
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: 
Ανεύρεση φροντίδας κατ’ οίκον 

 

Για πολλούς ανθρώπους έρχεται µια στιγµή που χρειάζονται βοήθεια για να συνεχίσουν να διαµένουν στο δικό 
τους σπίτι. Τι πρέπει να κάνετε αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο χρειάζεται φροντίδα κατ’ οίκον; Αυτό το 
φυλλάδιο δεδοµένων είναι µια καλή αρχή για να ξεκινήσετε. Θα βρείτε εδώ πληροφορίες σχετικά µε τις 
υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον που µπορείτε να λάβετε στο Οντάριο. Οργανώσαµε τις πληροφορίες σε αυτές 
τις σελίδες σε δύο ενότητες: 

• Πώς λειτουργεί η φροντίδα κατ’ οίκον 
• Πώς να κανονίσετε για τις υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον 

 
Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο δεδοµένων online σε διάφορες γλώσσες στη διεύθυνση 
ontario.ca/healthcarebasics.  Κάντε κλικ στο κουµπί “Information in Other Languages” (Πληροφορίες σε άλλες 
γλώσσες). Η έκδοση online θα σας δώσει επίσης διάφορους συνδέσµους για πληροφορίες σχετικά µε την 
ανεύρεση ιατρικής περίθαλψης στο Οντάριο. 

Πώς λειτουργεί η φροντίδα κατ’ οίκον 
1. Τι είναι η φροντίδα κατ’ οίκον; 

Οι υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρήσουν την υγεία και την ανεξαρτησία τους 
στο σπίτι τους. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες χρηµατοδοτούνται από την κυβέρνηση του Οντάριο. 
 
2. Τι είδους υπηρεσίες µπορώ να λάβω µέσω της φροντίδας κατ’ οίκον; 

Αυτός ο κατάλογος συνοψίζει τέσσερις κύριους τύπους υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον: 

Υπηρεσίες επισκέψεων από επαγγελµατίες υγείας  

Αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να σας βοηθήσουν µετά την παραµονή σας σε νοσοκοµείο ή αν χρειάζεστε βοήθεια 
λόγω της ασθένειας ή του τραυµατισµού σας. 

Ποιος µπορεί να βοηθήσει: Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, το τοπικό σας Community Care Access Centre 
(CCAC) (Κέντρο Πρόσβασης στην Κοινοτική Φροντίδα – ΚΠΚΦ) µπορεί να φροντίσει ώστε να λαβαίνετε φροντίδα 
από νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, επαγγελµατίες θεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές γλώσσας 
και οµιλίας και διαιτολόγους. 

Πώς µπορούν να σας βοηθήσουν:  

• αξιολογούν τις ανάγκες σας 
• προβλέπουν και σας παρέχουν φροντίδα, ή  
• σας µαθαίνουν να φροντίζετε τον εαυτό σας 
 

Μπορεί επίσης να λάβετε προµήθειες και εξοπλισµό που χρειάζεστε. 
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Προσωπική Φροντίδα και Υποστήριξη   

Αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να σας βοηθήσουν σε πολλές καθηµερινές σας δραστηριότητες. 
 

Ποιος µπορεί να βοηθήσει: Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, το τοπικό σας Community Care Access Centre 
(CCAC) (Κέντρο Πρόσβασης στην Κοινοτική Φροντίδα – ΚΠΚΦ) µπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε κάποιον που 
θα σας υποστηρίξει. Αυτά τα άτοµα αποκαλούνται συχνά προσωπικοί λειτουργοί υποστήριξης, βοηθοί 
υγειονοµικής περίθαλψης, προσωπικοί λειτουργοί φροντίδας ή φροντιστές. 
 
Πώς µπορούν να σας βοηθήσουν: 

• Μπορούν να σας βοηθήσουν µε την προσωπική φροντίδα υγιεινής, όπως το πλύσιµο και το µπάνιο, τη 
φροντίδα του στόµατος, τη φροντίδα των µαλλιών, την προληπτική φροντίδα του δέρµατος, την τακτική 
φροντίδα χεριών και ποδιών. 

• Μπορούν να σας βοηθήσουν µε τη µεταφορά ή την τοποθέτησή σας σε καρέκλα, αυτοκίνητο ή στο 
κρεβάτι  

• Μπορούν να σας βοηθήσουν µε το ντύσιµο και το γδύσιµο 
• Μπορούν να σας βοηθήσουν µε το φαγητό 
• Μπορούν να σας βοηθήσουν µε την τουαλέτα σας 
• Μπορούν να σας συνοδεύουν στα ραντεβού σας 

 
Νοικοκυριό    

Οι υπηρεσίες νοικοκυριού σας βοηθούν στις καθηµερινές δραστηριότητες του σπιτιού.  

 

Ποιος µπορεί να βοηθήσει: Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, το τοπικό σας Community Care Access Centre 
(CCAC) (Κέντρο Πρόσβασης στην Κοινοτική Φροντίδα – ΚΠΚΦ) µπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε κάποιον ή µια 
εταιρεία που θα σας παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. 

Πώς µπορούν να σας βοηθήσουν: 

• µε τον προγραµµατισµό των µενού και την προετοιµασία του φαγητού 
• µε τα ψώνια 
• µε τις ελαφρές δουλειές καθαρισµού του σπιτιού και το πλύσιµο ρούχων 
• µε την πληρωµή των λογαριασµών ή τις τραπεζικές συναλλαγές 

 
Υπηρεσίες Υποστήριξης της Κοινότητας  

Αυτές οι υπηρεσίες σας επιτρέπουν να ζείτε µε ασφάλεια και ανεξαρτησία στο σπίτι σας. 

Ποιος µπορεί να βοηθήσει: µπορείτε να βρείτε αυτές τις υπηρεσίες µέσω µη κερδοσκοπικών ή ιδιωτικών 
εταιρειών. 

Πώς µπορούν να σας βοηθήσουν: 

• µετακίνηση 
• φαγητά 
• βοήθεια στη χορήγηση φροντίδας 
• βοήθεια στο σπίτι 
• προγράµµατα ηµέρας 
• κοινωνικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
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3. Ποιος πληρώνει για αυτές τις υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον; 

Οι υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον χρηµατοδοτούνται µε διάφορους τρόπους: 
από την κυβέρνηση (του Οντάριο ή και τις δηµοτικές κυβερνήσεις)  

• από προσφορές σε εθελοντικούς οργανισµούς (οι οποίοι συχνά παρέχουν οι ίδιοι αυτούς τους τύπους 
των υπηρεσιών) 

• από την ιδιωτική σας ασφάλεια ή από προγράµµατα παροχών (όπως ιδιωτική ασφάλεια υγείας) 
• από εσάς (όπως όταν πληρώνετε εσείς οι ίδιοι για τις υπηρεσίες) 

Πολλά άτοµα που θέλουν να µένουν στο σπίτι τους θα προβλέψουν ένα µείγµα υπηρεσιών που 
χρηµατοδοτούνται µε διάφορους τρόπους. 
 

Πώς να κανονίσετε για τις υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον 
4. Πώς βρίσκω υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για µένα ή για τα δικά µου πρόσωπα; 

Το τοπικό σας Community Care Access Centre (CCAC) (Κέντρο Πρόσβασης στην Κοινοτική Φροντίδα – ΚΠΚΦ) 
θα σας βοηθήσει: 

• να αναγνωρίσετε τις ανάγκες σας φροντίδας 
• να εξερευνήσετε τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και την κατάστασή σας 
• να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά µε το ποιος µπορεί να σας παράσχει αυτές τις υπηρεσίες 
• να ρυθµίσετε τις υπηρεσίες που ζητάτε 

 
Κάνετε το πρώτο βήµα και βρείτε ένα CCAC κοντά  σας.    

5. Πώς να µάθω αν πληρώ τις προϋποθέσεις για χρηµατοδοτούµενη από την κυβέρνηση φροντίδα κατ’ 
οίκον; 

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το τοπικό σας Community Care Access Centre (CCAC) (Κέντρο Πρόσβασης 
στην Κοινοτική Φροντίδα – ΚΠΚΦ). Το κέντρο σας θα καθορίσει αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για 
χρηµατοδοτούµενη από την κυβέρνηση φροντίδα κατ’ οίκον.  

 
6. Πώς θα βρω βοήθεια αν δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για χρηµατοδότηση από την κυβέρνηση; 

Θα πρέπει να πληρώσετε για τις υπηρεσίες που χρειάζεστε. Μπορείτε να κάνετε αίτηση απευθείας στα άτοµα ή 
στην εταιρεία που επιλέξετε. Το τοπικό σας Community Care Access Centre (CCAC) (Κέντρο Πρόσβασης στην 
Κοινοτική Φροντίδα – ΚΠΚΦ) θα σας βοηθήσει να βρείτε τις υπηρεσίες.  
 
7. Έχω ορισµένες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος παροχής υγειονοµικής περίθαλψης 

στο Οντάριο. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω; 

Επικοινωνήστε µε το ServiceOntario, INFOline µεταξύ 8:30 πµ και 5:00 µµ. Το προσωπικό θα µπορεί να σας 
βοηθήσει στα αγγλικά, στα γαλλικά και σε άλλες 20 γλώσσες. Τηλεφωνήστε στο: 

• 1-866-532-3161 
• TTY 1-800-387-5559 
• Στο Τορόντο, TTY 416-327-4282. 

 
Περισσότερες πληροφορίες online στη διεύθυνση health.gov.on.ca. 
 


