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HCAP: ਕਲੈਗਰੀ ਨ ਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ 
ਸਮੇਂ ਿ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ 
23 ਜਨਵਰੀ, 2023  

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (HCAP) ਦੇ ਰਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਚਾਰਟਰਡ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹਲੂਤਾਂ ਰਵਖੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥੋਪੀਰਡਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ 
ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਿੱਚ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰਟੰ-ਲਾਈਨ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਅਤ ੇਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਦਂੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਰਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 

ਨਵੰਬਰ ਰਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ) ਰਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ 
ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਿੱਕ ਪਰਮ ਿੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪਛਾਰਣਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ ਤੰਤਰ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਵਧੇਰ ੇਸਰਜਰੀਆਂ 
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਜਰੀ ਸਰਲਊਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 
ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਰਹਤ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਰਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਾਧੂ ਕੂਲਹੇ ਅਤ ੇਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ AHS ਦੇ ਅਰਧਕਾਰਤ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਟਰ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਰਲਆਉਣ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਵਰਤੇ ਆਪਰੇਰਟੰਗ ਰਮੂਾਂ ਅਤੇ 
ਚਾਰਟਰਡ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹਲੂਤਾਂ ਰਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਰਜਰੀਆਂ 
ਜਲਦੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
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ਵਰਤਮਾਨ ਰਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਰਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਲੋਕ ਆਰਥੋਪੀਰਡਕ ਸਰਜਰੀਆ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿੱਧੇ 
ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਕੂਲਹ ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਚਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 2021-22 ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਆਰਥੋਪੀਰਡਕ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵਿੱਚ 
21 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਰਜਰੀ ਰੈਫਰਲਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹ ਣ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ - ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਰਸਲੀਟੇਟਡ ਐਕਸੈਸ ਟ ੂਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 
(FAST) ਰਾਹੀ ਂਆਰਥੋਪੀਰਡਕ ਸਰਜਨ ਅਤ ੇਯੂਰੋਲੋਰਜਸਟ ਰੈਫਰਲ ਤਿੱਕ ਤਜ਼ੇ ਪਹ ੰਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਿੱਚ 
ਫੈਰਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਰਦਾਤਾ FAST ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਰੈਫਰਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਫਰ ਰੈਫਰਲ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਛੋਟੀ ਉਡੀਕ-ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਰਵਆਪੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ 
ਸ਼ ਰ ੂਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰੋਲੋਰਜਸਟ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੀਰਡਕ ਸਰਜਨ ਲਈ 18,500 ਤੋਂ ਵਿੱਧ 
ਰੈਫਰਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਰਲਆ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਨ ਖੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿ ੂੰ   ਧਾਉਣਾ 
ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਰਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਚਿੱਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਮ ਿੱਖ 
ਆਪਰੇਰਟੰਗ ਰਮੂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸ ਇਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮੰਟਨ, ਐਡਸਨ, ਗਰੈਂਡ ਪਰੈਰੀ, 
ਲੈਥਰਬਰਜ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਟ ਅਤ ੇਰੌਕੀ ਮਾਉਟਂੇਨ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰ ੇਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਰਟੰਗ ਰਮੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ 2022 ਆਪਰੇਰਟੰਗ ਰਮੂਾ ਂਦੇ ਰਵਸਤਾਰ ਅਤ ੇਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਰਵਿੱਚ 
$133 ਰਮਲੀਅਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰ ੇਆਰਥੋਪੀਰਡਕ ਸਰਜਰੀਆ ਂਅਤ ੇਪਰਰਕਰਰਆਵਾ ਂਨੰੂ ਚਾਰਟਰਡ ਸਰਜੀਕਲ 
ਸਹਲੂਤਾਂ ਰਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਰਵਿੱਚ ਆਪਰੇਰਟੰਗ ਰਮੂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾ ਂਜੋ ਵਧੇਰੇ 
ਗ ੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆ ਂਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਣ। 

ਸਬੂੰਨਧਤ ਖ਼ਬਰਾਾਂ 
• AHS: ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਾਹਰਾ ਂਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (21 

ਦਸੰਬਰ, 2022) 
• ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ AHS ਰਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਾ (17 ਨਵੰਬਰ, 2022) 
• ਕੇਂਦਰੀ, ਦਿੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰਚ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ (7 ਸਤੰਬਰ, 2022) 
• ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (1 ਜੂਨ, 2022) 
• ਸਰਜੀਕਲ ਰਰਕਵਰੀ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਰਲਜਾਣਾ (22 ਅਪਰੈਲ, 2022) 
• ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਆਰਥੋਪੀਰਡਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ (22 ਜ ਲਾਈ, 2021) 
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