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Мешканцям Онтаріо зараз потрібно усього лиш клацнути мишкою чи торкнутися екрану 
смартфону, і вони дізнаються про всі варіанти медичної допомоги поблизу від себе. 
 
Уряд провінції оновив свій веб-сайт про варіанти медичної допомоги (Health Care Options): 
це допоможе всім мешканцям Онтаріо у знаходженні медичних послуг якнайближче до 
свого дому. Зокрема, такі послуги надають: 
 

 Бригади сімейної допомоги (Family Health Teams) – вони поєднують лікарів,  
практикуючих  медсестер, дипломованих медсестер, соціальних робітників, а також 
дієтологів та фармацевтів, що працюють разом як одна команда та забезпечують  
безперешкодний доступ до медичних послуг 

 Служба Telehealth Онтаріо – це безкоштовна та конфіденційна цілодобова 
телефонна служба. Дипломовані медсестри дадуть вам медичну пораду, або 
загальну інформацію про медичні послуги.  

 Клініки практикуючих медсестер (Nurse Practitioner-Led Clinics)  – вони постійно 
надають медичні послуги, займаються профілактикою захворювань та 
пропагандою здорового способу життя 

 Центри швидкої допомоги (Urgent Care Centres) – надають безпосередню допомогу 
у незначних або нескладних не дуже термінових ситуаціях, наприклад, при 
пошкожденнях очей, накладеннях швів та гіпсу; є також можливість зробити  
рентгенівські дослідження та лабораторні аналізи.  

 Клініки, де приймають без попереднього запису (Walk-In Clinics) – вони надають 
медичну допомогу у нетермінових ситуаціях  

 
Після оновлення на веб-сайті з’явилися нові, зручні для користувача засоби, що 
полегшать мешканцям Онтаріо отримання необхідних медичних послуг, наприклад, 
зв’яжуть зі Health Care Connect – ця служба допомагає людям знайти лікаря або 
практикуючу медсестру  поблизу від себе; крім того, тепер ви маєте змогу знайти кабінет 
невідкладної допомоги (ER) та отримати інформацію про час чекання на хірургічні 
операції. 
 
Веб-сайт також надає інформацію, що допомагає новоприбулим в Онтаріо навчитися 
користуванню системою медичної допомоги в провінції; ця інформація надається на 26 
різних мовах. 
 
Розуміння своїх можливостей допомагає мешканцям Онтаріо у виборі медичних послуг, 
які краще за все відповідають їх можливостям; це зменшує навантаження на  кабінети 
невідкладної допомоги. Приблизно 40 процентів усіх відвідань кабінетів невідкладної 
допомоги стосуються не дуже термінових чи нетермінових випадків, коли лікування можна 
було провести в іншому місці.  
 



Зв’язування мешканців Онтаріо з правильним постачальником медичних послуг – це одна 
з складових часток плану уряду Онтаріо (Open Ontario Plan), що скерований на 
полегшення  доступу  до медичних послуг та покращення якості і відповідальності для 
пацієнтів.  
 
 
 
 
ЦИТАТИ 
 
“Ми надаємо мешканцям Онтаріо ті засоби, що їм потрібні для знаходження медичної 
допомоги поблизу від свого дому, а також для отримання інформації про можливі 
варіанти.  Ми хочемо максимально спростити пошук інформації в нашій системі охорони 
здоров’я, а також дати мешканцям Онтаріо змогу краще розуміти цю систему.” 
-- Деб Метьюз (Deb Matthews), Міністр охорони здоров’я та довгострокового догляду 
 
 КІЛЬКА ФАКТІВ 
 
 Кількість мешканців Онтаріо, що користуються послугами сімейного лікаря, вирісла на 

один мільйон чоловік у порівнянні з 2003 роком.  
 Кількість медичних фахівців, що отримали медичну освіту за кордоном (IMGs), а нині 

підвищують кваліфікацію в медичних установах Онтаріо з 2003 по 2009 рік вирісла з 
4987 з 6052, або на 21,4%. На теперішній час Онтаріо має для таких спеціалістів 
більше місць для практичної підготовки та оцінки рівня знань, чим всі інші провінції 
разом. 

 Веб-сайт ontario.ca/healthcareoptions з’явився у лютому 2009 року, і з того часу його 
відвідали більш ніж 1,5 мільйона мешканців Онтаріо.  
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