
 
 

ISMERD A JOGAIDAT 
 Az egészségügyi biztosίtással nem rendelkezők vagy a bizonytalan 
emigrációs státusszal Ontarióban élők egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférése  
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1.  EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSHOZ VALÓ             
HOZZÁFÉRÉS 

  
 
Mit jelent az egészségügyi alapellátás?  
Az egészségügyi alapellátás egy tágabb értelemben használt kifejezés 
Kanadában, amely a közösség számára biztosίtott egészségügyi 
szolgáltatásokat jelenti, mint például a rendelőben tett látogatást a családi 
orvosnál, diplomás ápolónál, vagy a szociális munkásnál. Ez a diagnosztizálást, 
az egészségügyi problémák kezelését, a betegségek megelőzését és az 
egészségvédelemre irányuló szolgálatásokat is magába foglalja. Gyakran ez az 
első kapcsolat az egészségügyi ellátó rendszerrel.  
 
A. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
Akkor is ha nem rendelkezik egészségügyi biztosίtással, a közösségi 
egészségügyi központok szolgáltatásait ingyenesen is igénybe veheti. OHIP 
kártyával nem rendelkezőket is fogadnak, és amikor betegként beregisztrálták, 
orvosokat, nővéreket, szociális munkásokat, vizsgálatokat és a specialistákhoz 
beutalókat is biztosίtanak. 
 

A következő központok fogadnak Torontoban élő, OHIP kártyával nem 
rendelkező betegeket: 
 
Access Alliance 
www.accessalliance.ca  
 
Jogosultság: Bárki OHIP kártya nélkül, 
bárhol él Torontoban. 
 
• Belvárosi iroda (College & Bathurst): 

340 College St., Ste. 500, Tel: 416-324-
8677 

 
• AccessPoint on Jane (Jane & St. Clair): 

761 Jane St. 2nd Floor, Tel: 416-760-
2801 

 
• AccessPoint on Danforth (Danforth & 

Victoria Park): 3079 Danforth Ave. Tel: 
416-693-8677 

Queen West közösségi egészségügyi 
központ 
www.ctchc.com  
• Imagine rendelő: 168 Bathurst Street, Tel: 

416-703-8480. A rendelő szombatonként 
10:00-14:00 között áll rendelkezésre. 
Időpont nélküli rendelő, kérem csengessen. 
Jogosultság: OHIP kártya nem szükséges. 

 
• Same Day Clinic for People in Need: 168 

Bathurst Street 
Tel: 416-703-8482, 2-100-es mellék. A 
rendelő hétfőn és szerdán áll 
rendelkezésre 13:00-15:00 között Időpont 
nélkül. Jogosultság: Hajléktalanok és utcai 
fiatalok számára (16-24 év közötti), 
biztosίtással nem rendelkezők. OHIP 
kártya nem szükséges, nincs vonzáskörzet.
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A környékén található más közösségi egészségügyi központba is ellátogathat de 
lehet, hogy ezeknek a központoknak bizonyos szabályai vannak arra 
vonatkozóan, hogy kik azok akiket betegként regisztrálhatnak. Ezeket a 
szabályokat jogosultsági kritériumnak hίvják. A következő központok jogosultsági 
kritériumát az alábbi listán soroltuk fel:  
 
Ezek a rendelők a szolgáltatásait meghatározott háttérrel rendelkező 
betegek számára szabták kulturálisan megfelelő szolgáltatást biztosίtva 
 
Anishnawbe egészségügyi központ 
www.aht.ca Jogosultság:Azok számára 
akik őshonos lakosként azonosίtják 
magukat. Nincs vonzáskörzet. OHIP 
kártya nem szükséges. 
• Központi iroda (Queen and 

Sherbourne) 225 Queen Street East  
Tel: 416-360-0486 

• Gerrard iroda: (Jarvis & Gerrard) 179 
Gerrard St. E. Tel: 416-920-2605 

• Vaughan rendelő: 22 Vaughan Rd Tel: 
416-657-0379 

Women’s Health in Women’s Hands 
www.whiwh.com  
 
Jogosultság: Csak Karib-szigeti nők, 
Latin-amerikai, afrikai, Dél-ázsiai és 
őshonos lakosok leszármazottai. OHIP 
nem szükséges. Nincs vonzáskörzet. 
 
• Women’s Health in Women’s Hands: 

(Yonge & Carlton) 2 Carlton Street, 
Suite 500 Tel: 416-593-7655 Ext. 7 

 
A következő rendelők szolgáltatásai egy meghatározott környéken belül élő 
személyekre korlátozodnak, ezt vonzáskörzetnek hίvnak.   
 
Inner City családi egészségügyi 
központ  
www.innercityfht.ca 
 
Jogosultság: A Seaton ház jelenlegi vagy 
korábbi lakosai ÉS azok, akik jelenleg 
hajléktalanok  vagy bizonytalan lakás 
helyzetben vannak ÉS nincs családi 
orvosuk.  
• Inner City Family Health Team (Queen 

& Church) 69 Queen Street East, 4th 
Floor, Tel: 416-368-5666 

 

Parkdale közösségi egészségügyi 
központ 
www.pchc.on.ca  
 
Jogosultág: Bloor-tól délre, Lakeshore-tól 
északra, Parkside-tól keletre és 
Dovercourt-tól nyugatra, hacsak nem 
hajlktalan. OHIP kártya nem szükséges. 
 
• Parkdale CHC (Queen and Dufferin) 
1229 Queen Street West, Tel: 416-537-
2455 
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Sherbourne egészségügyi központ 
www.sherbourne.on.ca  
 
Jogosultság: Újonnan érkezetteket ellátó 
csapat: Yonge Street és a Don River között, 
Bloor Street és Ontario tó között. LGBT 
családi egészségügyi csapat: Toronto 
városa. A város (beleértve a hajléktalanokat). 
Családi egészségügyi csapat: Toronto 
városa. OHIP kártya nem szükséges. 
 
• Sherbourne Health Centre (Sherbourne 

and Carlton) 333 Sherbourne Street, Tel: 
416-324-4180 

 
Edge West 
www.edgewest.ca 
 
Jogosultság: Bathurst és Islington között; 
Eglinton-tól Bloor-ig, beleértve Mount Denis-t. 
13-29 év közötti fiatalokat látnak el, OHIP 
kártya nem szükséges. 
• Edge West 1900 Davenport Road, Tel: 

416-652-4363 
 
Regent Park közösségi egészségyügyi 
központ 
www.regentparkchc.org 
 
Jgosultság:  
OHIP kártyával rendelkezők számára: 
Gerrard-tól délre, King-től északra, Don 
River-től nyugatra, Sherbourne-tól keletre.  
OHIP kártyával nem rendelkezők számára: 
Bloor-tól délre, Lake Ontario-tól északra, Don 
River-tól nyugatra, Yonge Street-től keletre. 
OHIP kártya nem szükséges. 
 
• Regent Park CHC (Dundas and 

Parliament) 465 Dundas Street East, Tel: 
416-364-2261 

South Riverdale közösségi egészségügyi 
központ 
www.srchc.com 
 
Jogosultság: Don River-től keletre, 
Lakeshore-tól északra, Coxwell-től nyugatra, 
O’Connor-tól délre. OHIP kártya nem 
szükséges. 
 
• South Riverdale CHC (Queen and 

Broadview) 955 Queen Street East, Tel: 
416-461-2494 

 
Flemingdon közösségi egészségügyi 
központ  
www.fhc-chc.com  
 
Jogosultság: Laird Drive-tól keletre, 
Lawrence Avenue-tól délre, Victoria Park-tól 
nyugatra és O’Connor Drive-tól északra. 
OHIP kártya nem szükséges.   
 
• Flemingdon CHC (Don Mills & Eglinton)  
10 Gateway Boulevard, Tel: 416-429-4991  
• Fairview Community Health  
5 Fairview Mall Dr., Suite 359 Tel: 416-640-
5298  
 
Davenport Perth közösségi egészségügyi 
központ 
www.dpnchc.com/  
 
Jogosultság: Bathurst-től nyugatra vasúti 
sίnektől keletre, Rogers Rd.-tól délre, Bloor 
Street-től északra. OHIP kártya nem 
szükséges.  
 
• Davenport Perth CHC (Lansdowne & 
Davenport) 1900 Davenport Road, Tel: 416-
658-6812  
 
 

Amennyiben nem talál közösségi egészségügyi központot az otthonához közel, hίvhatja a 416-
236-2539-es telefonszámot, ahol segίtenek találni egyet a környékén, vagy a teljes listát itt 
tekintheti meg: http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/chc/locations.aspx 
 
Néhány egészségügyi központ tud hivatalos tolmácst biztosίtani, amennyiben az angol nyelv 
helyett más nyelven beszél. Amikor időpontot kér, próbáljon érdeklődni, hogy tolmácsolást  
tudnak e biztosίtani az adott központban.  
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B. KÖZÖSSÉGI CSALÁDI EGÉSZSÉGÜGYI CSAPAT  
 
Ezek olyan egészségügyi központok ahol igénybe veheti a családi orvos, és más 
egészségügyi szakember szolgáltatásait. Ezek a csapatok hozzájárultak a 
biztosίtással nem rendelkezők ellátásához, habár gyakorlatban erre nem sokszor 
van igény. Amennyiben egy ilyen csapat szolgáltatásait szeretne igénybe venni 
és az ellátást megtagadják, kérem jelentse ezt a ohipforall@gmail.com. 
Amennyiben nem találja az otthonához közeli csapatot, a teljes listát a következő 
honlapon találja https://www.aohc.org/community-family-health-teams 
 
Bluewater családi egészségügyi csapat 
6 Goshen Line 
Zurich, ON N0M 2T0 
Tel: 519-236-4314/1-855-236-4314 
Fax: 1-877-658-2141 
Honlap: www.bluewaterhealthteam.ca 
 
Delhi családi egészségügyi csapat 
105 Main Street 
Delhi, ON N4B 2L8 
Tel: 519-582-2323 Fax: 519-582-1513 
Honlap: www.dchc.ca  
 
East Wellington családi egészségügyi 
csapat 
Erin rendelő: 6 Thompson Crescent, Unit 1, 
Erin, ON, Tel: 519-833-9396 
Rockwood rendelő: 175 Alma Street, 
Rockwood, ON, Tel: 519-856-4611 
Honlap: www.ewfht.ca  
 
Windsor családi egészségügyi csapat 
2475 McDougall Street, Unit 245 
Windsor, ON N8X 3N9 
Tel: 519-250-5656 Fax: 519-250-5864 
Honlap: www.windsorfht.ca 
 
Don Mills családi egészségügyi csapat 20 
Wynford Drive, Suite 200 
Don Mills, ON M3C 1J4 
Tel: 416-444-6161 
Honlap: www.donmillshealth.com  
 

Sauble családi egészségügyi csapat 
672 Main Street 
Sauble Beach, ON N0H 2G0 
Tel: 519-422-1321 
Fax: 519-422-3568 
Honlap: www.saublefht.ca  
 

Leeds & Grenville közösségi családi 
egészségügyi csapat 
Brockville iroda: 2235 Parkdale Avenue, 
Brockville, ON, Tel: 613-342-4076 
Gananoque iroda: 338 Herbert Street, 
Gananoque, ON, Tel: 613-382-7383 
Honlap: www.lgcfht.ca 
 

Équipe de santé familiale communautaire 
de l’est d’Ottawa 
Eastern Ottawa FHT: 1811 St-Joseph Blvd, 
Tel: 613-590-0533 
Overbrook-Forbes FHT: 225 Donald Street, 
Suite #120, Tel: 613-745-2228 
Honlap: www.esfestottawa.ca  
 
Kawartha North családi egészségügyi 
csapat 
Bobcaygeon rendelő: 100 East St. South, 
Bobcaygeon, ON, Tel: 705-738-5575 
Fenelon Falls rendelő: 50 Colborne St. East, 
Box 129, Fenelon Falls, ON Tel: 705-887-
3636 Honlap: www.knfht.ca 
 

North Hastings családi egészségügyi 
csapat 
1P Manor Lane, Box 418 
Bancroft, ON K0L 1C0 
Tel: 613-332-5692 Fax: 613-332-5749 
Honlap: www.northhastingsfht.ca 
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ORVOSI RENDELŐK A BIZTOSÍTÁSSAL NEM RENDELKEZŐK 
SZÁMÁRA 
 

Nem szükséges ezeknél a rendelőknél, hogy a betegük legyen ezt megelőzően. 
Ezek a rendelők a tőlük telhető legtöbbet megteszik annak érdekében, hogy a 
szükséges vizsgálatokhoz hozzáférjen. 
 
Canadian Centre for Immigrant and Refugee Health 
http://healthequity.ca/  
 
Mi: Időpont nélküli rendelő ahol azokat a személyeket fogadják, akinek nincs 
egészségügyi biztosίtása, érkezési sorrendben fogadják a betegeket. Nem sürgősségi 
jellegű gyermekrendelő havonta egyszer.  
Mikor: A rendelő csak kedd és csütörtök este fogad betegeket, 17:00-20:00 között 
Hol: 4158 Sheppard Ave East, Scarborough, ON. 647-267-2176. 
 
Muslim Welfare Centre 
http://www.muslimwelfarecentre.com/causes/free-clinic/  
 
Mi: Ingyenes egészségügyi rendelő azok számára akik nem rendelkeznek OHIP 
kártyával, mint például a menekültek, tanulók, látogatók és új bevándorlók, akik az 
OHIP kártyára várnak.  
Mikor: Csak időponttal.  
Hol: Két rendelő: 1) 780 Burnhamthorpe Road West, Unit 4, Miss. ON. 905-306-8371 2) 
100 McLevin Avenue, Unit 2A, Scarborough, ON, 416-291-1027 
 
West End Non-Insured Walk-in Clinic 
 
Mi: Időpont nélküli rendelő státusszal nem rendelkezők számára vagy akik a 3 hónapos 
OHIP várakozási periódus alá esnek és nincs alapellátást biztosίtó szolgálatójuk (orvos 
vagy diplomás ápoló). OHIP kártyával, IFHP, magánbiztosίtással rendelkezőket, 
látogatók vagy diákok nem fogadnak.  
Mikor: Hétfőn & kedden 16:00-tól 19:30-ig (utolsó beteg 19:15)  
Hol: AccessPoint on Jane, 761 Jane Street (at Woolner), 2nd Floor. 416-760-2810 
 
FCJ Refugee Centre Primary Care Clinic 
 
Mi: Mindazok számára akik biztosίtással nem rendelkeznek, beleértve azokat is, akik a 
3 hónapos várakozási periódus alá esnek, tanulók és látogatók. 
Mikor: péntekenként 13:00-től 17:00-ig, szombatonként 10:00-tól 13:00-ig. Csak 
időponttal. 
Hol: 208 Oakwood Ave. Tel: 416-469-9754 
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EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS EGYÉB 
LEHETŐSÉGEI:  
 
•  Diplomás ápolók által vezetett rendelők:  

Az OHIP kártyával nem rendelkező személyek is jogosultak egészségügyi 
alapellátásra a diplomás ápolók által vezett rendelőkben. Ezek a rendelők 
átfogó alapellátást, egészségvédelmet, krónikus betegségek kezelését, a 
mentális betegségekkel rendelkezőknek segίtséget és integrált ellátást 
biztosίtanak. Különféle rendelők található tartományszerte. Látogassa 
meg a következő honlapot, hogy az otthonához közeli rendelőt megtalálja: 
https://www.aohc.org/nurse-practitioner-led-clinics  
 

•  Egészségügyi központok az őshonos lakosok részére:  
Amennyiben őshonos lakosnak vallja magát (a származási országától 
függetlenül), jogában áll az alapellátást igénybe venni. Nincs OHIP 
kártyára szüksége Ontarióban az őshonos lakosok részére fenálló 
egészségügyi központokban. Ezekben a központokban a laboratóriumi 
tesztek, az időpontok a specialistához vagy a kórházi látogatások nem 
biztos, hogy fedezettek. Kérjen több információt az alapellátást biztosίtó 
szolgátatójánál tett látogatás során. Az őshonos lakosok egészségügyi 
központjainak teljes listáját a következő honlapon találja: 
https://www.aohc.org/aboriginal-health-access-centres  
 

• Telehealth Ontario:  
A Telehealth Ontario egy olyan ingyenes, bizalmas telefonos szolgáltatás, 
amelyen egy nővértől kérhet egészségügyi tanácsot vagy általános információt. 
A hίváshoz nincs szükség egészségügyi biztosίtási számra és nem kell a 
személyes információt megadni, amennyiben nem akar. A hét 7 napján 24 
órában elérhető, és számos nyelven kίnálnak tolmácsolást.  
Telehealth Ontario: 1-866-797-0000. 
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/telehealth/   
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2.  SZEXUÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ 
VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

  
Az elsődleges egészségügyi ellátás szexuális egészségügyi ellátást is biztosίthat. 
Vannak olyan orvosi rendelők amelyek kifejezetten szexuális egészségügyi ellátást  
kίnálnak. Nem kell beutaló vagy OHIP kártya a Toronto Public Health szexuális 
egészségügyi rendelőjébe. Az emigrációs státuszától függetlenül, a Toronto Public 
Health szexuális egészségügyi rendelőjébe a következőkért látogathat el: 
 
-fogamzásgátlással kapcsolatos 
tanácsadásért 
-olcsó vagy ingyenes fogamzásgátlásért 
-ingyenes gumióvszerért 
-sürgősségi fogamzásgátlásért 
-STD szűrés és ingyenes kezelésért 

-HIV szűrésre 
-terhes tesztre, tanácsadásra és 
beutalóért 
-szexualitás és társkapcsolat 
tanácsadásra

Fogamzásgátlás és szexuális 
egészségügyi központ 
960 Lawrence Avenue W, Suite 403 Toronto, 
ON M6A 3B5 Tel: 416-789-4541 
Rendelési órák, csak időponttal: 
Hétfő: 14:00-17:00; kedd: 16:00-19:00; 
szerda: 12:00-17:00; csüt: 17:00-20:00; 
péntek: 12:30-16:30 
• Anonim HIV szűrés (beleértve HIV 

gyorsteszt) 
 

Szexuális egészségügyi rendelő — Black 
Creek közösségi egészségügyi központ 
(Sheridan Mall rendelő) 
North York Sheridan Mall, Unit 5 
2202 Jane Street, Toronto, ON M3M 1A4 
Tel: 416-249-8000 
Hίvja vagy időpont nélkül: kedd: 15:30-19:00; 
csüt: 15:00-18:00  
 

Szexuális egészégügyi központ — Black 
Creek közöségi egészségügyi központ 
(Yorkgate Mall rendelő) 
1 York Gate Boulevard, Suite 202 
Toronto, ON M3N 3A1 
Tel: 416-246-2388 
Hίvja vagy időpont nélkül: hétfő:14:00-17:00; 
szerda: 14:00-17:30 
Új betegek 17:00 óra előtt érkezzenek 

Crossways rendelő 
2340 Dundas Street W 
Toronto, ON M6P 4A9 
Tel: 416-392-0999 
Időpont nélkül: hétfő: 9:30-12,14:00-18:30; 
kedd: 13:00-17:30; szerda: 9:30-11:30, 
13:00-15:30; csüt: 12:00-16:00; péntek: 9:30-
12 
• HIV gyorsteszt rendelkezésre áll 
 
Gate szexuális egészségügyi rendelő 
Flemingdon Health Centre 
10 Gateway Boulevard 
Toronto, ON M3C 3A1 
Tel: 416-429-4991 
Időpont nélkül: hétfő, csüt: 15:00-17:00 
Megjegyzés: Új betegek 16:30 előtt 
érkezzenek 
 
Hassle Free rendelő 
66 Gerrard Street E, 2nd Floor 
Toronto, ON M5B 1G3 
Tel: 416-922-0566 
Férfiak/Trans (időpont nélkül): hétfő, szerda: 
16:00-20:00; kedd, csüt: 10:00-15:00, péntek: 
16:00-19:00; szombat: 10-14:00. Nők/Trans 
(időpont nélkül): hétfő, szerda, péntek: 10:00 
órától amig betelik; kedd, csüt: 16:00 amig 
betelik. Anonim HIV szűrés időponttal. 
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Immigrant Women’s Health Centre 
489 College Street, Unit 200 
Toronto, ON M6G 1A5 
Tel: 416-323-9986 
Időpont nélkül: hétfő & kedd: 9:30-17:00; 
szerda: 13:00-20:00; csüt: 10-15:00 
Please arrive at least 1 hour before end 
of clinic time. 
 
The Jane Street rendelő 
662 Jane Street 
Toronto, ON M6N 4A7 
Tel: 416-338-7272 
Időpont nélkül: kedd: 13:00-17:30; 
szerda: 14:00-18:30; csüt: 9:30-11:30 
• HIV gyorsteszt rendelkezésre áll 
 
Szexuális egészségügyi rendelő— 
Rexdale közösségi egészségügyi 
központ 
8 Taber Road 
Etobicoke, ON M9W 3A4 
Tel: 416-744-0066 
Csak időponttal: 
Szerda: 13:30-17:30 
*Anonim HIV szűrés 
 
Szexuális egészségügyi rendelő — 
Rexdale Youth Resource Centre 
1530 Albion Road 
Toronto, ON M9V 1B4 
Tel: 416-741-8714 
Csak időponttal: Csüt: 14:45-17:30 
Anonim HIV szűrés (HIV gyorsteszt 
beleértve) *28 év vagy az alatti 
 

Scarborough szexuális egészségügyi 
rendelő— Scarborough Civic Centre 
160 Borough Drive 
Scarborough, ON M1P 4N8 
Tel: 416-338-7438 
Időpont nélkül: hétfő: 9:30-12:00, 14:00-
18:30; kedd: 13:00-15:30; szerda: 9:30-
12:00, 14:00-18:30; csüt: 9:30-11:30, 
13:00-15:30; pénteki: 9:30-12:00 
*HIV gyorsteszt rendelkezésre áll 
 
Speciális kezelési rendelő 
76 Grenville St, 3rd Floor 
Toronto, ON M5S 1B2 
Tel: 416-351-3800,  2207 mellék 
 416-351-3800, 2208-as melléket hίvja 
kedden és csütörtökön is 9:00-11:00 
között aznap esti időpontért 16:00-19:00 
között.  
 
Szexuális egészségügyi rendelő — 
Taibu közösségi egészségügyi 
központ 
27 Tapscott Road, Unit 1 
Toronto, ON M1B 4Y7 
Tel: 416-644-3536 
Csak időponttal: 
Kedd: 14:30-18:30 
 
Talk Shop szexuális egészségügyi 
rendelő 
5110 Yonge Street 
Toronto, ON M2N 5E7 
Tel: 416-338-7000 
Időpont nélkül: hétfő, kedd: 14:00-18:30  
szerda: 9:30-11:30, 13:00-15:30 
*HIV gyorsteszt rendelkezésre áll

 
Az AIDS és a szexuális egészségügyi információs vonalat is hίvhatja ingyen: 1-800-
668-2437. Ez az egész tartományra kiterjedő ingyenes anonim szolgáltatás, amely 
szakemberekkel, több tudományágat átfogó, multikulturális tanácsadókkal ellátott és 
akik különböző nyelven kίnálnak segίtséget. 
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3.  TERHESSÉG ALATTI ÉS UTÁN 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ 
HOZZÁFÉRÉS( SZÜLÉS ELŐTTI ÉS UTÁNI GONDOZÁSKÉNT IS 
ISMERT)  

 
A bába által nyújtott ellátás minden Ontarióban élő nő számára ingyenes.  
Mindaddig, amίg Ontarió lakosa nem számίt, hogy mi az emigrációs státusza. Látogassa meg a 
honlapot annak érdekében, hogy bábát találjon a közelében 
 http://www.aommembersonly.ca/find_a_midwife/Search.aspx 
 
* A biztosίtással nem rendelkező betegek a bábák mellett a közössségi egészségügyi 

központokban is kaphatnak a terhességük alatt ellátást. Lásd fent az alapellátást. 
 
* Egészséges, normális terhesség alatt a bábák is nyújhatnak ellátást a terhes nők részére, és 

a szükséges vizsgálatokra a bábák is beutalhatják – de a vizsgálatokért a terhes nőknek 
lehet, hogy fizetniük kell. 

 
* Ontarióban a bábák a kórházi vagy az otthoni szülés lehetőségét is felkίnálják az ügyfelek 

számára – amennyiben a kórházban szüli a meg a babáját, a kórházi dίj megtérίtését kérni 
fogják Öntől. A biztosίtással nem rendelkező betegek számára felszámolt dίjak a városban 
található kórházonként változnak. Hίvja fel a kórházakat és érdeklődjön melyik a legolcsóbb. 

 
* A kutatások azt mutatják, hogy a bába által levezetett otthoni szülés egy nagyon biztonságos 

választási lehetőség, alacsony kockázatú terhességek alatt (egészségügyi problémával nem 
rendelkező nőknek, vagy ha nincs a terhességgel kapcsolatos aggály). A bába által levezetett 
otthoni szülés nem kerül pénzbe. A bába által levezetett otthoni szülés utána a babák és a 
nők ugyanolyan egészségesek mintha a kórházban szült volna, amennyiben a terhesség 
normális lefolyású volt. 

 
* Amikor vajúdik vagy sürgős orvosi ellátásra van szüksége, a kórház vagy az orvos akkor sem 

tagadhatja meg az ellátást, ha nincs semmi pénze. A kórház és az orvos ki fogja számlázni a 
beteg számára nyújtott elllátás költségét, de akkor is biztosίtani fogják azt az ellátást, amelyre 
sürgős helyzetben szüksége van. 

 
* Mint azt a fentiekben emlίtettük, a kórház behajtó céghez fordulhat a kórházban töltött idő 

alatt felszámolt költségnek a behajtása céljából.  Amennyiben a behajtó céghez fordulnak, az 
kihathat a hitelminősίtésére és a hitelképességét a jövőben befolyásolhatja. 

 
* A legtöbb kórház lehetővé teszi hogy kisebb részletekben fizessen (akár 50 dollár havonta) 

ahelyett, hogy behajtó céghez fordulnának – néha jobb, ha megpróbál megegyezni a kórház 
pénzügyi osztályával ahelyett, hogy megvárja hogy a behajtó céghez forduljanak. 

 
* A végén sok kórház nem fogja a teljes összeget kifizetettni, ha látják, hogy legalább egy 

részét ki tudja fizetni (pl. a dίj felét). Az orvosok nem valószίnű, hogy a behajtó céghez fognak 
fordulni a dίj behajtásának érdekében. 
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*  A biztosίtással nem rendelkező anyák kanadai születésű gyermekinek teljes hozzáférése van 
az OHIP-hoz és jogosultak az egészségbiztosίtási kártyára. 

 
* Még ha a baba beteg is és kórházban kell maradnia, lehet hogy Önnek nem kell a kórházban 

maradnia, amennyiben egészséges – ezzel is megspórolja a kórházi költséget. 
 
* Sok kórhában van olyan “hálószoba”, ahol a szülők egy – két napig  maradhatnak, ha a baba 

a csecsemőszobában van. Ezek a “hálószobák” nem azt jelentik, hogy Ön beteg, de ott 
tartózkodhat, hogy segίtsen a baba ellátásában (pl. szoptatás). Amennyiben a 
“hálószobákban” tartózkodik, azért nem kell fizetnie. Ha a “hálószobák” ingyenesek, akkor 
csak egy vagy két napig maradhat. Ha a bábának a kórházban kell maradnia, lehet hogy Ön 
nem tud bemaradni. 

 
KYR a biztosίtással nem rendelkező terhes nők számára: Manavi Handa jóvoltából, regisztrált 
bába, egyetemi adjunktus a Ryerson University-n 
 
Szülés előtti és szülés utáni szolgáltatások 
Közegészségügyi nővérek és/vagy regisztrált diétás nővérek kίnálnak: 
-Oktatást és segίtséget a terhesség alatt, szülés előtt és után 
-Telefonos felmérést és tanácsadást 
-Otthoni látogatást 
-Egészséges babákért, egészséges gyermekekért programot 
-Szülés előtti programokat 
-Segίtséget a szoptatással 
-Információt és beutalót a megfelelő közösségi szolgáltatásokhoz 
 
A betegek maguk is feliratkozhatnak  
Toronto Public Health, 416-338-7600 
Hétfőtől péntekig, 8:30 - 16:30  
 
Egészséges babákért, egészséges gyerekekért  
Ingyenes otthoni látogatási programot kίnál amely önkéntes és nem igényel OHIP kártyát a 
szolgálatás igénybe vételéhez.  
 
Ezekre a szolgáltatásokra lehet, hogy jogosult amennyiben, 
-Torontoban él; 
-napközben van ideje az otthoni látogatásokra és; 
-terhes, vagy mostanában született babája vagy 0-3 év közötti gyermeket nevel.  
 
Legalább egy vagy több feltételnek is megfelel az alábbiak közül: 
-Újonnan érkezett Kanadába, 3 évnél rövidebb ideje él itt, és az első babáját szüli Kanadában 
-Aggályai vagy kérdései vannak a gyermeke növekedésével, fejlődésével vagy viselkedésével 
kapcsolatosan. 
-Egyedül érzi magát, nincsenek barátai vagy családtagjai, vagy kevés akik segίteni tud. 
-Fizikai és/vagy mentális betegségben szenved vagy szenvedett a múltban.  
-Első alkalommal szülő vagy már tapasztalt szülő, és kérdései vannak a gyermekneveléssel és 
a gyermekkel való egészséges kapcsolat kiépίtésére vonatkozóan. 
-Kihίvásokkal teli élethelyzettel szembesül (pl. hajléktalanság,családon belüli erőszak, nincs 
OHIP kártyája) 
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4. EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS  

 
A város ezeknek a szolgáltatásoknak a költségét fedezi. OHIP kártya nélkül, az 
emigrációs státuszától függetlenül is igénybe veheti ezeket a szolgátatásokat.  
 
TBC megelőző és ellenőrző program 
A TBC megelőzésről, tesztről, kezelésről és a torontoi TB rendelőhöz beutalóról az 
egészségügyi szolgáltatójával beszéljen (beleértve a költségek fedezetéről azok 
számára akik egészségügyi biztosίtással nem rendelkeznek). 
 
Fogorvosi ellátások 
Azon 18 év alatti gyermekek és 65 év felettiek számára, akik Toronto városában élnek,  
nincs magán fogorvosi biztosίtásuk, és nem tudják megfizetni a magán fogorvost, a 
TPH fogorvosi rendelőjét ingyenesen is igénybe vehetik. 
A Toronto Public Health ingyenes fogorvosi rendelőjének a listáját itt találja: 
http://www.toronto.ca/health/dental/locations.htm  
Amennyiben a fenti kritériumnak nem felel meg, olcsó fogorvosi ellátást itt vehet 
igénybe:  
http://www.toronto.ca/health/dental/ds_low_cost.htm  
 
Ártalomcsökkentő programok  
A kábίtószer-fogyasztók részére a tűcsere programot a “The Works” kίnálja. A 
szolgáltatások a fecskendők és más biztonságos kábίtószer-fogyasztáshoz szükséges 
felszerelést, gumióvszer elosztását, oktatást, tanácsadást, laboratóriumi tesztet, és 
védőoltást foglal magába. The Works alacsony küszöbértékű metadon rendelőt is kίnál 
az ópiumtartalmú kábίtószer-fogyaszók számára: 416-392-0520, vagy ha a telefonszám 
foglalt, akkor hίvja a 416-392-0521. 
 
Védőoltással való ellátás 
Oltóanyaggal kapcsolatos információért vagy a gyermek beoltásának a bejelentésével a 
nyilvánosság a 416-392-1250 számot hίvja 
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5.  EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ 
HOZZÁFÉRÉS 

 
 

• Amennyiben kritikus állapotban van… 
a sürgősségi orvosi ellátást nem tagadhatják meg az alapján, hogy fel tud – e mutatni 
egészségügyi kártyát. Habár valószίnűleg egy számlát fog kapni azt követően. A 
biztosίtással nem rendelkezők számára a dίjszabás különböző kórházonként változik. 

 
• Amennyiben a sürgősségi osztályra kerül… 

sok kórház előre elkér készpénzben egy létesίtményi/regisztrációs dίjat. Vannak olyan 
kórházak amelyekről köztudott, hogy ezt nem teszik, mint például a St. Michael’s 
Hospital Toronto-ban. Habár a kórház számlát fog kiküldeni. A biztosίtással nem 
rendelkezők számára a dίjszabás különböző kórházonként változik. 

 
• Amennyiben bekerült a kórházba… 

valószίnű egy számlát fog kapni vagy amikor kiengedik a kórházból vagy postán, és 
ha azt nem fizeti ki, a kórház egy behajtó céghez fordulhat, amely a hitelminősίtésére 
kihathat. Sok kórháznak van méltányossági irodája. Kérjen lehetőséget arra, hogy 
beszélhessen velük, hogy segίtsenek megegyezni részletfizetésben a kórház 
pénzügyi osztályával. Kérje, hogy mint orvosi biztosίtással nem rendelkező “Ontario 
lakosra” állίtsák ki a számlát, egészségügyi biztosίtással nem rendelkező utas helyett. 
A kórházak erre nem kötelesek, de ha megkéri őket, lehet, hogy eleget tesznek a 
kérésének. Amennyiben egy közösségi egészségügyi központ betege, lépjen velük 
kapcsolatba, hogy segίtsenek Önnek eligazodni az anyagi helyzetével. 

 
• Mialatt a kórházban van… 

Kérjen telefonos tolmácsot, amennyiben más nyelven szeretne beszélni, habár nem 
minden egészségügyi szolgáltató tudja, hogy hogyan lehet ehhez a szolgáltatáshoz 
hozzáférni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korlátozott felelősségi nyilatkozat: Ezt az útmutatót eredetileg a Health4All fejlesztett 
ki és kezelte. Amennyiben bármily333en kérdése vagy aggálya van, kérem lépjen 
kapcsolatba ohipforall@gmail.com.  


