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 Több lehetőség az ontarióiaknak az egészséggondozásban  

 McGuinty kormánya eszközöket ad, hogy több választási lehetőséghez jussunk és 
könnyebben igénybe tudjuk venni az ellátást 

 
HÍREK 2011. január 18. 

 
 

Egy egyszerű egérkattintással vagy az okostelefon érintésével az ontarióiak jobban 
megismerhetik a közösségeiken belüli választási lehetőségeket az egészséggondozásban.  
 
A tartomány átszervezte az egészséggondozási lehetőségeket bemutató weboldalát, amely 
minden ontarióinak segít majd megtalálni az otthonához legközelebbi egészséggondozási 
szolgáltatást, többek között a: 
 

 családi egészséggondozó csoportokat, amelyekben orvosok, gyakorló és szakképzett 
ápolók, szociális munkások és dietetikusok vesznek részt, hogy csapatmunkájukkal 
segítsék az egészséggondozás zökkenőmentes igénybevételét; 

 Telehealth Ontario-t, ezt a díjmentes, bizalmas és 24-órás telefonszolgálatot, amelyet 
az emberek egészségügyi tanácsért vagy általános egészségügyi információkért 
hívhatnak, hogy szakképzett ápolóktól kapják meg; 

 gyakorló ápolók rendelőit, amelyek folyamatos ellátást adnak, miközben segítik a 
betegségmegelőzés és az egészséges élet előmozdítását;  

 sürgősségi betegellátó központokat, amelyek azonnali ellátást adnak nem életveszélyes 
esetben - pl. szemsérülés, varratok, gipszkötés - és röntgenre vagy a laboratóriumba is 
beutalják a beteget; és a 

 járóbeteg-rendelőket, amelyek nem életveszélyes helyzetben nyújtanak ellátást. 
 

Az átalakított weboldalon olyan könnyen használható eszközöket is találunk, amelyek 
megkönnyítik majd az ontarióiaknak, hogy megkapják az igényeik szerinti ellátást: ilyen pl. a 
Health Care Connect, amely segíti, hogy lakóhelyük közelében orvost vagy gyakorló ápolót 
találjanak, továbbá egy keresőt, amely megmutatja, hogy a helyi sürgősségi osztályon és a 
sebészeten milyen hosszú a várakozási idő.  
 
A weboldal 26 nyelven ad információkat, hogy segítsen az újonnan érkezett ontarióiaknak is  
megtanulni az eligazodást a tartományi egészséggondozási rendszerben.  
 
Lehetőségeik ismerete lehetővé teszi majd, hogy az ontarióiak az igényeiknek legjobban 
megfelelő egészséggondozó szolgálatot válasszák, amivel a sürgősségi osztályra nehezedő 
nyomást enyhítik. Az esetek kb. 40 százalékában olyan kevésbé sürgős vagy nem sürgős 
gonddal fordulnak az emberek a sürgősségi osztályhoz, amelyet másol is kezelni lehetne.  
 
Az ontarióiak összehozása a kellő egészséggondozással része a kormány Nyitott Ontario 
Tervének, amellyel javítani akarja a betegek számára nemcsak az egészséggondozó 
szolgáltatásokhoz való hozzájutást, hanem minőségüket és a számonkérhetőséget is. 
 
 



 

 

IDÉZET 

 
˶Megadjuk az ontarióiaknak azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van, hogy megtalálják  
az egészséggondozást otthonukhoz közel, és megismerjék az összes választási lehetőségüket. 
Az egészségügyben való eligazodást a lehető legegyszerűbbé kívánjuk tenni, az ontarióiakat 
pedig képessé tenni arra, hogy jobban megismerjék egészséggondozási rendszerüket.˝ 
-- Deb Matthews, Egészségügyi és Tartós Gondozási Miniszter 
 
 RÖVID TÉNYEK 

 
 Egymillióval több ontariói jutott családorvoshoz, mint 2003-ban. 
 A 2003. évi 4987-ről 2009-re 6052-re nőtt a külföldi végzettségű orvosok száma Ontarióban, 

ami 21.4%-os növekedés. Ontario jelenleg több gyakornoki  állást és diplomaértékelést 
biztosít külföldi végzettségű orvosoknak, mint a többi tartomány összesen. 

 Az ontario.ca/healthcareoptions 2009 februárjában indult. A weboldalt a mai napig több mint 
1,5 millióan keresték fel.  

 
TUDJON MEG TÖBBET 

 
Keresse fel a Health Care Options című weboldalt. 
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