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HCAP کاهش زمان انتظار جرایح در کلگری : 

 2023ژانویه،   23

تا در قالب برنامه اقدام مراقبت سالمت )  ,Health Care Action Planاهایل آلبر
HCAP)  ن مایل دولت    تسهیالت جرایحاز طریق به هزاران جرایح    رسیم با تامی 

یس دارند.   ارتوپدی دیگر دسب 

تا تالش م  ین کادر مراقبت درمان خط مقدم را در رسارس جهان دارد و دولت آلبر تا بهب  تا در  آلبر کند تا اطمینان حاصل کند که اهایل آلبر

یس دارند.   زمان و مکان موردنیاز به مراقبت موردنیاز خود دسب 

ه در نوامبر شناسایی شد. 
تا  کاهش زمان انتظار جرایح تحت عنوان یک اولویت اصیل در برنامه اقدام مراقبت سالمت منتشر دولت آلبر

ن مایل دولت  با تسهیالت مستقل قرارداد مبرای کمک به تحقق این هدف، برای جرایح ی با تامی 
 بندد. های بیشب 

  3000در سال بیش از    Canadian Surgery Solutions، از این ماه Alberta Health Servicesدر قالب یک قرارداد جدید با 

 های مفاصل ارایه خواهند داد. لگن و زانو و دیگر جرایحجایگزیتن  جرایح 

ن کرده است تا زمان انتظار جرایح را به زمان   AHSالزام برای مجری رسیم برنامه اقدام مراقبت سالمت،  ی  شده های توصیه تعیی 

ی در اتاقجرایح انجام بالیتن کاهش دهد. با  تا های عمل بالاستفاده و تسهیالت جرایح رسیم،  های بیشب  زودتر جرایح خود  اهایل آلبر

 را انجام خواهند داد. 

  ، زمان مناسب  توپدی هستند. زمان انتظار بیش از نییم از آنها، بیشب  از  نفر در کلگری در انتظار جرایح ار   ۶۰۰۰در حال حاضن

به    2021-22های ارتوپدی را در کلگری در مقایسه با شده از منظر بالیتن برای جایگزیتن زانو و لگن است. این قرارداد جرایحتوصیه 

ان  ن  درصد افزایش خواهد داد.   21مب 

 ساده
 
 های جرایحنامهسازی معرف

تا به درمان تخصیص ) -طریق برنامه جدیداز  یس اهایل آلبر
 Alberta Facilitated Access to Specializedتسهیل دسب 

Treatment, FAST )یس رسی    ع تا اکنون دسب  های جراح ارتوپدی و اورولوژیست دارند. پزشکان خانواده و  نامه تری به معرفن ، اهایل آلبر

ن  تدیگر تامی  نامه به متخصص دارای  ارسال کنند تا معرفن  FASTهای خود را به تیم مرکزی نامه توانند معرفن ا مکنندگان در رسارس آلبر

  18500ترین زمان انتظار اختصاص یابد. این برنامه استاین در چند مرحله در آگوست اجرا شد و از آن زمان تا کنون به بیش از کوتاه

 کرده است.  نامه برای اورولوژیست و جراح ارتوپدی ر معرفن 
ی

 سیدگ
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 ها افزایش ظرفیت جرایح در بیمارستان 

های عمل  ها از جمله افزایش ساعات جرایح در اتاق عمل اصیل در راه است. اتاقچند اقدام برای تقویت ظرفیت جرایح در بیمارستان 

ن هت و  ی    ج،  مدیسی  ن هاوس به بیمارستان جدید در رسارس استان از جمله کلگری، ادموندتون، ادسون، گراند پرری، لثبر ها رایک مانتی 

اختصاص  های عمل میلیون دالر در مدت سه سال جهت توسعه و ساخت اتاق 133، معادل 2022شود. بودجه سال اضافه م

ی به تسهیالت جرایح رسیم، فضای اتاق عمل در بیمارستان ها و درمان دهد. انتقال جرایح م ها را برای انجام  های ارتوپدی بیشب 

 کند. تر آزاد مهای پیچیده ایحجر 

 اخبار مرتبط 

• AHS یس به متخصصی   کمک م  ( 2022، دسامبر  ۲۱)کند : برنامه جدید به بهبود دسبر

 ( 2022نوامبر  17) جهت بهبود مراقبت از بیمار  AHSرفرم  •

تا  • یس به جرایح در مرکز و جنوب آلبر  ( 2022سپتامبر   7) توسعه دسبر

 ( 2022ژوئن   ۱) ها در کاهش زمان انتظار مشارکت با فرست نیشن •

 ( 2022آوریل  22) سطح باالتر بهبود بعد از جرایح به یک  انتقال •

 ( 2021جوالی   22) های ارتوپدی با بودجه دولتر افزایش جرایح  •
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