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خبری اعالمیه   
 

 

 اصالح سیستم بهداشت آلبرتا به منظور بهبود مراقبت از بیمار

 هااستعالم رسانه، ۲۰۲۲نوامبر  ۱۷
 

تر شدن خدمات پزشکی  اقدامات فوری در حال انجام هستند که منجر به سریع
جراحی اورژانس، کاهش زمان انتظار اتاق اورژانس و کاهش زمان انتظار 

 شوند. برای اهالی آلبرتا می

های  آلبرتا بهترین کادر مراقبت درمانی خط مقدم را در سراسر جهان دارد و دولت آلبرتا تالش خواهد کرد پشتیبانی

درستی را برقرار کند تا اطمینان حاصل کند که اهالی آلبرتا مراقبت موردنیاز خود را در زمان و مکان موردنیاز 

در حال حاضر، سیستم مراقبت درمانی استان قادر به رفع نیازهای در حال رشد نیست و دولت برای   کنند.دریافت می

 زند. رسیدگی به آن، دست به اقدام می

در سراسر نظام سالمت ما،  بیماران رغم کار عالی پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و دیگر کارکنان خط مقدم، به»

تری نیاز داریم تا دسترسی را بهبود دهیم. اهالی آلبرتا خواستار بسیار فوری اتما به اقدامکشند. بسیار انتظار می

دارای کالس   و مراقبت خواهند بدانند که یک نظام سالمتمی پذیری در نظام سالمت آلبرتا هستند و آنهامسئولیت

 جهانی در مواقعی که آنها نیاز دارند، در دسترس است.« 

 دانیل اسمیت، نخست وزیر 

مجری رسمی تمام وقت به عنوان ( John Cowellدر گام اول برنامه اصالح نظام سالمت آلبرتا، دکتر جان کاول )

خواهد شد. دکتر کاول  (AHSنظام سالمت آلبرتا )  وقت موجودهیئت مدیره نیمه جایگزین منصوب شده است و 

 دهد.به نخست وزیر و وزیر سالمت گزارش میمستقیماً 

(، مدیرعامل موقت نظام سالمت آلبرتا در پرداختن به چهار هدف  Mauro Chiesدکتر کاول مستقیم با مارو چیز)

 کمک خواهد کرد: 

 ( EMSبهبود زمان واکنش خدمات پزشکی اورژانس )

اند، در حال حاضر بسیار منتظر پیراپزشکان بسیار مجرب  اهالی آلبرتا که دچار وضعیت اورژانسی مراقبت سالمت شده

های  دغدغهمانند تا از راه برسند و آنها را به بیمارستان منتقل کنند.  میهای پزشکی اورژانس  تکنسینای و  و حرفه

کشد تا آنها مراقبت دریافت  ، بلکه مدت زمانی است که طول میدریافتی نیستاهالی آلبرتا در زمینه کیفیت مراقبت  
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مراقبت پزشکی اورژانس سیار دارند، دکتر کاول برای  که اهالی آلبرتا دسترسی بهتری به  برای اطمینان از آن کنند.  

 حصول چهار موضوع اصلی تالش خواهد کرد:

های بیشتری  برای پاسخگویی به تماسهای اورژانس طوری که پیراپزشکان در اتاق آمبوالنسی سریع انتقال  •

 در دسترس باشند.

 .های غیراورژانسی بین تسهیالتانتقالتر برای های حمل و نقل مناسباز روشاستفاده  •

 بر مبنای نیاز بیمار. Health Linkبه  911های در انتقال تماس EMSتوانمندسازی اعزام  •

توانمندسازی پیراپزشکان برای تریاژ بیمار جهت تشخیص آن که آیا بیمار نیاز به انتقال به اتاق اورژانس  •

 توسط آمبوالنس دارد.  

چهار معیار را  Alberta Healthو سنجش پیشرفت این ابتکار،  EMSزمان واکنش پیشرفت پیگیری به منظور 

 بررسی خواهد کرد:

 تا زمان رسیدن آمبوالنس  ۹۱۱زمان تماس با  •

 زمان پیاده کردن بیمار در اتاق اورژانس •

 های کمتر اضطراری که یک آمبوالنس به آنها رسیدگی کرده است تعداد تماس •

 Health Linkبه  ۹۱۱های »انتقالی« از تعداد تماس •

 اورژانس کاهش زمان انتظار اتاق 

رو  های اورژانس محلی روبهبا زمان انتظارهای غیرقابل قبولی در اتاق که نیاز به مراقبت پزشکی دارند، اهالی آلبرتا 

دلسوزی پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان مراقبت سالمت، اهالی آلبرتا مراقبت عالی  به مدد تخصص و هستند.  

مسئول بهبود دسترسی به دکتر کاول را برد. دولت آلبرتا کنند، اما دریافت آن مدت زمان طوالنی میدریافت می

 درمان پزشکی از طریق دو روش اولیه کرده است:  

 مراقبت از بیمار و مدیریت در محل. د متخصصان سالمت بیشتر برای بهبوجذب  •

انتقال تعداد بیشتری از بیماران از بیمارستان به مراکز مراقبت مناسب مثل مراقبت در منزل و تسهیالت   •

 مراقبت بلندمدت و مستمر. 

به منظور سنجش موفقیت این ابتکارات، دولت زمان موردنیاز از لحظه ورود بیمار به اتاق اورژانس تا زمان دریافت 

 سطح مراقبت مناسب موردنیاز را پیگیری خواهد کرد. 

   کاهش زمان انتظار جراحی

این نفر از اهالی آلبرتا در حال حاضر منتظر جراحی هستند تا سالمت و کیفیت زندگی آنها بهبود یابد.  68400حدود 

تایی   68000کمتر شده است، اما هنوز نسبت به سطح گیری منتظر بودند،  نفری که در زمان همه 81000رقم از 

ک درمان موردنیاز خود را به موقع دریافت دکتر کاول برای اطمینان از آن که هر یگیری باالتر است.  قبل از همه 
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کارکرد به ویژه در  های کمها را در بیمارستانتعداد جراحیهمکاری کند تا  AHSکنند، ماموریت یافته است تا با می

 تسهیالت جراحی رسمی به شدت افزایش دهد. مناطق روستایی و 

 گیرد:های زیر را در نظر میشاخص Alberta Healthبرای سنجش موفقیت این ابتکار، 

 AHSهای  های عمل در بیمارستاننرخ استفاده از اتاق  -

 شوند هایی که در زمان انتظار قابل قبول از نظر کلینیکی انجام مینسبت جراحی -

 زمان انتظار جراحی -

 مشورت با کادر خط مقدمتدوین اصالحات بلندمدت از طریق 

تر  اصالح نظام مراقبت سالمت آلبرتا هم نیاز به اقدام فوری و هم کار بلند مدت دارد. در حالی که بعضی نتایج سریع

قابل مشاهده هستند، به منظور پایداری بلندمدت نظام مراقبت سالمت آلبرتا، نیاز به تغییرات بنیادی بیشتری است.  

به هنگام نیاز به   توانندمیهای آینده، اهالی آلبرتا ها و نسلاین امر شده است که در سالدکتر کاول مامور تضمین 

در این راستا، دکتر کاول روی این ابتکارات زیر کار  نظام مراقبت درمانی دارای بودجه دولتی خود تکیه کنند. 

 خواهد کرد:

 گیری به سطح محلی و متخصصان سالمت محلی.برگردان تصمیم •

 . به منظور تامین خدمات پزشکی بیشترای بخشی به نوآوری منطقهانگیزه •

 جذب متخصصان مراقبت سالمت بسیار بیشتر به آلبرتا.  •

. البته، پیشرفت و موفقیت در تدوین  ندبلندمدت به آن معنی است که نتایج به صورت فوری در دسترس نیست اصالحات 

 جمعیت پیگیری خواهد شد. -به-های بلندمدت بر مبنای زمان انتظار خدمات و نرخ متخصصرفرم

، ضمن حفظ سالمت اهالی آلبرتا به عنوان یک اولویت، قادر به هدایت  AHSدکتر کاول به عنوان مجری رسمی 

روز، دکتر کاول به  90بعد از  فعلی خواهد بود.  AHSکمیت تغییر موردنیاز با سرعت بیشتری از طریق مدل حا

 گزارش خواهد داد.  AHSاهالی آلبرتا درباره پیشرفت در قالب برنامه اصالح 

 ای چندرسانه

 کنفرانس خبری را ببینید   •

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnUrY_NsG3m8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C881e624cf0ff4e84ff6308dac8e33c37%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638043175530805472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7Yx0PE8JtVPsjHeMAEKX7aUDhTefkcZeuSv8yTV%2FJVg%3D&reserved=0

