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 : نگہداشت صحت کو مضبوط کرنا2023بجٹ 
  2023فروری،  28

میں نگہداشت صحت کے نظام میں اصالحات التے ہوئے البرٹا کا مستقبل   2023بجٹ 

 ۔ محفوظ کیا گیا ہے 

بلین ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ  24.5البرٹا کی حکومت اس سال وزارت صحت کے کارروائیوں کے فنڈز میں 

اضافی رقم سے البرٹنز کے لئے نگہداشت  فیصد زیادہ ہے۔ 4.1ری کر رہی ہے، جو گزشتہ سال سے  کا

صحت کی خدمات میں اصالح کی خاطر نگہداشت صحت کے ایکشن پالن کی ترجیحات میں معاونت کی  

 جائے گی۔

فراہم کیے گئے بلین ڈالر  3.1میں اداروں کی تعمیر، مرمت اور دیکھ بھال میں توسیع کے لئے  2023بجٹ 

اس میں البرٹا کے سب سے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک میں الزمی خدمات میں اضافے کے لئے ریڈ  ہیں۔

ایڈمانٹن میں سٹولری چلڈرنز ہسپتال، نارتھ کیلگری/ایئرڈری   ڈیئر ریجنل ہسپتال کے لئے فنڈنگ شامل ہے۔

ارڈسٹن اور وائٹ کورٹ میں نئے یا اپ گریڈ کیے  ریجنل ہیلتھ سنٹر، سٹریتھکونا کمیونٹی ہسپتال، اور بسانو، ک

 گئے اداروں جیسے پراجیکٹس کے لئے بھی رقم دی جائے گی۔

میں ڈاکٹروں اور نرسوں سمیت نگہداشت صحت کے مزید کارکنان کے حصول   24-2023میں  2023بجٹ 

 ملین ڈالر شامل ہیں۔  158کے لئے 

"نگہداشت صحت میں ایک اور ریکارڈ سرمایہ کاری کی گئی ہے،" البرٹا حکومت کے وزیر صحت جیسن  

  کوپنگ نے کہا

ملین ڈالر کا   211ین سالوں میں میں ایمبولنس کے ردعمل کے وقت میں بہتری النے کے لئے ت 2023بجٹ 

 اضافہ بھی شروع کیا گیا ہے۔

بلین ڈالر سے زائد کی  2میں  24-2023بنیادی نگہداشت صحت کی اصالح کے لئے البرٹا کی حکومت 

 سرمایہ کاری کر رہی ہے۔

ارے  "الزمی نگہداشت صحت کی گنجائش بڑھا کر ہم یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارا نگہداشت صحت کا نظام ہم

 شہریوں کی ضروریات پوری کرے،" البرٹا کی حکومت کے وزیر مالیات ٹریوس ٹوئس نے کہا

میں کمیونٹی کی نگہداشت، جاری نگہداشت اور گھر پر نگہداشت کے پروگرامز چالنے میں   2023بجٹ 

  ہے۔ فیصد زائد 15بلین ڈالر شامل ہیں، جو کہ گزشتہ سال سے  4.3مشترکہ معاونت کے طور پر تقریباً 

تین سالوں میں البرٹا کی حکومت نشے کی لت سے بحالی کی اضافی طویل مدتی خدمات کی تیاری کے لئے 

 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی۔  155بھی 
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