
  

 

 

  

 

  
 

          
               

            
          

             
 

  

 

  
 

 

 

   
 

 

 

  
   

 

    
   
   
  
  

   
   

   
   

      
  

  
   
   

    
  

    
  
   

   
 

     

  
   

  
    

   
  

   
     

     
      

     
   

   
    

   
   

    
  

   
 

План 
піклування і 
можливостей 

Швидший, кращий доступ до послуг охорони 
здоров’я 
Провінція Онтаріо продовжує вдосконалювати і модернізувати всі аспекти своєї системи 
охорони здоров’я, щоб люди мали доступ до якісних послуг саме там і тоді, де і коли вони 
їх потребують. Цим Бюджетом передбачена додаткова інвестиція на суму понад 5 $ млрд, 
яка буде здійснена протягом наступних трьох років і забезпечить кращий і більший доступ 
до послуг, а також допоможе зменшити стрес і час, пов'язані з доглядом за близькими 
людьми. 

Охорона психічного 
здоров’я 

Надання кращого і швидшого 
доступу до послуг з охорони 
психічного здоров’я та 
подолання залежностей 
додатково сотням тисяч 
дітей, молодих людей і 
дорослих по всій провінції 
Онтаріо з доведенням 
загальної суми фінансування 
до понад 17 $ млрд протягом 
чотирьох років. 

Кращі лікарні, краще 
обслуговування 

Покращення роботи лікарень 
шляхом надання кращого 
доступу до послуг, 
скорочення часу очікування і 
вирішення питань пропускної 
спроможності, а також краще 
задоволення потреб 
зростаючого і старіючого 
населення Онтаріо завдяки 
інвестуванню додаткових 822 
$ млн у 2018–19 роках. 

Зменшення витрат на 
ліки і стоматологічні 

послуги 

Впровадження нової 
програми «Ліки і 
стоматологічна допомога 
Онтаріо» (Ontario Drug and 
Dental Program), яка 
передбачає відшкодування 
80 відсотків (до 
максимальної суми у 400 $ 
на особу, 600 $ на подружню 
пару і 700 $ на родину з 
чотирьох осіб, двоє з яких є 
діти) прийнятних витрат на 
рецептурні ліки і 
стоматологічні послуги на рік 
особам, які не мають 
медичної страховки за 
місцем роботи або не 
охоплені програмою OHIP+ 
чи іншими урядовими 
програмами. 



 
     

 
  

    

  

           
            

           
      

  

       

  

         
             
        

         
          

          

          
               

      

           
            

       
         

      

  

  

        
           

      

           
         

         

       
         

   

          
            

           
   

        
          

     
        

    

Бюджет Онтаріо на 2018 р. 

Кращі лікарні, краще обслуговування 
Провінція Онтаріо: 

• Інвестує протягом 10 років приблизно 19 $ млрд. у будівництво і модернізацію 
лікарень, у тому числі до 2,4 $ млрд. у проектування і будівництво нового Центру 
обслуговування пацієнтів SickKids і до 1,8 $ млрд у проектування й будівництво 
модернізованого муніципального кампусу лікарні Оттави (Ottawa Hospital's Civic 
Campus). 

Розширення забезпечення населення ліками разом з програмою OHIP+ 
Провінція Онтаріо: 

• Забезпечує надання абсолютно безкоштовних рецептурних ліків для всіх осіб у віці 
65 років і старших в рамках програми OHIP+ з тим, щоб жодна людина похилого віку 
не була вимушена обходитися без необхідних їй ліків. Завдяки скасуванню 
щорічного відрахування і спільної оплати за програмою провінції Онтаріо щодо 
пільг, які стосуються придбання ліків (Ontario Drug Benefit), пересічна людина 
похилого віку в Онтаріо заощаджує 240 $ на рік. 

• Продовжує забезпечення безкоштовними рецептурними ліками дітей і молоді через 
програму OHIP+. З початку дії цієї програми (тобто, з 1 січня 2018 р.) було видано 
безкоштовних ліків за майже трьома мільйонами рецептів. 

• Забезпечує покриття витрат на рецептурні ліки майже кожного другого мешканця 
Онтаріо (що становить приблизно 6,4 млн осіб) через програму OHIP+ і є лідером 
ініціативи щодо запровадження універсальної програми забезпечення населення 
ліками, яка розширює межі програми медичного забезпечення і передбачає 
безкоштовні рецептурні ліки для всіх мешканців Канади. 

Охорона психічного здоров’я 
Провінція Онтаріо: 

• Протягом наступних двох років забезпечить кожній середній школі Онтаріо доступ 
до послуг з охорони психічного здоров'я і психологічної підтримки, щоб уможливити 
раннє втручання і розвивати профілактику. 

• Забезпечить надання ще 350 000 особам з усіх куточків провінції послуг з лікування 
тривожності і депресії шляхом спрощення доступу до послуг психотерапії, які 
фінансуються державою, у тому числі дітям і молоді. 

• Протягом чотирьох років створить 2475 додаткових одиниць житла з наданням 
соціальних послуг для тих, хто потребує догляду в умовах безпечного, доступного і 
відповідного їх потребам житла. 

• Створює щонайменше 15 додаткових центрів здорового способу життя для молоді 
для забезпечення молодим людям кращого доступу до послуг, надання молоді у віці 
12-25 років важливих послуг, які наразі відсутні, а також спрощення переходу до 
отримання послуг для дорослих. 

• Створює новий Фонд підтримки пріоритетних місцевих послуг (Local Service Priority 
Fund), який посилить підтримку і надання послуг у сфері психічного здоров'я особам 
нетрадиційної сексуальної орієнтації, представникам расових меншин, 
франкомовним, новоприбулим та молоді з сільської місцевості, які недоотримують 
необхідні їм послуги. 

Міністерство фінансів 



 
     

 
  

       

  

            
            

              
          

               
         

              
         

          
   

          
       

    

        
          

          
           

   

Бюджет Онтаріо на 2018 р. 

Допомога особам, які доглядають за хворими, і родинам 
Провінція Онтаріо: 

• Впроваджує нову програму «Здоровий дім для осіб похилого віку» (Seniors’ Healthy 
Home Program). Ця програма визнає витрати, які пов’язані з особами похилого віку, 
що живуть у себе вдома – саме там, де вони і хочуть бути. Вона передбачає 
надання допомоги у сумі до 750 $ на рік відповідним домогосподарствам, головою 
яких є особи похилого віку у віці 75 років і старші, з тим, щоб допомогти їм жити 
самостійно і компенсувати витрати на утримання їхніх домівок. 

• Розширює доступ до послуг з догляду вдома та за місцем проживання, в тому числі 
передбачає 2,8 млн. додаткових годин персональної підтримки і 284 000 додаткових 
відвідувань медсестрами, завдяки інвестиції у розмірі 650 $ млн, яка буде 
реалізована протягом трьох років. 

• Збільшує обсяг послуг з щоденного догляду, які отримує кожна людина, яка 
знаходиться у стаціонарному закладі довгострокового перебування, в середньому 
до чотирьох годин на добу. 

• Забезпечує створення 30 000 нових ліжкомісць для хронічних пацієнтів протягом 
наступних 10 років з доданням 5000 нових ліжкомісць до 2022 року, що допоможе 
тим людям, які вже більше не можуть мешкати самостійно, і забезпечить душевний 
спокій тим, хто доглядає за ними. Ці нові місця доповнять 30 000 існуючих 
ліжкомісць, які модернізуються. 

Міністерство фінансів 
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