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 األولية  الصحية  الرعاية منظومة  لتقوية تاريخي  تمويل  تقديم ألبرتا حكومة  تعتزم
 . المقاطعة في

 وهو - دوالر مليار 2 مقداره قياسيًا مبلغًا 2023 عام ميزانية ستستثمر إقرارها، حال في
 لشبكات  تمويالً  ذلك سيتضّمن. وليةاأل الصحية الرعاية لتحسين - اإلطالق على األعلى
 األولية، الصحية الرعاية وتحديث لتعزيز وتمويالً  العائلة، ألطباء  ودفعات األولية، الرعاية

 المعلومات تكنولوجيا أنظمة مجال في المحلية المجتمعات في  األطباء لمساعدة واستثمارات
 .للمرضى الرعاية استمرارية ستعزز التي

 الدعم تقديم ألهمية األولوية كوبينغ جيسون والوزير سميث المقاطعة وزراء رئيس أعطى
 الدعم تقديم ذلك يتضمن". مقاطعتنا في الصحية الرعاية لمنظومة  كأساس األولية للرعاية

 . ألبرتا في األولية الرعاية منظومة تحديث أجل من المتواصل للعمل

 منظومة بتحديث المعنية األصليين بالسكان والخاصة االستراتيجية االستشارية الهيئات  قّدمت
. المبدأ حيث من التوصيات جميع قبل الذي للوزير، مرحلية تقارير  ألبرتا في األولية الرعاية

 الرعاية في لالستثمار المبكرة الفرص هذه  لتنفيذ محّدداً  تمويالً  2023 عام ميزانية ستقّدم
 .األولية

لدى ألبرتا أفضل العاملين على الخطوط األمامية في الرعاية الصحية في العالم. تلتزم حكومة  

ألبرتا بضمان حصول سكانها على الرعاية التي يحتاجونها عند حاجتهم إليها. يشمل ذلك 

شعوب األمم األولى والميتيس واإلنويت كي يُتاح لهم الحصول الُمنصف على خدمات الرعاية  

 ولية المالئمة واآلمنة ثقافياً أينما وجدوا في ألبرتا.الصحية األ

 منظومة لتعزيز جديد كتمويل دوالًرا مليون 211 مبلغ المقترح  القياسي التمويل يتضمن
 مليون 125 مبلغ 2023 عام ميزانية ستقّدم أُقّرت، إن. المقاطعة أنحاء في األولية الرعاية
 دوالًرا مليون 74 ومبلغ ألبرتا، في األولية عايةالر منظومة تحديث توصيات  لتنفيذ دوالًرا
 تكنولوجيا أنظمة لدعم دوالًرا مليون 12 ومبلغ األولية، الرعاية لشبكات جديد كتمويل

 .  المقاطعة أنحاء في الرعاية استمرارية لتحسين المصّممة المعلومات

 توصيات تنفيذ ىعل ألبرتا في األولية الرعاية منظومة لتحديث الجديد التمويل سيساعد
 منظومة بتحديث  المعنية األصليين بالسكان والخاصة االستراتيجية  االستشارية الهيئات
. ملموسة نتائج ذات استراتيجية نشاطات  من سلسلة تتضمن والتي ألبرتا، في األولية الرعاية

 صلة  ذات معلومات
 تحديث منظومة الرعاية الصحية األولية في ألبرتا 
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 محاولتهم عند األصليين السكان شعوب فيهم بمن ،ألبرتا سكان جميع  يواجهها التي القديمة التحديات بعض بمعالجة اإلجراءات هذه ستبدأ
 .ألبرتا في األولية الصحية الرعاية على الحصول

 االستثمار فرص تحدد التي التوصيات ستُنشر األثناء، هذه في. 2023 عام ربيع في الكاملة تقاريرها الهيئات تقّدم أن كوبينغ الوزير يتوقع
 . ألبرتا في ألوليةا الرعاية منظومة تحديث موقع على المبكر

مع تجديد  ستشكل التقارير النهائية لهيئات تحديث منظومة الرعاية األولية في ألبرتا إطار العمل لتقديم الرعاية األولية المستقبلية في ألبرتا.

طارئة والعالج في المستشفيات التركيز على الرعاية األولية في ألبرتا، سينخفض اعتماد المنظومة الصحية الكلية في المقاطعة على الرعاية ال

لى نتائج وستُقّدم الرعاية التي يحتاجها سكان ألبرتا في الزمان والمكان الذي يحتاجونها فيه. سيؤدي هذا التركيز على الرعاية األولية أيضاً إ

 صحية أفضل لسكان ألبرتا.  

 

  سريعة حقائق

ألبرتا والمنظومة الصحية، وهي تشمل العاملين في مجال الصحة كاألطباء  الرعاية الصحية األولية هي نقطة االتصال األولى بين سكان  •

 والممرضين الممارسين والصيادلة وممرضي الصحة العامة. 

لتحديد التحسينات على الرعاية   2022تم تشكيل ثالث هيئات استشارية من خالل تحديث منظومة الرعاية األولية في ألبرتا في خريف عام  •

 ى المدى القصير وعلى مدى السنوات العشر القادمة.الصحية األولية عل

الج  بالعمل عن كثب مع الجمعية الطبية في ألبرتا، وشبكات الرعاية األولية وغيرها من قادة الرعاية الصحية األولية في أنحاء المقاطعة، تع •

 لزيادة القوى الحالية في المنظومة.الهيئات قضايا رئيسية، وتحدد المجاالت الرئيسية للتحسن وتوصي بفرص وطرق جديدة 

 يحتوي على استراتيجية موصى بها لتحديث منظومة الرعاية الصحية األولية في ألبرتا. 2023سيوضع تقرير نهائي في ربيع عام  •

 

 


