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 با گزينش های مراقبت درمانی خود بيشتر آشنا شويد

 
  2011 ژانويه 18

 
 را بروز آوری کرده تا دريافت healthcareoptions/ca.ontarioدولت آنتاريو وب سايت گزينش های مراقبت درمانی 

 و از ويزيت های ند هم ساده تر کقبلانی در جامعه محلی را برای اهالی آنتاريو حتی از اطالعات در مورد گزينش های مراقبت درم
 ميليون نفر از 1.5 تا کنون، بيش از 2009از زمان شروع اين وب سايت در فوريه  .غيرضروری به اتاق اورژانس جلوگيری شود

 .اهالی انتاريو از آن بازديد کرده اند
  

 –بروند به آنجا در جامعه محلی شان برای دريافت مراقبت حل هائی راهنمائی می کند که می توانند اين وب سايت اشخاص را به م
بدون وقت "خانواده، درمانگاه های انواده، گروه های بهداشت ، ارائه کنندگان مراقبت درمانی خTelehealth Ontarioاز قبيل 

توضيحی در مورد اين خدمات  .ی و اتاق های اورژانس بيمارستانو بعد از ساعات کاری، مراکز مراقبت فور) walk-in ("قبلی
 .بهداشتی و آنچه ارائه می کنند در زير می آيد

 
گزينش مراقبت 

  درمانی
  ...چطور می توانند کمک کنند  ...چيست

 
Telehealth 

Ontario  

Telehealth Ontario خدمات محرمانه تلفنی 
ای به طور رايگان است که اشخاص می توانند بر

دريافت توصيه بهداشتی يا اطالعات کلی بهداشتی 
  .از يک پرستار مجاز با آن تماس بگيرند

 

دسترسی شبانروزی به متخصص مراقبت درمانی 
 به شما کمک می کند –مجرب را فراهم می کند 

ت کنيد، با تصميم بگيريد که آيا از خودتان مراقب
پرستار خود وقت ويزيت –پزشک خانواده يا پزشک

ذاريد، به درمانگاه برويد، با منابع جامعه محلی در بگ
نزديکی خود تماس بگيريد يا به اتاق اورژانس 

  .بيمارستان برويد
 ارائه کنندگان مراقبت درمانی خانواده ،پزشکان   پزشک خانواده

 -آنها بر روی طب خانواده  .کليدی می باشند
شناسائی و مداوای بيماری، اختالالت و مصدوميت 

  .جسمانی بيمار در همه سنين تمرکز می کنندهای 

مراقبت فوری برای وضعيت های غيراورژانس و 
مراقبت پيگير را فراهم می کند تا به شما کمک شود 

  .زندگی سالم تری داشته باشيد

 
گروه بهداشت 

  خانواده
 

گروه بهداشت خانواده مجموعه ای از ارائه 
ه کنندگان مراقبت بهداشتی مختلف می باشد ک

مراقبت با کيفيت برتر را به صورت گروهی به 
گروه های بهداشت خانواده  .بيماران ارائه می کند

طوری طراحی شده اند تا حمايت الزم از سوی 
– پزشک–ساير متخصصين مراقبت درمانی 

 در -پرستاران، متخصصين تغذيه و داروسازها
 اختيار پزشکان قرار داده شده تا با تشريک مساعی

  راگزينش های گوناگون مراقبت درمانی يکديگر
  .در اختيار شما قرار دهند

مراقبت الزم برای وضعيت های غيراورژانس و 
مراقبت پيگير را فراهم می کند تا به شما کمک شود 

  .زندگی سالم تری داشته باشيد

پرستاران، پرستاران مجازی بوده که -پزشک  پرستاران-پزشک
آنها بيشتر بيماری  .آموزش و تجربه بيشتری دارند

ها را شناسائی و مداوا کرده، آزمايشات تشخيص 
بيماری را سفارش داده و تعبير کرده، تشخيص 

بيماری را با ديگران در ميان گذاشته، دارو تجويز 
کرده و فرايند های پزشکی خاص را در مورد 

  .بيماران به سنين مختلف اجرا می کنند
پرستارانی را بيابيد که -همچنين می توانيد پزشک

ستاران و ساير انواع پر-درمانگاه های پزشکدر 
  .در سرتاسر استان کار می کننددرمانگاه 

مراقبت پيگير را در ضمن اشاعه و ترويج پيشگيری 
   .از بيماری و زندگی سالم ارائه می کند



مراکز بهداشتی 
  جامعه محلی

حلی سازمان هائی می مراکز بهداشتی جامعه م
باشند که برنامه های مراقبت درمانی و اشاعه و 

ترويج بهداشت را به اشخاص، خانواده ها و 
يک مرکز بهداشتی  .جوامع محلی ارائه می کنند

که   و اداره می شودپابرتوسط هيئت مديره ای 
  .استتوسط جامعه محلی انتخاب شده 

که به مراقبت را در اختيار کسانی قرار می دهد 
واسطه موانعی از قبيل زبان، فرهنگ، معلوليت های 
جسمانی، بی خانمانی، فقر يا دورافتادگی در دسترسی 

  .به مراقبت درمانی اوليه با مشکل مواجهند

برنامه آموزش 
  ديابت

برنامه آموزش ديابت ابزار و مهارت های الزم را 
برای اشخاصی فراهم می کند که مبتال به ديابت 

 بتوانند زندگی پربار و سالم تری داشته هستند تا
- گروهی و رووضعيتاشخاص در هر دو  .باشند
رو، مهارت های مديريت شخصی را از - در

گروهی از متخصصين مراقبت درمانی ياد می 
گيرند که شامل پرستاران آموزش ديابت و 

  .متخصصين تغذيه مجاز می شود

اطالعاتی را در مورد مهارت های مديريت شخصی 
ارائه می کند و به اشخاص کمک می کند برنامه های 

زندگی را تهيه و تنظيم کنند که نشانه های بيماری 
شان را کاهش داده و در بروز اختالالت مربوط به 

  .جلوگيری کند ديابت تأخير ايجاد کرده يا از آنها

بدون "درمانگاه 
-Walk(وقت قبلی 

in ( يا بعد از
  ساعات کاری

نوعی درمانگاه غير " وقت قبلیبدون "درمانگاه 
در الزم مراقبت در آن بيمارستانی می باشد که 

اختيار بيمارانی قرار داده می شود که نيازهای 
ساعات کار  .غيرپيچيده و غيراورژانس دارند

درمانگاه معموًال به ديروقت و آخرهفته ها تمديد 
 .ی نيستپيدا کرده و اغلب اوقات به وقت قبلی نياز

وری را برای وضعيت های غيراورژانس مراقبت ف
فراهم کرده که شبيه خدماتی گوناگونی می شود که 
در مطب  پزشک مراقبت های اوليه شما ارائه می 

  .شود

مرکز مراقبت 
  فوری

مراکز مراقبت فوری خدماتی را بدون وقت قبلی و 
در طول شبانروز و آخر هفته ها در اختيار 

ی مداوا برای بيمارانی قرار می دهند که جويا
   .عوارضی می باشند که خطر جانی ندارند

مراقبت فوری را برای عوارض جزئی و غيرپيچيده 
در شرايط کمتر فوری از قبيل مصدوميت های چشم، 

بخيه و گچ گيری ارائه می کند و دسترسی به 
عکسبرداری با اشعه ايکس و تست های آزمايشگاهی 

  .را فراهم می کند

 اورژانس بخشی از بيمارستان است که مسئول اتاق  اتاق اورژانس
ارائه مراقبت پزشکی و جراحی به بيمارانی می 

   .باشد که نياز به توجه فوری پزشکی دارند

مراقبت فوری را در موقعيت های اورژانس ارائه 
می کند که شامل بيماری ها يا مصدوميت های شديد 

  .يا از لحاظ جانی خطرناک می شود

 
اين تماس فقط در آنتاريو رايگان ( تماس بگيريد 3161-532-866-1به شماره  ServiceOntario ،INFOlineمومی با برای سواالت ع

 )است
 

Neala Barton ،4388-327-416، دفتر وزير 
David Jensen ،وزير بهداشت و مراقبت درازمدت ،  
416-314-6197 

 

 


