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Đầu tư kỷ lục cho việc chăm sóc sức khỏe chính của Alberta  
21 tháng Hai, 2023  

Chính phủ Alberta đang đề nghị tài trợ kỷ lục để củng cố 

hệ thống chăm sóc sức khỏe chính của tỉnh bang.  

Nếu thông qua, Ngân sách 2023 sẽ đầu tư một con số kỷ lục $2 

tỷ – cao nhất từ trước đến nay – để cải thiện việc chăm sóc sức 

khỏe chính. Điều này sẽ bao gồm việc tài trợ cho Các Mạng Lưới 

Y Tế Chính (Primary Care Networks), trả tiền cho các bác sĩ gia 

đình, tài trợ để củng cố và hiện đại hóa sự chăm sóc sức chính, 

và đầu tư để giúp các bác sĩ làm việc tại cộng đồng với các hệ 

thống công nghệ thông tin mà sẽ giúp tăng cường tính liên tục 

trong việc chăm sóc cho bệnh nhân. 

Thủ hiến Smith và Bộ trưởng Jason Copping ưu tiên hóa tầm 

quan trọng của việc hỗ trợ sự chăm sóc chính như nền tảng của 

hệ thống y tế của chúng ta.” Điều này bao gồm hỗ trợ cho công 

tác tiếp tục Hiện Đại Hóa Hệ Thống Y Tế của Alberta 

(Modernizing Alberta’s Primary Care System, viết tắt MAPS).  

Ban Cố vấn Chiến lược và Thổ dân MAPS đã trình các báo cáo 

tạm thời cho bộ trưởng, người trên nguyên tắc đã chấp thuận tất 

cả các đề nghị của họ. Ngân sách 2023 sẽ cung cấp sự tài trợ cụ 

thể để triển khai các cơ hội đầu cho sự đầu tư y tế chính yếu. 

Alberta có các nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu giỏi nhất 

trên thế giới. Chính phủ Alberta quyết tâm tất cả người dân 

Alberta có được sự chăm sóc họ cần và khi họ cần đến. Điều này 

bao gồm Thổ dân, người Métis, và người Inuit để họ có sự tiếp 

cận bình đẳng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính an toàn và 

thích hợp về mặt văn hóa, bất kể họ sống tại đâu ở Alberta. 

Mức đề nghị tài trợ kỷ lục bao gồm $211 triệu tiền tài trợ mới để 

củng cố hệ thống chăm sóc y tế chính toàn tỉnh bang. Nếu thông 

qua, Ngân sách 2023 sẽ cung cấp $125 triệu để triển khai các đề 

nghị từ MAPS, $74 triệu tài trợ mới cho PCN, và $12 triệu để hỗ 

trợ các hệ thống công nghệ (IT) được thiết kế nhằm cải thiện tính 

liên tục trong việc chăm sóc trong toàn tỉnh.   

Thông tin có liên quan 
Hiện đại hóa hệ thống chăm sóc 
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Tài trợ mới cho MAPS sẽ giúp triển khai các đề nghị từ Ban Cố vấn Chiến lược và Thổ dân MAPS, 

bao gồm một loạt các hoạt động chiến lược rõ ràng. Các công tác này sẽ bắt đầu để giải quyết một 

số thử thách đã có từ lâu mà tất cả người dân Alberta đều gặp phải, kể cả Thổ dân khi họ tìm cách 

tiếp cận sự chăm sóc sức khỏe chính tại Alberta. 

Bộ trưởng Copping đang chờ đợi ban cố vấn trình các báo cáo đã hoàn tất của họ vào mùa xuân 

2023. Trong khi đó, các đề nghị được nhận dạng trong các cơ hội ban đầu sẽ được niêm yết trên 

trang web của MAPS.  

Các báo cáo cuối cùng từ ban cố vấn của MAPS sẽ được dùng làm khung hoạt động cho việc cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính tại Alberta trong tương lai. Với một sự chú trọng được phục hồi 

và việc chăm sóc sức khỏe chính cho người dân Alberta, hệ thống y tế nói chung của tỉnh bang sẽ ít 

lệ thuộc vào sự chăm sóc khẩn cấp và các sự nhập viện điều trị và cung cấp sự chăm sóc người dân 

Alberta cần khi và tại nơi họ cần. Sự chú trọng vào việc chăm sóc sức khỏe chính này cũng sẽ mang 

lại các kết quả sức khỏe tốt hơn cho người dân Alberta.  

 

Các số liệu nhanh  

• Chăm sóc sức khỏe chính là điểm tiếp xúc đầu tiên người dân Alberta có với hệ thống y tế, và nó 

bao gồm các chuyên viên y tế chẳng hạn như bác sĩ gia đình, y tá điều trị, dược sĩ và y tá ngành 

y tế công cộng. 

• Ba ban cố vấn đã được thành lập thông qua MAPS vào mùa thu 2022 để nhận dạng những cải 

thiện cho việc chăm sóc sức khỏe chính về ngắn hạn và trong thời gian 10 năm tới. 

• Làm việc sát với Hội Y Khoa Alberta, các PCN và những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe chính trong toàn tỉnh bang, các ban cố vấn đang giải quyết các vấn đề lớn, nhận dạng 

các lĩnh vực chính yếu cần cải thiện và đề nghị cả các cơ hội lẫn những cách mới để đẩy mạnh 

các ưu điểm trong hệ thống. 

• Báo cáo cuối cùng với một chiến lược được đề nghị nhằm hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sóc 

khỏe chính của Alberta sẽ được đúc kết vào mùa xuân năm 2023. 

 

 


