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ਹੋਰ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾਯੁਕਤ DI ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਨੌਸਰਟਕ ਇਮੇਰਜੰਗ (DI) ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ 
ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਸ, ਰਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਰਪ੍ਸਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓਲੋਰਜਸਟ ਦਆੁਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ DI ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਾਂਡ ਅਤੇ ਫਲੋਰੋਸਕੋਪ੍ੀਜ਼ ਦਾ ਹਣੁ 
ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਪ੍ਲਾਨ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।     

"ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੱੁਢਲੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਰਕੁਾਵਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇਵਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਵੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ DI ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਰਸਸਟਮ ਰਵੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘੱਟਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।" 

ਜੇਸਨ ਕੋਰਪੰ੍ਗ, ਰਸਹਤ ਮੰਤਰੀ  

ਮੌਜ ਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਰਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ DI ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਬਦਲਾਅ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  
ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਦਬਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।    
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ਵਧੇਰੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇਵਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾਯੁਕਤ DI ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 
ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ, ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਮਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਸਰਫ਼ DI ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਾਂਡ ਅਤੇ ਫਲੋਰੋਸਕੋਪ੍ੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗ  
ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਰਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ, ਰਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਰਪ੍ਸਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓਲੋਰਜਸਟ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। DI ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ CT ਸਕੈਨ ਅਤੇ MRIs ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਬਰਲੰਗ ਰਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ ਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗ ੇਤਾਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਰਟਨ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 


