Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Plano de Cuidados
Conforme a economia continua a mudar, muitas pessoas estão a encontrar pressões cada vez
maiores, o que deixa difícil cuidar de si mesmas e de seus entes queridos. Para ajudar a
resolver essas dificuldades, o governo está a investir mais nos cuidados e serviços que as
pessoas contam por toda a província, minimizando as pressões que as famílias estão
encontrando e dando a elas todas as oportunidades para cuidar de seus entes queridos e
prosperar.

Mais Cuidados Infantis,
Mais Escolha

Reduzir os Custos de
Medicamentos e
Tratamentos Dentários

Prover cuidados infantis
viáveis de qualidade para
famílias com crianças, de dois
anos e meio até serem
elegíveis no jardim de infância,
economizando, para uma
família com um filho, $17.000
em média, e incrementa as
economias que as famílias
realizam com o jardim de
infância de tempo integral.

Introduzir um novo programa
de Medicamentos e
Tratamentos Dentários
(Ontario Drug and Dental
Program), que reembolsa 80
por cento - até o máximo de
$400 por indivíduo, $600 por
casal e $700 por família de
quatro pessoas com dois
filhos, de receitas médicas e
tratamentos dentários
elegíveis, por ano, para quem
não tem benefícios de saúde
no trabalho ou que não estão
cobertos pelo OHIP+ ou
outros programas do governo.

Receitas Médicas
Grátis 65+
Prover medicamentos
receitados totalmente grátis
para todos com 65 anos ou
mais, garantindo assim que
nenhum idoso passe sem os
remédios de que precisa.
Através da eliminação do
dedutível anual e do copagamento no plano Ontario
Drug Benefit, o idoso no
Ontário poupa em geral $240
por ano.
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Como estamos a ajudar as famílias a obter os cuidados de que precisam,
quando precisam
O Ontário está a:
 Prover cuidados infantis de qualidade a preços mais reduzidos para famílias com
crianças, de dois anos e meio até serem elegíveis ao jardim de infância, o que
economiza, para uma família com uma criança, $17.000 em média, e incrementa as
economias que as famílias realizam com o jardim de infância de tempo integral.


Introduzir um novo programa de Medicações e Tratamentos Dentários, o Ontario Drug
and Dental Program, que reembolsa 80 por cento, até no máximo $400 por indivíduo,
$600 por casal e $700 para uma família de quatro com dois filhos, dos custos elegíveis
com receitas médicas e tratamentos dentários, cada ano. Este programa é para quem
não tem um plano de benefícios de saúde no trabalho, ou não está coberto pelo OHIP+
ou outros programas do governo.



Introduzir o novo Programa de Casas Saudáveis Para os Idosos. Este programa
reconhece os custos adicionais que os idosos mais velhos incorrem para morar em suas
casas, onde preferem estar. Oferece um benefício de até $750, anualmente, para lares
elegíveis, encabeçados por idosos com 75 anos ou mais, para ajudá-los a viver
independentemente e ajudar com os custos de manutenção de suas casas.



Prover melhor e mais rápido acesso a serviços de saúde mental e tóxico-dependência
para centenas de milhares de crianças, jovens e adultos adicionais por todo o Ontário,
trazendo o financiamento total para mais de $17 bilhões durante quatro anos.



Aumentar o número de horas de cuidados para cada pessoa, em estabelecimentos de
cuidados de longo prazo, até uma média de quatro horas.



Criar 30.000 novos leitos de cuidados de longo prazo, durante os próximos 10 anos -acrescentando 5.000 novos leitos até 2022 - para ajudar indivíduos que não podem mais
viver independentemente e possibilitar paz de espírito às pessoas que cuidam delas.
Esses novos leitos são acima dos 30.000 já existentes que estão a ser redesenvolvidos.



Melhorar os cuidados para 14.000 pessoas recém-diagnosticadas com demência,
independentemente de onde vivem.



Investir cerca de $19 bilhões, durante 10 anos, para construir e modernizar hospitais,
inclusive $2,4 bilhões para projetar e construir o novo Centro de Cuidados de Pacientes
do hospital SickKids e $1,8 bilhão para o projeto e construção do redesenvolvimento do
Campus Cívico do Hospital de Ottawa.



Reduzir o tempo de espera, resolvendo problemas de capacidade e tratando das
necessidades da crescente população do Ontário, com um número cada vez maior de
idosos através do investimento de $822 milhões nos hospitais do Ontário em 2018-19, o
maior investimento único do governo em hospitais em quase uma década.
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Construir uma sociedade equitativa através de um investimento de $1,8 bilhão para
fortalecer os serviços providos a cerca de 47.000 adultos com problemas de
desenvolvimento, com uma abordagem que possibilita escolhas informadas e
participação activa na comunidade.



Apoiar pessoas que recebem assistência social através do investimento adicional de
$2,3 bilhões, durante os próximos três anos, para aumentar tarifas, reduzir regras
complexas e agilizar o sistema para melhor apoiar os que dele necessitam.
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