
 BACKGROUNDER 
ஒன்டாாிேயா  உடல்நல மற் ம் நீண்ட-காலப் பராமாிப்  அைமச்சு 

 
 

உங்கள் உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதாி  பற்றி அதிகமாகத் ெதாிந்  ெகாள் தல் 
 

ஜனவாி 18, 2011 
 
ஒன்டாாிேயாப் பிரைஜகள் தங்கள் ச தாயங்களில் கிைடக்கக்கூ ய உடல்நலப் பராமாிப் த் 
ெதாி கைளப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள்வைத  இலகுவாக்குவதற்கும் மற் ம் அவசர சிகிச்ைச 
அைறக்கு (எமர்ஜன்சி ம்) அநாவசியமாக ெசல்வைதத் தவிர்க்க ம், ஒன்டாாிேயா உடல்நலப் 
பராமாிப் த் ெதாி கள் பற்றிய இைணயதளப் பக்கமாகிய ontario.ca/healthcareoptions ஐ 

ப்பித்தி க்கிற . ெபப்ரவாி 2009 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட  தற்ெகாண்  இ வைரயாக, 
ஒன்டாாிேயா பிரைஜகளிடமி ந்  15 லட்சத்திற்கும் ேமலான சந்திப் க்கைள இந்த 
இைணயதளம் ெபற்றி க்கிற . 
  
அ , மக்கள் தங்கள் ச தாயப் பராமாிப் க்காகச் ெசல்லக்கூ ய, ெட ெஹல்த் ஒன்டாாிேயா, 
கு ம்ப உடல்நலப் பராமாிப்  அளிப்பவர்கள், கு ம்ப உடல்நலக் கு க்கள், ேவாக்- இன் மற் ம் 
அ வலக ேநரத் க்குப் பிந்திய கிளினிக்குகள், ஏர்ஜன்ட் ெகயார் ைமயங்கள், மற் ம் 
ம த் வமைன அவசரச் சிகிச்ைச அைறகள் ேபான்ற  இடங்க க்கு அவர்கைள வழிநடத் கிற . 
இந்த உடல்நல ேசைவகள் பற்றிய வைரவிலக்கணம் மற் ம் அைவ என்ன ேசைவகைள 
அளிக்கின்றன என்பன பற்றிய பட் யல் கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

 

உடல்நலப் 
பராமாிப் த் 
ெதாி கள்  

என்றால் என்ன… அ  உங்க க்கு எப்ப  உதவி 
ெசய் ம்… 
....... அ….  

 
ெட ெஹல்த் 
ஒன்டாாிேயா 
….  

ெட ெஹல்த் ஒ  இலவசமான, அந்தரங்கத் 
ெதாைலேபசிச் ேசைவ. உடல்நலம் பற்றிய 
ஆேலாசைன அல்ல  ெபா  உடல்நலத் 
தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ஒ  பதி  
ெசய்யப்பட்ட தாதிைய மக்கள் அைழக்கலாம். 

 

 

உங்கைள நீங்கேள பராமாித் க்  
ெகாள்வதா என்பைதத் 
தீர்மானிப்பதற்கு,  உங்கள் 
ம த் வ டன் அல்ல  ஒ  
விேசட தாதி டன் ஒ  சந்திப் த் 
திட்டத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு, 
கிளினிக்கிற்குச் ெசல் வதற்கு, 
உங்க க்கு அ கில் இ க்கும் 

ச தாய லவளங்கைளத் 
ெதாடர்  ெகாள்வதற்கு அல்ல  



ஒ  ம த் வமைன அவசர நிைல 
அைறக்குச் ெசல்ல உங்க க்கு 
உதவி ெசய்வதற்காக, 24 மணி 
ேநர ம் அ கக்கூ ய  ஒ  தகுதி 
ெபற்ற உடல்நலப் பராமாிப் த் 
ெதாழில் ெசய்பவைர வழங்குதல். 

கு ம்ப 
ம த் வர்  

ம த் வர்கள் தான் க்கியமான கு ம்ப 
உடல்நலப் பராமாிப்பளிப்பவர்கள். அவர்கள் 
கு ம்ப ம ந் களில் பின்வ வனவற்றிற்குத் 
தங்கள் கவனத்ைத ஒ கப்ப த் வார்கள்: 
ேநாையக் கண்டறிந்  சிகிச்ைச ெசய்தல், 
உடல் ாீதியான ஒ ங்கீனங்கள் மற் ம் எல்லா 
வய  ேநாயாளிகளின் காயங்கள்.  

அவசர நிைலயல்லாத 
சூழ்நிைலகளில் உடன யான 
பராமாிப் , மற் ம் நீங்கள் ஒ  
ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக 
வாழ்வதற்கு உதவி 
ெசய்வதற்காகத் ெதாடர் 
பராமாிப்  என்பனவற்ைற 
வழங்குதல். 

 
கு ம்ப 
உடல்நலக் 
கு  
 

ஒ  கு ம்ப உடல்நலக் கு , தரம் உயர்ந்த, 
கு ைவ அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட 
ேநாயாளிப் பராமாிப்ைப அளிப்பதற்காக 
ேவ பட்ட உடல்நலப் 
பராமாிப்பளிப்பவர்கைள ஒன்  ேசர்க்கிற . 
கு ம்ப உடல்நலக் கு வினர், தாதிகள், விேசட 
தாதிகள், நல உண  வல் நர்கள் மற் ம் 
ம ந்தா நர்கள் ேபான்ற ேவ  உடல்நலப் 
பராமாிப்பளிக்கும் ெதாழில் 
ெநறிஞர்களிடமி ந்  ஆதரைவ 
ம த் வர்க க்கு ெகா ப்பதற்காக 
வ வைமக்கப்பட் ள்ளனர். இவர்கள், 
உங்க க்கு பல்தரப்பட்ட உடல்நலப் 
பராமாிப்  ேசைவகைளக் ெகா ப்பதற்காக 
ஒன்  ேசர்ந்  உைழப்பார்கள்.  

அவசரநிைலயற்ற சூழ்நிைலகளில் 
உங்க க்குப் பராமாிப்ைபக் 
ெகா ப்பார்கள்  மற் ம் நீங்கள் 
ஒ  ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக 
வாழ்வதற்கு உதவி 
ெசய்வதற்காகத் ெதாடர்ச்சியான 
பராமாிப்ைப ம் வழங்குதல்.  
 

விேசட 
தாதிகள் (நர்ஸ் 

பிரக் ஷனர்ஸ்) 

 

விேசட தாதிகள் என்பவர்கள் ேமலதிக கல்வி 
மற் ம் அ பவங்க ள்ள 
அதிகாரப் ர்வமாகப் பதி  ெசய்யப்பட்ட 
தாதிகளாவர். ெப ம்பாலான ேநாய்கைள 
அவர்கள் கண் பி த் ச் சிகிச்ைச 
ெசய்வார்கள், ேநாய் கண் பி ப்பிற்கான 
பாிேசாதைனகைளச் ெசய்யச் ெசால்வார்கள் 

ேநாய்த் த ப்  மற் ம்  
ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைகைய 

ன்ேனற் விக்க உதவி ெசய் ம் 
அேத ேநரத்தில் உடல்நலப் 
பராமாிப்ைப ம் ெதாடர்ந்  
வழங்குதல். 



மற் ம் விளக்குவார்கள், கண் பி க்கப்பட்ட 
ேநாய்கைளப் பற்றிப் ேபசுவார்கள், ம ந் க் 
குறிப்ெப திக் ெகா ப்பார்கள் மற் ம் எல்லா 
வய  ேநாயாளிக க்கும் சில குறிப்பிட்ட 
ெசயற்பா கைளச் ெசய்வார்கள். விேசட 
தாதிகள் மாகாணம் வ ம், நர்ஸ் 
பிரக் ஷனர் – ெலட் கிளினிக், கு ம்ப 
உடல்நலப் பராமாிப் க் கு க்கள்  மற் ம் 
ேவ  வைகயான கிளினிக்குகளி ம் 
பணியாற் வைத நீங்கள் காணலாம்.  

ச தாய 
உடல்நலப்  
பராமாிப்  
ைமயங்கள் 

ச தாய உடல்நலப் பராமாிப்  ைமயங்கள்,  
தனிப்பட்டவர்கள், கு ம்பங்கள் மற் ம் 
ச தாயங்க க்கு உடல்நலப் பராமாிப்  
மற் ம் உடல்நல ேமம்பாட்ைட வழங்கும் 
இடங்கள் ஆகும். ஒ  உடல்நலப் பராமாிப்  
ைமயம், ச தாயத்தால் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 
நிர்வாகிகளின் சைபயினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்  
நிர்வாகம் ெசய்யப்ப கிற . 

ெமாழி,கலாச்சாரம், உடல் 
அங்க னங்கள், டற்ற 
நிைலைம, வ ைம, அல்ல  

ேகாளாீதியாகத் 
தனிைமப்ப த்தப்பட் த்தல் 
ேபான்ற தைடகள் காரணமாக, 
ஆரம்ப உடல்நலப் பராமாிப்ைபப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் 
சிரம ள்ளவர்க க்குப் 
பராமாிப்ைப வழங்குதல். 

நீாிழி  ேநாய் 
பற்றிய கல்வித் 
திட்டம் 

நீாிழி  ேநா டன் வாழ்பவர்கள் ைமயான,  
ேமம்பட்ட ஆேராக்கிய வாழ்க்ைகைய 
வாழ்வதற்கு அவர்க க்குத் ேதைவயான 
க விகள் மற் ம் ஆற்றல்கைள ஒ   நீாிழி க் 
கல்வித் திட்டம் ெகா க்கிற . கு வாக ம் 
தனித்தனியாக ம் வழங்கப்ப ம் 
ஆேலாசைனகள் லம், நீாிழி  ேநாய்த் தாதிப் 
பயிற் நர்கள் மற் ம் அதிகாரப் ர்வமாகப் 
பதி ெசய்யப்பட்ட நலஉண  வல் நர்கள் 
உள்ளிட்ட, உடல்நலப் பராமாிப்  ெதாழில் 
ெநறிஞர்களின் கு விடமி ந்   தனிநபர்கள், 
சுயமாக நிர்வாகம் ெசய் ம் ஆற்றைலக் 
கற் க்ெகாள்வார்கள்.  

சுயமாக நிர்வாகம் ெசய் ம் 
ஆற்றல் பற்றித் தகவல் வழங்குதல் 
மற் ம் நீாிழி  ேநாய்க்கான  
அறிகுறிகைளக் குைறத்தல் மற் ம் 
தாமதித்தல் ஆகிய இரண் க்கும் 
அல்ல  நீாிழி  ேநாயின் 
சிக்கல்களின் தாக்குதைலத் 
த ப்பதற்கான வாழ்நாட் 
திட்டத்ைத வி த்தி ெசய்யவதற்கும்  
உதவி வழங்குதல்.  
 



ேவாக்-இன் 
அல்ல  
அ வலக 
ேநரத் க்குப் 
பின்னியங்கும் 
கிளினிக் 

ேவாக்-இன் கிளினிக் என்ப   
ம த் வமைனைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண் ராத கிளினிக்காகும். இங்கு,  
சிக்கலற்ற மற் ம் அவசர சிகிச்ைச நிைல 
ேதைவப்படாத   ேநாயாளிக க்குப் 
பராமாாிப் க் ெகா க்கப்ப கிற . கிளினிக் 
ேநரம் ெப ம்பா ம் மாைல ேநரங்கள் மற் ம் 
வார இ தி நாட்கள் வைர நீ க்கும்.  
ெப ம்பா ம் இதற்கு ஒ  சந்திப் த் திட்டம் 
ேதைவயில்ைல.  

அவசர நிைலச் சிகிச்ைச 
ேதைவப்படாத சூழ்நிைலைமகளில் 
உடன ப் பராமாிப்  வழங்குதல்.  
உங்கள் தன்ைமப் பராமாிப் க் 
கு ம்ப ம த் வாின் 
அ வலகத்தில் அளிக்கப்ப ம் 
ேசைவகளப்ேபாலேவ  இவர்க ம் 
ேசைவகைள  வழங்குவார்கள்.  

ஏர்ஜன்ட் 
ெகயார்  
ைமயங்கள் 
 

ஏர்ஜன்ட் ெகயார்  ைமயங்கள்  
ேநாயாளிக க்கான ேசைவகைள  
வழங்குகிற : உயிைர அச்சு த்தாத 
நிைலைமகளில், பக ல், மாைல ேநரங்களில் 
மற் ம் வார இ தி நாட்களில் சிகிச்ைசைய 
நா ம் ஒ வ க்கு, ஒ  சந்திப் த் திட்டம்  
இல்லாமேலேய ேசைவகைள வழங்குகிற .  

அவசரமற்ற சூழ்நிைலகளில், கண் 
காயங்கள், ைதயல் இ தல், 
வார்ப் கள், ேபான்ற சிறிய 
அல்ல  சிக்கலற்ற நிைலைமகளில் 
உடன ப் பராமாிப்ைப வழங்குதல் 
மற் ம் எக்ஸ்ேர மற் ம் 
ஆய் கூடப் பாிேசாதைனகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள உதவி 
வழங்குதல். 

அவசர நிைலச் 
சிகிச்ைச அைற 
(எமர்ஜன்சி 

ம்) 

அவசர நிைலச் சிகிச்ைச அைற என்ப , அவசர 
ம த் வப் பராமாிப் த் ேதைவப்ப ம் 
ேநாயாளிக க்கு ம த் வ மற் ம் அ ைவச் 
சிகிச்ைசப் பராமாிப் க் ெகா ப்பதற்குப் 
ெபா ப்பா ள்ள ம த் வமைனப் பிாிவாகும்.  

விைனைமயான அல்ல  உயிைர 
அச்சு த் ம் ேநாய்கள் அல்ல  
காயங்கள் உட்பட, அவசர 
சிகிச்ைச ேதைவப்ப ம் 
சூழ்நிைலகளில் உடன  
பராமாிப்ைப வழங்குதல். 

 
ெபா  மக்கள் தகவல் அறிவதற்கு  1-866-532-3161 இ க்கும் ேசர்விஸ்ஒன்டாாிேயா, இன்ஃேபாைலன் 
ஐ அைழக்க ம் (ஒன்டாாிேயாவில் மாத்திரம் இலவசம்) 

 

நியலா பார்ட்டன், அைமச்சாின் அ வலகம், 416-327-4388 
ேடவிட் ெஜன்ெசன், உடல்நலம் மற் ம் நீண்ட-காலப் பராமாிப்

அைமச்சு, 416-314-6197 

 

 


