
 أخبــار 
صحة والرعاية طويلة المدىوزارة ال

 
 
 
 

 منح سكان أونتاريو المزيد من خيارات الرعاية الصحية
  الرعايةالوصول إلىت والمزيد من حكومة ماجنتي توفر األدوات إليجاد المزيد من الخيارا

 
 

 
2011آانون الثاني / يناير18

 
 نشرة إخبارية

 
 

أن يعرفوا بشكل أفضل خيارات  الكمبيوتر أو لمسة من الهاتف الذآي ماوسيمكن لسكان أونتاريو بمجرد ضغطة على 
 . الرعاية الصحية المتوفرة في مجتمعاتهم

 
 الخاص بخيارات الرعاية الصحية والذي سوف يساعد جميع سكان اإللكترونيفقد قامت المقاطعة بإعادة تشغيل الموقع 

 :أونتاريو تحديد موقع أقرب خدمات الرعاية الصحية من منازلهم بما في ذلك
  

ماعيين وأخصائيي التغذية جت االواألخصائيين الممارسين والممرضين وتتضمن األطباء –رية فرق الصحة األس •
 . لتوفير التمكين المتكامل للرعاية الصحيةيعملون معا آفريق 

اليوم على مدار أي وقت  وهي خدمة هاتفية سرية مجانية - Telehealth Ontarioخط الصحة الهاتفي بأونتاريو •
ل بها للحصول على المشورة الصحية أو المعلومات الصحية العامة من أحد أعضاء هيئة التمريض يمكن لألفراد االتصا

 . المعتمدين
 في صحيبشكل  الوقاية من األمراض والحياة وتعزيز وهي تقدم رعاية مستمرة –الممرضين الممارسين عيادات  •

 . نفس الوقت
ة مثل إصابات العين االفورية للحاالت التي ال تهدد الحي وتوفر الرعاية الطبية –مراآز رعاية الحاالت الطارئة  •

 . خدمات األشعة والمختبرات الوصول إلى  آما توفرتجبيس الكسوروخياطة الجروح 
 .  وتوفر الرعاية في الحاالت غير الطارئة-العيادات الخارجية •

 
تسهل على سكان أونتاريو الحصول على سهلة االستخدام ورى خ أدوات أ، المعاد إنشائه،اإللكترونيآما يتضمن الموقع 

 والذي يساعد األفراد على Health Care Connectالرعاية الصحية التي يحتاجونها مثل االتصال  بالرعاية الصحية 
في المستشفيات ارئ والطأقسام  وأداة بحثية لتحديد أماآن ،الممارسين في مجتمعاتهمالممرضين الوصول إلى األطباء أو 

 . إلجراء الجراحاتتظار وأوقات االن
 

نظام الرعاية التعامل مع  معلومات لمساعدة القادمين الجدد ألونتاريو على معرفة آيفية  لغة،26،المترجم إلى آما يوفر الموقع
 . المقاطعةفي الصحية 

 
أقسام لى يقلل الضغط عوآلما عرف سكان أونتاريو خياراتهم فذلك يسمح لهم باختيار أفضل خدمة رعاية صحية لهم و

 . ويمكن عالجها في مكان آخرطارئة أو خطرة بحاالت ال تتعلق رئ االطوأقسام من زيارات % 40، ألن حوالي الطوارئ
 

  Open Ontario Plan"خطة الحكومة المفتوحة بأونتاريو"اسبة جزء من نويعتبر ربط سكان أونتاريو بالرعاية الصحية الم
 .  للمرضىالمساءلةخدمات الرعاية الصحية مع تحسين الجودة والوصول إلى لتوفير المزيد من 

 



 
 أقوال

 
من منازلهم والتعرف على آافة الخيارات القريبة ان أونتاريو األدوات التي يحتاجونها للوصول للرعاية الصحية كإننا نقدم لس"

ن سكان أونتاريو من جة ممكنة ونمّكنظام الرعاية الصحية إلى أقصى درطريقة التعامل مع ونرغب أن نبسط . المتاحة لهم
 ." معرفة  نظام الرعاية الصحية الخاص بهم بشكل أفضل

  وزير الصحة والرعاية طويلة المدى – Deb Matthewsديب ماثيوس  --
 

 حقائق سريعة 
 
 . 2003ن عام علقد زاد عدد سكان أونتاريو الذين ارتبطوا بطبيب أسرة بمقدار مليون شخص  •
 وهي زيادة تبلغ نسبتها 2009 في عام 6052 إلى 4987اد عدد خريجي الطب الدوليين بأونتاريو من  ز2003منذ عام  •

.  أآثر من آافة المقاطعات مجتمعةينوتقدم أونتاريو حاليا المزيد من فرص التدريب والتقييم لخريجي الطب الدولي%. 21.4
وحتى هذا التاريخ زار الموقع مليون . 2009 عام طشبا/ أوال في فبرايرptionsealthcareoh/ca.ontarioلقد تم إطالق 
 . ونصف شخص

 
 تعرف على المزيد 

 
  بخيارات الرعاية الصحية الخاص اإللكترونيقم بزيارة الموقع 

 
 

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

    

 
 
 


