
 

 

 إخباريةنشرة 

ف: عام  التص

 ألبرتا  في  المستمرة  الرعاية مستقبل  تأمين
   2023مارس  3

 .ألبرتا لسكان المستمرة الرعاية وخدمات برامج تقديم دوالر مليار 4.3 من يقرب ما  تمويل سيعزز 

 المستمرة  الرعاية نظام  في االستثمار زيادة على ألبرتا حكومة  تعمل ، 2023 ميزانية خالل من
 بلمستق لتأمين - الماضي العام عن المائة في 15 قدرها بزيادة  - دوالر  مليون 570 بمقدار

 ثالث مدى  على دوالر  مليار 2023 ميزانية تتضمن. المقاطعة في المستمرة الرعاية  احتياجات

 . المسنين للسكان المتزايدة االحتياجات لتلبية المستمرة الرعاية نظام في  التحول لبدء  سنوات

 ، العاملة  القوى قدرة  وتعزيز ، المجتمع إلى الرعاية  تحويل على المستهدفة االستثمارات  هذه ستعمل
 الذين ألبرتا لسكان الخيارات  توسيع يوفر . الجودة عالية الرعاية وتعزيز ، واالبتكار االختيار وزيادة

 المجتمعات أيًضا يعزز ولكنه ، للمقيمين إضافية فائدة  سيوفر  مكاناتهم في  العمر  في التقدم يفضلون
 . فيها يعيشون التي

 عقطا في االستراتيجية االستثمارات تستجيب
 لمراجعة أيًضا السن  لكبار المستمرة الرعاية
 ،  الصحية المنشآت على  القائمة المستمرة الرعاية

 الحياة نهاية ورعاية  التلطيفية الرعاية ومشاركة 
 على التمويل في الزيادة ستساعد. ألبرتا سكان مع

 المجتمعية المشاورات قدمتها التي األفكار تنفيذ
 المتطورة حتياجاتاال يلبي النظام أن من للتأكد
 .  ألبرتا لسكان

 
مليار  4.3ينقسم التمويل التشغيلي البالغ 

دوالر لنظام الرعاية المستمرة في ألبرتا على  
 النحو التالي: 

 2   مليار دوالر للرعاية المجتمعية ، بزيادة
في المائة عن   17.7مليون دوالر أو  301قدرها 

 2023-2022سنة 

   
اية المستمرة ،  مليار دوالر لبيوت الرع 1.4

في   9.4مليون دوالر أو  120بزيادة قدرها 
 2023- 2022المائة من سنة 

 893   ، مليون دوالر للرعاية المنزلية
في   20.0مليون دوالر أو  149بزيادة قدرها 

    2023-2022المائة عن سنة 
 

 صحفية  تحقيقات
 سكوت جونستون 

scott.johnston@gov.ab.ca 
   4284-918-780تلفون  

 السكرتير الصحفي ، الصحة 
 
 
 



 

 

 إخباريةنشرة 

ف: عام  التص

واستجابة ، وستساعد في  نظام الرعاية المستمرة في ألبرتا أكثر استدامة  2023ستجعل ميزانية 
 معالجة الضغوط الحالية في دور الرعاية المستمرة والرعاية للحاالت الحادة.

 
 :زيادة خالل من األنسب  المكان في إليها يحتاجون التي والخدمات الرعاية تلقي من ألبرتا سكان سيتمكن

 الصحية  المنشآت في الرعاية من بدالً  والمجتمعية يةالمنزل  الرعاية خالل  من والدعم الرعاية يتلقون الذين ألبرتا سكان نسبة 

  ساعات الرعاية المستمرة لسكان دار الرعاية 
    إمكانية قدرة سكان ألبرتا القادرين على تلقي الرعاية التلطيفية ورعاية نهاية العمر  في المنزل أو في دار رعاية المحتضرين

 المجتمعية 

 لريفيةالوصول إلى الخدمات والدعم في المناطق ا 
   دعم مقدمي الرعاية 

 

  المستمرة  الرعاية مال رأس لمشاريع جديد تمويل
ًال رأسمالًيا كبيًرا من لتلبية االحتياجات المتزايدة للسكان المسنين في ألبرتا وأولئك الذين يعيشون مع احتياجات صحية معقدة وإعاقات ، تستثمر الحكومة تموي 

ث مساحات الرعاية المستمرة الحالية ، وتطوير مساحات مناسبة ثقافًيا لدعم مجموعات السكان األصليين ، وإنشاء  خالل برنامج رأس المال المستمر لتحدي 
 مساحات جديدة. ، دور رعاية صغيرة مبتكرة وإضافة مساحات جديدة في المناطق ذات األولوية األكثر احتياًجا.  

  310، باستثمارات إجمالية قدرها  2024- 2023المال للرعاية  المستمرة في  سنة مليون دوالر في برنامج رأس  89.5 2023ستستثمر ميزانية  
 مليون دوالر على مدى ثالث سنوات. 

  2018حيزآ منذ عام   2450سيؤدي هذا التمويل إلى زيادة قدرة الرعاية المستمرة في المقاطعة والتي زادت بالفعل بمقدار . 

 73.5  سنوات إلكمال الجديد  في مركز بريدجيالند ريفرسايد للرعاية المستمرة في كالجاري والذي مليون دوالر على مدى ثالث
 حيزآ جديًدا للرعاية المستمرة في المجتمع. 198سيضيف 

 90.6  حيزآ جديًدا للرعاية  145مليون دوالر على مدى ثالث سنوات إلكمال  مركز جين زوزديسكي في إدمونتون اللذي سيضيف
 حيزآ قائًما. 205المستمرة ويجدد 

 

 بتكلفة ألبرتا  سكان ودعم  ، الناس احتياجات لتلبية الصحية الرعاية نظام  تحويل خالل من ألبرتا مستقبل  2023 ميزانية تؤمن
 .المستمر والتنويع الجيد والتعليم  الوظائف من بمزيد االقتصاد ودفع مجتمعاتنا أمان على والحفاظ ، المرتفعة المعيشة

 

 سريعة حقائق
  مليون من إجمالي السكان.  1.2عاًما أو أكثر ، مما يشكل أكثر من  65سكان ألبرتا يبلغ من العمر  5من كل  1، سيكون  2046بحلول عام 

 القادمة العشر السنوات  خالل كبير بشكل المستمرة الرعاية  إلى الحاجة  ستزداد. 

 


