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Isinapanahon ng Ontario ang website ng Pagpipiliang Pangangalagang Pangkalusugan  
ontario.ca/healthcareoptions  para mas mapadali para sa mga Taga-Ontario ang kaalaman 
tungkol sa pagpipiliang pangangalagang pangkalusugan sa kanilang komunidad at upang 
maiwasan ang hindi kailangang pagbisita sa emergency room. Simula noong ito ay orihinal na 
nailunsad noong Pebrero 2009, ang site ay nakatanggap na ng higit sa 1.5 milyon na pagbisita 
sa mga Taga-Ontario. 
 
 
Ipinapakita nito sa mga tao ang mga lugar sa kanilang komunidad para sa pangangalaga – 
tulad ng Telehealth Ontario, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan pangpamilya 
(family health care providers), Mga Pangkat ng Pangpamilyang Kalusugan (Family Health 
Teams), walk-in at after-hour na mga klinika, sentro sa kagyat na pangangalaga (urgent care 
centres), at mga emergency room ng mga ospital. Nakalista sa ibaba ang mga kahulugan ng 
mga serbisyong pangkalusugan at kung ano ang mga ibinibigay ng mga ito. 
 
 

Pagpipiliang 
Pangangalagang 
Pangkalusugan 

 
Ano ito... 

 
Paano ito makakatulong… 

 
 
Telehealth Ontario 

Libre ang Telehealth Ontario, 
kompidensyal na serbisyong 
telepono na matatawagan ng 
mga tao upang makakuha ng 
payong pangkalusugan o 
impormasyong pangkalahatang 
pangkalusugan mula sa 
rehistradong nars.  

 

 

Nagbibigay ng magdamagan (round-
the-clock) na serbisyo, sa isang 
kuwalipikadong propesyunal na 
nangangalaga ng kalusugan – 
tutulong sa inyo upang 
makapagpasiya kung aalagaan ninyo 
ang inyong sarili, o makipagkita sa 
inyong pampamilyang doktor o isang 
nagtatrabaho bilang isang nars, 
pumunta sa klinika, makipag-ugnayan  
sa inyong komunidad na 
pinagkukunan (community resources) 
na malapit sa inyo o pumunta sa 
isang emergency room ng isang 
ospital.  

Pangpamilyang 
Doktor 

Ang mga doktor ay 
pangunahing tagapagbigay ng 
pangpamilyang 
pangangalagang 
pangkalusugan. Nagtutuon 
pansin sila sa panggagamot na 
pangpamilya – nagsusuri at 
nanggagamot ng mga 
karamdaman, mga 
karamdamang pisikal at mga 
pinsala sa mga pasyente ng 
lahat ng edad.   

Nagbibigay ng kagyat na 
pangangalaga para sa mga 
kalagayang wala sa kagipitan, at 
tuloy-tuloy na pangangalaga upang 
matulungan kayong mamuhay ng mas 
malusog na pamumuhay.  



 
Pangkat ng 
Pangpamilyang 
Kalusugan 

Pinagsasama-sama ng 
Pangkat ng Pangpamilyang 
Kalusugan ang iba’t ibang mga 
tagapagbigay ng 
pangangalagang 
pangkalusugan upang 
makapagbigay ng mataas na 
kalidad, nakabaseng pangkat 
na pangangalaga ng pasyente. 
Ang Mga Pangkat ng 
Pangpamilyang Kalusugan ay 
dinisenyo upang mabigyan ng 
suporta ang mga 
manggagamot mula sa ibang 
propesyunal na nangangalaga 
ng kalusugan – tulad ng mga 
nars, mga nagtatrabaho bilang 
nars, mga dietitian at mga 
parmasyotiko – na 
magkakasamang nagtatrabaho 
upang magbigay ng mga 
malawak na pagpipiliang 
pangangalagang 
pangkalusugan.  

Nagbibigay ng pangangalaga para sa 
mga kalagayang wala sa kagipitan, at 
tuloy-tuloy na pangangalaga upang 
matulungan kayong mamuhay ng mas 
malusog na pamumuhay.  

 
Mga Nagtatrabaho 
bilang Nars 

Ang mga nagtatrabaho bilang 
mga nars ay mga rehistradong 
nars na may karagdagang 
edukasyon o karanasan.  
Nagsusuri at naggagamot ng 
karamihan ng mga 
karamdaman, nag-uutos at 
nagbabasa ng mga resulta ng 
mga dayagnostikong pagsusuri, 
nagsasabi ng mga nasuri, 
nagrereseta ng gamot at 
gumagawa ng mga particular 
na pamamaraan sa mga 
pasyente sa lahat ng edad.  
Matatagpuan rin ang mga 
nagtatrabaho bilang nars sa 
lahat ng probinsiya sa mga 
Klinika na Nurse Practioner-
Led, Mga Pangkat ng 
Pangpamilyang Kalusugan at 
ibang uri ng mga klinika. 
 

Nagbibigay ng tuloy-tuloy na 
pangangalaga habang tumutulong 
magtaguyod  sa pagpigil sa mga sakit 
at  malusog na pamumuhay.  

 
Pangkomunidad 
na Sentro ng 
Pangkalusugan 

Ang mga Pangkomunidad na 
Sentro ng Pangkalusugan ay 
mga organisasyon na 
nagbibigay ng pangangalagang 
pangkalusugan at programang 
nagtataguyod ng kalusugan 
para sa mga indibidwal, mga 
pamilya at mga komunidad. 
Ang sentro ng kalusugan ay 
itinatag at pinamumunuan ng 

Nagbibigay ng pangangalaga para sa 
mga tao na nahihirapan makakuha ng 
pangunahing pangangalaga sa 
kalusugan dahil sa mga balakid tulad 
ng wika, kultura, pisikal na 
kapansanan, kawalan ng bahay, 
kahirapan o heograpikong 
pagkakahiwalay. 



isang lupon ng mga direktor na 
halal ng komunidad. 
 
 

 
Programa sa 
Edukasyon sa 
Diyabetis 

Ang isang programa sa 
edukasyon sa diyabetis ay 
nagbibigay kagamitan at 
kakayahan na kailangan upang 
masuportahan ang mga tao na 
namumuhay na may diyabetis 
para makapamuhay ng mas 
makabuluhan at malusog na 
pamumuhay. Sa parehong 
kaayusan ng grupo at isahang 
pagpapayo, ang mga indibidwal 
ay natututo ng sariling-
pangangasiwang kakayahan 
mula sa pangkat ng mga 
propesyunal sa 
pangkalusugang pangangalaga 
– kasama ang mga nars na 
tagaturo tungkol sa diyabetis at 
mga rehistradong dietitian.  
 

Nagbibigay ng impormasyon sa 
sariling-pangangasiwang kakayahan 
at tumutulong sa mga tao na 
makagawa ng pagpaplano sa buhay 
para parehong mabawasan ang 
kanilang sintomas at pagpapaliban o 
pagpigil sa pagkakaroon ng 
komplikasyon ng diyabetis. 

 
Walk-in o klinika 
na after-hours 

Ang isang walk-in na klinika ay 
isang hindi nakabaseng ospital 
na klinika kung saan ang 
pangangalaga ay ibinibigay sa 
mga pasyente na may hindi 
komplikado at wala sa 
kagipitang pangangailangan. 
Ang oras ng klinika ay umaabot 
hanggang sa gabi at Sabado at 
Linggo at karaniwang hindi 
nangangailangan ng paunang 
pag-abiso.  
 

Nagbibigay ng kagyat na 
pangangalaga para sa mga 
kalagayang wala sa kagipitan, na may 
malawak na mga serbisyo na pareho 
sa mga ibinibigay ng inyong opisina 
ng manggagamot ng pangunahing 
pangangalaga. 

 
Sentro ng Kagyat 
na Pangangalaga 

Ang mga Sentro ng Kagyat na 
Pangangalaga ay nagbibigay 
ng mga serbisyo sa mga 
pasyente – na walang paunang 
abiso – na nagpapagamot para 
sa mga kalagayang hindi 
naman agaw-buhay sa araw, 
sa gabi at sa Sabado at Linggo. 
 

Nagbibigay ng kagyat na 
pangangalaga para sa mga minor o 
hindi komplikado na mga kalagayan 
sa hindi gaanong kagyat na sitwasyon 
tulad ng pinsala sa mata, mga tahi, 
naka-semento, at nagbibigay access 
sa X-ray at mga pagsusuring 
laboratoryo.  

 
Emergency Room 

Ang emergency room ay ang 
departamento ng ospital na 
responsable sa pagbibigay ng 
medikal at pangangalagang 
may pag-oopera sa mga 
pasyente na nanganailangan 
ng kagyat na atensiyong 
medikal.  

Nagbibigay ng kagyat na 
pangangalaga para sa kalagayan na 
nangangailangan ng kagyat na 
atensiyon – kasama ang mga 
seryosong agaw-buhay na mga 
karamdaman o pinsala.  

 



Para sa pangpublikong mga katanungan tumawag sa SerbisyoOntario, INFOline sa 1-866-
532-3161 (Libreng tawag sa Ontario lamang) 
 

Neala Barton, Opisina ng Ministro, 416-327-4388 
David Jensen, Ministro ng Kalusugan at Pang-matagalan na 
Pangangalaga,  
416-314-6197 
 

 

 


