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Badyet 2023: Pagpapalakas ng pangangalagang 

pangkalusugan 
Peb. 28, 2023  

Sinisiguro ng Badyet 2023 ang kinabukasan ng Alberta 

sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sistema ng 

pangangalagang pangkalusugan. 

Ang gobyerno ng Alberta ay gumagawa ng isang record-high 

investment na $24.5 bilyon sa mga pondo sa pagpapatakbo ng 

Ministeryo ng Kalusugan ngayong taon, isang pagtaas ng 4.1 

porsyento mula noong nakaraang taon. Ang idinagdag na dolyar 

ay susuportahan ang mga priyoridad sa Health-Care Action Plan 

upang mapabuti ang mga serbisyo sa pangangalagang 

pangkalusugan ng mga Albertan. 

Ang Budget 2023 ay nagbibigay ng $3.1 bilyon para sa pagtatayo, 

pagpapalawak ng pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga 

pasilidad. Kabilang dito ang pagpopondo sa Red Deer Regional 

Hospital, upang madagdagan ang mga kritikal na serbisyo sa isa 

sa pinakamalaking ospital sa Alberta. Ang mga dolyar ay 

mapupunta rin sa mga proyekto tulad ng Stollery Children’s 

Hospital sa Edmonton, North Calgary/Airdrie Regional Health 

Center, pagpapalawak ng Strathcona Community Hospital, at 

mga bago o na-upgrade na pasilidad sa Bassano, Cardston, at 

Whitecourt. 

Kasama sa Badyet 2023 ang $158 milyon sa 2023-24 upang 

makaakit ng mas maraming manggagawa sa pangangalagang 

pangkalusugan, kabilang ang mga manggagamot at nars. 

"Ito ay isa pang record-high na pamumuhunan sa 

pangangalagang pangkalusugan," sabi ni Jason Copping, 

Ministro ng Kalusugan ng Pamahalaan ng Alberta. 

Magsisimula rin ang Budget 2023 ng tatlong taong pagtaas ng 

$211 milyon upang mapabuti ang mga oras ng pagtugon ng 

ambulansya. 
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Upang mapabuti ang pangunahing pangangalagang pangkalusugan, ang gobyerno ng Alberta ay 

namumuhunan ng mahigit $2 bilyon sa 2023-24. 

"Sa pamamagitan ng pagpapataas ng kapasidad sa kritikal na pangangalagang pangkalusugan, 

matitiyak natin na ang ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay makakatugon sa mga 

pangangailangan ng ating mga mamamayan," sabi ni Travis Toews, Ministro ng Pananalapi ng 

Pamahalaan ng Alberta 

Kasama sa Badyet 2023 ang halos $4.3 bilyon sa pinagsamang suporta sa pagpapatakbo para sa 

mga programang Pangangalaga sa Komunidad, Patuloy na Pangangalaga at Pangangalaga sa 

Tahanan, higit sa 15 porsiyento sa nakaraang taon.  

Sa loob ng tatlong taon, mamumuhunan din ang gobyerno ng Alberta ng $155 milyon para makabuo 

ng karagdagang mga pangmatagalang serbisyo sa pagbawi sa pagkagumon. 

 

 


