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  آلبرتا اولیه  بهداشتی  هایمراقبت  حوزه در  تاریخی  گذاریسرمایه 
  2023 فوریه 21

 . کندمی پیشنهاد استان اولیه بهداشتی هایمراقبت  سیستم تقویت برای را  تاریخی ایبودجه  آلبرتا دولت

 بودجه  در -تاکنون رقم باالترین - دالر  میلیارد 2 با معادل  تاریخی رقمی تصویب، صورت  در
 مالی  تامین شامل بودجه این. شد خواهد گرفته نظر در  یهاول بهداشتی هایمراقبت  بهبود برای 2023

 سازی مدرن  و  تقویت  برای  مالی تامین خانواده، پزشکان به  پرداخت  اولیه، مراقبت  هایشبکه  برای
 به  مجهز محورجامعه  پزشکان به کمک برای  گذاریسرمایه  و اولیه، بهداشتی هایمراقبت  سیستم
 .شد خواهد بیماران برای مراقبت تداوم ارتقای  باعث که است  اطالعات فناوری هایسیستم

 را  اولیه  هایمراقبت  از حمایت اهمیت وزیر، شخص کاپینگ، جیسون استانی، دولت رئیس اسمیت،
 از  حمایت شامل این. دادند قرار اولویت در ما، بهداشتی هایمراقبت سیستم اساس و پایه عنوان به

 . شودمی( MAPS) آلبرتا اولیه  هایاقبت مر سیستم سازیمدرن  برای کار ادامه

 که  اند،کرده  ارائه  وزیر به را موقتی  هایگزارش  MAPS بومی و راهبردی  مشاوره هایهیئت
 خصوصی  به  مالی منابع 2023 بودجه . است پذیرفته را آنها هایتوصیه  همه اصلی  ماهیت  نیز وزیر

 فراهم  اولیه هایمراقبت  حوزه در  گذاریسرمایه  جهت زودهنگام هایفرصت  این اجرای برای را
 .کندمی

 متعهد  آلبرتا دولت. دارد جهان در  را  مقدم  خط بهداشتی هایمراقبت  حوزه کارکنان بهترین آلبرتا
 دریافت  نیاز صورت  در  را  خود نیاز مورد  هایمراقبت  آلبرتا، ساکنین که  کند حاصل  اطمینان است

 آلبرتا  از جایی به توجه بدون آنها تا شود،می  اینوئیت متی مردم اولیه، اقوام شامل  این. کرد خواهند
 و  ایمن، اولیه بهداشتی هایمراقبت خدمات به  عادالنه  طور به بتوانند  کنند،می  گی زند آن در  که

 .باشند داشته دسترسی فرهنگی نظر از مناسب

 هایمراقبت  سیستم تقویت برای جدید  بودجه دالر میلیون 211 شامل پیشنهادی بودجه  سابقهبی  سطح
 برای دالر میلیون 125 مبلغ 2023 بودجه تصویب، صورت در. شودمی استان سراسر در اولیه

 و  ،(PCN) اولیه  مراقبت  شبکه جدید بودجه  دالر میلیون 74 مبلغ ، MAPS هایتوصیه  اجرای 
 مراقبت  تداوم بهبود جهت شده طراحی  اطالعات فناوری هایسیستم از حمایت برای دالر میلیون 12
 .  داد خواهد اختصاص استان سراسر در

 ، MAPS بومی و راهبردی مشاوره  هایهیئت هایتوصیه  اجرای به MAPS برای جدید بودجه
 اقدامات  این. کرد خواهد  کمک است،  ملموس نتایج با  استراتژیک هایفعالیت  از ای مجموعه  شامل که

 مردم  جمله از آلبرتا، ساکنین همه که  شد  خواهد اجرا قدیمی هایچالش  از  بعضی به  رسیدگی برای
 .هستند مواجه  هاآن با آلبرتا در اولیه بهداشتی هایمراقبت  به  دسترسی برای تالش  در بومی

 مرتبط  اطالعات
 اولیه بهداشتی هایمراقبت  سیستم سازیمدرن
 آلبرتا 
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 های فرصت  که هایی توصیه  حال، همین در. داد خواهد ارائه 2023 بهار در را خود شده تکمیل هایگزارش  هاهیئت کوپینگ، وزیر بینیپیش به
 . شد خواهند منتشر MAPS سایتوب  در کنند،می شناسایی را اولیه  گذاریسرمایه 

. گرفت  خواهد قرار استفاده مورد آینده در آلبرتا در اولیه هایمراقبت  خدمات  ارائه  برای چارچوبی عنوان به MAPS هایهیئت از نهایی هایگزارش 
 شدن  بستری و اورژانسی هایمراقبت  به  کمتری وابستگی استان، عمومی درمان و بهداشت  سیستم آلبرتا، ساکنین اولیه هایمراقبت  بر  دوباره تمرکز با

 های مراقبت بر تمرکز  این. داد خواهد ارائه آنها نیاز مورد مکان و زمان در دارند، نیاز آن به آلبرتا  اهالی که را هاییمراقبت  و داشت خواهد بیمارستان در
 . داشت خواهد  پی در  آلبرتا اهالی برای نیز را بهتری سالمتی نتایج اولیه،

 

 : کوتاه  کلیدی نکات
 پرستاران، خانواده، پزشکان مانند بهداشت  حوزه متخصصان شامل و  است  بهداشتی سیستم با آلبرتا اهالی  تماس نقطه  اولین اولیه، بهداشتی ایهمراقبت  •

 .شودمی عمومی بهداشت پرستاران و داروسازان

 سال  10 طی  و مدت کوتاه در اولیه اشتیبهد هایمراقبت بهبود هایموقعیت  شناسایی برای MAPS طریق از مشاوره هیئت سه ،2022 پاییز در •
 .گرفت شکل آینده

 بررسی  به و هستند، استان سراسر در اولیه بهداشتی هایمراقبت  پیشروان سایر و هاPCN آلبرتا، پزشکی انجمن با نزدیک همکاری با هاهیئت این •
 در  موجود  قوت نقاط تقویت  برای  را ایتازه هایراه  و هافرصت  و کنندمی شناسایی شرایط بهبود برای  را  کلیدی هایزمینه پردازند،می  عمده مسائل
 .کنندمی  توصیه سیستم

 .شد خواهد  نهایی 2023 بهار در آلبرتا، اولیه بهداشتی هایمراقبت  سیستم سازی مدرن  برای شدهتوصیه  استراتژی حاوی نهایی گزارش •

 

 


