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Με ένα απλό κλικ του ποντικιού ή με ένα άγγιγμα στο έξυπνο τηλέφωνο, οι κάτοικοι του Οντάριο
μπορούν να γνωρίζουν ακόμη καλύτερα τις επιλογές τους υγειονομικής περίθαλψης στις
κοινότητές τους.

Η επαρχία έθεσε πάλι σε κυκλοφορία τον ιστότοπο επιλογών υγειονομικής περίθαλψης, ο
οποίος θα βοηθήσει όλους τους κατοίκους του Οντάριο να εντοπίσουν τα πλησιέστερα προς
αυτούς κέντρα παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπως:

§ Ομάδες Οικογενειακής Ιατρικής – περιλαμβάνουν γιατρούς, ειδικευμένους νοσηλευτές,
εγκεκριμένους νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και διαιτολόγους που
συνεργάζονται ως ομάδα για να παρέχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη.

§ Το Telehealth Ontario – μια δωρεάν, εμπιστευτική τηλεφωνική υπηρεσία καθ’ όλο το
24ωρο που μπορείτε να καλέσετε για να λάβετε ιατρικές συμβουλές ή γενικές ιατρικές
πληροφορίες από έναν εγκεκριμένο νοσηλευτή.

§ Κλινικές που λειτουργούν με ειδικευμένους νοσηλευτές – παρέχουν συνεχή περίθαλψη
ενώ προωθούν την πρόληψη των ασθενειών και την υγιεινή ζωή.

§ Κέντρα επείγουσας περίθαλψης – παρέχουν άμεση περίθαλψη για παθήσεις που δεν
απειλούν τη ζωή όπως τραυματισμό στα μάτια, ράμματα, ορθοπεδικό γύψο και
παρέχουν επίσης πρόσβαση σε ακτινογραφίες και εργαστηριακές υπηρεσίες.

§ Κλινικές που δέχονται χωρίς ραντεβού – παρέχουν περίθαλψη σε μη επείγουσες
καταστάσεις.

Ο ιστότοπος που αναπτύχθηκε πάλι πρόσφατα περιλαμβάνει και άλλα εύχρηστα εργαλεία που
καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση στην απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη για τους
κατοίκους του Οντάριο, όπως η Health Care Connect, η οποία βοηθά τα άτομα να βρουν ένα
γιατρό ή έναν ειδικευμένο νοσηλευτή στην κοινότητά τους, καθώς και ένα μέσο αναζήτησης για
να προσδιορίσουν το τοπικό ER (τμήμα επειγόντων περιστατικών) και τους χρόνους αναμονής
για χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο ιστότοπος που προσφέρεται σε 26 διαφορετικές γλώσσες, παρέχει επίσης πληροφορίες για
να βοηθήσει τους νεόφερτους στο Οντάριο να περιηγηθούν στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης της επαρχίας.

Γνωρίζοντας τις επιλογές τους, οι κάτοικοι του Οντάριο θα μπορέσουν να επιλέξουν την
καλύτερη υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης για τις ανάγκες τους μειώνοντας έτσι την πίεση
που ασκείται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Το 40 τοις εκατό περίπου όλων των
επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αφορούν λιγότερο ή και μη επείγουσες
καταστάσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κάπου αλλού.



Η σύνδεση των κατοίκων του Οντάριο με τη σωστή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί τμήμα του
Σχεδίου Ανοικτού Οντάριο της κυβέρνησης να παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης ενώ βελτιώνει την ποιότητα και την ευθύνη για τους ασθενείς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

«Δίνουμε στους κατοίκους του Οντάριο τα μέσα που χρειάζονται για να βρουν υγειονομική
περίθαλψη κοντά στο σπίτι τους και να γνωρίζουν όλες τις επιλογές που διατίθενται για αυτούς.
Θέλουμε να καταστήσουμε όσο πιο απλούστερη γίνεται την πλοήγηση στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης και να επιτρέψουμε στους κατοίκους του Οντάριο να γνωρίζουν
καλύτερα το σύστημα της υγειονομικής τους περίθαλψης.»
-- Deb Matthews, Υπουργός Υγείας και μακροχρόνιας Περίθαλψης

 ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

§ Ένα επιπλέον εκατομμύριο κατοίκων του Οντάριο απέκτησαν οικογενειακό γιατρό από το
2003.

§ Από το 2003, ο αριθμός των IMG (Διεθνών Πτυχιούχων Ιατρικής) στο Οντάριο αυξήθηκε
από 4987 σε 6052 το 2009, κάτι που αποτελεί μια αύξηση 21,4%. Το Οντάριο προσφέρει
αυτή τη στιγμή περισσότερες εκπαιδευτικές θέσεις και αξιολογήσεις για IMG από όλες τις
άλλες επαρχίες μαζί.

§ Ο ιστότοπος ontario.ca/healthcareoptions ξεκίνησε αρχικά το Φεβρουάριο του 2009 και έχει
λάβει περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο επισκέψεις μέχρι σήμερα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Health Care Options (Επιλογές Υγειονομικής Περίθαλψης)

Neala Barton, Γραφείο του υπουργού, 416-327-4388
David Jensen, Υπουργείο Υγείας και Μακροχρόνιας Περίθαλψης, 416-

314-6197

http://www.ontario.ca/healthcareoptions
http://www.ontario.ca/healthcareoptions
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