
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 دريافت مراقبت پزشکی :درمانی در آنتاريومراقبت 
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 و به کمک ودهست که صرفًا بيمار يا مصدوم بممکن ا .ستاورژانسی ني  هستندمراقبت پزشکیجويای که  یاشخاصدر بيشتر موارد، وضعيت 

 .شته باشندنياز دا

اند وجود دارد که می توای کادر پزشکی کارآموزی ديده  .روش های زيادی برای دريافت مراقبت پزشکی غيراورژانس در آنتاريو وجود دارد
آنها در بيشتر موارد اولين  .پزشکان خانواده، پرستاران و ساير ارائه کنندگان مراقبت درمانی وجود دارند . شما پاسخ دهدتتوسط تلفن به سواال

 را اين برگه اطالعاتی به شما کمک خواهد کرد که گزينش هايتان .کسانی هستند که بايستی برای مداوای مشکالت پزشکی تان در نظر بگيريد
 .درک کنيد

 
 Information in“ روی دکمه . موجود استhealthcarebasics/ca.ontario اين برگه اطالعاتی به زبان های بيشتری در 

Other Languages” )ز برای کسب اطالعات بيشتر در نسخه آنالين پيوندهائی را ني .کليک کنيد) اطالعات به زبان های ديگر
 .مورد دريافت مراقبت درمانی در آنتاريو در اختيار شما قرار خواهد داد

 

 فهميدن گزينش های مراقبت درمانی تان
 آيا شخصی هست که بتوانم برای دريافت توصيه پزشکی با وی تماس بگيرم؟ .1

با اين خدمات محرمانه تلفنی در هر ساعت شبانروز می توانيد . ريد تماس بگي0000-797-866-1 به شماره Telehealth Ontarioبا  .بله
پرستار به شما کمک خواهد کرد در  . را از يک پرستار دريافت کنيددرمانیمی توانيد توصيه بهداشتی يا اطالعات کلی  .رايگان تماس بگيريد

  :مورد عناوين زير تصميم بگيريد

 مراقبت از خودتان در محيط خانه •
 يت گذاشتن با پزشکتانقرار ويز •
 رفتن به درمانگاه •
 .رفتن به اتاق اورژانس بيمارستان •

 
 چه کسی می تواند به مشکل غيراورژانسی من کمک کند؟ .2

 :به احتمال زياد يکی از اشخاص زير را خواهيد ديد
 به شناسائی و مداوای وی می تواند . نيز خوانده می شود(MD) يا دکتر طب (GP)پزشک خانواده، پزشک عمومی  :پزشک خانواده •

 .، شما را به يک متخصص معرفی کندر به کمک بيشت نياز پيچيده تر کمک کند يا در صورتمشکالت بهداشتی
وی می تواند بيماری ها و مصدوميت های جزئی را ارزيابی و مداوا  .يک پرستار پيشرفته می باشدNP  :(NP) پرستار - پزشک •

 .داری با اشعه ايکس و ساير آزمايشات تشخيصی را سفارش دهدکرده و تست های آزمايشگاهی، عکسبر

 
می . ثبت نام کنيد) تماس مراقبت درمانی(Health Care Connectبرای   پرستار می گرديد؟- دنبال يک پزشک يا پزشک

تمًا يک کارت معتبر ح. تماس بگيريد 1822-445-800-1 يا با شماره برای اين خدمات رايگان به طور آنالين ثبت نام کنيدتوانيد 
   . در دست داشته باشيدOntario Health Insurance Plan (OHIP)را برای 
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  هنگاميکه به دريافت مراقبت پزشکی نياز دارم، کجا بروم؟ .3

  .اين جدول گزينش های شما را خالصه می کند   .که نياز داريددارد بستگی به نوع کمکی 

  ...ع ممکن است نياز داشته باشيدچه موق  ...چيست  گزينش مراقبت درمانی

Telehealth  
(1-866-797-0000) 

 .اين خدمات محرمانه تلفنی به طور رايگان است
می توانيد توصيه بهداشتی يا اطالعات کلی 

  . را از يک پرستار مجاز دريافت کنيددرمانی

هنگاميکه در هر زمان در طول شبانروز به 
موارد کمک نياز داريد تا تصميم بگيريد در 

  :زير چکار کنيد
 مراقبت از خودتان 
 قرار ويزيت گذاشتن با پزشکتان 
 رفتن به درمانگاه 
  تماس با خدمات جامعه محلی 
  .رفتن به اتاق اورژانس بيمارستان 

 

پزشکان و ساير ارائه 
کنندگان مراقبت درمانی 

  خانواده

 .مل پزشک خانواده و پرستاران شما می شوداش
اين گروه بر روی طب خانواده، شناسائی و 

مداوای بيماری، اختالالت و مصدوميت های 
  .جسمانی بيمار در همه سنين تمرکز می کنند

هنگاميکه برای موقعيت های غيراورژانسی 
  .به مراقبت نياز داريد

گروه بهداشت خانواده مجموعه ای از ارائه    گروه های بهداشت خانواده
هداشتی مختلف می باشد که کنندگان مراقبت ب

باالترين کيفيت مراقبت ممکن را به بيماران ثبت 
گروه ها شامل پرستاران و  .نام شده ارائه می کنند

ساير متخصصينی می شود که برای ارائه گزينش 
  .های بهداشتی گوناگون به شما همکاری می کنند

هنگاميکه برای موقعيت های غيراورژانسی 
  .دبه مراقبت نياز داري

 - درمانگاه های پزشک
  انپرستار

در اين درمانگاه ها، می توانيد مراقبت بهداشتی 
عمومی را دريافت کرده و اطالعاتی را در مورد 

حفظ سالمتی و پيشگيری از بيماری ها دريافت 
اين درمانگاه ها به شما کمک خواهند کرد  .کنيد

" جامعه محور"که ساير خدمات و برنامه های 
  .ان را نيز پيدا کنيدمورد نيازت

اگر پزشک خانواده نداريد و به مراقبت 
  .بهداشتی عمومی نياز داريد

 

مراکز بهداشتی جامعه 
   محلی

بهداشتی و اشاعه بهداشت های مراکز برنامه اين 
را به اشخاص، خانواده ها و جوامع محلی ارائه 

  .می کنند

هنگاميکه برای دريافت مراقبت درمانی به 
  : زير با مشکالتی مواجه هستيدعموانواسطه 

 زبان 
 فرهنگ 
 معلوليت های جسمانی 
 بی خانمانی 
 فقر 
  محل های دورافتاده 

 

هنگاميکه برای موقعيت های غيراورژانسی در آنجا اين درمانگاه بر محور بيمارستان نبوده و بدون وقت قبلی "درمانگاه 
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  ...ع ممکن است نياز داشته باشيدچه موق  ...چيست  گزينش مراقبت درمانی

)Walk-in ( يا بعد از
  ساعات اداری

می توانيد برای نيازهای ساده و غيراورژانسی 
ساعات درمانگاه اغلب به  .نيدمراقبت دريافت ک

اغلب  .ديروقت و آخرهفته ها تمديد شده است
سرزده "اوقات می توانيد بدون وقت قبلی به آنها 

  ."برويد

  .به مراقبت نياز داريد

مراکز مراقبت فوری برای عوارضی که خطر   مرکز مراقبت فوری
 و آخر هفته ها انروزشبجانی ندارند در طول 
اين مراکز می توانند همه  .کمک ارائه می کنند

  .نوع خدمات را به غير از جراحی ارائه کنند

هنگاميکه در شرايط کمتر فوری برای 
عوارض جزئی يا غيرپيچيده به مراقبت 

مصدوميت چشم،  :مثال .فوری نياز داريد
جراحت، شکستگی دست يا پا، عکسبرداری 

  ت های آزمايشگاهیاشعه ايکس و تس

 
 
  اگر مشکالت بهداشتی ام باعث شده که زندگی در خانه برايم مشکل شود، از کجا کمک دريافت کنم؟ .4

Community Care Access Centreآنها به اشخاص کمک می کنند تا به مدت طوالنی تری در خانه خودشان  . خود تماس بگيريد
 .مرکز در سرتاسر استان وجود دارد42  .وندزندگی کنند يا به خانه مراقبت دراز مدت بر

  
 با چه نهادی می توانم تماس بگيرم؟ .من در مورد استفاده از سيستم مراقبت درمانی در آنتاريو سواالتی دارم .5

ا کادر اداری می تواند به شم . بعدازظهر تماس بگيريد5:00 صبح و 8:30بين ساعات ) خط اطالعاتی(ServiceOntario ،INFOlineبا 
  :شماره تماس . زبان ديگر کمک کند 20به زبان های انگليسی، فرانسوی و

• 1-866-532-3161 
• TTY 1-800-387-5559 
 TTY 416-327-4282در تورنتو،  •
 

 health.gov.on.caاطالعات بيشتری را روی اينترنت در اين آدرس بيابيد  
 


