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ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ+ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਿਨਵੇਸ਼  
21 ਫਰਵਰੀ, 2023  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ/ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ/ਣਾਲੀ ਨੰੂ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਪ/ਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ 2023 ਪ5ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ $2 ਿਬਲੀਅਨ - ਹਣੁ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤI ਉਚੱਾ - ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ, ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ, 
ਪ5ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ, ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ5ਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜ ੋਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ 
ਵਧਾਏਗਾ। 

ਪ5ੀਮੀਅਰ ਸਿਮਥ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੌਿਪੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ 
ਬੁਿਨਆਦ ਵਜI ਪ5ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ। 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੌਡਰਨਾਈਿਜ਼ੰਗ ਅਲਬਰਟਾਜ਼ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ (MAPS) ਲਈ 
ਜਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

MAPS ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇੰਿਡਿਜਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਅੰਿਤ5ਮ 
ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ]ਾਂ ਨੇ ਿਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ]ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2023 ਪ5ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਫੰਡ ਪ5ਦਾਨ ਕਰਗੇਾ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤI ਵਧੀਆ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ 
ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਕ 
ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਦਂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਢਕੁਵੀ ਂਪ5ਾਇਮਰੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ 
ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵc ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ। 

ਪ5ਸਤਾਿਵਤ ਫੰਿਡੰਗ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬ ੇਿਵੱਚ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ 
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀ ਂਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚ $211 ਿਮਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ 2023 MAPS ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
$125 ਿਮਲੀਅਨ, ਨਵੀ ਂPCN ਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚ $74 ਿਮਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਸੂਬ ੇਭਰ ਿਵੱਚ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ3ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ 
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ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ IT ਪ5ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ $12 
ਿਮਲੀਅਨ ਪ5ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।   

MAPS ਲਈ ਨਵੀ ਂਫੰਿਡੰਗ MAPS ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਿਡਿਜਨਸ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਲਬਰਟਾ 
ਿਵੱਚ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਸਮc ਇੰਿਡਿਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰ ੇਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ 
ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬ ੇਸਮc ਤI ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮੰਤਰੀ ਕੌਿਪੰਗ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਿਕ ਪੈਨਲ ਬਸੰਤ 2023 ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਿਨਵੇਸ਼ 
ਦ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ MAPS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

MAPS ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਢਾਂਚ ੇਵਜI ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਨਵc ਿਸਰੇ ਤI ਿਧਆਨ ਕcਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਸੂਬ ੇਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਹਤ ਪ5ਣਾਲੀ 
ਐਮਰਜpਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦI ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਇਸਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ ਪ5ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ5ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਨਤੀਜੇ ਵੀ 
ਿਲਆਏਗਾ।  
 

ਮੁੱਖ ਤੱਥ  
• ਪ5ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਲਬਰਟਾ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਸਹਤ ਪ5ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਬੰਦ ੂਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਜਵc ਿਕ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ5ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਰਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
• 2022 ਦੀ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ MAPS ਦਆੁਰਾ ਿਤੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜ ੋਥੋੜ]ੇ ਸਮc ਦ ੇਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 

ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
• ਸੂਬ ੇਭਰ ਿਵੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, PCNs ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਪੈਨਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ 
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਨਵc ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ5ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਿਤਮ 
ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਬਸੰਤ 2023 ਿਵੱਚ ਅੰਿਤਮ ਰਪੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
 


