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Prowincja Ontario zaktualizowała witrynę internetową Health Care Options (Opcje Opieki 
Zdrowotnej), adres: ontario.ca/healthcareoptions by jeszcze bardziej przybliżyć mieszkańcom 
Ontario opcje opieki zdrowotnej dostępne na danym terenie i uniknąć niekoniecznych wizyt na 
pogotowiu. Od chwili inauguracji witryny w lutym 2009 r., odwiedzono ją ponad 1,5 miliona razy.  
  
Zawiera ona informacje o lokalnych placówkach służby zdrowia – takich jak Telehealth Ontario, 
pracownicy i zespoły rodzinnej służby zdrowia, przychodnie przyjmujące bez zapisu i po 
godzinach pracy, ośrodki pomocy doraźnej i szpitalne oddziały pogotowia ratunkowego. Poniżej 
zestawiono definicje tych serwisów i świadczenia, jakie zapewniają. 
 

Opcja 
opieki 

zdrowotnej 

Co to jest… Jak może Ci pomóc… 

 
Telehealth 
Ontario 

Telehealth Ontario to bezpłatny, 
poufny serwis telefoniczny, w 
którym dyplomowana pielęgniarka 
udzieli Ci porady medycznej lub 
ogólnych informacji dotyczących 
ochrony zdrowia.  

 

Zapewnia całodobowy dostęp do 
wykwalifikowanego pracownika służby 
zdrowia, pomagając Ci zdecydować, 
czy należy leczyć się we własnym 
zakresie, umówić się na wizytę u 
swojego rodzinnego lekarza lub 
licencjonowanej pielęgniarki, pójść  do 
przychodni, skorzystać z lokalnego 
serwisu społecznościowego, czy też 
udać się do szpitala na pogotowie.  

Lekarz 
rodzinny  

Lekarze to trzon rodzinnej służby 
zdrowia. Ich specjalnością jest 
medycyna rodzinna: diagnozowanie 
i leczenie chorób, schorzeń 
fizycznych oraz urazów u pacjentów 
w każdym wieku. 

Zapewnia bezpośrednią pomoc w 
przypadkach niewymagających 
natychmiastowej interwencji oraz stałą 
opiekę zmierzającą do prowadzenia 
zdrowszego trybu życia.  

 
Zespół 
rodzinnej 
służby 
zdrowia 
(Family 
Health Team)  
 

Zespół rodzinnej służby zdrowia 
skupia różnych pracowników służby 
zdrowia, aby realizować zespołowo 
opiekę medyczną jak najlepszej 
jakości. Polega to na wspieraniu 
lekarzy przez innych pracowników 
służby zdrowia, takich jak 
licencjonowane pielęgniarki, 
dietetycy i farmaceuci, którzy 
współpracują by zapewnić Ci szereg 
opcji opieki zdrowotnej.   

Zapewnia pomoc medyczną w 
przypadkach niewymagających 
natychmiastowej interwencji oraz stałą 
opiekę zmierzającą do prowadzenia 
zdrowszego trybu życia.   

Licencjo-
nowane 
pielęgniarki 
(Nurse 
Practitioners) 

Licencjonowane pielęgniarki to 
dyplomowane pielęgniarki 
posiadające dodatkowe 
przeszkolenie i doświadczenie. 
Diagnozują one i leczą większość 
chorób, zamawiają i interpretują 
badania diagnostyczne, przekazują 

Zapewnia stałą pomoc medyczną, 
pmagając jednocześnie w 
zapobieganiu chorobom i 
prowadzeniu zdrowego trybu życia.   



diagnozy, przepisują leki i wykonują 
określone zabiegi na pacjentach w 
każdym wieku. Licencjonowane 
pielęgniarki pracują także w 
przychodniach prowadzonych przez 
licencjonowane pielęgniarki, 
zespołach rodzinnej służby zdrowia i 
innych typach przychodni na terenie 
całej prowincji.  

Społeczno-
ściowe 
ośrodki 
zdrowia 
(Community 
Health 
Centres) 

Społecznościowe ośrodki zdrowia to 
placówki zapewniające opiekę 
zdrowotną i programy ochrony 
zdrowia dla osób indywidualnych, 
rodzin i społeczności. Ośrodek 
zdrowia jest zakładany i 
prowadzony przez radę nadzorczą 
wybraną przez społeczność. 

Zapewniają opiekę osobom, które 
mają trudności z dostępem do 
podstawowej opieki zdrowotnej z 
powodu barier takich jak język, 
kultura, niepełnosprawność fizyczna, 
bezdomność, bieda lub izolacja 
geograficzna.   

Program 
edukacji 
cukrzycowej 
(Diabetes 
Education 
Program) 

Program edukacji cukrzycowej 
zapewnia potrzebne narzędzia i 
umiejętności osobom chorym na 
cukrzycę, aby mogły prowadzić 
pełniejsze i zdrowsze życie. 
Indywidualnie i w grupach, chorzy 
uczą się postępowania w cukrzycy 
od zespołu pracowników służby 
zdrowia, obejmującego pielęgniarki 
programu szkolenia cukrzycowego i 
dyplomowanych dietetyków.   

Zapewnia informacje dotyczące 
umiejętności samoleczenia i pomaga 
pacjentom opracować własne 
programy życiowe, pozwalające 
zminimalizować objawy i zapobiec 
wystąpieniu powikłań cukrzycowych 
lub je opóźnić. 

Przychodnie 
przyjmujące  
bez zapisu 
lub po 
godzinach 
pracy  

Przychodnia bez zapisu, 
zlokalizowana poza szpitalem, 
zapewnia pomoc pacjentom, których 
schorzenia są nieskomplikowane i 
nie wymagają natychmiastowej 
interwencji. Godziny otwarcia 
obejmują zwykle wieczory i 
weekendy, przy czym często nie jest 
wymagane uprzednie zapisanie się. 

Zapewnia bezpośrednią pomoc w 
przypadkach niewymagających 
natychmiastowej interwencji, przy 
czym zakres świadczeń jest podobny 
jak w przypadku lekarza pierwszego 
kontaktu.   

Ośrodek 
pomocy 
doraźnej 
(Urgent Care 
Centre) 

Ośrodek pomocy doraźnej 
zapewenia pomoc, bez zapisu, 
pacjentom wymagającym leczenia w 
przypadkach niezagrażających 
życiu w ciągu dnia, wieczorami i 
podczas weekendów.  

Zapewnia bezpośrednią pomoc w 
przypadkach nieskomplikowanych lub 
lżejszych i mniej pilnych, takich jak 
urazy oka, zakładanie szwów lub 
gipsu, a także dostęp do prześwietleń 
i badań laboratoryjnych.  

Pogotowie 
ratunkowe 

Pogotowie ratunkowe to oddział 
szpitalny zapewniający opiekę 
medyczną i chirurgiczną pacjentom 
pilnie potrzebującym interwencji 
medycznej.  

Zapewnia bezpośrednią pomoc w 
nagłych wypadkach, w tym w 
chorobach i urazach poważnych lub 
zagrażających życiu. 

 
Na pytania odpowie INFOlinia ServiceOntario, tel. 1-866-532-3161 (bezpłatny tylko w Ontario) 
 

Neala Barton, Biuro Ministra, 416-327-4388 
David Jensen, Ministerstwo Zdrowia i Długoterminowej Opieki, 
416-314-6197 

 

 


