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HCAP  کیلگری میں سرجری کے لیے انتظار کے وقت :
 کو کم کرنا 

   2023جنوری،  23

( کا حصہ ہونے پر  HCAPالبرٹا کے رہائشیوں کو ہیلتھ کیئر ایکشن پالن )
سرجری کی سہولیات میں عوامی طور پر فنڈ یافتہ مزید ہزاروں   کیلگری چارٹرڈ

 آرتھوپیڈک سرجریز تک رسائی حاصل ہو گی۔ 

کی حکومت اس بات کو یقینی  البرٹا کے پاس دنیا کے بہترین نگہداشِت صحت کے صِف اول کے کارکنان موجود ہیں، اور البرٹا

 بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ البرٹا کے رہائشیوں کو جب بھی ضرورت ہو، وہ درکار نگہداشت تک رسائی حاصل کر لیں۔ 

سرجری کے لیے انتظار کے وقت کو کم کرنا نومبر میں جاری کردہ، ہیلتھ کیئر ایکشن پالن میں ترجیحی بنیاد کے طور پر بیان 

ہدف کو حاصل کرنے میں مدد کی غرض سے، البرٹا کی حکومت مزید عوامی طور پر فنڈ یافتہ سرجریز کے لیے   کیا گیا ہے۔ اس 

 خود مختارانہ سہولیات سے معاہدے کر رہی ہے۔ 

سے   3,000کینیڈا سرجری سلوشنز اس مہینے سے آغاز ہونے والی، البرٹا ہیلتھ سروسز کے ساتھ نئے معاہدے کے تحت فی سال 

 اور گھٹنے کی اضافی تبدیلیوں اور جوائنٹ کی دیگر تبدیلیوں کی پیشکش کرے گا۔  زائد کولہے

سرکاری منتظم کے لیے مینڈیٹ فراہم کرتا ہے کہ وہ کلینک کے مجوزہ اوقات میں سرجری کے لیے   AHSہیلتھ کیئر ایکشن پالن 

گ کمروں اور چارٹر کردہ سرجری کی سہولیات  انتظار کے وقت کو کم کریں۔ البرٹا کے رہائشیوں کو، غیر استعمال شدہ آپریٹن 

 میں مزید سرجریز انجام دینے سے، اپنی سرجریز کے لیے جلد وقت مل جائے گا۔ 

افراد آرتھوپیڈک سرجریز کے لیے منتظر ہیں۔ نصف سے زائد افراد گھٹنے اور کولہے کی   6,000 کیلگری میں حالیہ طور پر 

کے مقابلے میں کیلگری   22-2021طور پر مناسب وقت سے زائد انتظار کر رہے ہیں۔ اس معاہدے سے   تبدیلیوں کے لیے کلینکل

 فیصد اضافہ ہو گا۔  21کے عالقے میں کئے جانے والی آرتھوپیڈک عمل کاریوں میں 

 سرجری کی حوالگیوں کو آسان بنانا 

کے نئے پروگرام کے ذریعے آرتھوپیڈک سرجن   –( FASTالبرٹا کے رہائشیوں کو اب البرٹا کے خصوصی عالج تک رسائی ) 

مرکزی ٹیم   FASTاور یورولوجسٹ کے ریفرلز تک فوری رسائی ملے گی۔ البرٹا بھر میں فیملی ڈاکٹرز اور دیگر فراہم کنندگان 

  کو ریفرل بھیج سکتے ہیں، جو اس کے بعد سب سے کم انتظار کی فہرست والے ماہر کو ریفرل تفویض کرتے ہیں۔ صوبہ بھر
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میں اس پروگرام کا اگست سے مراحل میں آغاز کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یورولوجسٹ یا آرتھوپیڈک سرجن کے لئے  

 سے زیادہ حوالے ہینڈل کیے گئے ہیں۔ 18,500

 ہسپتالوں میں سرجری کی صالحیت شامل کرنا 

ری ہیں، جن میں مرکزی آپریٹنگ روم کے  ہسپتالوں میں سرجری کی صالحیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے متعدد اقدامات جا

سرجری سوٹ کے اوقات کار میں توسیع شامل ہے۔ پورے صوبے کے ہسپتالوں میں نئے آپریٹنگ رومز شامل کیے جا رہے ہیں ،  

کا بجٹ آپریٹنگ  2022بشمول کیلگری، ایڈمنٹن، ایڈسن، گرینڈ پریری، لیتھ برج، میڈیسن ہیٹ اور سلسلہ کوہ راکی ہاؤس میں۔ 

ملین فراہم کرتا ہے۔ آرتھوپیڈک کی مزید سرجریز اور عمل کاریوں کو   133رومز کی توسیع اور تعمیر کے لیے تین سالوں میں $

چارٹرڈ سرجری کی سہولیات میں منتقل کرنے سے ہسپتالوں میں مزید پیچیدہ سرجریز فراہم کرنے کے لئے آپریٹنگ روم کی جگہ  

 ملے گی۔ 

 متعلقہ نیوز 

• AHS( 2022دسمبر،  21) : نیا پروگرام ماہرین تک رسائی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے 

 ( 2022نومبر،  17) اصالحات AHSمریض کی نگہداشت کو بہتر بنانے کے لیے  •

 ( 2022ستمبر،  7) سینٹرل، جنوبی البرٹا میں سرجری تک رسائی میں توسیع کرنا  •

 ( کے ساتھ شراکت داری کرناFirst Nationsانتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے فرسٹ نیشنز ) •

 ( 2022جون،  1)

 (2022اپریل،  22) سرجری کی بحالی کو اعلٰی پیمانے پر منتقل کرنا •

 ( 2021جوالئی،  22) عوامی طور پر فنڈ یافتہ آرتھوپیڈک سرجریز میں اضافہ کرنا  •
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