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HCAP: скорочення часу очікування на 
хірургічні операції в місті Калгарі 

23 січня 2023 року  

Мешканці провінції Альберта матимуть доступ до 
набагато більшої кількості (тисяч) ортопедичних 
операцій з державним фінансуванням, що є частиною 
Плану дій у галузі охорони здоров'я (HCAP). 

У провінції Альберта працюють найкращі медичні спеціалісти світу, і уряд Альберти 

працює над тим, щоб забезпечити жителів провінції усією потрібною їм медичною 

допомогою. 

Згідно з Планом дій у галузі охорони здоров'я (HCAP), який було оприлюднено в 

листопаді, ключовим його пріоритетом було визначено скорочення часу очікування на 

хірургічні операції. Щоб досягти цієї мети, уряд провінції Альберта підписує контракти для 

виконання більшої кількості операцій з державним фінансуванням незалежними 

хірургічними центрами. 

Починаючи з цього місяця компанія «Canadian Surgery Solutions» у рамках нового 

контракту зі Службою охорони здоров'я провінції Альберта (Alberta Health Services, AHS) 

проводитиме понад 3000 додаткових операцій з заміни суглобів коліна й стегна, а також 

інших процедур на суглобах. 

План дій у галузі охорони здоров'я надає повноваження офіційному адміністратору AHS 

скоротити час очікування на операції до клінічно рекомендованих норм. Завдяки 

виконанню більшої кількості хірургічних операцій у вільних операційних і в ліцензованих 

хірургічних центрах, операції для жителів провінції Альберта виконуватимуться швидше. 

На поточний момент у місті Калгарі на ортопедичні операції очікує близько 6000 осіб. 

Більш ніж половина з них очікує більше за клінічно прийняті норми для операцій з заміни 
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суглобів коліна й стегна. З цим контрактом кількість ортопедичних процедур у місті Калгарі 

зросте на 21% порівняно з 2021–22 роками. 

Спрощення процесу направлення на хірургічні 
операції 

З новою програмою полегшення доступу до спеціалізованого лікування (Alberta Facilitated 

Access to Specialized Treatment, FAST) мешканці провінції Альберта тепер швидше 

отримуватимуть медичні послуги за направленнями на ортопедичну хірургію та до 

спеціаліста-уролога. Сімейні лікарі та інші медичні спеціалісти по всій провінції тепер 

зможуть відправляти направлення до команди FAST, яка призначатиме зустріч пацієнта зі 

спеціалістом, який має найкоротший термін очікування. Ця програма, яка діє по всій 

провінції, почала працювати поетапно з серпня, і з того часу було оброблено понад 18 500 

направлень до урологів та хірургів-ортопедів. 

Збільшення хірургічної потужності лікарень 

У лікарнях наразі запроваджується декілька ініціатив, направлених на покращення 

хірургічної потужності, включаючи подовження часу роботи основної операційної. Також 

по всій провінції до лікарень додаються нові операційні у таких містах, як Калгарі, 

Едмонтон, Едсон, Гранд-Прері, Летбридж, Медисин-Гет і Рокі-Маунтін-Хаус. На 

розширення та створення нових операційних у бюджеті за 2022 рік було виділено 133 

мільйони доларів на три роки. Перенесення більшої кількості ортопедичних операцій та 

процедур до ліцензованих хірургічних центрів звільнить хірургічний простір у лікарнях для 

проведення складніших операцій. 

Супутня інформація 

• AHS: нова програма допомагає покращити доступ до медичних спеціалістів 

(21 грудня 2022 р.) 

• Реформування системи охорони здоров'я провінції Альберта з метою 

поліпшення догляду за пацієнтами (17 листопада 2022 р.) 

• Розширення доступу до хірургічних операцій у центральній та південній 

частині провінції Альберта (7 вересня 2022 р.) 

• Партнерство з корінними народами з метою скорочення часу очікування (1 

червня 2022 р.) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Fnews%2FPage17062.aspx&d'ata=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7535fcde19ce4ce2c2e208dafd6e0c5a%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638100946338741003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jEahHbj2%2BdT8AyHLMnNVOYCMvdgOceEJMy0Z%2BXi97VI%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=850124A8AA6EB-E62A-5479-103905AEB29E37FC
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=850124A8AA6EB-E62A-5479-103905AEB29E37FC
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84535F9A813E0-AB37-5ECE-6BBB6EEEF5452D30
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84535F9A813E0-AB37-5ECE-6BBB6EEEF5452D30
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8270444EF5E37-FCC2-02EE-79604352F637CE1D
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• Покращення результатів відновлення після хірургічних операцій (22 квітня 

2022 р.) 

• Збільшення кількості ортопедичних хірургічних операцій з державним 

фінансуванням (22 липня 2021 р.) 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8240731BCB85A-ED2C-41E5-D54730000A077AE8
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7960219021A58-984A-DB46-80AAF5BB24FFDF0A
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7960219021A58-984A-DB46-80AAF5BB24FFDF0A

