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 خطة عمل الرعاية الصحية )أج سي أي بي( : إستراتيجية جديدة لتنمية القوى الصحية العاملة 
   2023فبراير  16

لضمان أن المقاطعة لديها المهن الطبية  

، ستوفر الالزمه اآلن وفي المستقبل 

مليون دوالر   158 2023ميزانية 

الصحية   الستراتيجية تطوير القوى 

 العاملة الجديدة  

 

يوجد في ألبرتا أفضل العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية في العالم ، 

ويعد إنشاء نظام يجذب المزيد من المتخصصين في الرعاية الصحية أحد األهداف في 

 عاية الصحية.  خطة عمل الر

 

تلتزم حكومة ألبرتا بالتأكد من حصول سكان ألبرتا على الرعاية التي يحتاجون إليها في  

أي وقت وفي أي مكان يحتاجون إليه. تتطور احتياجات الرعاية الصحية باستمرار ،  

واستراتيجية القوى العاملة الصحية هي خطة لتحديد تلك المجاالت مقدًما وتوفير بيئة عمل  

 صحية للموظفين.  

 
ضع االستراتيجية األساس لنظام رعاية صحية مرن ومستدام يوفر لكل فرد من سكان ألبرتا إمكانية  ت 

الوصول إلى موطن صحي ولديه القوة العاملة لتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها سكان ألبرتا اليوم  

 وفي المستقبل.  

 

كما سيستمر الطلب على القوى العاملة في  

في السن. تعتمد هذه  النمو مع تقدم السكان 

االستراتيجية على العمل الرائع الجاري بالفعل 

، وتمهد الطريق لبيئة عمل مرنة في المقاطعة  

تدعم عمالها في تقديم رعاية صحية عالية  

 الجودة ".

 جيسين كوبنج وزير الصحة 

 

ترتكز إستراتيجية القوى العاملة الصحية في  

 ألبرتا على خمس ركائز: 

 

 تحقيقات صحفية 

 سكوت جونستون  
scott.johnston@gov.ab.ca 

 السكرتير الصحفي ، الصحة  
780-918-4284 
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توفير بيئة عمل آمنة وجذابة وذات مغزى لالحتفاظ بالعاملين في   -االحتفاظ والدعم  •

 مجال الرعاية الصحية في ألبرتا. 

توظيف عمال جدد من جميع أنحاء كندا والعالم لبناء قوة عاملة مستدامة   -جذب  •

 بالمهارات المناسبة. 

 خلق القدرة على تثقيف وتدريب القوى العاملة في المستقبل.  -النمو  •

تنفيذ مناهج تعاونية واستباقية ومدعمة باألدلة لتخطيط القوى العاملة على   -التعزيز  •

 المدى الطويل. 

تصميم وتنفيذ نماذج جديدة للرعاية واألدوات التمكينية لتقديم رعاية أكثر كفاءة  -تطور  •

 وعالية الجودة. 

 

 ة لقياس التقدم ورصد التأثير على بناء قوة عاملة أكثر مرونة.   أثناء تنفيذ اإلستراتيجية ، سيتم تطوير إطار عمل ومقاييس محددة عبر كل ركيز

  

لعاملة الصحية على  "إن تأمين مستقبل الرعاية الصحية لسكان ألبرتا أمر بالغ األهمية لضمان جودة حياتنا وحيويتنا االقتصادية. ستبني استراتيجية القوى ا

نظام الرعاية الصحية من خالل تقليل الحواجز التي تحول دون االعتراف بأوراق اعتماد  الشهادات األجنبية  اإلجراءات التي نتخذها لمعالجة نقص العمالة في 

 للعاملين في مجال الرعاية الصحية ".  

 كايسي مادو ، وزير المهن والحرف الماهرة 

 

يختارون ألبرتا موطنًا لهم.   اللذين والمزيد من األشخاص"مع نجاح برنامج ميزة ألبرتا المجددة واقتصادنا المزدهر ، ما زلنا نرى المزيد 

سيضمن هذا اإلعالن أن األطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية الذين نحتاجهم لدعم عائالت ألبرتا متاحون متى وحيثما تكون هناك حاجة  

 إليهم ". 

الشمالية في المناطق ن وزير الوظائف واالقتصاد والتنميةيبريان ج  

  زارة التجارة والهجرة والتعددية الثقافية بشكل مباشر استراتيجية القوى العاملة الصحية  في ألبرتا  في جذب واستبقاء عاملين الرعاية ستدعم و

تي  الصحية المدربين دوليًا. ستركز استراتيجية الهجرة لحكومة ألبرتا بنشاط على جذب الوافدين الجدد الذين يتمتعون بالمهارات الالزمة ال

 تاجها ألبرتا للنمو ومعالجة نقص العمالة في مجال الرعاية الصحية ".  تح
 راجان ساوهني ، وزير التجارة والهجرة والتعددية الثقافية 

 

 تشمل اإلجراءات في االستراتيجية ما يلي:  

   مناهج جديدة لتقديم الرعاية للمناطق الريفية والنائية وتوفير الكوادرالعاملة في المجاالت الجراحية  •

 دعم إضافي لوحدة العناية المركزة وموظفي قسم الطوارئ   •

 دعم موسع لألطباء وخدمات الرعاية للحالت الحرجة   •

 

يجية القوى العاملة  لطالما كانت القدرة على جذب مهنيي الرعاية الصحية المهرة إلى استمرار الرعاية  تحديًا ، ال سيما في المناطق الريفية. ستعزز إسترات 

قدم  ديدة فرص قطاعنا في النمو والحفاظ على قوة عاملة موهوبة وصحية ومرنة. نحن فخورون بشراكتنا مع الحكومة لمساعدة سكان ألبرتا على الت الصحية الج

 ". بشكل صحي في العمر 

 والمدير التنفيذي لجمعية بيثاني للرعاية ، وعضو مجلس إدارة جمعية ألبرتا للرعاية المستمرة   جينيفر ماكوي ، الرئيس

 

ات تعليمية جديدة  ستشمل استراتيجية القوى العاملة الصحية أيًضا نماذج خدمات طبية طارئة جديدة لتحسين قدرة الخدمة وتقليل أوقات االستجابة ، واستثمار

 ومساعدي الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين المتحالفين. ية كوادر التمريضلألطباء وال

 

ن وغيرهم.  تعتمد االستراتيجية على العمل الجاري بالفعل وهي أساس لخطط عمل طويلة األجل يتم تطويرها بالتشاور مع العمال وأصحاب العمل والمعلمي 

اعمة التي تلبي احتياجات العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألبرتا وأولئك الذين  ستعمل هذه المشاورات المستمرة على تعزيز بيئة العمل التعاونية والد

 يخدمونهم.
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 حقائق سريعة   

مليون دوالر لدعم مبادرات متعددة لتعيين واستبقاء   158مبلغ  2023ستوفر ميزانية  •

 العاملين في مجال الرعاية الصحية ، بما في ذلك:  

o 90  مليون دوالر لتعزيز برامج جذب األطباء في المناطق الريفية واالحتفاظ

 بهم 

o 29 ع جمعية ألبرتا مليون دوالر للوفاء بالتزام الحكومة في االتفاقية الموقعة م

الطبية التي تركز بشكل خاص على المجتمعات الريفية والنائية المحرومة من 

 الخدمات

o 7  ماليين دوالر إلستهداف توظيف الكوادر التمريضية المدربة دوليًا من

 الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 

o ذي يدعم  مليون دوالر لتمويل برنامج استكشاف الكوادر التمريضية اإلقليمي ال

 إلى ألبرتاالكوادر التمريضية المهاجرة جميع 

 سيتم اإلعالن عن المزيد من المبادرات في األسابيع المقبلة.  •

 

 


