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  ارائه گزينش های مراقبت درمانی بيشتر به اهالی آنتاريو 
 ی ابزاری را برای پيدا کردن گزينش های بيشتر و دسترسی بهتر به مراقبت درمانی عرضه می کندتدولت مک گين 

 
    2011 ژانويه 18  اخبار

  
 

از گزينش های مراقبت درمانی در گذشته بهتر از حتی اهالی آنتارو با يک کليک ساده موشواره يا لمس يک تلفن هوشمند می توانند 
 .جامعه محلی شان باخبر شوند

 
 وب سايت گزينش های مراقبت درمانی را دوباره راه اندازی کرده که به همه اهالی آنتاريو کمک خواهد کرد خدمات دولت استان

 :دا کنندمراقبت درمانی که به خانه شان نزديک تر است و شامل خدمات زير می شود را پي
 

پرستاران، پرستاران مجاز، مددکاران اجتماعی و متخصصين تغذيه - شامل پزشکان، پزشک-گروه های بهداشت خانواده  
 .  ارائه می کنند رابه مراقبت درمانی سريع و کامل يک گروه، دسترسی صورتمی شود که با تشريک مساعی به 

  Telehealth Ontario -می باشد که اشخاص می ت شبانروز و به طور رايگان مام ساعا، در ت تلفنی خدمات محرمانه
 .توانند برای دريافت توصيه بهداشتی يا اطالعات کلی بهداشتی از يک پرستار مجاز با آن تماس بگيرند

 مراقبت پيگير را در حين اشاعه و ترويج پيشگيری از بيماری و زندگی سالم ارائه می –پرستاران -درمانگاه های پزشک 
 دکنن

 مراقبت فوری را برای عوارضی که خطر جانی ندارند از قبيل مصدوميت چشم، بخيه و گچ گيری –مراکز مراقبت فوری  
  .ارائه کرده و دسترسی به خدمات عکسبرداری با اشعه ايکس و آزمايشگاهی را نيز ارائه می کنند

  عيت های غيراورژانس ارائه می کنند مراقبت درمانی را در موق–) Walk-In" (بدون وقت قبلی"درمانگاه های  
 

وب سايتی که دوباره راه اندازی شده شامل ابزار کاربرپسند ديگری نيز می باشد که دريافت مراقبت درمانی مورد نياز را برای 
ک که به اشخاص کمک می کند ي)  مراقبت درمانیپيوند با (Health Care Connectاهالی آنتاريو آسانتر می کند، از قبيل 

مشخص می  و جراحی  ERرا برایپرستار را در جامعه محلی شان پيدا کنند و ابزار قابل جستجو که مدت انتظار -پزشک يا پزشک
 . کند
 

ين به آنتاريو قرار می دهد تا بتوانند در سيستم مراقبت د زبان مختلف در اختيار تازه وار 26اين وب سايت همچنين اطالعاتی را به
 .ی استان گردش کننددرمان

 
اهالی آنتاريو با آگاهی از گزينش های خود می توانند بهترين خدمات مراقبت درمانی را برای برآوری نيازهايشان انتخاب کرده و 

 درصد ويزيت ها به اتاق اورژانس مربوط به عوارض کمتر فوری  40تقريبًا . فشار وارده بر اتاق های اورژانس کاهش پيدا می کند
 .غيرفوری می شود که می توان در جای ديگری مداوا کرديا 
 

دولت برای ) برنامه آنتاريوی باز (Open Ontario Planبرقراری پيوند بين اهالی آنتاريو و مراقبت درمانی مناسب بخشی از 
بيماران بهبود داده می ارائه دسترسی بيشتر به خدمات مراقبت درمانی می باشد در ضمن اينکه در کيفيت و مسئوليت پذيری برای 

 .شود
 
 
 
 

 نقل قول ها
 
ا خدمات مراقبت درمانی که به خانه شان نزديک تر است را پيدا کرده و از تيار اهالی آنتاريو قرار می دهيم ما ابزاری را در اخت"

امکان آسان شود و اهالی ما می خواهيم گردش در سيستم مراقب درمانی تا حد  .همه گزينش هائی که برايشان موجود است آگاه شوند
 ” .آنتاريو را توانمند کنيم که با سيستم مراقبت درمانی شان بيشتر آشنا شوند

-- Deb Matthewsوزير بهداشت و مراقبت دراز مدت ، 
 



 
 نکات اجمالی 
 

  . با يک پزشک خانواده پيوند دارند2003يک ميليون نفر از اهالی آنتاريو بيشتر از سال  
 افزايش 2009 در سال 6,052 به 4,987در آنتاريو از ) فارغ التحصيالن پزشکی بين المللی(ها IMGاد ، تعد2003از سال  

را مدارک بيشتری ی کارآموزی و ارزيابی آنتاريو در حال حاضر سمت ها .  درصدی می باشد21.4پيدا کرده که يک افزايش 
 .بيشتر استاز همه استان های ديگر به طور توأم عرضه می کند که ها IMG به

 ptionshealthcareo/ca.ontario 1 5.اين وب سايت تا به امروز بيش از .   شروع به کار کرد2009 ابتدا در فوريه
  .ميليون نفر بازديد کننده داشته است

 
 اطالعات بيشتر

 
 . ديدن کنيدگزينش های مراقبت درمانیاز وب سايت 

  
Neala Barton ،4388-327-416، دفتر وزير  
David Jensen ،وزير بهداشت و مراقبت درازمدت ،  
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