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Бюджет 2023: підтримка сфери охорони здоров’я 
28 лютого, 2023  

Бюджет 2023 спрямований на покращення 
благополуччя жителів Альберти, зокрема, через 
вдосконалення системи охорони здоров'я. 

У цьому році уряд Альберти виділить рекордні 24,5 млрд дол. 
до бюджету Міністерства охорони здоров'я, що на 4,1 % 
більше порівняно з минулим роком. Додаткові кошти буде 
спрямовано на пріоритетні напрямки «Плану дій з підтримки 
охорони здоров’я» (Health-Care Action Plan) з метою 
покращення медичних послуг для жителів Альберти. 

Бюджетом на 2023 рік передбачено виділення 3,1 млрд дол. 
для будівництва, розширення, ремонту та обслуговування 
медичних установ. Сюди входить, зокрема, фінансування 
регіональної лікарні у Ред-Дірі (Red Deer Regional Hospital), 
однієї з найбільших лікарень Альберти. Крім цього, кошти 
буде спрямовано на такі проєкти, як дитяча лікарня Столлері 
(Stollery Children’s Hospital) в Едмонтоні та регіональний центр 
охорони здоров'я Північного Калґарі/Ейрдрі (North 
Calgary/Airdrie Regional Health Centre), а також на розширення 
громадської лікарні Страткони (Strathcona Community Hospital) 
та побудову або осучаснення медичних закладів у Бассано, 
Кардстоні та Вайткорті.  

Бюджет 2023 року передбачає виділення 158 млн дол. у 2023-
24 роках на залучення більшої кількості медичних працівників, 
зокрема лікарів та медсестер.  

"Це ще одна рекордна інвестиція в систему охорону здоров'я", 
– підкреслив Джейсон Коппінг, міністр охорони здоров'я 
Альберти. 

Бюджет на 2023 р. також започатковує збільшення 
фінансування на покращення часу реагування служб швидкої 
допомоги, що загалом триватиме три роки та сягне 211 млн 
дол. 
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У 2023-24 роках уряд Альберти виділить понад 2 млрд дол. на покращення первинної медичної 
допомоги.  

"Розширивши критичні можливості медичної інфраструктури, ми підвищимо загальний рівень 
системи охорони здоров’я та зможемо краще реагувати на потреби наших громадян", – заявив 
Тревіс Товс, міністр фінансів уряду Альберти. 

Бюджет на 2023 рік включає майже 4,3 млрд дол. комбінованої експлуатаційної підтримки для 
програм громадського (Community Care), постійного (Continuing Care) та домашнього медично-
соціального догляду (Home Care), що на понад 15 % більше, ніж минулого року.  

Протягом наступних трьох років уряд Альберти також виділить 155 млн дол. на створення 
служб, які надаватимуть додаткові послуги для довгострокової реабілітації від залежностей.  
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