دیکھ بھال اور موقع
فراہم کرنے کا
منصوبہ
صحت کی دیکھ بھال کے لیۓ تیزتر ،بہتر رسائی
اونٹیریو اپنے خفظان صحت کے نظام کےتمام پہلووں کو مستقل بہتر بنا رہا اور تبدیل کررہا ہے تاکہ لوگوں کی ٰ
اعلی
درجے کی دیکھ بھال تک رسائی ہو ،جب اور جہاں انہیں ضرورت ہو حاصل کرسکیں۔ اس بجٹ میں ۵ ،بلین ڈالر سے
زیادہ کی اضافی سرمایہ کاری اگلے تین سالوں میں خدمات کیلئے زیادہ اور بہتر رسائی مہیا کرے گی ،اور عزیزوں
کی دیکھ بھال سے متعلق دباو اور وقت کو کم کرنے میں بھی مدد دے گی۔

نسخہ جاتی دوا اور دانتوں کی الگتوں
میں کمی النا

مضبوط اسپتال ،بہتر دیکھ بھال

دماغی صحت کے معامالت

نیو اونٹیریو ڈرگ اور ڈینٹل پروگرام کو
متعارف کروانا ۸۰ ،فیصد تک واپس کرنا،
زیادہ سے زیادہ  ۴۰۰۰ڈالر ایک فرد کے
لیے ۶۰۰ ،ہر جوڑے کے لیے اور ۷۰۰
چار افراد کا خاندان دو بچوں کے ساتھ،
اہل نسخہ جاتی دواؤں اور دانتوں کے
اخراجات کے لیے ساالنہ ،ان لوگوں کے
لیے جن کے پاس کام کرنے والی جگہ پر
صحت سے متعلق فوائد حاصل نہیں ہیں یا
انکے پاس اونٹیریو اوہپ پلس یا دیگر
حکومتی پروگرام نہیں

سپتالوں کو دیکھ بھال کی بہتر رسائی مہیا
کرکے بہتر بنانا  ،انتظار کے اوقات میں
کمی کرنا ،گنجائش کے مسائل سے نبٹنا
اور اونٹیریو کی بڑھتی اور عمر رسیدہ
ہوتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو۲۰۱۸
۔۔ ۱۹میں  ۸۲۲ملین ڈالر کی اضافی
سرمایہ کاری کے ذریعے پورا کرنا

تمام اونٹیریو کے مزید سینکڑوں ہزاروں
بچوں اور نوجوانوں اور بالغوں کو بہتر
اور تیز تر دماغی صحت اور منشیات سے
متعلق خدمات بہم پہنچانا۔۔۔ چار سالوں میں
تمام فنڈنگ کو  ۱۷بلین سے زیادہ کرنا۔

مضبوط اسپتال ،بہتر دیکھ بھال
اونٹیریو ہے:

اسپتالوں کی تعمیر اور تجدید کے لیے دس سال کے عرصے میں تقریبا”  ۱۹بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا۔
بشمول اونٹیریو کے ہاسپٹل فور سک چلڈرن میں نئے پیشنٹ کیئر سینٹر کےڈیزائن اور تعمیر کے لیے ۲۔ ۴بلین
ڈالر ،اور اوٹوا ہاسپٹل کے سوک کیمپس کی از سر نو تعمیر۔
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اوہپ پلس کے ذریعے فارما کیئر کی توسیع
اونٹیریو ہے:



۔اوہپ پلس کے ذریعے  65سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیۓ نسخے والی دواؤں کی مفت فراہمی
اس بات کو یقینی بنانے کے لیۓ کہ کوئی بزرگ ضروری ادویات کے بغیر نہ رھے اونٹیریو کے ادویاتی فوائد
کے تحت ساالنہ کٹوتی اور سانجھی ادائیگی کو ختم کرنے سے اونٹیریو کے ہر بزرگ کو ساالنہ  240ڈالر کی
بچت ہو گی
بچوں اور نوجوانوں کو اوہپ پلس کےذریعے مفت نسخہ جاتی دواوں کی فراہمی۔ جنوری  ۲۰۱۸ ،۱کے آغاز
سے تقریبا” تین ملین مفت نسخہ جات بھرے جاچکے ہیں



اونٹیریو میں ہر دو میں سےایک فرد کے لیے نسخہ جاتی دواوں کی فراہمی ۔۔۔ تقریبا ۴۔ ۶ملین لوگ ۔۔۔ اوہپ
پلس کے ذریعے ۔۔ ایک ایسی عالمگیری پالیسی کو رہنما بنانا جس سے فارماکیئر پروگرام کے تحت تمام کینڈین
لوگوں کے لئے مفت میڈی کئیر کی توسیع۔





دماغی صحت کے معامالت
اونٹیریو ہے:



آئندہ دو سالوں میں پیشگی مداخلت اور بچاو کو ترویج دیتے ہوئے اونٹیریو کے ہر ہائی سکول کے بچے کو
دماغی صحت کی مدد کی فراہمی۔



عوامی نفسیاتی معالجے کی فنڈنگ کی رسائی کو عوامی فنڈنگ بڑہاتے ہوئے ۳۵۰،۰۰۰ ،سے زیادہ لوگوں
کے لیے صوبے بھر میں بچوں اور نوجوانوں کے بشمول پریشانی اور گہری مایوسی میں مدد کرنا،



ان لوگوں کےلیےجنھیں محفوظ ،قابل برداشت اور مناسب رہائش درکار ہے اگلے چار سالوں میں مزید ۲،۴۷۵
امدادی گھروں کا اضافہ کرنا۔



نوجوانوں کے لیے کم از کم  ۱۵اضافی صحتمندی کے مراکز پیدا کرنا ۱۲ ،سے  ۲۵سال کی عمر کے
نوجوانوں کے لیے خدمات کے اہم فیصلہ کن خال کو پر کرنا اور بالغوں کی خدمات میں تبدیلیاں بہتر بنانا۔



ایل جی بی کیو ٹی ایل  ۲ایس ،نسلی تعصب زدہ ،فرانسیسی بولنے والے ،نئے آنے والے اور دیہاتی
نوجوانوں کے لیے دماغی صحت کےسہاروں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نۓ مقامی خد ماتی ترجیحی فنڈ
کا قیام۔

دیکھ بھال کرنے والوں اور خاندانوں کی مدد
اونٹیریو ہے:



عمر رسیدہ لوگوں کے لیے نیا سینیرز ہیلتھ ہوم پروگرام متعارف کروانا۔ عمر رسیدہ افراد کے گھروں میں
رہنے کے متعلقہ اخراجات کو جانتے ہوۓ ہوئے ،جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں۔  ۷۵سال کے عمر رسیدہ لوگوں
کے اہل گھروں کو ساالنہ  ۷۵۰ڈالر تک کا فائدہ مہیا کرتا ہے تاکہ انھیں آزادانہ طور پررہنے میں مدد دی
جائے اور اور گھروں کی دیکھ بھال کی الگت کا ازالہ کیا جاسکے۔



گھر اورکمیونٹی کی دیکھ بھال کی خدمات تک زیادہ رسائی ،بشمول ذاتی دیکھ بھال کے اضافی ۸۔۲ملین گھنٹے
اور  ۲۸۴،۰۰۰مزید نرسوں کی مالقاتیں ،نذریعہ تین سالوں کے دوران  ۶۵۰ملین ڈالر کی سرمایہ کاری



لمبے عرصے کی روزانہ کی گھر میں دیکھ بھال کی خدمات کی اوقات کو بڑھا کر ہر شخص کے لیے
اوسطا” چار گھنٹے تک النا۔
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 ۳۰،۰۰۰نئے اگلے دس سالوں میں لمبے عرصے کی دیکھ بھال کے لیۓ  ۳۰،۰۰۰نئے بستروں کا اضافہ
کرنا ؛۔۔۔۔  ۲۰۲۲تک  ۵،۰۰۰نئے بستر شامل کرنا۔۔ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو مزید آزادانہ طور پر
نہیں رہ سکتے اور انکی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ذہنی سکون مہیا کرنا۔ یہ  ۳۰،۰۰۰بستر موجودہ
بستروں سے اضافی ہیں جنھیں دوبارہ سے ٹھیک کیا جارہا ہے۔
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