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Sa simpleng pag-klik ng mouse o pagpindot sa isang smart phone, maaaring malaman ng mas 
maigi ng mga Taga-Ontario ang pagpipiliang pangangalagang pangkalusugan sa kanilang mga 
komunidad. 
 
Inilunsad muli ng probinsiya ang website ng pagpipiliang pangangalagang pangkalusugan, na 
makakatulong sa lahat ng mga Taga-Ontario upang mahanap ang mga serbisyong 
pangangalagang pangkalusugan na pinakamalapit sa kanilang bahay, kasama ang: 
 

 Mga Pangkat ng Pangpamilyang Kalusugan -  kasama ang mga doktor, mga 
nagtatrabaho bilang mga nars, rehistradong nars, mga social worker, at mga dietitian na 
nagtatrabaho bilang isang pangkat upang makapagbigay ng maayos na access sa 
pangangalagang pangkalusugan 

 Telehealth Ontario – isang libre, kompidensyal, magdamagang serbisyo ng telepono na 
matatawagan ng mga tao upang makakuha ng payong pangkalusugan o impormasyong 
pangkalahatang pangkalusugan mula sa rehistradong nars 

 Mga Klinika na Nurse Practitioner-Led - nagbibigay ng tuloy-tuloy na pangangalaga 
habang tumutulong magtaguyod  sa pagpigil sa mga sakit at  malusog na pamumuhay 

 Sentro ng Kagyat na Pangangalaga - nagbibigay ng kagyat na pangangalaga para sa 
hindi-agaw buhay na mga kalagayan tulad ng pinsala sa mata, mga tahi, naka-semento, 
at nagbibigay access sa X-ray at mga pagsusuring laboratoryo. 

 Mga Klinika na Walk-In – nagbibigay ng pangangalaga sa mga kalagayang wala sa 
kagipitan 
 
 

Ang muling ginawang website ay mayroon ding mga madaling magamit na mga tool na 
magpapadali para sa mga Taga-Ontario upang makuha ang kanilang kailangang 
pangkalusugang pangangalaga, tulad ng Health Care Connect, na tumutulong sa mga tao 
upang makahanap ng doktor o nagtatrabaho bilang nars sa kanilang komunidad, at isang tool 
sa paghahanap upang malaman ang mga oras sa paghihintay sa mga lokal na ER at surgical. 
 
Ang website ay nagbibigay din ng mga impormasyon upang matulungan ang mga bagong 
dating sa Ontario upang matutong  maghanap sa sistema ng pangangalagang pangkulusugan 
ng probinsiya, nasa 26 na ibat ibang wika ito. 
 
Ang kaalaman sa kanilang mga pagpipilian ay magbibigay sa mga Taga-Ontario ng 
pinakamagaling na pagpipiliang serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan para sa kanilang 



 

mga pangangailangan, na nakababawas ng hirap sa mga emergency room. Humigit-kumulang 
sa mga 40 porsiyento ng mga pagbisita sa mga emergency room ay may kinalaman sa mga 
hindi masyadong kagyat o hindi-kagyat na mga kalagayan na maaaring magamot sa ibang 
lugar.  
 
Ang Pag-uugnay ng mga Taga-Ontario sa mga tamang pangangalagang pangkalusugan ay 
bahagi ng Bukas na Plano ng Ontario (Open Ontario Plan) ng pamahalaan upang 
makapagbigay ng mas madaling pagkuha sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan 
habang pinabubuti ang kalidad at pananagutan para sa mga pasyente. 

 

MGA PANIPI 

 
“Binibigyan namin ang mga Taga-Ontario ng mga kagamitan (tool) na kailangan nila upang 
mahanap ang pangangalagang pangkalusugan na malapit sa bahay at matutunan ang lahat ng 
mga pagpipilian na mayroon para sa kanila. Hanggat maaari nais naming gawing simple ang 
sistema ng pangangalagang pangkalusugan at bigyan kapangyarihan ang mga Taga-Ontario na 
malaman ng mas mabuti ang kanilang sistema ng pangangalagang pangkalusugan.” 
-- Deb Matthews, Health and Long-Term Care Minister 
 

 

MADALIANG KATOTOHAN 

 
 Isang milyon pang mga Taga-Ontario ang may ugnayan sa isang pangpamilyang doctor 

kaysa noong 2003. 
 

 Mula noong 2003, ang bilang ng IMGs sa Ontario ay tumaas mula 4,987 naging 6,052 
noong 2009, na tumaas ng 21.4%. Ang Ontario ay kasalukuyang nagbibigay ng mga 
posisyong pangkasanayan at pagsusuri para sa IMGs kumpara sa lahat ng pinagsama-
samang ibang mga probinsiya. 

 
 Orihinal na inilunsad ang ontario.ca/healthcareoptions  noong Pebrero 2009. Sa ngayon, 

nakatanggap na ng higit sa 1.5 milyon na pagbisita ang web site. 
 

 

ALAMIN PA 

 
Bisitahin ang website ng Health Care Options. 
 

Neala Barton, Opisina ng Ministro, 416-327-4388 
David Jensen, Ministro ng Kalusugan at Pang-matagalan na 
Pangangalaga,  
416-314-6197 
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