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90-ਿਦਨ ਦਾ HCAP ਅੱਪਡੇਟ: ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ 
ਸਮ� ਘਟ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (HCAP) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ 
ਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮ� ਿਬਤਾ ਰਹ ੇਹਨ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਲੋੜ ਹੈ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਦ� 17 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ HCAP ਦੀ 

ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਨ� � 'ਤੇ ਇਹ 

ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਚਾਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

“ਅਸ� ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਹੋਰ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਪ�ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ-ਮੰਤਰ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਿਬਹਤਰ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸ� ਸੁਧਾਰ� ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 

ਜੌਹਨ ਕੋਵੇਲ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਵਜ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੀ �ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਕੁਝ ਚੰਗੇ, ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ�।" 

ਡੈਨੀਅਲ ਸਿਮਥ, ਪ�ੀਮੀਅਰ 

 

 



 

EMS ਜਵਾਬ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਿਮੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ, ਐਬੂਂਲ�ਸ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਾਲ� ਲਈ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਬੂਂਲ�ਸ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ �ਚ 

ਕੁਸ਼ਲ ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ�ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਵੰਬਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਮੈਟਰੋ, ਸ਼ਿਹਰੀ, ਪ�ਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਿਵੰਸ ਭਰ ਿਵੱਚ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ� ਲਈ EMS ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ EMS ਉਡੀਕ ਸਮ� 

ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 17 ਿਮੰਟ, 21.8 ਿਮੰਟ ਤ� ਘੱਟ 

• 3,000 ਤ� ਵੱਧ ਵਸਨੀਕ� ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ 19.2 ਿਮੰਟ, 21.5 ਿਮੰਟ� ਤ� ਘੱਟ 

• 3,000 ਤ� ਘੱਟ ਵਸਨੀਕ� ਵਾਲੇ ਪ�ਡੂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ 34.9 ਿਮੰਟ, 36 ਿਮੰਟ� ਤ� ਘੱਟ 

• ਿਰਮੋਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਿਵੱਚ 57.5 ਿਮੰਟ, 63.9 ਿਮੰਟ� ਤ� ਘੱਟ 

ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ EMS ਉਡੀਕ ਸਮ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਐਬੂਂਲ�ਸ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਰੈ�ਡ ਅਲਰਟ, ਜੋ ਿਕ ਸਮ� ਦੇ 

ਇੱਕ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਐਬੂਂਲ�ਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 

• ਐਡਿਮੰਟਨ ਿਵੱਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਲਰਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 92 

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

• ਕੈਲਗਰੀ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ 60 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵ� ਪੱਧਰ ਤੱਕ 911 ਕਾਲ� ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਨ�  

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ ਿਕ ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹਨ। ਜਦ� ਤ� ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਵਾਲੇ 1,600 ਕਾਲਰ� ਨੰੂ 911 

ਤ� ਹੈਲਥ ਿਲੰਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ EMS ਉਡੀਕ ਸਮ� ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ�ਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵੱਲ� ਐਬੂਂਲ�ਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 



“ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮ� ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ 

ਦੇਖਭਾਲ ਜਲਦੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ, 

ਨਰਸ� ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਐਬੂਂਲ�ਸ�, ਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ 

ਪੂਰੇ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" 

ਜੇਸਨ ਕੋਿਪੰਗ, ਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ 

ਸਰਜਰੀ ਦ ੇਉਡੀਕ ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਉਡੀਕ ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 

ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 

2022 ਤ�, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮ� ਤ� ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 9.4 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ 

ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਸਰਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤ� ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਸਰਜੀਕਲ ਸੁਿਵਧਾਵ� 

ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, AHS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। 

“ਮ� ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ AHS ਨ� ਤਾਵ� ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ�ਗਾ, ਿਜਨ� � 

ਨ�  ਸਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ� ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮ� ਿਵੱਚ� ਉਭਰੇ 

ਹ�, ਅਤੇ ਮ� ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ 

ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੇ ਜਦ� ਵੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।" 

ਡਾ. ਜੌਹਨ ਕੋਵੇਲ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 

 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਮਰੇ ਦ ੇਉਡੀਕ ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 



ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਅਲਬਰਟਾ 

ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਉਡੀਕ 

ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਤੀ ਦੋ ਉਪਾਵ� ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ: 

• ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸੂਬਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ 

• ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਏ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਿਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ� 

ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਉਡੀਕ ਸਮ� ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨ� ਸੁਧਾਰ� ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੰਿਡੰਗ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ, ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 14 ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 179 ਸੀ, ਜੋ ਿਕ 2018-2019 ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 218 ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ� ਘੱਟ ਸੀ, 

ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 253 ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ� ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ�  ਨਵੰਬਰ ਤ� ਜਨਵਰੀ ਦੇ 

ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪ�ਗਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

• AHS ਨ�  ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ 255 ਨਵ� ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਬਸਤਰੇ (ਨਾਨ-ਇੰਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ) ਖੋਲ�ੇ  ਹਨ। 

• ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਬਸਤਰੇ ਖੋਲ�ੇ  ਗਏ ਹਨ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ 

ਿਬਸਤਰੇ ਮੁਫ਼ਤ: 55 ਨਵ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਿਬਸਤਰੇ, 292 ਨਵ� ਮਨ� ਨੀਤ ਸਹਾਇਕ ਿਲਿਵੰਗ ਬੈ�ਡ ਅਤੇ 

38 ਨਵ� ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਿਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਬਸਤਰੇ। 

• ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਐਡਮੰਟਨ ਿਵੱਚ ERs ਤ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਲਈ 36 ਨਵ� ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਸਤਰੇ ਇਸ 

ਸਾਲ ਖੋਲ�ੇ  ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਅਲਬਰਟਾ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

AHS ਨਵੰਬਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 400 ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ, ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ, EMS ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ 420 ਹੋਰ ਅਹੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਜਟ 2023 ਇੱਕ ਨਵ� ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ $158 ਿਮਲੀਅਨ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ 

ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 



ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ �ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਾਕਟਰ�, ਨਰਸ�, ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ, ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ 

ਸਹਾਇਕ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

• AHS ਨ�  2022 ਿਵੱਚ 800 ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ�, ਲਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ� 

ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

• 2019 ਤ�, AHS ਨ�  5,800 ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 1,800 ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ� ਅਤੇ 300 

ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• AHS ਨ�  ਪ�ਡੂ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ 28 ਡਾਕਟਰ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤ� 278 ਹੋਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ�, 

ਲਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

• EMS ਨ�  ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਚਾਰ ਅਫਸਰ� ਸਮੇਤ, 39 ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ 

ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• 80 ਵਾਧੂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਪੈਰਾਮੈਿਡਕ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ AHS 70 ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਾਈ ਫੁੱ ਲ-

ਟਾਈਮ EMS ਅਹੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

• AHS ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਲਈ 114 ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਨਰਿਸੰਗ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ EMS ਟ��ਸਫਰ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਨੰੂ ਖਾਲੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

• ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: ਡਾ. ਜੌਨ ਕੋਵੇਲ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਤ� 90-ਿਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ� 

• HCAP: ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵ� ਰਣਨੀਤੀ (ਫਰਵਰੀ 16, 2023) 

• HCAP: 911 ਕਾਲ� ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਸਮ� (2 ਫਰਵਰੀ, 2023) 

• HCAP: ਕੈਲਗਰੀ ਿਵੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਉਡੀਕ ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ (23 ਜਨਵਰੀ, 2023) 

• HCAP: EMS ਜਵਾਬ ਸਮ� ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ (16 ਜਨਵਰੀ, 2023) 

• ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: EMS ਜਵਾਬ ਸਮ� (ਦਸੰਬਰ 21, 2022) 

https://www.alberta.ca/healthcare-action-plan.aspx
http://www.ahs.ca/90dayreport
https://www.alberta.ca/announcements.cfm?xID=8655195EA3EA3-A756-1925-1B990E251524EEE9
https://www.alberta.ca/announcements.cfm?xID=86476C49212DC-E6F5-3BF8-D7D8B610B541C0B7
https://www.alberta.ca/announcements.cfm?xID=86415BC5749E5-D120-CB2A-D324ECA9180FA63E
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=86391535FB70D-E680-AEF2-78248EA5DEAB9173
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=861961744D30C-9BC7-294F-9F829F5CB1D06438


• ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AHS ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ (ਨਵੰਬਰ 17, 2022) 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਿਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੋ 

• ਿਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੰੂ ਸੁਣੋ 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=850124A8AA6EB-E62A-5479-103905AEB29E37FC
https://www.youtube.com/watch?v=bSMrjEHle9c
https://soundcloud.com/your-alberta/health-care-action-plan-updates-february-27-2023

