Սուրիայէն գաղթականի կարգավիճակը ունեցող անձերու՝ բժշկական օգնութեան համառօտագիր
Ի՞նչպիսի բժշկական ծառայութիւններ կրնան Սուրիայէն գաղթած անձեր ստանալ


Սուրիոյ գաղթականի գոյավիճակ ունեցող անձեր անկախ Գանատայի պետական ինչպէս եւ անհատաբար
երաշխաւորի աջակցութեամբ ներգաղթելու հանգամանք ունենալէն, միամեայ՝ ժամանակաւոր բժշկական
ապահովագրութեան (IFH type 1 coverage) իրաունքը կ'ունենան տրամադրուած Գանատայի Դաշնակցային
(Federal) Կառավարութեան կողմէ։



Հիւանդանոցային եւ արտահիւանդանոցային բժշկական ծառայութիւններէ զատ, Դաշնակցային
Ապահովագրութիւնը՝ կը հոգայ հետեւեալ ծառայութիւններուն սահմանափակ օժանդակութեամբ —
ատամնաբուժական եւ ակնաբուժական․ եւս բնաբուժին (physiotherapist), հոգեբանին, նաեւ խօսելու
դժուարութիւն դարմանողին (speech language therapist)։ Ապահովագրութիւնը գումարներ կը հայթայթէ
նաեւ՝ լսողական սարքերու, դիւրաշարժութեան (mobility) կառքերու եւ այլ կազմածներու, նաեւ շաքարախտի
պարագային՝ արեան շաքարը չափելու ծախսերը ծածկելու։ Յաւելեալ տեղեկութիւններ կրնաք ստանալա յցելելով
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/individuals/apply-who.asp



Օնթրաիօ Բժշկական Ապահովագրութենէն (OHIP) աւելի ընդարձակ օգնութիւն ստանալը կարելի է։ Այս
պատճառով խորհուրդ կուտանք որպէսզի Սուրիայէն գաղթողները կարելի եղածին չափ շուտ դիմեն սոյն
ապահովագրութեան։ Սովորաբար նոր ժամանողներուն կ'արտօնուի OHIP-ի արձանագրուիլ՝ երեք ամիս Օնթարիօ
ապրելէ ետք։ Սակայն, Օնթարիոյի կառավարութիւնը բացառաբար կ'արտօնէ Սուրիացի գաղթականներուն որ
անմիջապէս արձանագրուին եւ օգնութիւն ստանան։ Յաւելեալ տեղեկութիւններ կրնաք ստանալ Service
Ontario կեդրոնէն։ Այցելելով նաեւ իրենց կայքէջը:
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip/ohipfaq_mn.aspx

Արդեօք Դեղերը ձրի կը տրամադրու՞ին


Գանատայի Դաշնակցային (Ֆետերալ ) Կառավարութիւնը մէկ տարիով ձրի դեղորայք ստանալու հնարաւորութիւն
կուտայ, Սուրիայէն գաղթական ժամանած անձերուն։ Բժիշկի կողմէ դեղագիրներ՝ սրտի հիւանդութեանց,
շաքարախտի կամ շնչարգելութեան (asthma) ձրի են։



OHIP սովորաբար հիւանդանոցի մէջ ստացուած դեղերու ծախսը կը հոգայ։



Օնթարիօ նահանգին մէջ, որոշ խումբեր՝ ծերեր եւ հաշմանդամներ, ձրի դեղորայք ստանալու իրաւոնքը ունին։



Օնթարիոյի Հանրային Առողջապահութիւնը ձրի դեղորայք կը հայթայթէ նաեւ թոքախտին եւ սեռային
յարաբերութեամբ փոխանցուած հիւանդութիւններուն։



Պատուաստումներուն մեծամասնութիւնը կ'ըլլայ ձրի՝ Հանրային Առողջապահական դարմանատուներու կամ
ընտանեկան բժիշկներու մօտ։

Ինչպէ՞ս կրնամ բժշկական ծառայութիւն ստանալ


Գանատայի մէջ՝ ոչ շտապ (non-urgent) բժշկական ծառայութիւնները եւ մասնագէտներու կողմէ քննուելու
ղրկուիլը ընտանեկան բժիշկին կողմէ կ'ըլլան։ Անհրաժեշտ է ընտանեկան բժիշկի մօտ արձանագրուիլը՝ առողջ
մնալու եւ առողջական հարցեր կանուխէն լուծելու համար։



Բժշկական շտապ խնամքը կը ստացուի բաց դարմանատուներէ (walk-in clinics) եւ շտապ ծառայութեանց
կեդրոններէ (Urgent Care Centers)։ http://www.ontario.ca/locations/health/



Ընտանեկան բժիշկ գտնելը հարց է եթէ տեղւոյն լեզուն խօսելու դժուարութիւնը կայ։ Մեծն Թորոնթոյի շրջանին
մէջ գաղթականներ կրնան այս թիւին 416-323-6400 ext. 5905 , հեռաձայնելով ընտանեկան բժիշկ գտնել։



Հանրային առողջապահական պատուաստումներ ինչպէս նաեւ սեռավարակումի դարմանումներ կրնաք Հանրային
Առողջապահական դարմանատուներէն ստանալ։ Ուշադրութիւն—Օնթարիօ նահանգի մէջ նախապայման է որ

դպրոցականներ պարտադիր՝ որոշ հիւանդութիւններու պատուաստումներ պէտք է ստանան։


Համայնգային հիւանդանոցներ շտապ օգնութեան (emergency) դարմանումներ կը կատարեն։ Մեծն Թօրօնթոյի
տարածքին նման դարմանումի երկար սպասման պահեր կ'ըլլան։ Ուստի ջանացէք այլ բուժօգնութեան վայրեր
գործածել եւ հիւանդանոցը պահել մի միայն լուրջ պարագաներու համար։

