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Уряд Альберти запускає новий дослідницький проект для створення більш
ефективної оцінювальної системи для медсестер з міжнародною освітою, що
прибувають до Альберти.

Альберта має найкращих авангардних медичних працівників у світі і уряд
працюватиме над тим, щоб мати налагоджену правильну підтримку, щоб
забезпечити жителів Альберти турботою на яку вони потребують і коли вони її
потребують. Шляхом покращення процесу приєднання до робочої сили Альберти
для медсестер з міжнародною освітою, уряд може допомогти забезпечити те, що
система охорони у провінції залишатиметься сильною тепер і в майбутньому.

"Через цей досвід ми ставимо на потік оцінювання медсестер таким чином, що
медсестри з міжнародною освітою зможуть визначити їхній найкращий шлях до
ринку праці Альберти та системи охорони здоров'я."
Кайсі Маду, Міністр майстерностей та професій

"Ми віддані ідеї видалення перешкод для медсестер з міжнародною освітою, що
бажають працювати та жити в Альберті. За допомогою ставлення процесу на потік,
медсестри можуть почати практикувати швидше і ми можемо продовжити
зміцнення робочої сили системи охорони здоров'я, що забезпечує підтримку
жителів Альберти коли і де вони її потребують."
Джейсон Купінг, Міністр охорони здоров'я

За допомогою гранду у 200 000 доларів, "триколійне" оцінювальний проект
започаткує оцінювальний заклад Альберти для медсестер з міжнародною освітою
та надасть їм можливість подавати заяви до Коледжу дипломованих медсестер
Альберти, ніж подорожувати до Британської Колумбії для того, щоб їхні навички
були оцінені.

Програма буде оцінювати навички та можливості медсестер з міжнародною
освітою та порівнювати їх з трьома професійними медсестринськими категоріями:
дипломована медсестра, ліцензована практична медсестра та допомога у системі
охорони здоров'я. Це допоможе поставити на потік процес акредитації та



зменшити час очікування для медсестер з міжнародною освітою, що прагнуть
приєднатися до ринку праці Альберти.

"Коледж дипломованих медсестер Альберти підтримує та вітає інноваційну
інвестицію у систему охорони Альберти щодо ставлення на потік, модернізації та
покращення існуючих шляхів для медсестер з міжнародною освітою, що
прибувають до цієї провінції."
Джой Пікок, Головний виконавчий офіцер та реєстратор, Коледж та Асоціація
дипломованих медсестер Альберти

"Коледж ліцензованих практичних медсестер Альберти відданий ідеї підтримки
медсестер з міжнародною освітою у їхньому медсестринському шляху. Заснування
центру оцінювання у Альберті надає можливість для заявників демонструвати свої
навички та знання одночасно підтримуючи та розуміючи як їхній досвід підходить у
Альберті, надаючи змогу медсестрам обрати шлях, що їм найбільше підходить."
Джон Вейс, Реєстратор та головний виконавчий
офіцер, Коледж ліцензованих практичних
медсестер Альберти

Оцінювальний центр Альберти використовуючий нову модель очікується бути
відкритим восени 2023.

Швидкі факти
● Нова оцінювальна модель, основана на компетенції, буде ставити на потік

оцінювання компетенції для тих, хто прагне працювати у системі охорони
здоров'я Це не є заміною моделі, основаній на оцінюванні кваліфікації, що
залишається наявною.

● "Триколійне" оцінювання є дослідницьким проектом між Коледжем
дипломованих медсестер Альберти, Коледжем ліцензованих практичних
медсестер Альберти та Оцінювальним центром медсестринської громади.
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