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Mai multe opțiuni de îngrijire medicală 

pentru rezidenții din Ontario 
 

 Guvernul McGuinty oferă instrumentele necesare pentru a găsi mai multe opțiuni și a avea mai 
mult acces la îngrijire 
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Cu un simplu clic al mouse-ului sau atingerea unui ecran pe un telefon smart, rezidenții din Ontario pot 
afla mai multe despre opțiunile de îngrijire medicală în comunitățile lor. 
 
Provincia a lansat din nou site-ul cu opțiuni pentru îngrijirea medicală, care îi ajută pe rezidenții din 
Ontario să localizeze serviciile de îngrijire medicală cele mai apropiate de casă, inclusiv: 
 

 Echipe medicale pentru familie - includ medici, asistente practicante, asistente medicale, 
consilieri sociali și dieteticieni care lucrează în echipă pentru a oferi acces continuu la îngrijirea 
medicală 

 Telehealth Ontario - un serviciu telefonic gratuit, confidențial, de 24 ore, care poate fi apelat de 
populație pentru a obține sfaturi medicale sau informații generale de sănătate de la o asistentă 
calificată. 

 Clinici conduse de asistente practicante - oferă îngrijire permanentă concomitent cu promovarea 
prevenirii bolilor și viața sănătoasă 

 Centre de îngrijire de urgență - oferă îngrijire imediată pentru situații care nu pun în pericol viața, 
cum ar fi răni oculare, suturi și gipsuri și oferă acces la radiografii și servicii de laborator.  

 Clinici ambulatorii - oferă îngrijire pentru situații care nu sunt urgente  
 
Site-ul nou  proiectat include și alte unelte ușor de utilizat, care facilitează rezidenților găsirea 
informațiilor necesare despre îngrijirea medicală de care au nevoie, cum ar fi Health Care Connect, care 
ajută oamenii să găsească un medic sau o asistentă practicată în comunitatea lor; de asemenea conține un 
motor de căutare pentru stabilirea timpului de așteptare la secțiile de urgență locale și pentru operații. 
 
Site-ul oferă de asemenea și informații care sunt menite să ajute noii-veniți în Ontario să învețe cum să 
navigheze sistemul de sănătate din Ontario și sunt oferite în 26 limbi. 
 
Știind ce opțiuni le stau la dispoziție le va permite rezidenților din Ontario să aleagă cele mai bune 
servicii de îngrijire medicală pentru nevoile lor, ceea ce va reduce presiunea asupra secțiilor de urgență. 
Aproximativ 40 procente din toate vizitele la secția de urgență sunt legate de cauze puțin urgente sau care 
nu sunt urgente deloc, care pot fi tratate și în alte locuri. 
 
Conectarea rezidenților din Ontario cu îngrijirea medicală potrivită face parte din planul guvernului Open 
Ontario, de a oferi mai mult acces la serviciile de îngrijire medicală, concomitent cu îmbunătățirea 
calității și responsabilității față de pacienți. 
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CITATE 
 
”Dăm rezidenților din Ontario uneltele necesare pentru a găsi îngrijire medicală în apropierea casei și 
pentru a învăța ce opțiuni au la dispoziție. Dorim ca navigarea sistemului de îngrijire medicală să fie cît 
de simplu posibil și dorim să le dăm rezidenților din Ontario șansa să cunoască mai bine sistemul de 
îngrijire medicală. ” 
-- Deb Matthews, Ministru al Sănătății și Îngrijirii de Lungă Durată 
 
 DATE INFORMATIVE 
 
 Rezidenții din Ontario atașați unui medic de familie sunt în prezent cu un milion mai mult decît în 

2003.  
 Din 2003, numărul de absolvenți medicali internaționali a crescut de la 4.987 la 6.052 în 2009, ceea 

ce este o creștere de 21,4%. Ontario oferă în prezent mai multe posturi de pregătire și evaluare pentru 
absolvenții medicali internaționali decît toate celalte provincii la un loc. 

 Site-ul ontario.ca/healthcareoptions a fost lansat inițial în februarie 2009. Pînă în prezent site-ul a fost 
vizitat de peste 1,5 milioane vizitatori.  

 
AFLAȚI MAI MULTE 
 
Vizitați site-ul Health Care Options(opțiuni de îngrijire medicală). 
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