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 ஒன்டாாிேயா மக்க க்கு இன் மதிக உடல்நலத் ெதாி கைள வழங்குதல் 
 பராமாிப் த் ெதாடர்பாக ேம மதிக ெதாி கைள ம் அதிகமான வழி ைறகைள ம் 

கண்டைடயத் ேதைவயான க விகைள மக்கின்  அரசு வழங்குகிற  
 
 

ெசய்திகள் ஜனவாி 18, 2011

  
 
ஒன்டாாிேயா மக்கள், கம்பி ட்டைர அல்ல  ஸ்மார்ட் ஃேபான் ஒன்ைற உபேயாகித்  
இலகுவான வழியில், தங்கள் ச கங்களில் இ க்கும் உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதாி கைள 
இன் ம் நன்கு அறிந் ெகாள்ளலாம். 
 
மாகாணமான  உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதாி கள் ெதாடர்பான இைணயதளப் பக்கத்ைத 

ப்பித் ள்ள ; இ  ஒன்டாாிேயா மக்கள் அைனவ ம் தங்க க்கு அ கில் உள்ள உடல்நலப் 
பராமாிப் ச் ேசைவகைளக் கண்டைடய உத ம்.  இைவ பின்வ வனவற்ைற உட்ப த் ம்: 
 

 கு ம்ப உடல்நலக் கு  – இ  ம த் வர்கள், விேசட தாதிகள், பதி ெசய்யப்பட்ட 
தாதிகள், ச க ேசவகர்கள் மற் ம் உடல்நல வல் நர்கைளக் ெகாண்ட ;  இவர்கள் 
உடல்நலப் பராமாிப்பிற்கு இலகுவான வழிகைளத் திறப்பதற்கு ஒன் ேசர்ந்  
ெசயற்ப வார்கள். 
 

 ெட ெஹல்த் ஒன்டாாிேயா - ஒ  இலவசமான, அந்தரங்கமான 24 மணி ேநர 
ெதாைலேபசிச் ேசைவயாகும். உடல்நலம் பற்றிய ஆேலாசைன அல்ல  ெபா  
உடல்நலத் தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ஒ  பதி  ெசய்யப்பட்ட தாதிைய மக்கள் 
அைழக்கலாம். 

 
 நர்ஸ் பிரக் ஷனர் – ெலட் கிளினிக் – ேநாய்த்த ப்  மற் ம் ஆேராக்கிய வாழ்ைவ 

ேமம்ப த் ம் அேத ேவைளயில் ெதாடர்பராமாிப்ைப ம் வழங்கும். 
 



 ஏர்ஜன்ட் ெகயார் நிைலயங்கள் - அவசரமற்ற சூழ்நிைலகளில், கண் காயங்கள், ைதயல் 
இ தல், வார்ப் கள், ேபான்றவற்றிற்கு  உடன ப் பராமாிப்ைப வழங்கும்.  மற் ம் 
எக்ஸ்ேர மற் ம் ஆய் கூட ேசைவக க்கும் வழிதிறக்கும். 
 

 ேவாக்-இன் கிளினிக் – அவசரத்தன்ைம இல்லாத நிைலைமகளில் பராமாிப்ைப வழங்கும். 
 
ம த் வர்கள் அல்ல  விேசஷ தாதிகைள தங்கள  ச கத்திேலேய கண் பி க்க உத ம் 
ெஹல்த் ெகயார் கெனக்ட் ேபான்ற தங்க க்கு ேவண் ய உடல்நலப் பராமாிப்ைப ஒன்டாாிேயா 
மக்கள் ெபற் க்ெகாள்வைத இலகுவாக்கும், உபேயாகிப்பதற்கு சுலபமான ேவ  பல க விகைள 
இந்த இைணயதளப் பக்கம் ெகாண் க்கும்.  அத்ேதா  உள் ர் ER அதாவ  அவசர சிகிச்ைசப் 
பிாி  (எமர்ஜன்சி ம்) மற் ம் அ ைவச் சிகிச்ைசக்கான காத்தி க்கும் காலம் ஆகியவற்ைறத் 
தீர்மானிக்கும், ேத தல் க வி ம் இதி க்கும். 
 
இந்த இைணயதளப் பக்கம் ஒன்டாாிேயாவிற்குப் திதாக வ பவர்கள், மாகாணத்தின் உடல்நலப் 
பராமாிப் த் திட்டத்ைத நன்கு அறிந் ெகாள்ள உத ம் தகவைல ம் 26 ேவ பட்ட ெமாழிகளில் 
வழங்கும். 
 
இந்தத் ெதாி கைள அறிந்தி ப்பதால் ஒன்டாாிேயா மக்கள் தங்கள் ேதைவைய மிகச் சிறந்த 

ைறயில் ர்த்திெசய் ம் உடல்நலச் ேசைவகைள கண்டைடவார்கள், அ மட் மல்லாமல் 
எமர்ஜன்சி அைற ெதாடர்பான அ த்தத்ைத ம் இ  குைறத் வி ம்.  எமர்ஜன்சி அைறயின் 
ெமாத்த விஜயங்களில் சுமார் 40 விகிதமானைவ அவசரத் தன்ைம குைறந்த அல்ல  அவசரத் 
தன்ைமயில்லாத, ேவ  இடங்களில் பராமாிக்கப்படக்கூ ய ம த் வ நிைலைமகளாகும். 
 
ஒன்டாாிேயா மக்கைளப் ெபா த்தமான உடல்நலப் பராமாிப் ச் ேசைவக டன் 
ெதாடர் ப த்திவி வ  அரசாங்கத்தின் ‘ஓப்பன் ஒன்டாாிேயா பிளான்’ இன் ஒ  பாகமாகும்.  
இதன் லம் உடல்நலப் பராமாிப் ச் ேசைவக க்கு ேம மதிக வழிகள் திறக்கப்ப வேதா  
ேநாயாளிகள் ெதாடர்பான பராமாிப் த் தர ம் கணக்குக்ெகா க்கும் தன்ைம ம் ேமம்ப த்தப் 
ப கிற . 
 
 
 

ேமற்ேகாள்கள் 
 
 “ஒன்டாாிேயா மக்கள் தங்கள் ட் ற்கு அ கிேலேய உடல்நலப் பராமாிப்ைபப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம் மற் ம் கிைடக்கப்ெப ம் அைனத் த் ெதாி கைள ம் பற்றி 
கற் க்ெகாள்ள ம் ேதைவயான க விகைள நாங்கள் அவர்க க்கு வழங்குகிேறாம். உடல்நலத் 
ெதாகுதிைய (ெஹல்த் ெகயார் சிஸ்டம்) உபேயாகிப்பைத ந்த அள  இலகுவாக்க ம், 



உடல்நலத் ெதாகுதிையப் பற்றி அவர்கள் ேம ம் ெதாிந் ெகாள்ளேவண் ம் என ம் நாங்கள் 
வி ம் கிேறாம்.” 
-- ெடப் மத்தி ஸ், உடல்நல மற் ம் நீண்டகாலப் பராமாிப்  அைமச்சர் 
 

ாித உன்ைமகள் 
 
 2003 ஆம் ஆண் ல் இன் ம் பத் லட்சம் ஒன்டாாிேயா மக்கள் கு ம்ப ம த் வர் 

ஒ வ டன் இைணக்கப்பட் ள்ளார்கள். 
 2003 இ ந் , ஒன்டாாிேயாவி ள்ள IMG க்களின் எண்ணிக்ைக 4,987 இ ந்  2009 

இல், 6,052 ஆக உயர்ந்த ; இ  21.4% அதிகாிப்பாகும்.  ஒன்டாாிேயாவான  தற்ேபா , 
மற்ற எல்லா மாகாணங்களின ம் கூட்  எண்ணிக்ைகையவிட அதிகமான அளவில், IMG 
க்க க்கான பயிற்சி வாய்ப் க்கைள ம் மதிப்பீ கைள ம் வழங்குகிற . 

 Ontario.ca/HealthCareOptions என்ற வைலப்பக்கம் ஃெபப்ரவாி 2009 இல் தன் தலாகத் 
திறக்கப்பட்ட .  இன் வைர இந்த வைலப் பக்கத்ைத 15 லட்சம்ேபர் பார்ைவயிட் ள்ளனர். 

 

ேம ம் கற் க்ெகாள்ள ம் 
 
Health Care Options என்ற இைணயதளப் பக்கத்ைதக் காண்க. 
 

  

நியலா பார்ட்டன், அைமச்சாின் அ வலகம், 416-327-4388 
ேடவிட் ெஜன்ெசன், உடல்நலம் மற் ம் நீண்ட-காலப் பராமாிப்  அைமச்சு,  
416-314-6197 


