خطـــة من أجل
الرعاية
والفرص
توفير رعاية صحية أسرع وأفضل
تواصل أونتاريو العمل من أجل تحسين وتغيير كافة جوانب منظومة الرعاية الصحية فيها من أجل تمكين السكان من الحصول على رعاية
ذات جودة عالية ،عندما يحتاجون إليها .تخصص هذة الميزانية استثمارات إضافية بقيمة  5مليارات دوالر على مدار ثالث سنوات مما

يساهم في توفير مزيد من الخدمات التي يمكن االستفادة منها بشكل أسرع .ستساعد هذه االستثمارات اإلضافية في تخفيف التوتر وتقصير
الزمن المرتبطين برعاية الناس ألحبائهم.

تخفيض تكاليف الدواء وعالج األسنان
دخال برنامج أونتاريو الجديد لألدوية وعالج

مستشفيات أقوى ،ورعاية أفضل
توفير فرص أفضل للحصول على الرعاية

االهتمام بالصحة العقلية
توفير خدمات أفضل وأسرع لمئات اآلآلف

األسنان ،والذي يسدد تعويضات بنسبة  %80من

الصحية الالزمة من خالل تقليل فترات االنتظار،

تكاليف الوصفات الطبية وعالجات األسنان

ومعالجة مشكالت الطاقة االستيعابية ،ومواجهة

من األطفال والشبان والبالغين في كافة انحاء

المؤهلة لالستفادة من البرنامج ،وهو ما يعادل

التحديات الناجمة عن تزايد أعمار السكان في

باألرقام  400دوال اًر لألفراد ،و 600دوال اًر لألزواج،

المقاطعة بشكل أفضل من خالل تخصيص 822

 17مليار دوالر على مدار أربعة أعوام.

و 700دوال اًر للعائلة المكونة من أربعة اشخاص
مع طفلين ،ممن ال تتوفر لهم تأمينات صحية

إضافية من مكان العمل ،أو ال تتوفر لهم تغطية
المحسن للتأمين الصحي
من برنامج أونتاريو
ّ
 ،OHIP+أو أي برنامج حكومي آخر.

مليون دوالر في عام .2019 – 2018

أونتاريو ،مما يزيد إجمالي االستثمارات إلى
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توفير مستشفيات أقوى ،ورعاية أفضل
تقوم أونتاريو بما يلي:



تخصيص نحو  19مليار دوالر على مدار عشرة سنوات لبناء وتحديث المستشفيات ،بما في ذلك  2.4مليار دوالر لتصميم وبناء
مركز رعاية المرضى في مستشفى األطفال المرضى ) ،(SickKidsواستثمارات بقيمة  1.8مليار دوالر في إعادة تصميم وبناء
مستشفى أوتاوا المدني.

توسيع الرعاية الصيدالنية من خالل برنامج أونتاريو للتأمين الصحي المحسن OHIP+
تقوم أونتاريو بما يلي:



توفير الوصفات الطبية مجاناً للبالغين من العمر  65أو أكثر ،لضمان توفر الدواء لكل ُمسن في المقاطعة من خالل برنامج أونتاريو للتأمين
الصحي المحسن  ،OHIP+وذلك عن طريق إلغاء خصومات الدفع السنوية ،والدفع التشاركي .يوفر ذلك في المتوسط على كل شخص

حوالي  240دوال اًر سنويا.



االستمرار في تقديم وصفات العالج المجانية لألطفال والشبان من خالل برنامج أونتاريو للتأمين الصحي المحسن ،OHIP+
حيث تم صرف نحو  3ماليين وصفة طبية مجانية منذ بداية تطبيقه في أول يناير .2018



تغطية الوصفات الدوائية لواحد من بين كل شخصين في المقاطعة تقريباً ،أي ما يعادل حوالي  6.4مليون نسمة ،وذلك من خالل
برنامج أونتاريو للتأمين الصحي المحسن  ،OHIP+والعمل على قيادة الحركة لتنفيذ برنامج الرعاية الصيدالنية للجميع ،مما يعني
توسيع الرعاية الطبية لتشمل صرف الوصفات الدوائية مجانا لجميع الكنديين.

االهتمام بالصحة العقلية
تقوم أونتاريو بما يلي:


توفير خدمات الصحة العقلية في كل مدرسة ثانوية في المقاطعة خالل السنتين المقبلتين من أجل التدخل المبكر وتعزيز الوقاية.



توفير المساعدة لحوالى  350,000شخص إضافي في كافة أنحاء المقاطعة ممن يعانون من االكتئاب والقلق ،من خالل زيادة
الفرص أمام األطفال والشبان لالستفادة من المعالجة النفسية المتوفرة بتمويل حكومي.



العمل على إضافة  2,275وحدة سكنية إضافية على مدار أربعة سنوات لمن يحتاجون إلى السكن في مساكن آمنة ،ومالئمة،
وميسورة التكلفة.



مركز إضافيا على األقل لتحسين الوصول إلى الخدمات ،وسد الفجوات الحرجة في الخدمات المقدمة للشبان من سن
ا
توفير 15
 25 – 12سنة وتحسين خدمات االنتقال إلى مرحلة البلوغ.



إنشاء صندوق خدمات لألولويات المحلية ليعمل على تعزير خدمات الصحة العقلية التي يستفيد منها اليافعون والشبان من
المثليين ،والمهمشين عرقيا ،والناطقين بالفرنسية ،والقادمين الجدد ،والمقيمين في المناطق الريقية.
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العمل من أجل مساعدة مقدمي الرعاية والعائالت
تقوم أونتاريو بما يلي:



تم تطبيق برنامج البيت الصحي للمسنين  .يدرك البرنامح تكاليف عيش المسنين في بيوتهم ،حيث يريدون اإلقامة .يقدم البرنامح إعانة قد
تصل إلى  750دوالراً سنويا ً للبيوت المستحقة وتعود لمسنين تجاوزت أعمارهم  75سنة لتمكينهم من العيش بصورة مستقلة وتعويضهم عن
تكاليف صيانة بيوتهم.



توفير فرص أكثر لتلقي خدمات الرعاية الصحية في المنزل وفي المجتمعات المحلية ،وهذا يشمل توفير  2.8مليون ساعة من
الدعم الشخصي و  284,000زيارة تمريضية من خالل استثمار  650مليون دوالر على مدار الثالث سنوات المقبلة.



زيادة معدل ساعات الرعاية الطويلة المدى التي يتلقاها األشخاص المقيمون في منازلهم الى أربع ساعات في المتوسط.



توفير  30,000سرير جديد للرعاية الطويلة المدى على مدار  10سنوات ،مما ُيضيف  5,000سري ار بحلول عام – 2022
األسرة الجديدة باإلضافة إلى
لمساعدة األشخاص الذين ال يمكنهم العيش بمفردهم وتوفير راحة البال لمن يتولون رعايتهم .تأتي
ّ

 30,000سرير قائمة ُيعاد تطويرها حالياً.
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