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Рекордні інвестиції в первинну медичну допомогу  
21 лютого 2023 р.  

Уряд провінції Альберта пропонує найбільше за 

історію провінції фінансування для посилення 

системи первинної медичної допомоги.  

За умови затвердження бюджету на 2023 рік, в систему 

первинної медичної допомоги буде інвестовано 2 мільярди 

доларів. Сюди входить фінансування мереж первинної 

медичної допомоги, оплата праці сімейних лікарів, 

фінансування для покращення й модернізації первинної 

медичної допомоги, а також інвестиції в системи 

інформаційних технологій, що допоможе лікарям на рівні 

громад забезпечити безперервність лікування пацієнтів. 

Прем'єр Сміт і міністр Джейсон Коппінг вважають, що систему 

первинної медичної допомоги важливо підтримувати, адже це 

основа нашої системи охорони здоров'я. Сюди входить 

підтримка подальшої роботи з модернізації системи первинної 

медичної допомоги провінції Альберта (Modernizing Alberta’s 

Primary Care System, MAPS). 

Консультативні групи зі стратегічних питань та питань 

корінного населення презентували проміжні звіти міністру, 

який прийняв усі їхні рекомендації в цілому. Бюджет на 2023 

рік передбачає спеціальне фінансування для реалізації цих 

початкових можливостей для інвестування в первинну 

медичну допомогу. 

У провінції Альберта працюють найкращі медичні спеціалісти 

світу. Уряд провінції Альберта працює над тим, щоб 

своєчасно забезпечувати своїх мешканців усією необхідною 

медичною допомогою. Це стосується також корінних народів, 

метисів й інуїтів, щоб вони мали рівноправний доступ до 

безпечної з точки зору культури та належної первинної 

медичної допомоги незалежно від їхнього місця проживання в 

провінції Альберта. 

Рекордний рівень запропонованого фінансування включає 

211 мільйонів доларів нового фінансування, що спрямоване 
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на посилення системи первинної медичної допомоги по всій провінції. У разі прийняття 

бюджету на 2023 рік 125 мільйонів доларів буде спрямовано на реалізацію рекомендацій 

MAPS, 74 мільйони — на фінансування мереж первинної медичної допомоги (PCN), і 12 

мільйонів — на підтримку IT-систем, завданням яких є забезпечення безперервності лікування 

пацієнтів по всій провінції. 

Нове фінансування для MAPS допоможе реалізувати рекомендації консультативних груп MAPS 

зі стратегічних питань та питань корінного населення. Ці рекомендації містять низку 

стратегічних дій, які передбачають отримання відчутних результатів. Ці дії спрямовані на 

розв'язання довгострокових проблем, перед якими постають усі жителі провінції Альберта, 

разом з корінними народами, звертаючись за первинною медичною допомогою у провінції. 

Міністр Коппінг очікує, що ці групи підготують відповідні звіти й нададуть їх навесні 2023 року. 

Тим часом на вебсайті MAPS будуть розміщені рекомендації з попередніми можливостями для 

інвестування.  

Остаточні звіти від груп MAPS будуть слугувати основою для системи первинної медичної 

допомоги в Альберті в майбутньому. Посилена увага до системи первинної медичної допомоги 

дозволить зменшити залежність загальної системи охорони здоров'я провінції від системи 

невідкладної медичної допомоги та госпіталізацій та забезпечить таку медичну допомогу, якої 

потребують мешканці Альберти. Зосередження уваги на первинній медичній допомозі матиме 

хороші наслідки для здоров'я всіх мешканців провінції Альберта.  

 

Стислі факти  

• Система первинної медичної допомоги є першою точкою контакту мешканців провінції 

Альберта в системі охорони здоров'я. У цій системі працюють такі медичні спеціалісти, як 

сімейні лікарі, практикуючі медсестри, фармацевти та медсестри охорони здоров'я. 

• Восени 2022 року в системі MAPS було засновано три консультативні групи, завданням яких 

є визначення короткострокових та довгострокових (на 10 років) шляхів покращення системи 

первинної медичної допомоги. 

• Тісно співпрацюючи з Медичною асоціацією провінції Альберта, працівниками мереж 

первинної медичної допомоги по всій провінції та іншими впливовими керівниками з-поміж 

медичних спеціалістів, ці групи працюють над розв'язанням основних проблем та 

визначенням ключових напрямів для вдосконалення, рекомендуючи як нові можливості, так і 

способи покращення наявних сильних сторін системи. 

• Остаточний звіт з рекомендаціями щодо стратегії модернізації системи первинної медичної 

допомоги провінції Альберта буде завершено навесні 2023 року. 

 

 


