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کی دیکھ بھال کے نظام کو  البرٹا کی حکومت صوبے کے بنیادی صحت 

 .مضبوط کرنے کے لیے تاریخی فنڈنگ کی تجویز کر رہی ہے۔
، بجٹ   بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے اگر منظور ہو جاتا ہے تو

اب تک کی سب سے  جو    –  بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا 2یکارڈ ر   –  2023

کے لیے ) (Primary Care Networksاس میں پرائمری کیئر نیٹ ورکس   زیادہ ہے۔

فنڈنگ، فیملی ڈاکٹروں کو ادائیگی، بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط اور جدید بنانے  

کے لیے فنڈنگ، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نظام کے ساتھ کمیونٹی میں مقیم ڈاکٹروں کی  

  واکے لیے سرمایہ کاری شامل ہوگی جو مریضوں کی دیکھ بھال کے تسلسل کو بڑھامدد 

 دے گی۔

 Minister Jason)جیسن کوپنگ منسٹر اور   Premier Smith) (پریمیئر سمتھ

Copping)  نے ہمارے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی بنیاد کے طور پر بنیادی دیکھ

پرائمری کیئر   زاس میں ماڈرنائزنگ البرٹا    دی۔بھال کی حمایت کی اہمیت کو ترجیح 

 Modernizing Alberta’s Primary Care System) سسٹم)ایم اے پی ایس(

(MAPS))  کے لیے جاری کام کی حمایت کرنا شامل ہے۔ 

 MAPS Strategic and) زایم اے پی ایس اسٹریٹجک اینڈ انڈیجینس ایڈوائزری پینل

Indigenous Advisory panels)  کو عبوری رپورٹیں پیش کیں، جنہوں نے  منسٹرنے

بنیادی دیکھ بھال میں ،  2023بجٹ  ان کی تمام سفارشات کو اصولی طور پر قبول کر لیا۔

 سرمایہ کاری کے ابتدائی مواقع کو نافذ کرنے کے لیے مخصوص فنڈ فراہم کرے گا۔ 

البرٹا کی حکومت اس بات کو   ہیں۔ البرٹا میں دنیا کے بہترین فرنٹ الئن ہیلتھ کیئر ورکرز

ہ  دیکھ بھال حاصل ہو جس کی کوو  یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ البرٹا کے باشندوں

 ر انوئیٹ،او  )Métis(، میٹساس میں فرسٹ نیشنز  ۔ اور  جب  ا  نہیں   ضرورت ہو

(Inuit)  انہیں ثقافتی طور پر محفوظ اور مناسب بنیادی صحت کی   تا کہ  لوگ شامل ہیں

 ، چاہے وہ البرٹا میں کہیں بھی رہتے ہوں۔ ہودیکھ بھال کی خدمات تک مساوی رسائی حاصل 

پورے صوبے میں بنیادی نگہداشت کے نظام کو  کی ، مجوزہ فنڈنگ کی ریکارڈ سطح  

اگر منظور ہو جاتا ہے تو   ے۔ملین ڈالر کی نئی فنڈنگ شامل ہ 211مضبوط بنانے کے لیے 

  ملین 125کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے  (MAPS)ایم اے پی ایس   2023بجٹ 

، اور پورے صوبے میں  ڈالر  ملین 74نڈنگ میں کی نئی ف (PCN) پی سی این ،ڈالر

کو  کے سسٹمز) (ITآئی ٹی  گئے  ڈیزائین کیےنگہداشت کے تسلسل کو بہتر بنانے کے لیے

 ۔ فراہم کرے گاڈالر ملین  12سپورٹ کرنے کے لیے 

 متعلقہ معلومات 

البرٹا کے بنیادی صحت کی دیکھ بھال  
) Modernizing کے نظام کو جدید بنانا

Alberta’s Primary Health Care 
)System 
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 MAPS Strategic)اسٹریٹجک ایڈوائزری اور انڈیجینس پینلز  ایم اے پی ایس   کے لیے نئی فنڈنگ(MAPS) ایم اے پی ایس   

Advisory and Indigenous Panels)  ساتھ اسٹریٹجک  کی سفارشات کو نافذ کرنے میں مدد کرے گی، جس میں ٹھوس نتائج کے

 نے میں یہ اقدامات البرٹا میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر سرگرمیوں کا ایک سلسلہ شامل ہے۔

 گے۔  کریں  شروع  اسے نمٹن زکو درپیش کچھ دیرینہ چیلنج زلوگوں سمیت تمام البرٹن سودیشی )انڈیجنس(

میں پیش کریں گے۔ کے بہار کے موسم   2023توقع کر رہے ہیں کہ پینل اپنی مکمل رپورٹس ) (Minister Coppingمنسٹر کوپنگ 

کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی  (MAPS)ایم اے پی ایس   اس دوران، ابتدائی سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی کرنے والی سفارشات

 جائیں گی۔ 

کی مستقبل کی فراہمی کے لیے   ( پرائمری کیئر بنیادی دیکھ بھال ) میں ں البرٹاٹسرپور  نلز کی حتمیکے پی(MAPS)ایم اے پی ایس  

البرٹنز کی بنیادی نگہداشت پر نئے سرے سے توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ، صوبے کا مجموعی  فریم ورک کے طور پر کام کریں گی۔

وہ دیکھ بھال فراہم کرے گا جس کی البرٹنز کو صحت کا نظام ہنگامی دیکھ بھال اور ہسپتال میں داخل ہونے پر کم انحصار کرے گا اور 

کے لیے صحت کے بہتر نتائج بھی الئے   زبنیادی دیکھ بھال پر یہ توجہ البرٹن  جب اور جہاں انہیں اس کی ضرورت ہے۔ ،ضرورت ہے

 گی۔ 

 

  فوری حقائق

کے نظاِم صحت سے رابطہ کا پہال نقطہ ہے، اور اس میں صحت کے پیشہ ور افراد جیسے  زبنیادی صحت کی دیکھ بھال البرٹن •

 شامل ہیں۔ کے نرسیں/اور صحت عامہ کی نرسیں س، نرس پریکٹیشنرز، فارماسسٹزفیملی ڈاکٹر

کیے گئے تھے  قائم (  زپینل ایڈوائیزریکمیٹالں )کے ذریعے تین مشاورتی(MAPS)ایم اے پی ایس   کے موسم خزاں میں 2022   •

 بنیادی صحت کی دیکھ بھال میں بہتری کی نشاندہی کی جا سکے۔ کے لیےسالوں می 10اور اگلے  میں تاکہ مختصر مدت

ور دیگر بنیادی صحت  )ا (PCNs پی سی اینز ، (Alberta Medical Association)صوبہ بھر میں البرٹا میڈیکل ایسوسی ایشن •

بڑے مسائل پر توجہ دے رہے ہیں، بہتری کے لیے کلیدی شعبوں  زساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، پینلکی دیکھ بھال کے رہنماؤں کے 

 کی نشاندہی کر رہے ہیں اور نظام میں موجودہ طاقتوں کو بڑھانے کے لیے نئے مواقع اور طریقوں دونوں کی سفارش کر رہے ہیں۔

کی تجویز کردہ حکمت عملی کے ساتھ ایک حتمی رپورٹ کو موسم  البرٹا کے بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو جدید بنانے •

 میں حتمی شکل دی جائے گی۔ 2023بہار 

 

 


