Σχέδιο δράσης για
μέριμνα και
ευκαιρίες
Ταχύτερη και καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη
Το Οντάριο συνεχίζει να βελτιώνει και να αλλάζει κάθε πτυχή του συστήματος υγείας του, ώστε οι
συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, όταν και όπου τη
χρειάζονται. Στον προϋπολογισμό αυτό, μια πρόσθετη επένδυση άνω των 5 δισεκατομμυρίων
δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια θα προσφέρει περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στις
υπηρεσίες και θα συμβάλει επίσης στη μείωση του άγχους και του χρόνου που σχετίζονται με τη
φροντίδα των αγαπημένων μας προσώπων.

Η ψυχική υγεία είναι
σημαντική

Καλύτερη και ταχύτερη
πρόσβαση σε υπηρεσίες
ψυχικής υγείας και
αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων για εκατοντάδες
χιλιάδες παιδιά, νέους και
ενήλικες σε ολόκληρο το
Οντάριο, αυξάνοντας τη
συνολική χρηματοδότηση σε
περισσότερα από 17
δισεκατομμύρια δολάρια για
την επόμενη τετραετία.

Ισχυρότερα νοσοκομεία,
καλύτερη φροντίδα

Μείωση των
φαρμακευτικών και
των οδοντιατρικών
δαπανών

Βελτιωμένα νοσοκομεία
παρέχοντας καλύτερη
πρόσβαση σε υπηρεσίες
περίθαλψης, μειώνοντας τους
χρόνους αναμονής,
αντιμετωπίζοντας τα
προβλήματα δυναμικότητας και
ανταποκρινόμενοι καλύτερα
στις ανάγκες του ηλικιωμένου
πληθυσμού του Οντάριο, μέσω
της επένδυσης επιπλέον 822
εκατομμυρίων δολαρίων για
την περίοδο 2018-2019.

Νέο πρόγραμμα
φαρμακευτικής και
οδοντιατρικής περίθαλψης στο
Οντάριο, που επιστρέφει κάθε
έτος το 80% των δαπανών
μέχρι το ποσό των 400
δολαρίων ανά άτομο, 600
δολαρίων ανά ζευγάρι και 700
δολαρίων ανά τετραμελή
οικογένεια με δύο παιδιά, για
συνταγογραφούμενα φάρμακα
που είναι ενταγμένα στις λίστες
του προγράμματος, και για
οδοντιατρικές δαπάνες, για
όσους δεν απολαμβάνουν
παροχών υγείας από τον
εργοδότη τους ή δεν
καλύπτονται από το OHIP+ ή
άλλα κρατικά προγράμματα.
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Ισχυρότερα νοσοκομεία, καλύτερη φροντίδα
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Επένδυση περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια για την ανέγερση και
την ανακαίνιση νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
τον σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου κέντρου φροντίδας ασθενών SickKids και 1,8
δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του Civic Campus του
Νοσοκομείου της Όταβα.

Επέκταση του Pharmacare με το OHIP+
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Οι ιατρικές συνταγές θα είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους ηλικιωμένους ηλικίας 65
ετών και άνω μέσω του OHIP+, διασφαλίζοντας έτσι ότι κανένας ηλικιωμένος δεν θα
στερηθεί απαραίτητα φάρμακα. Χάρη στην κατάργηση της ετήσιας έκπτωσης και της
συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, ο μέσος ηλικιωμένος στην επαρχία του Οντάριο
θα εξοικονομεί κατά μέσο όρο 240 δολάρια ετησίως.

•

Συνέχιση της δωρεάν συνταγογράφησης για παιδιά και νέους μέσω του OHIP+. Από την
έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2018, έχουν συμπληρωθεί σχεδόν τρεις εκατομμύρια συνταγές
χωρίς κόστος.

•

Κάλυψη του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για σχεδόν έναν στους δύο
συμπολίτες μας στο Οντάριο, δηλ. περίπου 6,4 εκατομμύρια άτομα, μέσω του OHIP+ και
επιδιώκοντας ένα καθολικό πρόγραμμα φαρμακευτικής περίθαλψης pharmacare που
επεκτείνει την ιατρική περίθαλψη medicare, ώστε η συνταγογράφηση να είναι δωρεάν για
όλους τους Καναδούς.

Η ψυχική υγεία είναι σημαντική
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Πρόσβαση για κάθε γυμνάσιο και λύκειο στο Οντάριο σε υποστήριξη ψυχικής υγείας μέσα
στα επόμενα δύο χρόνια, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη παρέμβαση και να
προωθηθεί η πρόληψη.

•

Βοήθεια σε έως και 350.000 περισσότερους ανθρώπους σε όλη την επαρχία που
υποφέρουν από άγχος και κατάθλιψη, αυξάνοντας τη χρηματοδοτούμενη από το δημόσιο
πρόσβαση σε ψυχοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων.

•

Προσθήκη 2.475 υποστηρικτικών μονάδων φιλοξενίας τα επόμενα τεσσάρα έτη για όσους
χρειάζονται φροντίδα σε ασφαλή, οικονομική και κατάλληλη στέγη.

•

Δημιουργία τουλάχιστον 15 πρόσθετων κόμβων ευεξίας για τη νεολαία με σκοπό την
καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, την κάλυψη σημαντικών κενών στις υπηρεσίες που
προσφέρονται σε νέους ηλικίας 12 έως 25 ετών και τη βελτίωση της μετάβασης στις
υπηρεσίες ενηλίκων.

•

Δημιουργία ενός νέου Ταμείου Προτεραιότητας για Τοπικές Υπηρεσίες, το οποίο θα
ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για όσους ανήκουν στην
κοινότητα LGBTQI2S, σε κάποια φυλή, στους γαλλόφωνους, στους νεοφερμένους και
στους νέους από αγροτικές περιοχές που δεν έχουν ισότιμες ευκαιρίες.
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Βοήθεια για τους φροντιστές και τις οικογένειες
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Νέο πρόγραμμα για ηλικιωμένους που συνεχίζουν να μένουν στην οικία τους. Αυτό το
πρόγραμμα αναγνωρίζει το κόστος για τους ηλικιωμένους που επιλέγουν να συνεχίζουν
να ζουν στο σπίτι τους, εκεί ακριβώς όπου θέλουν να βρίσκονται. Προβλέπεται παροχή
ύψους 750 δολαρίων ετησίως για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο πρόγραμμα με
επικεφαλής ηλικιωμένους ηλικίας 75 ετών και άνω, με σκοπό να τους βοηθήσει να ζουν
ανεξάρτητα και να αντισταθμίσουν το κόστος συντήρησης των σπιτιών τους.

•

Μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε οικίες και κοινοτικούς
χώρους, συμπεριλαμβανομένων 2,8 εκατομμυρίων πρόσθετων ωρών προσωπικής
υποστήριξης και 284.000 πρόσθετων επισκέψεων από νοσηλευτές, χάρη σε μια
επένδυση 650 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τριετίας.

•

Αύξηση του χρόνου ημερήσιας φροντίδας, που λαμβάνει κάθε άτομο σε οίκο ευγηρίας για
μακροχρόνια φροντίδα, σε τέσσερις ώρες κατά μέσο όρο.

•

Δημιουργία 30.000 νέων κλινών μακράς φροντίδας στα επόμενα 10 χρόνια,
προσθέτοντας 5.000 νέες κλίνες έως το 2022, για να βοηθήσουμε όσους δεν μπορούν
πλέον να ζουν ανεξάρτητα και να καθησυχάσουμε τους φροντιστές τους. Αυτές οι νέες
κλίνες είναι επιπλέον των 30.000 κλινών που βρίσκονται σε φάση ανασχεδίασης.
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