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اير  2  استفسارات وسائل اإلعالم  2023شباط/فبر

تا، نتيجة لخطة عمل الرعاية الصحية،   ي ألبر
أطلقت هيئة الخدمات الصحية ف 

كة لخدمات الطوارئ الطبية وخدمة الرقم  ا لالستجابة المشبر
ً
، 811برنامًجا جديد

EMS-811 .تا عىل المستويات المناسبة من الرعاية ي ألبر
  ، لكي يحصل كل مواطن ف 

ي العالم، وستعمل الحكومة إلرساء أنواع الدعم المناسبة لضمان  لدى أ 
ي الخطوط األمامية للرعاية الصحية ف 

تا أفضل العاملي   ف  لبر

ي الزمان والمكان اللذين يحتاجونها فيه. 
ي يحتاجونها ف 

تا عىل الرعاية التر  حصول سكان ألبر

بون عىل ال  رَّ
َ
تا هم ذوو مهارة عالية وهم مد ي ألبر

تا،  المسعفون ف  ستجابة إىل كل أنواع الطوارئ. عملهم حيوي لضمان حصول سكان ألبر

ة، عىل أعىل مستويات الرعاية المتوفرة.  ي المواقف الخطب 
 ف 

ي خدمات الطوارئ  
ي أرسع وقت ممكن، يعمل موظفو اتصالت الطوارئ ف 

تا المحتاجي   إىل الرعاية العاجلة ف  ولضمان حصول سكان ألبر

كة لخدمات الطوارئ الطبية وخدمة الرقم   811فريق خدمة الرقم الطبية عن كثب مع  . سيعمل  811عبر فريق جديد لالستجابة المشبر

ي خدمة الرقم  
ة وبكفاءة إىل ممرض ف  كة عىل نقل المكالمات غب  العاجلة مبارسر ، بينما يستمر حصول  811فريق الستجابة المشبر

 المكالمات العاجلة عىل استجابة سيارة السعاف. 

تا المتصلي   بالرقم  مي   موظف اتصالت الطوارئ المتصل بأن المساعدة    911عندما يتم ربط سكان ألبر
َ
بخدمات الطوارئ الطبية، ُيط

ا من أنه يتم  
ً
. عندما يكون موظف اتصالت الطوارئ واثق ي قسم الطوارئ بالمستشف 

ي الطريق أثناء فرز المرض  عىل غرار ما يحدث ف 
ف 

ة إىل فريق ُمخصص من الُممرضي    التعامل مع وضع ال مريض بشكل أفضل بمستويات بديلة من الرعاية، فسوف ينقل المكالمة مبارسر

ي خدمة الرقم 
ة ف  لي   ذوي الخبر ي قائمة انتظار. سيواصل الممرض الُمَسجل تقييم المريض والوضع   811الُمسجَّ

دون إدخال المتصل ف 

 لتحديد خيارات الرعاية المناسبة. 

ي قائمة انتظار مكالمات   911لمكالمات عىل الرقم ل تنتظر ا 
كة الجديدة ف  م عىل أنها مناسبة رسيرًيا لمنظومة الستجابة المشبر قيَّ

ُ
ي ت
التر

ل مخصص لتقديم الدعم.  811الرقم  ي أي وقت أنه توجد حاجة   العادية، ولديها ممرض ُمسجَّ
غ الُمتصلون بهذا اإلجراء، وإذا تقرر ف 

َّ
ُيَبل

 عاف، يتم إرسالها. إىل سيارة إس

شكل المكالمات غب  العاجلة حواىلي 
ُ
ي المائة من إجماىلي حجم المكالمات عىل الرقم   20إىل  10ت

ا عىل المنطقة.  911ف 
ً
، اعتماد

كة لخدمات الطوارئ الطبية وخدمة الرقم  ي أنه مع استخدام فريق الستجابة المشبر
، ُيمكن تجنب حواىلي  811هذا يعت 
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ي هذا النهج الجديد أن المزيد من سيارات اإلسعاف ستكون متوفرة لالستجابة  استجابة غب  ط 40000
ارئة كل عام. يعت 

ي يحتاجون  
تا عىل المستويات المناسبة من الرعاية التر حيث تشتد الحاجة إليها، مع ضمان استمرار حصول جميع سكان ألبر

 إليها. 

ةيخدماتيياإلجراءاتيذاتياألولويةيالجارييتنفيذهايلخفضيأوقاتياستجاب
 الطوارئيالطبية

تا بأربعة إجراءات ذات أولوية لتحسي   تغطية الخدمات الطبية الطارئة.   ي ألبر
 
ي هيئة الخدمات الصحية ف

 
ف المسؤول الرسمي ف

ِّ
ل
ُ
ك

والُمسعفي    يتضمن ذلك اكتشاف طرق لستخدام وسائل نقل أكبر مالءمة عندما ل توجد حاجة إىل استخدام سيارات اإلسعاف  

تا عىل إصدار طلب للتعبب  عن الهتمام والمؤهل للسعي للتعاقد بشأن   ي ألبر
 
ربي   تدريًبا عالًيا. تعمل هيئة الخدمات الصحية ف

َ
الُمد

اير.  ي أوائل شباط/فبر
 
ي كالغاري وإدمونتون ف

ي منطقتر
 
 التحويالت غب  الطارئة بي   المستشفيات ومراكز الرعاية ف

ي  تعمل هيئة الخدمات ال
ي أقسام الطوارئ. ف 

ا عىل عمليات نقل سيارات اإلسعاف رسيعة التتبع ف 
ً
تا أيض ي ألبر

كانون    5صحية ف 

ي جميع المستشفيات، وهي توفر التوجيه  
تا حب   التنفيذ ف  ي ألبر

/يناير، ُوضعت سياسة إقليمية لهيئة الخدمات الصحية ف  ي
الثان 

ت األقل إلحاًحا من رعاية الُمسعفي   إىل قسم الطوارئ وفرق مراكز الرعاية  واإلرشادات لتبسيط نقل المرض  المستقرين وذوي الحال 

 العاجلة. 

 حقائقيرسيعة

ي خدمات الطوارئ الطبية مع خدمة معلومات السموم واألدوية )  •
،  2022منذ أوائل عام    (. PADISيتعاون جهاز اإلرسال ف 

ي نقل أكبر من  
تا ف  ي ألبر

مة غب  طارئة مع أسئلة حول السم واألدوية إىل خدمة  مكال 400نجحت هيئة الخدمات الصحية ف 

 معلومات السموم واألدوية. 

ي المجال يستخدم إرشادات قائمة   •
ي هيلث لينك نموذج إرشاد حول أفضل الممارسات ف 

لون ف  يستخدم الممرضون الُمَسجَّ

 . 911طارئة الذين اتصلوا بالرقم  عىل األدلة ويوفر خيارات رسيرية آمنة تركز عىل المريض، للمرض  ذوي الحالت غب  ال

تا الذين يسعون للحصول عىل المشورة الصحية بشأن المخاوف الصحية   • شجع هيئة الخدمات الصحية جميع سكان ألبر
ُ
ت

. غالًبا ما ُيشكل األطباء أو  ahs.ca/optionsغب  العاجلة عىل التعرف عىل خيارات الرعاية المتاحة لهم من خالل زيارة 

 يلث لينك أفضل أنواع الدعم. الصيادلة أو ه

 معلوماتيذاتيصلة

 خطة عمل الرعاية الصحية •

 أخباريذاتيصلةي

ة لتخفيض أوقات استجابة خدمات الطوارئ الطبية • كانون    16) خطة عمل الرعاية الصحية: إجراءات مبارسر

/يناير  ي
 ( 2023الثان 

/يناير    21) خطة عمل الرعاية الصحية: أوقات استجابة خدمات الطوارئ الطبية • ي
 (2022كانون الثان 

https://www.alberta.ca/healthcare-action-plan.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=86391535FB70D-E680-AEF2-78248EA5DEAB9173
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=861961744D30C-9BC7-294F-9F829F5CB1D06438
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تا لتحسي   رعاية المرض   • ي ألبر
/نوفمبر  17)  إصالح هيئة الخدمات الصحية ف  ي

ين الثان   (2022تشر

 الوسائطيالمتعددة

ي  •
 شاهد المؤتمر الصحف 

كة لخدمات الطوارئ الطبية/خدمة الرقم  • : الستجابة المشبر ي
 مكالمة وهمية  -  811صونر

: اقتباس من الوزير كوبينغ  • ي
 Coppingصونر

ي سيجوردسون  •
لمان  : اقتباس من السكرتب  البر ي

  Sigurdsonصونر

ز  • : اقتباس من باتريشيا تشامبر ي
تا  Patricia Chambersصونر اضية، ألبر

ة مديري المقاطعة، الرعاية الفبر ، كبب 

 هيلث 

 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=850124A8AA6EB-E62A-5479-103905AEB29E37FC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGDnOHR6F8Cc&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cde1e9d196e5e4939f9b208db055bd87c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638109664245056652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=weOFio1syPOQWigp3VO1lwc8%2FGCicHbuBJpyajyW%2BcQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Faudio-ems-811-shared-response-mock-call&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cde1e9d196e5e4939f9b208db055bd87c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638109664245056652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=169rgMgNrxC94JlrWzLjC8wQAtolpx4A9u0F9ZD3Nio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Faudio-quote-from-minister-copping&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cde1e9d196e5e4939f9b208db055bd87c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638109664245056652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GA%2FEUAFeq6u6y0avsFI2tNDaufabqiXj2xH49OCyTXk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Faudio-quote-from-parliamentary-secretary-sigurdson&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cde1e9d196e5e4939f9b208db055bd87c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638109664245056652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lETMxJkA%2BaJZhuRIbUGNEmKVPimzNyqvWkmT6hKrjbE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Faudio-quote-from-patricia-chambers-senior-provincial-director-virtual-care-alberta-health&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cde1e9d196e5e4939f9b208db055bd87c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638109664245056652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lfvXnwZE236OAkPT3bC6Wr9oBvm6VxCBXcZoPhKWO08%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Faudio-quote-from-patricia-chambers-senior-provincial-director-virtual-care-alberta-health&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cde1e9d196e5e4939f9b208db055bd87c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638109664245056652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lfvXnwZE236OAkPT3bC6Wr9oBvm6VxCBXcZoPhKWO08%3D&reserved=0

