Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Acesso Melhor e Mais Rápido a Cuidados de Saúde
O Ontário continua a melhorar e transformar todos os aspectos do seu sistema de cuidados de
saúde para que as pessoas tenham acesso a cuidados de alta qualidade, quando e onde
necessitam. Neste Orçamento, um investimento adicional de mais de $5 bilhões durante os
próximos três anos fornecerá acesso maior e melhor aos serviços, e ajudará também a reduzir o
tempo e o stress associados com os cuidados de nossos entes queridos.

A Saúde Mental Importa

Fortalecidos Hospitais,
Melhores Cuidados

Reduzir o Custo de
Medicações e de
Cuidados Dentários

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

Melhorar hospitais oferecendo
melhor acesso aos cuidados
de saúde, reduzindo o tempo
de espera, abordando
problemas de capacidade e
atendendo melhor às
necessidades da crescente
população do Ontário, com um
número cada vez maior de
idosos através de um
investimento adicional de $822
milhões em 2018-19.

Introduzir um novo programa
de Medicações e Cuidados
Dentários, (Ontario Drug and
Dental Program), que
reembolsa 80 por cento, até o
máximo de $400 para
indivíduos, $600 para casais, e
$700 para uma família de
quatro com dois filhos, de
despesas elegíveis com
receitas médicas e tratamentos
dentários, para aqueles não
tem benefícios de saúde no
trabalho e não estão cobertos
pelo OHIP+ ou outro programa
do governo.

2018 Ontario Budget

Melhores Hospitais, Melhores Cuidados
O Ontário está a:


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

Expandir o Pharmacare com o OHIP+
O Ontário está a:


Prover medicamentos receitados totalmente grátis, através do OHIP+, 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 co-pagamento no plano Ontario
Drug Benefit, o idoso no Ontário, poupa em geral $240 por ano.



Continuar a prover medicações receitadas gratuitamente para crianças e jovens através
do OHIP+. Desde seu lançamento em 1º de janeiro de 2018, quase três milhões de
receitas foram aviadas sem nenhum custo.



Cobrir o custo de medicamentos receitados para quase uma pessoa em cada duas em
Ontário, aproximadamente 6,4 milhões de pessoas - através do OHIP+ e a liderar o
movimento para um programa de cuidados farmacêuticos (Pharmacare) universal que
expande os cuidados médicos para que as receitas médicas venham a ser gratuitas para
todos os canadianos.

Questões de Saúde Mental
O Ontário está a:


Prover acesso a apoio de saúde mental em todas as escolas do Ontário, nos próximos
dois anos, para possibilitar a intervenção precoce e promover a prevenção.



Ajudar mais de 350.000 pessoas adicionais, em toda a província, com ansiedade e
depressão através de maior acesso a psicoterapia financiada publicamente, incluindo
crianças e jovens.



Acrescentar mais 2.475 unidades habitacionais de apoio, durante quatro anos, para
quem precisa de cuidados em moradias seguras, economicamente acessíveis e
apropriadas.



Criar pelo menos 15 plataformas adicionais para jovens, para melhorar o acesso a
serviços, preencher lacunas críticas no atendimento aos jovens entre 12 e 15 anos de
idade, e melhorar a transição para serviços oferecidos a adultos.



Estabelecer um novo Fundo Local de Serviços Prioritários, que fortalecerá o apoio da
saúde mental para LGBTQI2S, pessoas racializadas, francófonos, recém-chegados e
jovens de áreas rurais a quem tem faltado atendimento.
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Ajudar Cuidadores e Famílias
O Ontário está a:


Introduzir o novo programa de Casas Saudáveis Para os Idosos. Este programa reconhe
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 maior acesso a serviços de cuidados de saúde domiciliares e na comunidade,
inclusive 2,8 milhões de horas adicionais de cuidados pessoais e mais 284.000 visitas de
enfermeiros, através de um investimento de $650 milhões, durante três anos.



Aumentar a quantidade de cuidados diários que cada pessoa recebe em lares de
cuidados de longo prazo, passando a uma média de quatro horas.



Criar 30.000 novos leitos de cuidados de longo prazo nos próximos 10 anos -acrescentando 5.000 novos leitos até 2022 -- para ajudar as pessoas que não podem
mais viver independentemente e prover paz de espírito para quem cuida deles. Estes
novos leitos são adicionais aos 30.000 já existentes, que estão a ser redesenvolvidos.
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