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HCAP: Giảm thời gian chờ phẫu thuật ở 
Calgary 

Ngày 23 tháng 1 năm 2023  

Người dân Alberta sẽ được tiến hành thêm hàng nghìn ca 
phẫu thuật chỉnh hình do chính quyền tài trợ tại các cơ sở 
phẫu thuật tư nhân có cung cấp các thủ thuật y tế được 
chính quyền tài trợ của Calgary trong khuôn khổ Kế hoạch 
Hành động về Chăm sóc Sức khỏe (Health Care Action 
Plan - HCAP). 

Alberta có những nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu tốt nhất trên thế giới và chính quyền 

Alberta đang nỗ lực để đảm bảo rằng người dân Alberta có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc mà 

họ cần, vào thời điểm và tại địa điểm họ cần. 

Việc giảm thời gian chờ phẫu thuật đã được xác định là ưu tiên chính trong Kế hoạch Hành 

động về Chăm sóc Sức khỏe, được công bố vào tháng 11. Để giúp đạt được mục tiêu này, 

chính quyền Alberta đang ký hợp đồng để thêm nhiều ca phẫu thuật do chính quyền tài trợ 

được thực hiện tại các cơ sở độc lập. 

Canadian Surgery Solutions sẽ cung cấp thêm hơn 3,000 ca thay khớp háng và khớp gối cũng 

như các thủ thuật khác về khớp mỗi năm theo một hợp đồng mới với cơ quan Dịch vụ Y tế 

Alberta (Alberta Health Services), bắt đầu từ tháng này. 

Kế hoạch Hành động về Chăm sóc Sức khỏe giao cho quản trị viên chính thức của AHS nhiệm 

vụ giảm thời gian chờ phẫu thuật xuống bằng thời gian được khuyến nghị về mặt lâm sàng. 

Bằng cách thực hiện nhiều ca phẫu thuật hơn trong các phòng phẫu thuật không được sử dụng 

và tại các cơ sở phẫu thuật tư nhân, người dân Alberta sẽ được phẫu thuật sớm hơn. 

Hiện có khoảng 6,000 người ở Calgary đang chờ được phẫu thuật chỉnh hình. Hơn một nửa 

đang chờ đợi lâu hơn thời gian thích hợp về mặt lâm sàng đối với các thủ thuật thay khớp gối 
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và khớp háng. Hợp đồng này sẽ tăng thêm 21 phần trăm số lượng các thủ thuật chỉnh hình 

được thực hiện ở khu vực Calgary so với năm 2021-22. 

Tổ chức hiệu quả hơn các quy trình chuyển tiếp phẫu 
thuật 

Người dân Alberta giờ đây sẽ được chuyển tiếp nhanh hơn đến bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và 

bác sĩ tiết niệu thông qua một chương trình mới – Dễ dàng Tiếp cận với Điều trị Chuyên khoa 

(Facilitated Access to Specialized Treatment - FAST) của Alberta. Các bác sĩ gia đình và các 

nhà cung cấp dịch vụ khác trên khắp Alberta có thể gửi thông tin chuyển tiếp đến nhóm trung 

tâm của FAST, sau đó nhóm này sẽ phân công trường hợp được chuyển tiếp đó cho một bác sĩ 

chuyên khoa có danh sách chờ ngắn nhất. Chương trình trên toàn tỉnh này được triển khai theo 

từng giai đoạn bắt đầu từ tháng 8 và kể từ đó đã xử lý hơn 18,500 lượt chuyển tiếp đến bác sĩ 

tiết niệu hoặc bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. 

Thêm số ca phẫu thuật tại các bệnh viện 

Một số hành động đang được tiến hành để tăng cường số ca phẫu thuật tại các bệnh viện, bao 

gồm kéo dài thời gian mổ của phòng phẫu thuật chính. Các phòng phẫu thuật mới đang được 

bổ sung cho các bệnh viện trên toàn tỉnh, bao gồm ở Calgary, Edmonton, Edson, Grande 

Prairie, Lethbridge, Medicine Hat và Rocky Mountain House. Ngân sách năm 2022 cung cấp 

$133 triệu trong ba năm để mở rộng và xây dựng các phòng phẫu thuật. Việc chuyển thêm các 

ca phẫu thuật và thủ thuật chỉnh hình sang các cơ sở phẫu thuật tư nhân sẽ giải phóng không 

gian phòng phẫu thuật trong bệnh viện để thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp hơn. 

Tin tức liên quan 

• AHS: Chương trình mới giúp cải thiện khả năng tiếp cận với bác sĩ chuyên khoa 

(ngày 21 tháng 12 năm 2022) 

• Cải cách AHS để cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân (ngày 17 tháng 11 năm 

2022) 

• Mở rộng số lượng ca phẫu thuật ở miền trung, miền nam Alberta (ngày 7 tháng 9 

năm 2022) 

• Hợp tác với người First Nations để giảm thời gian chờ (ngày 1 tháng 6 năm 

2022) 

• Tăng tốc cho việc phục hồi sau phẫu thuật (ngày 22 tháng 4 năm 2022) 

• Gia tăng các ca phẫu thuật chỉnh hình do chính quyền tài trợ (ngày 22 tháng 7 

năm 2021) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Fnews%2FPage17062.aspx&data=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
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