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Ontario a actualizat pagina de internet despre opțiunile de îngrijire medicală (Health Care Options) 
ontario.ca/healthcareoptions pentru a simplifica informațiile pentru rezidenții din Ontario despre opțiunile 
de îngrijire medicală în comunitățile lor și evitarea vizitelor inutile la secția de urgență. De cînd a fost 
lansat site-ul în februarie 2009, a fost vizitat de peste 1,5 milioane de rezidenți din Ontario. 
  
Acest site îndrumă oamenii spre locuri în comunitate unde pot primi îngrijire - cum ar fi Telehealth 
Ontario, către personalul medical pentru sănătatea familiei, echipe medicale pentru sănătatea familiei, 
clinici ambulatorii și cu program prelungit, centre de îngrijire de urgență și secții de urgență ale spitalelor. 
Mai jos găsiți definițiile acestor servicii medicale și ce oferă acestea. 
 

Opțiunea 
îngrijirii 
medicale 

Ce este... Cum vă poate ajuta... 

 
Telehealth 
Ontario 

Telehealth Ontario este un serviciu 
telefonic gratuit, confidențial care poate 
fi apelat de populație pentru a obține 
sfaturi medicale sau informații generale 
de sănătate de la o asistentă calificată.  

 

Oferă acces fără întrerupere la personal 
medical calificat, care să vă ajute să 
decideți dacă vă puteți îngriji singur(ă), 
trebuie să faceți programare la medicul de 
familie sau o asistentă practicantă, să 
mergeți la o clinică, să contactați resursele 
din comunitate din zona dumneavoastră 
sau să mergeți la secția de urgență a unui 
spital. 

Medicul de 
familie  

Medicii sunt prestatori importanți de 
servicii medicale pentru familie. Aceștia 
practică medicina de familie, 
diagnostichează și tratează bolile, 
perturbările fizice și accidentările 
pacienților de toate vîrstele. 

Oferă îngrijire imediată în situațiile care 
nu sunt urgente și îngrijire continuă 
pentru a vă ajuta să duceți o viață mai 
sănătoasă. 

 
Echipa de 
sănătate pentru 
familie  
 

O echipă de sănătate pentru familie 
constă din mai mulți prestatori de 
servicii de sănătate care oferă servicii 
de mare calitate, bazate pe munca în 
echipă. Echipele de sănătate pentru 
familie intenționează să complementeze 
medicii prin alte servicii medicale - cum 
ar fi asistentele, asistentele practicante, 
dieteticieni și farmaciști - care lucrează 
împreună pentru a vă oferi o gamă 
variată de servicii de îngrijire medicală. 

Oferă îngrijire în situațiile care nu sunt 
urgente și îngrijire continuă pentru a vă 
ajuta să duceți o viață mai sănătoasă. 

Asistentele 
practicante 

Asistentele practicante sunt asistente 
calificate cu pregătire și experientță 
suplimentară. Ele diagnostichează și 
tratează majoritatea bolilor, solicită și 
citesc rezultatele testelor de 
diagnosticare, comunică diagnosticele, 
prescriu medicamente și efectuează 

Oferă îngrijire permanentă și în același 
timp promovează prevenirea bolilor și 
viața sănătoasă.  



anumite proceduri specifice pentru 
pacienții de toate vîrstele.  
Puteți găsi asistente practicante în 
întreaga provincie în clinici conduse de 
asistente practicante, în cadrul echipelor 
de sănătate pentru familie sau alte tipuri 
de clinici. 

Centre de 
sănătate din 
comunitate 

Centrele de sănătate din comunitate sunt 
organizații care oferă îngrijire medicală 
și programe de promovare a sănătății 
pentru persoane individuale, familii și 
comunități. Un centru de sănătate este 
stabilit și guvernat de un consiliu de 
administrație ales de comunitate. 

Oferă îngrijire pentru persoanele care au 
dificultate în a accesa îngrijirea primară 
de sănătate datorită barierelor cum ar fi 
limba, cultura, handicapuri fizice, lipsa 
unui cămin, sărăcia sau izolarea 
geografică. 

Programul de 
educație pentru 
diabet 

Un program de educație pentru diabet 
oferă uneltele și aptitudinile necesare 
pentru a ajuta oamenii care suferă de 
diabet, astfel încît aceștia să poată avea 
o viață mai plină și mai sănătoasă. Atît 
în grup cît și la consilierea individuală, 
oamenii învață aptitudini pentru 
administrarea personală de la o echipă 
de profesioniști în domeniul medical - 
inclusiv asistente educatoare pentru 
diabet și dieteticieni calificați. 

Oferă informații despre aptitudinile de 
administrare personală și ajută oamenii să 
facă planuri pentru reducerea simptomelor 
și prevenirea sau întîrzierea complicațiilor 
datorită diabetului. 

Clinică 
ambulatorie sau 
cu program 
prelungit 

O clinică ambulatorie este o clinică în 
afara spitalului pentru pacienții cu nevoi 
necomplicate și care nu sunt urgente. 
De obicei programul clinicii este 
prelungit pînă seara și la sfărșit de 
săptămînă și deseori nu necesită 
programare. 

Oferă îngrijire imediată pentru situații 
care nu sunt urgente și au o gamă de 
servicii similare celor oferite de cabinetul 
medicului de familie. 

Centre de 
îngrijire de 
urgență 

Centrele de îngrijire de urgență oferă 
servicii pacienților, fără programare 
prealabilă, care necesită tratament 
pentru cazuri care nu pun viața în 
pericol, și sunt deschise în timpul zilei, 
seara și la sfîrșit de săptămînă.  

Oferă ingrijire imediată pentru cazuri 
minore și necomplicate în situații mai 
puțin urgente, cum ar fi răniri oculare, 
suturi, gipsuri și oferă acces la radiologie 
și analize de laborator. 

Secția de 
urgență 

Secția de urgență este acea secție din 
spital care oferă îngrijire medicală și 
chirurgicală pacienților care necesită 
atenție medicală urgentă.  

Oferă îngrijire imediată pentru situațiile 
de urgență - inclusiv pentru bolile sau 
accidentele serioase sau care pun viața în 
pericol. 

 
Pentru informații publice telefonați la ServiceOntario, INFOline la 1-866-532-3161 (apel gratuit doar în 
Ontario) 
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