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21 ਦਸੰਬਰ 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਬੂਂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਰਿਕਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜ਼ਆਦਾ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਿੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (EMS) 
ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਰਵੱਚ ਉਿੀਕ ਕਰ 
ਰਹ ੇਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਰਬਸਤਰੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ (AHS) ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਮੈਿੀਕਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਰਲਜਾਣ ਲਈ ਉਚੱ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ 
ਪੈਰਾਮੈਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, AHS ਰਵਕਲਪਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਰ-
ਕਲੀਰਨਕਲ ਟਰਾਸਂਪੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਿਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਰਵੱਚ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਰਕਸ ੇਸੁਰਵਧਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

AHS ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ 15 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਿੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰ ੇਸੂਬੇ ਰਵੱਚ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪੈਰਾਮੈਰਿਕਸ ਪਰਤੀ ਰਦਨ ਲਗਭਗ 70 ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ, AHS ਰਵਖ ੇਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜ ੋਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ 
ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। AHS ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾ ਂਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
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ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ੂਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੱ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਇਸ ਦਆੁਰਾ EMS ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ:  
o ਬਦਲਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। 
o ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਟੰਗ ਰਮੂਾਂ ਰਵੱਚ 

ਟਰਾਈਜ ਿਾਕਟਰਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। 
o ਸੈਕੰਿਰੀ ਟਰਾਈਜ ਕਰਨਾ – ਰਜੱਥੇ ਉਰਚਤ ਹੋਵੇ 911 ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ 811 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ। 
o ਪੈਰਾਮੈਰਿਕਸ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਲਜਾਏ ਰਬਨਾਂ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣਾ। 
o ਇੱਕ EMS ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 

• ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ:  
o ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਰਬਸਤਰਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਪਰਵਾਹ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 
o ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ 

ਰਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
o ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵਚੱ ਗੈਰ-ਫੌਰੀ ਕਲੀਰਨਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਰਟਆਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ 

ਕਰਨਾ। 
o ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਰਵੱਚ ਸਮਰਰਪਤ ਸਰਹਯੋਗੀ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 
o ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ 

ਰਪੂ ਰਵਚ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਕਰਨਾ। 

• ਇਹਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਉਿੀਕ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ:  
o ਉਿੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 
o ਐਿਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨਾ। 
• AHS ਸਾਈਟਾਂ 'ਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸੁਧਾਰਨਾ:  

o ਬੇਘਰ ੇਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਕਟਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਖੇਭਾਲ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਰਤ ਰਵਕਲਪਾ ਂਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

o ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਿਾਂ ਰਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗੀ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 
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o ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਰਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਉਿੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਘਰ ਰਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰਜੰਨਾ ਰਚਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਉਥੱੇ ਰਰਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਰਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ 
ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਜੋੜਨਾ। 

o ਰਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਚ ਸੱਤ ਰਦਨ ਇਕਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

ਸਬੰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਾਂ 
• ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ AHS ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ (17 ਨਵੰਬਰ, 2022) 
• EMS ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ: ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੰਗ (04 ਅਕਤੂਬਰ, 2022) 
• EMS ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ (26 ਮਈ, 2022) 
• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ EMS ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ (25 ਮਈ, 2022) 
• HERO ਅਤੇ HALO ਲਈ ਫੰਰਿੰਗ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ (31 ਮਾਰਚ, 2022) 
• STARS ਟੇਕਆਫ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਕਉਰਂਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਫੰਰਿੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਹੈ (25 ਮਾਰਚ, 

2022) 
• ਬਜਟ 2022 EMS ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹੈ (10 ਮਾਰਚ, 2022) 
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