
 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

HCAP: 911 ਕਾਲਾਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰ ੇਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ  
02 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ ੱਛਰਗਛੱ 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (HCAP) ਦੇ ਰਾਹੀ ੀਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ 
ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾੀਂ EMS-811 ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਰਸਪਾੀਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ ਰ ੂ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਹਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਨੂੂੰ  ਢ ਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।  
ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰੂੰਟ-ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਰਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾੀਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਰਮਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਤ ੇਰਜੱਥੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ।ੇ 

ਅਲਬਰਟਾ ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਬਹ ਤ ਕ ਸ਼ਲ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਰਕਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ 
ਰਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾੀਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਰਕ ਗੂੰਭੀਰ ਸਰਥਤੀਆੀਂ ਰਵੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀਆੀਂ ਕੋਲ ਉਚੱ ਪੱਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵ।ੇ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਤ ਰੂੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਰਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਰਮਲੇ, EMS ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੂੰਚਾਰ ਅਰਧਕਾਰੀ ਹ ਣ ਇੱਕ ਨਵੀ ੀਂ EMS-811 ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਰਸਪਾੀਂਸ ਟੀਮ ਰਾਹੀ ੀਂ 811 'ਤੇ ਇੱਕ 
ਸਮਰਰਪਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਰਸਪਾੀਂਸ ਟੀਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਲਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਰਸੱਧਾ 811 
ਨਰਸ ਨੂੂੰ  ਟਰਾੀਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਲਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਐੀਂਬੂਲੈਂਸ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਰਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ EMS ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂੰਚਾਰ ਅਰਧਕਾਰੀ ਕਾਲਰ 
ਨੂੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਰਦਵਾਉੀਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਨਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾੀਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕਸ ੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਰਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂੰਚਾਰ ਅਰਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਸਰਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਵਕਲਰਪਕ ਪੱਧਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਰਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਕਾਲਰ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾੀਂ ਕਾਲ ਨੂੂੰ  ਰਸੱਧਾ 811 'ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਰਰਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਰਪਤ ਟੀਮ ਨੂੂੰ  
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ਟਰਾੀਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਰਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਉਰਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਕਲਪਾੀਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਤ ੇਸਰਥਤੀ ਦਾ ਮ ਲਾੀਂਕਣ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਰਜਹੜੀਆੀਂ 911 ਕਾਲਾੀਂ ਦਾ ਕਲੀਰਨਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਰਸਪਾੀਂਸ ਰਸਸਟਮ ਲਈ ਉਰਚਤ ਵਜੋਂ ਮ ਲਾੀਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਰਨਯਰਮਤ 811 ਕਤਾਰ ਰਵੱਚ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਰਪਤ ਰਰਜਸਟਰਡ 
ਨਰਸ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬਾਰੇ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤ,ੇ ਜੇਕਰ ਰਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 
ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਐੀਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇੱਕ ਐੀਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। 

ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ ੱਲ 911 ਕਾਲਾੀਂ ਰਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਕਾਲਾੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਕਾਲਾੀਂ ਹ ੂੰਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ, EMS-811 ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਰਸਪਾੀਂਸ ਟੀਮ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40,000 ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆਵਾੀਂ ਤੋਂ ਬਰਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀ ੀਂ ਪਹ ੂੰਚ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਰਕ ਵਧੇਰੇ ਐੀਂਬੂਲੈਂਸਾੀਂ ਉਥੱੇ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆੀਂ ਰਜੱਥੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਰਕ ਸਾਰ ੇਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਦੀ 
ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਢ ਕਵੇਂ ਪੱਧਰਾੀਂ ਤੱਕ ਪਹ ੂੰਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। 

EMS ਪ੍ਰਨਤਨਕਨਰਆ ਸਮੇਂ ਿ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਾਂ ਹਿ 
ਅਰਧਕਾਰਤ AHS ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੂੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੂੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸੌਂਰਪਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਐੀਂਬੂਲੈਂਸਾੀਂ ਅਤ ੇਉਚੱ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ 
ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਢ ਕਵੇਂ ਢੂੰਗਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। AHS ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ ਰ ੂਰਵੱਚ 
ਕੈਲਗਰੀ ਅਤ ੇਐਡਮੂੰਟਨ ਖੇਤਰਾੀਂ ਰਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾੀਂ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਰਵਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰਾੀਂਸਫਰਾੀਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਰਦਲਚਸਪੀ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

AHS ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗਾੀਂ ਰਵੱਚ ਐੀਂਬੂਲੈਂਸ ਟਰਾੀਂਸਫਰਾੀਂ ਰਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਲਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ , ਸਾਰੇ 
ਹਸਪਤਾਲਾੀਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ AHS ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਥਰ ਅਤ ੇਘੱਟ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਅਤ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਟੀਮਾੀਂ ਰਵੱਚ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਚਾਰ ੂਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਅਤ ੇ
ਸੇਧਾੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 
• EMS ਰਡਸਪੈਚ ਜ਼ਰਹਰ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (Poison and Drug Information Service - 

PADIS) ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਤੋਂ, AHS ਨੇ ਜ਼ਰਹਰ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾੀਂ 
ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾੀਂ ਵਾਲੀਆੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ PADIS ਰਵੱਚ ਭੇਜ ਰਦੱਤਾ 
ਹੈ। 
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• ਹੈਲਥ ਰਲੂੰਕ ਦੀਆੀਂ ਰਰਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆੀਂ 
ਹਨ ਜੋ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਰਤ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਲਈ ਸ ਰੱਰਖਅਤ, ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਰਦਰਤ ਕਲੀਰਨਕਲ ਰਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• AHS ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਰਸਹਤ ਰਚੂੰਤਾਵਾੀਂ ਲਈ ਰਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰ ੇਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆੀਂ ਨੂੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਰਕ ਉਹ ahs.ca/options 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਵਕਲਪਾੀਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ। 
ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਰਸਸਟ ਜਾੀਂ ਹਲੈਥ ਰਲੂੰਕ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਸੂੰਬੂੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਰਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ) 

ਸਬੂੰਨਧਤ ਖ਼ਬਰਾਾਂ 
• HCAP: EMS ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਸਮੇਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਸੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ (16 ਜਨਵਰੀ, 2023) 
• ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਰਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ): EMS ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਸਮੇਂ (21 

ਦਸੂੰਬਰ, 2022) 
• ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ AHS ਰਵੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਾ (17 ਨਵੂੰਬਰ, 2022) 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 
• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਦੇਖ ੋ
• ਆਡੀਓ: EMS/ 811 ਸ਼ਅੇਰਡ ਰਰਸਪਾੀਂਸ - ਨਮੂਨਾ ਕਾਲ 
• ਆਡੀਓ: ਮੂੰਤਰੀ ਕੋਰਪੂੰਗ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ 
• ਆਡੀਓ: ਪਾਰਰਲਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰਸਗ ਰਡਸਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ  
• ਆਡੀਓ: ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਰਵੂੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਰਚ ਅਲ ਕੇਅਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ, ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ 

ਚੈਂਬਰਜ਼ (Patricia Chambers) ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ 
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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
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