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خبری اعالمیه   
 

 

HCAP 911های تر به تماس : زمان واکنش سریع 

 هارسانه  استعالم  2023فوریه،  ۲

 Health Careخدمات بهداشت آلبرتا از طریق برنامه اقدام مراقبت سالمت )
Action Plan, HCAP یک برنامه واکنش سریع )EMS-811 اندازی کرده راه

 است تا همه اهالی آلبرتا سطح مناسب مراقبت دریافت کنند. 

های درست را برپا کند تا اطمینان حاصل شود  آلبرتا بهترین کادر مراقبت سالمت خط مقدم را در جهان دارد و دولت تالش خواهد کرد تا پشتیبانی

 کنند. موردنیاز دریافت میکه اهالی آلبرتا مراقبت موردنیاز خود را در زمان و مکان 

پیراپزشکان آلبرتا در پاسخ به هر نوع وضعیت اضطراری بسیار ماهر و مجرب هستند. کار آنها در تضمین برخورداری از باالترین سطح  

 های اضطراری برای اهالی آلبرتا ضروری است.  مراقبت در وضعیت

کنند، مسئوالن ارتباطات  ترین زمان ممکن دریافت میبرای اطمینان از آنکه اهالی نیازمند مراقبت فوری در آلبرتا، آن مراقبت را در سریع

تیم واکنش مشترک در  همکاری دارند.   EMS-811از طریق تیم واکنش مشترک  811اکنون از نزدیک با یک تیم ویژه در  EMSاورژانس  

 کنند. آمبوالنس دریافت می های فوری همچنان پاسخفعالیت کرده و تماس 811های غیرفوری به یک پرستار راستای انتقال مستقیم تماس

دهد که  یک مسئول ارتباطات اورژانس به تماس گیرنده اطمینان می شوند، وصل می EMSبه  گیرندتماس می ۹۱۱هایی که با زمانی که آلبرتایی

که  کند حاصل میکند. وقتی مسئول ارتباطات اورژانس اطمینان زمان بیماران را مثل بخش اورژانس بیمارستان تریاژ میکمک در راه است و هم

دون وارد کردن در صف، مستقیم به یک تیم ویژه متشکل از  شود، آنها تماس را بوضعیت بیمار در سطوح جایگزین مراقبت بهتر مدیریت می

های مراقبت  دهد تا گزینهبه ارزیابی بیمار و وضعیت ادامه می)دارای مجوز رسمی(  کند. پرستار ثبت شده وصل می 811در  شدهپرستاران ثبت

 مناسب را شناسایی کند. 

مانند و پرستار ثبت شده ویژه برای  نمی 811شوند، در صف عادی  دید شناسایی که از نظر بالینی مناسب سیستم پاسخ مشترک ج 911های تماس

شود و اگر هر زمان مشخص شود که نیاز به آمبوالنس هست، یک آمبوالنس  گیرندگان اطالع داده میپشتیبانی دارند. درباره این فرایند به تماس

 شود. اعزام می

دهد. یعنی با بکارگیری تیم  را تشکیل می 911های درصد کل حجم تماس 20تا   10های غیرفوری، بسته به منطقه، تماس

پاسخ غیراورژانسی جلوگیری کرد. این رویکرد جدید به   40000توان از حدود در سال می ، EMS-811پاسخ مشترک 

شود اطمینان حاصل می زمان های بیشتری برای پاسخ موجود خواهد بود و هم آن معنی است که در زمان نیاز، آمبوالنس

 کنند.که اهالی آلبرتا دسترسی به سطوح مناسب مراقبت موردنیاز خود را حفظ می
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 EMSبرای کاهش زمان پاسخ  بااولویتدر جریاِن اقدامات 

هایی برای  موظف به انجام چهار اقدام بااولویت جهت بهبود پوشش خدمات پزشکی اورژانس شده است. این شامل یافتن راه AHSمجری رسمی 

درخواستی را برای   AHSتر در موارد عدم نیاز به استفاده از آمبوالنس و پیراپزشکان بسیار مجرب است.  های حمل و نقل مناسباستفاده از روش

ترانسفرهای غیراورژانسی بین بیمارستان و مراکز مراقبتی در کلگری و ادموندتون در اوایل فوریه   رایت کرده است تا ب اعالم تمایل و صالحی

 قرارداد ببندد. 

ها  مشی استانی در همه بیمارستانژانویه، یک خط ۵کند. در های اورژانس کار میدر زمینه تسریع ترانسفر با آمبوالنس در بخش AHSهمچنین  

های مراکز مراقبت فوری دستورالعمل  تر فوری از مراقبت پیراپزشکان به بخش اورژانس و تیمد که برای تسهیل انتقال بیماران پایدار و کماجرا ش

 دهد. و راهنمایی ارایه می

 مرور اجمالی

(  Poison and Drug Information Service, PADISبا سرویس اطالعاتی سم و دارو) EMSاعزام بخش  •

تماس غیراورژانسی مربوط به سم  و دارو را به   400با موفقیت بیش از  AHS، 2022همکاری دارد. از اوایل سال 

PADIS  .منتقل کرده است 

د که از اصول راهنمای مبتنی  ن کن از مدل توصیه بهترین کارکردهای صنعت استفاده می  Health Linkپرستاران ثبت شده  •

  911کند که با برای بیماران غیراورژانسی استفاده می  ،های امن و مبتنی بر بیمارگزینهاز کند تا بر مدارک استفاده می 

 اند. تماس گرفته 

• AHS  ه  های سالمت غیرفوری هستند را ترغیب به مراجعه ب همه اهالی آلبرتا که به دنبال توصیه سالمت برای نگرانی

ahs.ca/options  های مراقبت خود بدانند. پزشکان، داروسازان یا تا درباره گزینه کند میHealth Link   اغلب بهترین

 پشتیبانی هستند.

 اطالعات مرتبط 

 برنامه اقدام مراقبت سالمت •

 اخبار مرتبط 

• HCAPهش زمان پاسخ : اقدام مستقیم برای کاEMS (16  ،2023ژانویه) 

 (2022دسامبر،  21) EMSبرنامه اقدام مراقبت سالمت: زمان واکنش  •

 (2022نوامبر،  17) به منظور بهبود مراقبت بیمار AHSرفرم  •

 ای چندرسانه

 کنفرانس خبری را تماشا کنید  •

 نمونه تماس  -EMS/811صوتی: پاسخ مشترک  •

 نقل قول از وزیر کوپینگ صوتی: •

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
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
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 صوتی: نقل قول از دبیر پارلمانی سیگوردسون •

 صوتی: نقل قول از پاتریشیا چمبرز، مدیر ارشد استانی، مراقبت مجازی، بهداشت آلبرتا •

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

