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ਨਿਊਜ਼ ਨਿਲੀਜ਼ 
 

ਮਿੀਜ਼਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਸਧੁਾਿ ਕਿਿ ਲਈ AHS 
ਨ ਿੱ ਚ ਸਧੁਾਿ ਕਿਿਾ  
17 ਿ ੰਬਿ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪੁਿੱ ਛਨ ਿੱਛ 

ਤਤਕਾਲ ਕਾਿ ਾਈਆਂ ਸੁਿ ੂਹੋ ਿਹੀਆਂ ਹਿ ਨਿਸ ਿਾਲ EMS ਦਾ 
ਸਮ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਿਾ ੇ ਾ, ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਿੂਮ ਉਡੀਕ ਸਮ਼ਾਂ ਘਟੇ ਾ ਅਤੇ 
ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਿੀਕਲ ਉਡੀਕ ਸਮ਼ਾਂ ਘਟੇ ਾ। 

ਅਲਬਿਟਾ ਨ ਿੱ ਚ ਨ ਸ  ਨ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਫਿੰਟ-ਲਾਈਿ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ  ਿਕਿ ਹਿ ਅਤੇ 
ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿੇ ੀ 
ਨਕ ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆ ਂਿੰੂ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਨਮਲੇ ਿਦੋਂ ਉਹਿ਼ਾਂ ਿੰੂ ਲੋੜ ਹੋ  ੇਅਤੇ ਨਿਿੱ ਥੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ  ਿੱ ਧ ਿਹੀ ਮੰ  ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਨ ਿੱ ਚ ਅਸਮਿਿੱਥ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਿਕਾਿ ਇਸ ਿੰੂ ਹਿੱਲ ਕਿਿ ਲਈ ਕਾਿ ਾਈ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

“ਡਾਕਟਿ਼ਾਂ, ਿਿਸ਼ਾਂ, ਪੈਿਾਮੈਨਡਕਸ ਅਤੇ ਹੋਿ ਫਿੰਟ-ਲਾਈਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਿਦਾਿ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ, 
ਮਿੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਦ ੇਹਿ। ਪਹੁੰ ਚ ਿੰੂ ਨਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਹੋਿ ਜ਼ਿੂਿੀ ਕਾਿ ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀ AHS ਦੇ ਅੰਦਿ ਿ ਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹਿ ਅਤ ੇਉਹ ਿਾਣਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਨਕ ਇਿੱਕ ਨ ਸ  ਪਿੱਧਿੀ ਨਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਿੱਧਿ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹਿ਼ਾਂ ਿੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।” 

ਡੈਿੀਅਲ ਸਨਮਥ, ਪਰੀਮੀਅਿ  
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AHS ਸੁਧਾਿ ਯੋਿਿਾ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਕਦਮ  ਿੋਂ, ਡਾ. ਿੌਿ ਕਾ ੋਲ ਿੰੂ ਫੁਿੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਅਨਧਕਾਿਤ ਪਰਸਾਸਕ 
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਨ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਿੂਦਾ ਪਾਿਟ-ਟਾਈਮ ਅਲਬਿਟਾ ਹੈਲਥ ਸਿਨ ਨਸਜ਼ (ਏ.ਐਚ.ਐਸ.) 
(Alberta Health Services, AHS) ਬੋਿਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਿੈਕਟਿਜ਼ ਦੀ ਥ਼ਾਂ ਲੈਣ ੇ। ਡਾ. ਕਾ ੋਲ ਨਸਿੱ ਧੇ 
ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਿੀ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਮੰਤਿੀ ਿੰੂ ਨਿਪੋਿਟ ਕਿਿ ੇ। 

ਡਾ. ਕਾ ੋਲ ਚਾਿ ਟੀਨਚਆਂ ਿੰੂ ਸੰਬੋਨਧਤ ਕਿਿ ਲਈ ਅੰਤਨਿਮ ਏ ਐਚ ਐਸ (AHS) ਸੀਈਓ, ਮੌਿੋ 
ਚਾਈਜ਼ ਿਾਲ ਨਸਿੱ ਧਾ ਕੰਮ ਕਿਿ ੇ: 

EMS ਦ ੇਿ ਾਬ ਦਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਧੁਾਿ ਕਿ ੋ

ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ ਿਹੇ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲਬਿਟਾ ਦੇ ਉੱਚ 
ਨਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੇਸੇ ਿ ਪੈਿਾਮੈਨਡਕਸ ਅਤੇ EMTs ਦੇ ਉਿਹ ਼ਾਂ ਿੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਲਿਾਣ ਲਈ 
ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਦ ੇਹਿ। ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂਨਚੰਤਾ ਼ਾਂ ਉਹਿ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਹੁੰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ  ੁਣ ਿੱ ਤਾ ਬਾਿ ੇਿਹੀਂ ਹਿ, ਪਿ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਲਈ ਨਕੰਿਾ ਸਮ਼ਾਂ 
ਲਿੱ  ਦਾ ਹੈ, ਬਾਿ ੇਹਿ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆ ਂਿੰੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਮਿਿੈਂਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱਕ ਨਬਹਤਿ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਡਾ. ਕੋ ੇਲ ਚਾਿ ਮੁਿੱ ਖ ਚੀਜ਼਼ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਿਿ :ੇ 

• ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਿੂਮ਼ਾਂ ਨ ਖੇ ਫਾਸਟ-ਟਿੈਕ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਹਸਤ਼ਾਂਤਿਣ ਹੋਣ ਤ਼ਾਂ ਿ ੋਪੈਿਾਮੈਨਡਕਸ ਹੋਿ ਕਾਲ਼ਾਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। 

•  ੈਿ-ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਅੰਤਿ-ਸੁਨ ਧਾ ਹਸਤ਼ਾਂਤਿਣ਼ਾਂ ਲਈ ਆ ਾਿਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਢੁਕ ੇਂ ਢੰ ਼ਾਂ ਦੀ  ਿਤੋਂ 
ਕਿੋ। 

• ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ 911 ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਨਲੰਕ ਤਿੱਕ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਿ ਕਾਲ਼ਾਂ ਲਈ EMS 
ਨਡਸਪੈਚ ਿੰੂ ਸਮਿਿੱਥ ਬਣਾਓ। 

• ਪੈਿਾਮੈਨਡਕਸ ਿੰੂ ਟਰਾਈਿ ਕਿਿ ਲਈ ਸਸਕਤੀ ਕਿੋ ਨਕ ਕੀ ਇਿੱਕ ਮਿੀਜ਼ ਿੰੂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੁਆਿਾ 
ER ਨ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਿਹੀਂ। 

EMS ਦੇ ਿ ਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੀ ਿੰੂ ਟਿੈਕ ਕਿਿ ਅਤੇ ਪਨਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਿੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਅਲਬਿਟਾ ਹੈਲਥ ਚਾਿ ਮੈਨਟਰਕਸ ਿੰੂ ਦੇਖੇ ਾ: 
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• 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਿ ਤੋਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਸਮ਼ਾਂ 
• ਇਿੱਕ ER 'ਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਦਾ ਔਫਲੋਡ ਸਮ਼ਾਂ 
• ਇਕ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੁਆਿਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ  ਈਆ ਂਘਿੱਟ ਜ਼ਿੂਿੀ ਕਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆ 
• ਹੈਲਥ ਨਲੰਕ ਿੰੂ 911 ਤੋਂ 'ਸਟੈਪ-ਡਾਊਿ' ਕਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਨ ਣਤੀ 

ER ਉਡੀਕ ਸਮ਼ਾਂ ਘਟਾਓ 

ਡਾਕਟਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ  ਾਲੇ ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆ ਂਿੰੂ ਸਥਾਿਕ ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਕਮਨਿਆ ਂਨ ਿੱ ਚ 
ਅਸ ੀਕਾਿਯੋ  ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਿ਼ਾਂ, ਿਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਨਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸੇ ਿ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਿਤ ਅਤੇ ਹਮਦਿਦੀ ਲਈ ਧੰਿ ਾਦ, ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆ ਂਿੰੂ  ਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ 
ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਿ ਇਸਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਨ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਮ਼ਾਂ ਲਿੱ   ਨਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਿੇ 
ਡਾ. ਕਾ ੋਲ ਿੰੂ ਦੋ ਪਰਾਇਮਿੀ ਤਿੀਨਕਆ ਂਿਾਹੀਂ ਡਾਕਟਿੀ ਇਲਾਿ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿਿ ਦੀ 
ਨਜ਼ੰਮੇ ਾਿੀ ਨਦਿੱ ਤੀ ਹੈ: 

• ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿੀਜ਼਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਿ ਿੰੂ ਨਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਾਧੂ ਨਸਹਤ ਪੇਸੇ ਿ਼ਾਂ 
ਿੰੂ ਨਲਆਉਣਾ। 

• ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਬਸਤਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਧੇਿ ੇਢੁਕ ੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਸੈਨਟੰ ਼ਾਂ ਨਿ ੇਂ ਨਕ ਘਿੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ, 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਿੰਤਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ਼ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਮਿੀਜ਼਼ਾਂ ਦੀ  ਧੀ ਹੋਈ ਸੰਨਖਆ ਿੰੂ 
ਤਬਦੀਲ ਕਿਿਾ। 

ਇਹਿ਼ਾਂ ਪਨਹਲਕਦਮੀਆ ਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਸਿਕਾਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲ ਾ ੇ ੀ ਿ ੋ
ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਇਿੱਕ ER ਨ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਿੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਉਨਚਤ ਪਿੱਧਿ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਲਿੱ  ਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਿਿੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮ਼ਾਂ ਘਟਾਓ 

ਲ ਭ  68,400 ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀ  ਿਤਮਾਿ ਨ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਿੀ ਿ ਦੀ  ੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨ ਿੱ ਚ 
ਸੁਧਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਸਿਿਿੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿ ਿਹੇ ਹਿ। ਇਹ ਸੰਨਖਆ 81,000 ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆ ਂਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਹੈ ਿ ੋਮਹ਼ਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਨਸਖਿ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਿ ਿਹੇ ਸਿ ਪਿ ਇਹ ਅਿੇ  ੀ 68,000 ਦੇ 
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ਮਹ਼ਾਂਮਾਿੀ-ਪੂਿ  ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸਨਚਤ ਕਿਿ ਲਈ ਨਕ ਹਿੇਕ ਿੰੂ  ਧੇਿੇ ਸਮੇਂ ਨਸਿ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਨਕਨਿਆ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਡਾ. ਕਾ ੋਲ ਿੰੂ ਘਿੱਟ  ਿਤੋਂ  ਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ਼ਾਂ, ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ 
ਖੇਤਿ਼ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਚਾਿਟਿਡ ਸਿਿੀਕਲ ਸੁਨ ਧਾ ਼ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਸਿਿਿੀਆ ਂਨ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਿਿ  ਾਧਾ ਕਿਿ 
ਲਈ AHS ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿਿ ਦੀ ਨਿੰਮੇ ਾਿੀ ਨਦਿੱ ਤੀ  ਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਨਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਅਲਬਿਟਾ ਹੈਲਥ ਹੇਠ਼ਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀ ਮੈਨਟਰਕਸ 'ਤੇ ਨ ਚਾਿ 
ਕਿੇ ੀ: 

- AHS ਹਸਪਤਾਲ਼ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਓਪਿੇਨਟੰ  ਕਮਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋ ਤਾ ਦਿ 

- ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸ ੀਕਾਿਯੋ  ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੋਣ  ਾਲੀਆ ਂਸਿਿਿੀਆਂ ਦਾ 
ਅਿੁਪਾਤ 

- ਸਿਿਿੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਫਿੰਟ-ਲਾਈਿ  ਿਕਿ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਿੇ ਦਆੁਿਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਸਧੁਾਿ਼ਾਂ ਦਾ ਨ ਕਾਸ ਕਿ ੋ

ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਿਿ ਲਈ ਤੁਿੰਤ ਕਾਿ ਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ 
ਦੋ ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ਼ਾਂਨਕ ਕੁਝ ਿਤੀਿੇ ਹੋਿ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਦੇਖੇ ਿਾਣ ੇ, ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 
ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਨਥਿਤਾ ਲਈ, ਹੋਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਕਾ ੋਲ 'ਤੇ 
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਮੇ ਾਿੀ ਨਦਿੱ ਤੀ  ਈ ਹੈ ਨਕ ਕਈ ਂਸਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆ ਂ
ਲਈ, ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹਿ਼ਾਂ ਿੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਨਿਿੱ ਥੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ, ਆਪਣੀ 
ਿਿਤਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਿੋਸਾ ਕਿਿ ਦੇ ਯੋ  ਹੋਣ ੇ। 
ਅਨਿਹਾ ਕਿਿ ਲਈ, ਡਾ. ਕਾ ੋਲ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆ ਂਪਨਹਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਿ ੇ: 

• ਸਥਾਿਕ ਪਿੱਧਿ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਨਸਹਤ ਪੇਸੇ ਿ਼ਾਂ ਦੁਆਿਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਨਕਨਿਆ ਿੰੂ 
ਬਹਾਲ ਕਿੋ। 

• ਹੋਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਼ਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਖੇਤਿੀ ਿ ੀਿਤਾ ਿੰੂ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਿੋ। 



 

Classification: Public 

• ਅਲਬਿਟਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸੇ ਿ਼ਾਂ ਿੰੂ ਆਕਿਨਸਤ ਕਿੋ। 

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਿ਼ਾਂ ਦਾ ਅਿਥ ਇਹ ਹੋ ੇ ਾ ਨਕ ਿਤੀਿੇ ਤੁਿੰਤ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹੋਣ ੇ। ਹਾਲ਼ਾਂਨਕ, ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਦ ੇਸੁਧਾਿ਼ਾਂ ਦੇ ਨ ਕਾਸ 'ਤੇ ਪਰ ਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਿੰੂ ਨਸਹਤ ਸੇ ਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ 
ਪੇਸੇ ਿ-ਤੋਂ-ਿਿਸੰਨਖਆ ਅਿੁਪਾਤ ਦੁਆਿਾ ਟਿੈਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ ਾ। 

AHS ਦੇ ਅਨਧਕਾਿਤ ਪਰਸਾਸਕ  ਿੋਂ, ਡਾ. ਕਾ ੋਲ, ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆ ਂਦੀ ਨਸਹਤ ਿੰੂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿਿੀਹ 
ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਿੂਦਾ AHS   ਿਿੈਂ ਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਿੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋ  ਹੋ ੇ ਾ। ਡਾ. ਕਾ ੋਲ, AHS ਸੁਧਾਿ ਯੋਿਿਾ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੀ 
 ਈ ਪਰ ਤੀ 'ਤੇ 90 ਨਦਿ਼ਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਅਲਬਿਟਾ  ਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਨਿਪੋਿਟ ਕਿਿ ।ੇ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਨਿਊਜ਼ ਕਾਿਫਿੰਸ  ੇਖੋ 

 

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



