
  

 

 

  
           

             
              

            
      

 

  
 

 

 
  

 

   
  

   
   

   
  

   
   

    
   

    
   

   
    

 

  
  

   
  
  

   
  

   
    
  

   
   

     

  
   

    
   

    
     

    
    

   
   

    
      
    

       
    

      
    

   

 

  

                
             

             
    

          
       

           
          

     

 

   

  
   

   
   

  
 

   

    

   

   
 

   
    

   
   

   
  

   
 

    

    
      
    

       
 

      

   

               
          

   

Plan Opieki 
i Stwarzania 
Szans 

Szybszy, lepszy dostęp do opieki medycznej 
Ontario kontynuuje ulepszanie i transformację wszystkich aspektów systemu opieki medycznej, aby 
ludzie mieli dostęp do wysokiej jakości opieki wszędzie tam, gdy jest to potrzebne. Dodatkowa 
inwestycja w wysokości ponad 5 miliardów dolarów w ciągu następnych trzech lat, zaplanowana w 
przedstawionym Budżecie, zapewni rozszerzony i lepszy dostęp do usług oraz a także pomoże 
zmniejszyć stres i czas związany z opieką nad bliskimi. 

Zdrowie psychiczne jest 
ważne 

Zapewnienie lepszego i 
szybszego dostępu do 
opieki psychiatrycznej i 
usług związanych z 
nałogami dla większej o 
setki tysięcy liczby dzieci, 
młodych ludzi i osób 
dorosłych w prowincji 
Ontario — co oznacza 
całkowite finansowanie do 
ponad 17 miliardów 
dolarów w ciągu czterech 
lat. 

Silniejsze szpitale, 
lepsza opieka 

Ulepszenie szpitali poprzez 
zapewnienie lepszego 
dostępu do opieki, 
zmniejszenie czasu 
oczekiwania, zajmowanie 
się problemami związanymi 
z pojemnością szpitali i 
lepsze spełnianie potrzeb 
rosnącej i starzejącej się 
populacji Ontario poprzez 
dodatkową inwestycję w 
wysokości 822 milionów 
dolarów w latach 2018-19. 

Obniżenie kosztów leków 
i usług dentystycznych 

Wprowadzenie nowego 
Ontaryjskiego Programu Refundacji 
Leków i Opieki Dentystycznej, 
refundującego 80 procent 
wydatków — do maksymalnej 
kwoty 400 dolarów w przypadku 
osoby pojedynczej, 600 dolarów w 
przypadku małżonków i 700 
dolarów w przypadku rodziny 
czteroosobowej z dwojgiem dzieci 
— kwalifikujących się kosztów 
leków na receptę i wydatków na 
opiekę dentystyczną w każdym 
roku dla tych osób, które nie mają 
świadczeń zdrowotnych w miejscu 
pracy lub nie są ubezpieczone w 
ramach planu OHIP+ lub przez 
inne programy rządowe. 

Silniejsze szpitale, lepsza opieka 

Prowincja Ontario: 

• Inwestuje około 19 miliardów w okresie 10 lat w budowę i renowację szpitali, wliczając w to 
do 2,4 miliarda dolarów na projekt i budowę nowego Ośrodka Opieki nad Pacjentami w 
szpitalu Sick Kids i do 1,8 miliarda dolarów na projekt i przebudowę Kampusu 
Obywatelskiego (Civic Campus) Szpitala w Ottawie. 



 
   

 
  

      

  

               
            

         
         

     

              
           

                
              

        
       

   

  

              
        

         
              

 

               
      

            
                

          

          
           

        
        

  

  

  

           
           

           
              

      

             
              
         

            
   

             
            

           
           

  

     
       

      
      

   
    

                
     

 
    

   

             
        

        
            

           

       
               

     

    
          

    
      

 
          

           
              

             
              

   

            

          
       

           
          

Budżet Ontario 2018 

Rozszerzenie opieki farmaceutycznej w ramach planu OHIP+ 

Prowincja Ontario: 

• W ramach planu OHIP+ zapewnia całkowicie bezpłatne leki na recepty dla każdego, kto ma 
ponad 65 lat , co zapewni, by żaden senior nie będzie więcej musiał obywać się bez 
potrzebnych leków. Anulowanie rocznego wkładu własnego i współpłacenia Ontaryjskiego 
Świadczenia Refundacji Leków (Ontario Drug Benefit), oszczędzi przeciętnemu seniorowi w 
Ontario 240 dolarów rocznie. 

• W ramach planu OHIP+ kontynuuje zatwierdzanie bezpłatnych leków na receptę dla dzieci i 
młodzieży. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wykupiono bezpłatnie prawie trzy miliony recept. 

• Refunduje koszt leków na receptę prawie jednej na dwie osoby w Ontario — około 6,4 
miliona osobom — w ramach planu OHIP+ i przewodzi w dążeniu do zainicjowania programu 
uniwersalnej opieki farmaceutycznej rozszerzającego ubezpieczenie medyczne o plan 
bezpłatnych leków na receptę dla wszystkich Kanadyjczyków. 

Zdrowie psychiczne jest ważne 

Prowincja Ontario: 

• Zapewni każdej szkole średniej w Ontario dostęp do usług pomocy psychiatrycznej w ciągu 
następnych dwóch lat, aby umożliwić wczesną interwencję i promować prewencję. 

• Poprzez zwiększenie dostępu do publicznie finansowanej psychoterapii pomoże osobom, w 
liczbie dochodzącej do 350 000 w całej prowincji, w tym dzieciom z zespołem niepokoju i 
depresją. 

• Doda 2 475 subsydiowanych mieszkań w ciągu czterech lat dla tych, którzy wymagają opieki 
w bezpiecznym, tanim i odpowiednim mieszkaniu. 

• Stworzy co najmniej 15 dodatkowych ośrodków odnowy biologicznej dla młodzieży, aby 
poprawić dostęp do usług i wypełnić krytyczne luki w usługach dla młodzieży w wieku od 12 
do 25 lat oraz usprawnić przechodzenie do usług świadczonych dla dorosłych. 

• Zakłada nowy Priorytetowy Fundusz Usług Lokalnych, który wzmocni wsparcie 
psychiatryczne dla młodzieży, która nie korzysta z dostatecznej ilości usług, głównie z grup 
homoseksualistów, transgenderystów, hermafrodytów, winkte (LGBTQI2S), a także osób 
uzależnionych rasowo, frankofonów, osób nowoprzybyłych i zamieszkałych na terenach 
wiejskich. 

Pomoc dla opiekunów i rodzin 

Prowincja Ontario: 

• Wprowadza nowy Program Zdrowy Dom Seniorów. Taki nowy program uznaje koszty 
związane ze seniorami w starszym wieku, którzy chcą mieszkać w swoim domu. Zapewnia 
on świadczenie do 750 dolarów rocznie dla kwalifikujących się gospodarstw domowych, 
których głową są seniorzy w wieku ponad 75 lat, aby pomóc im żyć w uniezależnieniu się od 
innych osób oraz skompensowaniu kosztów utrzymania domu. 

• Poprzez zainwestowanie 650 milionów dolarów w ciągu trzech lat zapewni lepszy dostęp do 
usług służby zdrowia w domu i lokalnych społecznościach, wliczając w to o 2,8 miliona więcej 
godzin indywidualnej pomocy i o 284 000 więcej wizyt pielęgniarek. 

• Zwiększy zakres codziennej opieki dla osób w domu opieki długoterminowej do przeciętnie 
czterech godzin . 

• Stworzy 30 000 nowych łóżek opieki długoterminowej w ciągu następnych 10 lat — i 
dodatkowo 5 000 nowych łóżek do 2022 r. — aby pomóc osobom, które nie mogą już 
funkcjonować samodzielnie i ułatwić życie tym tym, którzy się nimi opiekują. Te nowe łóżka 
stanowią dodatek do 30 000 istniejących łóżek, które są udoskonalane. 

Ministerstwo Finansów 
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