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ص أكثر من  وًعا لزيادة  25مليون دوالر من التمويل لـ  11,3سوف ُيخصَّ مشر
يل الرعاية التلطيفية عالية الجودة وضمان معاملة المرضى واألَس 

َ
 بكرامة  ن

ام   واحثر

/نوفمثر  ي
ين الثانى ي تشر

ي  2021أصدرت الحكومة دعوة لعروض المشاريــــع فى
مجاالت ذات أولوية تشمل الحصول  أربــعفى

 المبكر عىل الرعاية، ودعم المجتمع وخدماته، والتعليم والتدريب، والبحث واالبتكار. 

، مما يضمن عل  ي توفثر رعاية تلطيفية أفضل بشكل أكثر
ى بمرض يحد من "ستساعد هذه الِمنح فى تا المصابير ج سكان ألثر

ي عام 
تا فى ي بوعد قطعناه عىل أنفسنا لسكان ألثر

ام. نحن نفى امنا األكثر بتعزيز   2019الحياة بتعاطف واحثر ى
كجزء من الثر

ى والمنظمات  ى والمعلمير نظامنا الصحي الممول من القطاع العام. نحن ممتنون لمقدمي الرعاية الصحية والباحثير

ا حقيقًيا "للمجتمع بأكمله"."المجتمعية 
ً
ى الذين يجعلون الرعاية الرحيمة جهد  والمتطوعير

   ، وزير الصحة Jason Coppingجايسون كوبنج 

 حقائقيرسيعة

 :  يتوزع التمويل والمشاريــــع عىل النحو التالي

يل الُمبكر للرعاية التلطيفية  1,9أكثر من  •
َّ
 ورعاية نهاية العمر. مليون دوالر لدعم أربعة مشاريــــع تعزز الن

 مليون دوالر لثمانية مشاريــــع لتوسيع الدعم والخدمات المجتمعية.  4,2ما يقرب من  •

ى تعليم وتدريب مقدمي الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية   10مليون دوالر لـ  4,1أكثر من  • مشاريــــع لتحسير

ى والعجزة(.   )للمسنير

 عن  •
ً
 ختص بالبحث واالبتكار. مليون دوالر لثلثة مشاريــــع ت  1,1ما يزيد قليال

تا الذين يتلقون الرعاية التلطيفية ورعاية   يعية لمنطقة بيس ريفر، مع سكان ألثر تشاور دان ويليامز، عضو الجمعية التشر

مليون دوالر. ُحددت  11,3نهاية العمر، والمجموعات المعنية، الذين قدموا توصياتهم حول كيفية استخدام الـ 

ي 
ى
ي لتعزيز لرعاية التلطيفية ورعاية نهاية العمر. التوصيات ف

 . التقرير النهان 

https://open.alberta.ca/publications/advancing-palliative-and-end-of-life-care-in-alberta
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 معلوماتيذاتيصلة

 صندوق منحة الرعاية التلطيفية ورعاية نهاية العمر  •

تا  • ي ألثر
ي فى
 خطة التعافى

 أخباريذاتيصلةي

/نوفمثر  18) تمويل الرعاية الُملطفة ورعاية نهاية العمر  • ي
ين الثانى  (2021تشر

 الوسائطيالمتعددة

ي  •
 شاهد المؤتمر الصحفى

 

 

 
 

https://www.alberta.ca/palliative-and-end-of-life-care-grant-fund.aspx
https://www.alberta.ca/recovery
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8042012ED08F7-E90D-1943-376EF7BF9CCD7BE5
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FADnfFJp9j1Q&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C6cbe1b0e2fc0485fe70008da89f81b1d%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637973995943923635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NvCF7ngIStCojy%2B8YBOq%2Fq85Q%2BJ8FWoLKHoI2dvtZu4%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/recovery

