بهبود برابری و پیشگیری بهداشتی و تقویت فناوریهای دیجیتال.

ا

تیمهای بهداشتی انتاریو چیست

افراد تمام مراقبت خود شامل مراقبت اولیه ،خدمات بیمارستانی ،سالمت روانی و خدمات ترک اعتیاد ،مراقبت بلندمدت و مراقبت در
خانه و اجتماع را از یک تیم دریافت میکنند.

شرکای سالمت North York Toronto

 +30شریک همپیمان

 21شریک اصلی

انجمن مراقبت اولیه
( +200ارائه دهنده مراقبت
اولیه)

شورای سالمتی بیمار و مراقب

تیم پشتیبانی

~ 500kنفر

شرکای اصلی  -سازمانهای مراقبت بهداشتی که  MOUاولیه را امضاء کردهاند
شرکای همپیمان  -سازمانها مراقبت اجتماعی و بهداشتی که در برنامههای خاصی مشارکت میکنند
تیم پشتیبانی  -از سازمانهای  NYTHPکه اقدامات  OHTما را پشتیبانی میکند

اصول راهنمای ما
تعهد
به تنوع ،فراگیری و
برابری

انگیزه دادن
نوآوری

اقدام هماهنگ
و اشتراکی در کل
جامعه NYTHP

مدیریت
گسترده ،مسئولیت
مشترک و منابع
سازمانی یا فردی

تعهد
به هدف مشترک و
ارتقاء درون سیستمی

برای کسب اطالعات بیشتر از طریق ایمیل  nythp@nygh.on.caما در ارتباط باشید یا از  northyorktorontohealthpartners.caبازدید کنید

