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Провінція запрошує іноземних медсестер/медбратів 

і забезпечує їхнє навчання 

Для покращення потужностей системи охорони здоров'я Альберта полегшує 

процес ліцензування іноземних медсестер/медбратів, щоб вони могли 

працювати в нашій провінції. 

Департаменти вищої і середньої спеціальної освіти, охорони здоров'я, праці та імміграції 

запускають тристоронній план, який допоможе зменшити перешкоди на шляху іноземних 

медсестер/медбратів. До цього плану входить розширення програм підготовки медичних 

сестер/братів і клінічне працевлаштування, оптимізація регуляторного процесу та 

створення нової онлайн-платформи, яка допоможе медсестрам та медбратам з 

міжнародною освітою зорієнтуватися в процесі. 

Департамент вищої й середньої спеціальної освіти виділив на 2022–23 роки 3,5 млн 

доларів, щоб почати розширювати можливості освіти медсестер/медбратів, які здобули 

освіту в іншій країні. 

Наразі медсестри/медбрати з іноземним дипломом, які бажають отримати дозвіл на 

роботу в провінції Альберта, стикаються з проблемою тривалого очікування й 

недостатнього фінансування. Скоординований план, спрямований на подолання цих 

перешкод і збереження при цьому високого рівня медичних послуг у провінції Альберта, 

забезпечить кращу підтримку нагальних і майбутніх потреб системи охорони здоров'я 

провінції. 

«Альберта — найкраще місце для життя, роботи й виховання дітей. Існує величезна 

потреба в збільшенні кількості працівників системи охорони здоров'я. Стратегічний підхід 

до розв'язання цієї проблеми посприяє швидкому залученню більшої кількості 

висококваліфікованих і досвідчених медсестер/медбратів до нашої системи охорони 

здоров'я та нагадає всьому світові про переваги життя в провінції Альберта». 

Джейсон Кенні (Jason Kenney), прем'єр-міністр 

Забезпечення високої якості послуг та зменшення бюрократичної 

тяганини 
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Департамент вищої та середньої спеціальної освіти співпрацюватиме з закладами 

післяшкільної освіти з метою розширення кількості місць у наявних програмах підготовки 

медсестер/медбратів починаючи з січня 2023 року. Також будуть розроблятися нові 

програми підготовки й стипендії для підтримки медсестер і медбратів з іноземним 

дипломом, які дадуть їм можливість працювати медсестрами/медбратами в провінції 

Альберта. 

Ця програма є частиною більшої урядової ініціативи, направленої на те, щоб перед 

кваліфікованими особами, які належать до професій і занять, що регулюються 

законодавством, не поставали несправедливі процеси й перешкоди. До цієї програми 

також входить прийняття «Закону про справедливу реєстрацію» і створення Відділу 

справедливого процесу практики реєстрації. 

«Надто багато медсестер та медбратів з іноземним дипломом не можуть працювати на 

рівні, який відповідає їхній кваліфікації, через вартість і терміни очікування програм 

підготовки. Ми прибираємо ці перешкоди й допомагаємо більшій кількості 

медсестер/медбратів з іноземним дипломом працювати за своєю кваліфікацією, тим 

самим розвиваючи як себе, так і нашу систему охорони здоров'я. 

Деметріос Ніколаідес (Demetrios Nicolaides), міністр вищої освіти 

«Такі дії, як прийняття «Закону про справедливу реєстрацію» й організація Відділу 

справедливого процесу практики реєстрації для новоприбулих, допоможуть фахівцям з 

іноземним дипломом швидше почати працювати в нашій провінції. Однак, перед нами 

стоїть ще багато завдань. Ось чому ми маємо використовувати підхід, при якому для 

подолання цих перешкод залучається весь уряд. 

Кейсі Маду (Kaycee Madu), Міністр з питань праці та імміграції 

«Нашій системі охорони здоров'я потрібні медсестри/медбрати, а медсестри та медбрати 

з іноземним дипломом, які іммігрували до Канади, є основним джерелом знань і вмінь, 

яке ми не використовуємо. Університет Маунт Роял пишається тим, що допомагає 

медсестрам і медбратам з іноземним дипломом ділитися з провінцією Альберта своєю 

стійкістю, наполегливістю, терпеливістю, високим рівнем робочої етики й розумінням 

культури». 

Тім Рагіллі (Tim Rahilly), президент і віцеканслер, Університет Маунт Роял 

Стислі факти 

• На цей час медсестри/медбрати з іноземним дипломом постають у провінції Альберта 

перед такими перешкодами: 

o Тривалий процес регулювання (до 24 місяців). 
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o Тривалий період очікування на програми підтвердження кваліфікації 

медсестер/медбратів, необхідні для того, щоб відповідати стандартам провінції 

Альберта. 

o Брак клінічних призначень для підтримання завершення програм підготовки. 

o Високі витрати на отримання ліцензії на практику в Альберті (до 16 000 $) разом з 

браком фінансової підтримки. 

• Інші юрисдикції Канади, включно з такими провінціями як Британська Колумбія, Манітоба, 

Нью Брансвік і Саскачеван, застосовують інноваційні способи працевлаштування медсестер 

та медбратів з іноземним дипломом для задоволення потреб населення. 

Інформація з мультимедійних джерел 

• Подивитися прес-конференцію 

 

https://youtu.be/kaVmjE10nmw

