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   2023كانون الثان 

تا إمكانية تأمي   اآلالف من عمليات جراحة العظام اإلضافية  ستتوفر لسكان ألبر
ي المنشآت الجراحية 

ي كالغاري كجزء من  الممولة من القطاع العام ف 
المستأجرة ف 

 خطة عمل الرعاية الصحية. 

ي العالم، وتعمل حكومتها لضمان حصول سكان المقاطعة عل الرعاية  
ي الرعاية الصحية ف 

تا أفضل عاملي الخطوط األمامية ف  لدى ألبر

ي الوقت والمكان الذي يحتاجونها به. 
ي يحتاجونها ف 

 الت 

عطي تقليص أوقات الجراحات أولوية 
ُ
 أ

 
ي خطة عمل الرعاية الصحية الُمعل

ي إنجاز  أساسية ف 
. وللمساعدة ف  /نوفمبر ي

ين الثان  ي تشر
ن عنها ف 

تا مع منشآت مستقلة لتوفب  المزيد من العمليات الجراحية الممولة من القطاع العام.   هذا الهدف، تتعاقد حكومة ألبر

قدم 
ُ
هما من    3000أكبر من  Canadian Surgery Solutionsبدًءا من هذا الشهر، ست عملية إضافية الستبدال الورك والركبة وغب 

تا.  ي ألبر
ي السنة بموجب عقد جديد مع هيئة الخدمات الصحية ف 

 عمليات المفاصل ف 

تا لخفض أوقات انتظار العمليات ال ي ألبر
ي هيئة الخدمات الصحية ف 

ا للمسؤول الرسمي ف 
ً
جراحية  توفر خطة عمل الرعاية الصحية تفويض

ي وقت أقرب من خالل إجراء المزيد من العمليات الجراحية  
تا عملياتهم الجراحية ف  جرى لسكان ألبر

ُ
إىل األوقات الموىص بها رسيرًيا. ست

ي غرف العمليات غب  المستخدمة والمنشآت الجراحية المستأجرة. 
 ف 

ي كالغاري دورهم للخضوع لجراحات العظام  6000ينتظر حالًيا حواىلي 
ا أطول من الوقت المناسب  شخص ف 

ً
. ينتظر أكبر من نصفهم وقت

ي منطقة كالغاري بنسبة 
ي يتم إجراؤها ف 

يد هذا العقد من عمليات العظام الت  ي المائة مقارنة   21رسيرًيا الستبدال الركبة والورك. سب  
ف 

 . 22-2021بعام 

 تبسيطيإحاالتيالجراحةي

تا اآلن من الحصول بشكل أرسع عل   - إحاالت إىل جراحي العظام وأطباء المسالك البولية من خالل برنامج جديد سيتمكن سكان ألبر

تا ) ي ألبر
تا إرسال إحاالت  FASTالوصول الُميشر إىل العالج المتخصص ف  ي أنحاء ألبر

(. ُيمكن ألطباء العائلة ومقدمي الخدمات اآلخرين ف 

نامج  نامج الممتد عل   ، والذي يقوم بعد ذلك بتوجيهFASTإىل الفريق المركزي لبر طِلق البر
ُ
ي لديه أقرص قائمة انتظار. أ

اإلحالة إىل أخصان 
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ي مسالك بولية أو   18500مساحة المقاطعة عل مراحل بدًءا من آب/أغسطس، ومنذ ذلك الحي   تعامل مع أكبر من 
إحالة إىل أخصان 

 جراح عظام. 

 زيادةياستيعابيالمستشفياتيللعملياتيالجراحية

ي ذلك تمديد ساعات الجناح الجراحي الرئيسي لغرفة  تجري عدة إجراءات  
 
لتعزيز استيعاب المستشفيات للعمليات الجراحية، بما ف

ي ذلك كالغاري وإدمونتون وإدسون، وجراند  
 
ي أنحاء المقاطعة، بما ف

 
العمليات. تتم إضافة غرف عمليات جديدة إىل المستشفيات ف

يدج، وميديسي   هات وروكي ماوني    انية   برايري، وليثبر مليون دوالر عل مدى ثالث سنوات لتوسيع وبناء    133  2022هاوس. توفر مب  

ي  
 
غرف العمليات. سيؤدي نقل المزيد من جراحات وعمليات العظام إىل مرافق جراحية ُمستأجرة إىل إتاحة غرف العمليات ف

ا. 
ً
 المستشفيات لتوفب  عمليات جراحية أكبر تعقيد

 أخباريذاتيصلةي

تا: برنامج جديد يساعد عل تحسي   الوصول إىل الم • ي ألبر
كانون    21) تخصصي    هيئة الخدمات الصحية ف 

 (2022األول/ديسمبر  

تا لتحسي   رعاية المرىص   • ي ألبر
ي    17)  إصالح هيئة الخدمات الصحية ف 

ين الثان  /تشر  (2022نوفمبر

تا  • ي وسط وجنوب ألبر
 ( 2022أيلول/سبتمبر  7) توسيع إمكانية الخضوع للجراحة ف 

اكة مع األمم األوىل لخفض أوقات االنتظار  • ي رسر
 ( 2022حزيران/يونيو   1) الدخول ف 

ي الجراحي  •
 (2022نيسان/أبريل  22) تشي    ع التعاف 

 ( 2021تموز/يوليو   22) زيادة جراحات العظام الممولة من القطاع العام •
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