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 Więcej opcji opieki zdrowotnej dla mieszkańców Ontario  
 Rząd premiera McGuinty zapewnia środki otwierające szereg dodatkowych opcji i 

lepszy dostęp do opieki zdrowotnej 
 
KOMUNIKAT 18 stycznia 2011 r.

 
Mieszkańcy Ontario uzyskali jeszcze lepszy dostęp do danych o lokalnych opcjach w zakresie 
opieki zdrowotnej, po prostu przez kliknięcie myszką lub dotknięcie inteligentnego telefonu. 
 
Prowincja uruchomiła nową wersję witryny internetowej poświęconej opcjom opieki zdrowotnej, 
która pomoże wszystkim mieszkańcom Ontario zlokalizować placówki opieki zdrowotnej 
najbliższe ich miejsca zamieszkania, a w tym: 
 

 Zespoły rodzinnej służby zdrowia (Family Health Teams) – skupiające lekarzy, 
licencjonowane pielęgniarki, dyplomowane pielęgniarki, pracowników socjalnych i 
dietetyków, pracujących zespołowo nad zapewnieniem skoordynowanego dostępu do 
opieki zdrowotnej 

 Telehealth Ontario – bezpłatny, poufny, całodobowy serwis telefoniczny, w którym 
dyplomowana pielęgniarka udziela porad zdrowotnych i ogólnych informacji na temat 
zdrowia 

 Przychodnie prowadzone przez licencjonowane pielęgniarki – zapewniają stałą opiekę, 
równocześnie propagując zapobieganie chorobom i zdrowy tryb życia 

 Ośrodki pomocy doraźnej (Urgent Care Centres) – zapewniają bezpośrednią opiekę 
medyczną w schorzeniach niezagrażających życiu, takich jak urazy oka, zakładanie 
szwów i gipsu, a także dostęp do badań rentgenowskich i świadczeń laboratoryjnych  

 Przychodnie przyjmujące bez zapisu (Walk-In Clinics) – zapewniają opiekę medyczną w 
sytuacjach niewymagających natychmiastowej interwencji  

 
Nowa wersja witryny obejmuje także przyjazne w użytkowaniu narzędzia ułatwiające 
mieszkańcom Ontario uzyskanie potrzebnej pomocy medycznej, takie jak Health Care Connect, 
pomagające znaleźć lekarza lub licencjonowaną pielęgniarkę w pobliżu miejsca zamieszkania 
oraz wyszukiwarkę informującą o okresach oczekiwania na pogotowiu ratunkowym lub na 
zabieg chirurgiczny w danej placówce.  
 
Witryna internetowa zawiera też informacje pomagające nowoprzybyłym do Ontario nauczyć się 
orientacji w systemie opieki zdrowotnej prowincji, dostępne w 26 różnych językach. 
 
Znajomość opcji pozwoli mieszkańcom Ontario wybrać świadczenia najlepiej odpowiadające ich 
potrzebom, co zmniejszy obciążenie oddziałów pogotowia ratunkowego. Około 40 procent 
wszystkich zgłoszeń na pogotowie stanowią schorzenia mniej pilne lub niewymagające 
natychmiastowej interwencji, które mogą być leczone gdzie indziej. 
 
Kierowanie mieszkańców Ontario do właściwej placówki opieki zdrowotnej jest elementem 
rządowego planu Open Ontario, który polega na zapewnieniu lepszego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej z równoczesną poprawą jej jakości i odpowiedzialności za pacjenta. 
 
CYTATY 
 



„Zapewniamy mieszkańcom Ontario potrzebne narzędzia, aby mogli znaleźć świadczenia opieki 
zdrowotnej w pobliżu miejsca zamieszkania i poznać wszystkie dostępne im opcje. Chcemy jak 
najbardziej uprościć korzystanie z systemu opieki zdrowotnej i umożliwić mieszkańcom Ontario 
lepsze poznanie ich systemu służby zdrowia.” 
-- Deb Matthews, Minister Zdrowia i Długoterminowej Opieki 
 
 FAKTY W SKRÓCIE 
 
 O milion więcej mieszkańców Ontario niż w roku 2003 ma stałego lekarza rodzinnego.  
 Liczba lekarzy wykształconych za granicą wzrosła w Ontario z 4987 do 6052, czyli o 21,4%, 

w okresie od roku 2003 do 2009. Ontario oferuje dla nich obecnie więcej miejsc na stażu i 
procedur kwalifikacyjnych niż wszystkie pozostałe prowincje łącznie. 

 Witryna ontario.ca/healthcareoptions została po raz pierwszy oddana do użytku w lutym 
2009 r. Do tej pory odwiedzono ją ponad 1,5 miliona razy.  

 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
 
Wejdź na stronę Health Care Options (Opcje Opieki Zdrowtnej). 
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