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ਬਜਟ 2023: ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਉਣਾ 
ਫ਼ਰਬਰੀ 28, 2023 

ਬਜਟ 2023 ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਸ ਿੱਖ ਨ ੰ  
ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਇਿ ਿਾਲ ਮਸਨਿਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈੈੱਲਥ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਸ ਿੱਚ $24.5 
ਸਬਲੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਡ ਤੜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.1 
ਪਰਤੀਸ਼ਤ  ਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ  ਧੇਰੇ ਡਾਲਰ ਅਲਬਰਟਾ  ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇ ਾ ਾਂ ਸ ਿੱਚ 
ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪਰਾਥਸਮਕਤਾ ਾਂ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਬਜਟ 2023 ਸਿਹਤ ਿੁਸ ਧਾ ਾਂ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਸਦ) ਦੀ ਉਿਾਰੀ, ਸ ਿਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ 
ਆਸਦ ਲਈ $3.1 ਸਬਲੀਅਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਸ ਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ  ਿੱ ਡ ੇਹਿਪਤਾਲਾਂ 
ਸ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰੈੈੱਡ ਡੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਹਿਪਤਾਲ ਸ ਿੱਚ ਿੰਗੀਨ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦ ੇ ਾਧੇ ਲਈ ਫ਼ੰਸਡੰਗ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ (ਡਾਲਰ) ਹੋਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ  ੀ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਐਡਮੰਨਟਨ 
ਸ ਿੱਚ ਿਟਰੌਲੀ ਸਚਲਡਰਨ’ਿ ਹਿਪਤਾਲ, ਨਾਰਥ ਕੈਲਗਰੀ/ਏਅਰਡਰੀ ਰੀਜਨਲ ਹੈੈੱਲਥ 
ਿੈਂਟਰ, ਿਟਰੈਥਕੋਨਾ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਸ ਿਤਾਰ, ਅਤੇ ਬਿਾਨੋ, ਕਾਰਡਿਨ, ਅਤੇ 
 ਹਾਈਟਕੋਰਟ ਸ ਿੱਚ ਨ ੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਨਤ (ਅਿੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ) ਿਹ ਲਤਾਂ।  

ਬਜਟ 2023 ਸ ਿੱਚ ਸਫ਼ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਨਰਿਾਂ ਿਮਤੇ  ਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ  ਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 2023-24 ਸ ਿੱਚ $158 ਸਮਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

“ ਇਹ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਨ ੇਸ਼ ਹੈ,” ਅਲਬਰਟਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ 
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਿਨ ਕੋਸਪੰਗ ਨੇ ਸਕਹਾ।  

ਬਜਟ 2023 ਐਮਬ ਲੈਂਿ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਿਮੇਂ ਸ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਸ ਿੱਚ $211 
ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ  ਾਧਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਂਲ ਸ ਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਾਰ 2023-24 ਸ ਿੱਚ  
$2 ਸਬਲੀਅਨ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਸਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
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“ਿੰਗੀਨ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਿਹ ਲਤਾਂ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਸ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਡੇ 
ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ,” ਅਲਬਰਟਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਸ ਿੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਟਰੈਸ ਿ ਟੋਅਜ਼ ਨੇ ਸਕਹਾ। 

ਬਜਟ 2023 ਸ ਿੱਚ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਮਦਾਦ ਲਈ 
ਕੁਿੱਲ ਸਮਲਾ ਕੇ $4.3 ਸਬਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਧ ਹੈ।  

ਸਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਮੇਂ ਸ ਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਿਰਕਾਰ ਲੰਬੀ-ਸਮਆਦ ਦੀਆਂ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿੇ ਾ ਾਂ ਲਈ  ੀ $155 
ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਸਨ ੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 
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