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 سكان ألبرتا من  تأمين مستقبل رعاية مرضى السكري
 

 2022تموز  /يوليو 21

 .لمقاطعة يتم تشكيل مجموعة عمل خاصة بمرض السكري لتطوير استراتيجية شاملة لمرض السكري في ا

ستعمل الحكومة مع ممثلين من جميع أنحاء ألبرتا لتشكيل خطة رعاية للمضي قدًما لتلبية احتياجات عدد متزايد من سكان ألبرتا 

 .هذا المرض المزمنب الذين يعيشون 

 

سيتم إبالغ أي قرار بشأن عالجات مرض السكري من قبل مجموعة العمل. لن يتم إجراء أي تغييرات على برنامج العالج  

الجيل التالي من مضخات  كانية الحصول على تم إضافة إم ، كما ستمضخة األنسولين. سيستمر البرنامج كما تم تصميمهب

 .األنسولين بدًءا من أقرب وقت ممكن هذا العام

 

تحديد مسار رعاية  كان يتوجب ،2والنوع  1نظًرا لتزايد عدد سكان ألبرتا الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع 

كن سكان ألبرتا من إدارة مرض السكري وتقليل مخاطر النتائج السلبية التي تزيد من التكلفة والضغط على طويلة األجل حتى يتم 

 .الصحيةنظام الرعاية 

 

سنويًا وتضاعفت تقريبًا خالل  ئة المب 15زادت التكاليف الحكومية على أدوية السكري واإلمدادات ومضخات األنسولين بنحو 

مليون دوالر. ومن المتوقع أن تتضاعف التكاليف مرة أخرى في السنوات الخمس    200صل إلى السنوات الخمس الماضية لت 

 .مليون دوالر إذا لم تتم معالجة نظام الرعاية الحالي في ألبرتا 381المقبلة لتصل إلى 

 

 .تدام للمستقبلالهدف هو تحديد الثغرات في الرعاية وتقديم رعاية شاملة أفضل لسكان ألبرتا مع تطوير مسار رعاية مس 

 

بما في ذلك نطاق ممارسة أطباء الرعاية األولية  المقاطعة،ستراجع مجموعة العمل مسار رعاية مرضى السكري بالكامل في 

 .وتشخيص وعالج المرضى المصابين بداء السكري

 

ات التأمين الصحي. وشرك والباحثين، الصحيين، والمهنيين   السكري،ومنظمات  المرضى،ستضم مجموعة عمل داء السكري 

 .2023سيتم إطالع وزير الصحة على التوصيات قبل خريف 

 

 حقائق سريعة 

  2022مضخات األنسولين التالية ، بدًءا من عام  صول على حسيتمكن سكان ألبرتا المصابون بداء السكري أيًضا من ال   •

 :في أقرب وقت ممكن

o   أجهزة مضخات األنسولين Minimed 670G  770و Minimed نيع شركة من تصMedtronic Canada 

o     مضخة األنسولينجهاز YpsoPump  نيع شركةمن تص Ypsomed Canada Inc. 



Classification: Public 
 

o   رفيعة مضخة األنسولين الt:slim X2   المزودة بتقنية Basal IQ و t:slim X2 رفيعةمضخة األنسولين ال 

 .Tandem Diabetes Care Canada Incمن تصنيع شركة  Control IQ  المزودة بتقنية

 pan-Canadian Pharmaceutical)ة مع التحالف الكندي للصناعات الدوائي Insulet Canada شركة ضتتفاو    •

Allience) 
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