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Ontario az egészséggondozási lehetőségeket ismertető ontario.ca/healthcareoptions weboldalt 
korszerűsítette, hogy még jobban megkönnyítse az ontarióiaknak helyi egészséggondozási 
lehetőségeik megismerését és a sürgősségi betegellátó osztály indokolatlan igénybevételének 
elkerülését. 2009 februári indulása óta az oldalt több, mint 1,5 millió ontariói kereste fel. 
  
Az oldal az érdeklődőket olyan helyekre irányítja, amelyek helyben nyújtanak ellátást: pl. a 
Telehealth Ontario, a családi egészséggondozók, a családi egészséggondozó csoportok, a 
járóbeteg- és munkaidő után nyitva tartó rendelők, a sürgősségi betegellátó központok és a 
kórházi sürgősségi betegellátó osztályok. Az alábbi táblázat az ilyen egészségügyi szolgálatok 
meghatározását és a segítségnyújtás rövid leírását tartalmazza. 

 

Egészség-
gondozási 
lehetőség 

Ezt jelenti… Így segíthet… 

 
Telehealth 
Ontario 

A Telehealth Ontario díjmentes és 
bizalmas telefonszolgálat: az emberek 
egészségügyi tanácsért vagy általános 
egészségügyi információkért hívhatják, 
amelyet szakképzett ápolóktól kapnak 
meg.  

 

Egy képzett egészséggondozó 
szakember a nap 24 órájában az Ön 
rendelkezésére áll, hogy segítsen 
elöntenie, mit tegyen: lássa el saját 
magát, kérjen időpontot orvosától 
vagy gyakorló ápolójától, menjen el 
a rendelőbe, egy közeli közösségi 
szervezethez, vagy egy kórház 
sürgősségi betegellátó osztályára. 

Család-
orvos  

Az orvos kiemelkedően fontos családi 
egészséggondozó. Főként családokat 
gyógyít és különböző korú emberek 
betegségeit, testi rendellenességeit és 
sérüléseit diagnosztizálja és kezeli. 

Azonnali ellátást ad nem sürgős 
esetekben, és folyamatosan segíti 
Önt, hogy egészségesebb életet  
éljen. 

 
Családi 
egészség-
gondozó 
csoport 

A családi egészséggondozó csoport 
különböző egészséggondozókat hoz 
össze, hogy kiváló minőségű, csoportra 
épülő beteggondozást nyújtsanak. A 
családi egészséggondozó csoportot 
úgy tervezik meg, hogy az orvost más 
egészséggondozó szakemberek, pl. 
ápolók, gyakorló ápolók, dietetikusok és 
gyógyszerészek segítsék, akik együtt 
dolgozva az egészséggondozási 
lehetőségek széles körét teremtik meg.  

Ellátást ad nem sürgős esetekben, 
és folyamatosan segíti Önt, hogy 
egészségesebb életet  éljen. 

Gyakorló 
ápoló 

A gyakorló ápolók kiválóan képzett és 
nagy tapasztalatot szerzett bejegyzett 
ápolók. Diagnosztizálják és kezelik a 
legtöbb betegséget, beutalják a beteget 
diagnosztikai tesztre, értékelik a leletét 
és közlik vele diagnózisát, gyógyszert 
írnak fel és többféle gyógykezelést 

Folyamatos ellátást ad, miközben 
segíti a betegségmegelőzés és az 
egészséges élet előmozdítását.  

http://ontario.ca/healthcareoptions


adnak különböző korú betegeknek.  
Gyakorló ápolót mindenhol találunk a 
tartományban: pl. ápolói üzemeltetésű 
rendelőkben, családi egészség-
gondozó csoportokban és másfajta 
rendelőkben. 

Közösségi 
egészség-
központ 

A közösségi egészségközpont olyan 
szervezet, amely egészséggondozó és 
-előmozdító programokat szervez 
egyedülállóknak, családoknak és 
közösségeknek. A központokat egy 
közösség által választott igazgató-
tanács hozza létre és irányítja.  

Ellátja azokat, akik az elsődleges 
egészségondozást nehezen tudják 
igénybe venni egyes akadályok 
miatt: pl. nyelv, kultúra, rokkantság, 
hajléktalanság, szegénység vagy 
földrajzi elszigeteltség. 

Cukor-
betegség 
oktatási 
programja  

A cukorbetegséget ismertető oktatási 
program eszközöket és ismereteket ad 
a cukorbetegséggel élő emberek 
támogatásához, hogy teljesebb és 
egészségesebb életet élhessenek. A 
csoportos foglalkozásokon és egyéni 
tanácsadáson a résztvevők egészség- 
gondozó szakemberektől, köztük 
cukorbetegségre szakosodott ápoló-
tanároktól elsajátítják az önirányítás 
képességét.  

Információt ad az önirányítás 
képességéről, és segít olyan 
élettervet kialakítani, amely enyhíti a 
tüneteket és késlelteti vagy megelőzi 
a cukorbetegség szövődményeinek 
kialakulását.  

Járóbeteg- 
és 
munkaidő 
utáni 
rendelő 

A járóbeteg-rendelő kórházon kívüli 
rendelő, amely a betegeket kevésbé 
bonyolult vagy sürgős esetekben látja 
el. A rendelők általában este és a hét 
végén is nyitva vannak, és gyakran 
időpont kérésére sincs szükség. 

Azonnali ellátást ad nem sürgős 
esetekben, és szolgáltatásainak köre 
hasonló ahhoz, amire Ön elődleges 
ellátást nyújtó orvosa rendelőjében 
számíthat.  

Sürgősségi 
betegellátó 
központ 

A sürgősségi betegellátó központ 
szolgáltatásokat nyújt a betegeknek, 
akik nem életveszélyes betegségüket 
akarják kezeltetni nappal, este vagy 
hétvégén, akár időpontkérés nélkül.  

Azonnal kezeli a kisebb és kevésbé 
bonyolult betegségeket nem túl 
sürgős esetekben - pl. szemsérülés, 
varratok, gipszkötés - és beutal 
röntgenre vagy a laboratóriumba. 

Sürgősségi 
betegellátó 
osztály 

A sürgősségi betegellátó osztály a 
kórháznak az a részlege, amely orvosi 
és sebészeti ellátásban részesíti a 
sürgős orvosi segítségre szoruló 
betegeket.  

Azonnali ellátást ad sürgős 
esetekben, pl. súlyos vagy élet-
veszélyes betegség vagy sérülés 
esetén. 

 
Kérdéseivel keresse a ServiceOntario INFOline-t: 1-866-532-3161 (csak Ontarióban díjmentes) 

 

Neala Barton, Minister’s Office, 416-327-4388 
David Jensen, Ministry of Health and Long-Term Care,  
416-314-6197 

 

 


