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Το Οντάριο ενημέρωσε τον ιστότοπό του ontario.ca/healthcareoptions για τις Επιλογές για 
Υγειονομική Περίθαλψη για να διευκολύνει τους κατοίκους του Οντάριο να γνωρίσουν καλύτερα 
τις επιλογές τους για υγειονομική περίθαλψη στις κοινότητές τους και να αποφεύγουν τις μη 
απαραίτητες επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Από την ημερομηνία έναρξής 
του, το Φεβρουάριο του 2009, ο ιστότοπος έλαβε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο 
επισκέψεις από κατοίκους του Οντάριο. 
  
Καθοδηγεί τους επισκέπτες στους χώρους που μπορούν να επισκεφτούν μέσα στις κοινότητές 
τους – όπως το Telehealth Ontario, μια ομάδα οικογενειακών νοσηλευτών, τις Family Health 
Teams (Ομάδες Οικογενειακής Περίθαλψης), τις κλινικές με είσοδο χωρίς ραντεβού και μετά τις 
ώρες εργασίας, τα κέντρα επείγουσας περίθαλψης και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 
νοσοκομεία. Ακολουθεί ο ορισμός αυτών των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ο 
κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχουν. 
 

Επιλογή 
υγειονο-
μικής 

περίθαλψης 

Τι είναι; Πώς μπορούν να σας 
βοηθήσουν… 

 
Telehealth 
Ontario 

Το Telehealth Ontario είναι μια 
δωρεάν, εμπιστευτική τηλεφωνική 
υπηρεσία που μπορείτε να καλέσετε 
για να λάβετε ιατρικές συμβουλές ή 
γενικές ιατρικές πληροφορίες από 
έναν εγκεκριμένο νοσηλευτή.  

 

Παρέχει 24ωρη πρόσβαση σε 
εγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας 
οι οποίοι σας βοηθούν να 
αποφασίσετε αν θα φροντίσετε μόνοι 
σας τον εαυτό σας, θα κλείσετε ένα 
ραντεβού με τον οικογενειακό γιατρό 
σας ή με έναν ειδικευμένο νοσηλευτή, 
θα πάτε στην κλινική, θα 
επικοινωνήσετε με τα πλησιέστερα με 
εσάς κέντρα της κοινότητας ή αν θα 
πάτε στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών ενός νοσοκομείου. 

Οικογενειακός 
γιατρός  

Οι γιατροί είναι οι βασικοί 
οικογενειακοί νοσηλευτές σας. 
Εστιάζουν την προσοχή τους στην 
οικογενειακή ιατρική, στη διάγνωση 
και θεραπεία των νόσων, στις 
σωματικές διαταραχές και τους 
τραυματισμούς ασθενών κάθε 
ηλικίας. 

Παρέχει άμεση περίθαλψη σε 
καταστάσεις μη έκτακτης ανάγκης και 
συνεχή περίθαλψη για να σας 
επιτρέψει να έχετε μια υγιέστερη ζωή. 

 
Ομάδα 
Οικογενειακής 
Ιατρικής  
 

Η Ομάδα Οικογενειακής Ιατρικής 
συγκεντρώνει διάφορους 
νοσηλευτές για να παρέχουν στους 
ασθενείς την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα περίθαλψης με βάση την 
ομάδα. Σκοπός των Ομάδων 
Οικογενειακής Ιατρικής είναι η 
παροχή υποστήριξης στους 
γιατρούς από άλλους επαγγελματίες 

Παρέχει περίθαλψη σε καταστάσεις 
μη έκτακτης ανάγκης και συνεχή 
περίθαλψη για να σας επιτρέπει να 
έχετε μια υγιέστερη ζωή. 



υγείας –όπως νοσηλευτές, 
ειδικευμένους νοσηλευτές, 
διαιτολόγους και φαρμακοποιούς– 
που συνεργάζονται με αυτούς για να 
σας παρέχουν ένα μεγάλο εύρος 
επιλογών υγειονομικής περίθαλψης. 

Ειδικευμένοι 
νοσηλευτές 

Οι ειδικευμένοι νοσηλευτές είναι 
εγκεκριμένοι νοσηλευτές με 
μεγαλύτερη εκπαίδευση και πείρα. 
Μπορούν να διαγνώσουν και να 
φροντίσουν για τις περισσότερες 
ασθένειες, να παραγγείλουν και να 
ερμηνεύσουν διαγνωστικά τεστ, να 
διαβιβάσουν τη διάγνωση, να 
συνταγογραφήσουν φάρμακα και να 
εκτελέσουν ειδικές επεμβάσεις σε 
ασθενείς κάθε ηλικίας.  
Μπορείτε επίσης να βρείτε 
ειδικευμένους νοσηλευτές σε όλη 
την επαρχία στις Κλινικές που 
λειτουργούν με ειδικευμένους 
νοσηλευτές, στις Ομάδες 
Οικογενειακής Ιατρικής και σε άλλου 
είδους κλινικές. 

Παρέχουν συνεχή περίθαλψη ενώ 
προβάλλουν την πρόληψη των 
ασθενειών και την υγιεινή ζωή.  

Κοινοτικά 
Υγειονομικά 
Κέντρα 

Τα Κοινοτικά Υγειονομικά Κέντρα 
είναι οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν 
υγειονομική περίθαλψη και 
προγράμματα βελτίωσης της υγείας 
για άτομα, οικογένειες και 
κοινότητες. Ένα υγειονομικό κέντρο 
ιδρύεται και διοικείται από το 
διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται 
από μια κοινότητα. 

Παρέχουν περίθαλψη σε όσους 
δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση 
σε πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 
λόγω εμποδίων όπως γλώσσα, 
πολιτιστική παράδοση, σωματικές 
αναπηρίες, έλλειψη κατοικίας, ανέχεια 
ή γεωγραφική απομόνωση. 

Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης 
Διαβητικών 

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
διαβητικών παρέχει τα απαραίτητα 
μέσα και τις ικανότητες για την 
υποστήριξη διαβητικών ατόμων για 
να μπορούν να διάγουν μια 
υγιέστερη ζωή. Και στις δυο 
περιπτώσεις, στην ομαδική ή την 
ατομική εκπαίδευση, τα άτομα 
μαθαίνουν τις ικανότητες 
αυτοδιαχείρισης της υγείας τους από 
μια ομάδα επαγγελματιών υγείας, 
στην οποία περιλαμβάνονται 
εκπαιδευτές νοσηλευτές διαβητικών 
και εγκεκριμένοι διαιτολόγοι. 

Παρέχει πληροφορίες για ικανότητες 
αυτοδιαχείρισης της υγείας και βοηθά 
τα άτομα να αναπτύξουν σχέδια για 
την υγεία τους τα οποία 
ελαχιστοποιούν τα συμπτώματά τους 
και καθυστερούν ή αποτρέπουν την 
έναρξη των διαβητικών επιπλοκών 
τους. 

Κλινικές που 
δέχονται 
χωρίς 
ραντεβού ή 
μετά τις ώρες 
εργασίας 

Μια κλινική που δέχεται χωρίς 
ραντεβού είναι μια κλινική που δεν 
ανήκει σε ένα νοσοκομείο και όπου 
παρέχεται περίθαλψη για ασθενείς 
με μη περίπλοκες και μη επείγουσες 
καταστάσεις. Οι ώρες της κλινικής 
συνήθως επεκτείνονται στις 
βραδινές ώρες και τα 

Παρέχουν άμεση περίθαλψη για μη 
επείγουσες καταστάσεις, με ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών όμοιες με αυτές 
που παρέχονται από τον παθολόγο 
σας στο γραφείο του. 



σαββατοκύριακα και συχνά δεν 
απαιτείται ραντεβού. 

Κέντρο 
Επείγουσας 
Περίθαλψης 

Τα Κέντρα Επείγουσας Περίθαλψης 
παρέχουν –χωρίς ραντεβού– 
υπηρεσίες σε ασθενείς οι οποίοι 
αναζητούν κατά την ημέρα, το 
βράδυ ή το σαββατοκύριακο 
περίθαλψη για παθήσεις που δεν 
απειλούν τη ζωή τους.  

Παρέχει άμεση περίθαλψη για μικρές 
και μη περίπλοκες παθήσεις σε 
λιγότερο επείγουσες καταστάσεις 
όπως τραυματισμό στα μάτια, 
ράμματα, ορθοπεδικό γύψο, και 
παρέχει πρόσβαση σε ακτινογραφίες 
και εργαστηριακά τεστ. 

Τμήμα 
επειγόντων 
περιστατικών 

Το Τμήμα επειγόντων περιστατικών 
είναι ένα τμήμα του νοσοκομείου 
που είναι υπεύθυνο για την παροχή 
ιατρικής και χειρουργικής 
περίθαλψης σε ασθενείς που 
χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα. 

Παρέχει άμεση περίθαλψη για 
επείγουσες καταστάσεις, όπως για 
σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή 
ασθένειες ή τραυματισμούς. 

 
Για δημόσιες πληροφορίες, καλέστε το ServiceOntario, INFOline στο τηλέφωνο 1-866-532-3161 
(χωρίς χρέωση μόνο στο Οντάριο) 
 
Neala Barton, Γραφείο του υπουργού, 416-327-4388 
David Jensen, Υπουργείο Υγείας και Μακροχρόνιας 
Περίθαλψης, 416-314-6197 

 

 


