જતન અને તક
લક્ષી આયોજન

ઑન્ટેરિઓના વરિષ્ઠોની સાિસભાળ
ં
આપણા પ્ાાંતના વરિષ્ઠોની આજની સખ્યા
ાં
2.4 મિલિયનથી વધીને સાિ 2040 સુધીિા ાં 4.5 મિલિયન થઈ
જવાની ધાિણા છે . વરિષ્ઠોની પોતાની ખાસ જરૂરિયાતો હોય છે અને, તેિાના
ાં ઘણા,ાં પોતાના પરિવાિો સહીત,
સ્વાસ્્ય સાંભાળ અને સુખાકાિીને િગતા વધાિાના ખર્ાાઓને પહોંર્ી વળવા સાંઘર્ા પણ કિે છ.ે
વરિષ્ઠોને સ્વસ્થ, સ્વતાંત્ર અને સરિય જીવન જીવવાિાાં િદદ કિવા ઑન્ટે રિઓ; ગહૃ અને સાિાજજક સેવાઓ
વધાિી િહ્ુાં છ,ે અિગ િહતા
ે વડીિોને સહાય કિી િહ્ાંુ છે , OHIP+ દ્વાિા 65 વર્ા અને તેનાથી વધ ુ ઉંિિના દિક
ે
િાટે મપ્સ્િીપ્શન દવાઓ મનશુલ્ક કિી િહ્ાંુ છ,ે અને હોસ્સ્પટિ સેવાઓ તથા િાબા
ાં ગાળાની સાિસભાળ
ાં
િાટની
ે
ૂ
સહાયિાાં મડીિોકાણ
કિી િહ્ાંુ છે .

ુ નિસ્ક્રીપ્શન
65+ માટે નનશલ્ક

વધ ુ ઉત્તમ લાંબાગાળાની

દવાઓ

સાિવાિ

ે
નસનનયસસ હલ્ધી
હોમ િોગ્રામ

કોઈ વરિષ્ઠ નાગરિકને ક્યાિે ય જરૂિી

જે િોકો હવે વધાિે િાબો
ાં સિય

ૃ જયા ાં િહવા
આ નવો કાયાિિ વદ્ધો
ે

દવાઓ વગિ સહન કિવુાં ન પડે તે

સ્વતાંત્રપણે િહી શકે તેિ ન હોય

િાાંગતા હોય તયા,ાં ઘિિા ાં િહતા
ે

સુમનમિત કિવા, 65 વર્ા અને
તેનાથી ઉપિના દિે ક િાટે OHIP+
દ્વાિા મપ્સ્ક્સ્િપ્શન દવાઓ લબિકુિ
િફત કિી િહ્ુાં છે . ઑન્ટે રિઓ ડ્રગ
બેમનરફટની વામર્િક કપાતપાત્ર આવક
ુ
અને સહ-ચકવણી
મનમળ
ા ૂ કિી, તે
ઑન્ટે રિઓના સિે િાશ વડીિ દીઠ
દિ વર્ે 240 ડોિિની બર્ત કિે છે .

તેિને િદદ કિવા આગાિી 10
વર્ો દિમ્યાન 30,000 નવી
પથાિીઓની સગવડ ઉભી કિી િહ્ુાં
છે - આનાથી જે િોકો તેિની
સાંભાળ િાખે છે તેિને િનની શામત
ાં
પ્દાન કિશે.

વરિષ્ઠો સાથે સાંકળાયેિા ખર્ાાઓને
િાન્યતા આપે છે . તેિને સ્વતત્ર
ાં
િીતે િહેવાિા ાં િદદ કિવા અને
તેિના ઘિોને જાળવવાના ખર્ન
ા ે
સિભિ કિવા 75 કે તેથી વધ ુ
વયના વરિષ્ઠોની અગ્રીિતા હેઠળના
પાત્રતા ધિાવતા પરિવાિો િાટે આ
કાયાિિ દિ વર્ે 750 ડોિિનો િાભ
આપે છે .
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મફત નિસ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓની જોગવાઈ માટે
ઑન્ટે રિઓ િાજય:
•

ુ
કોઈ વરિષ્ઠ નાગરિકને ક્યાિય
ે જરૂિી દવાઓ વગિ િહવ
ે ુાં ન પડે તે સમનમિત
કિવા 65 વર્ા અને તનાથી
ે
વધુ ઉંિિનાઓ િાટે મપ્સ્ક્સ્િપ્શન દવાઓ OHIP+ દ્વાિા તદ્દન િફત કિી િહ્ાંુ છે . ઑન્ટે રિઓ ડ્રગ
બેમનરફટની વામર્િક કપાતો અને સહ-ચુકવણી મનમળ
ા ૂ કિવાથી, તે ઑન્ટરિઓના
ે
સિિાશ
ે
વરિષ્ઠ દીઠ દિ
વર્ે 240 ડોિિની બર્ત કિે છે . OHIP+ નુાં આ મવસ્તિણ 2017 ના ઑન્ટે રિઓના અંદાજપત્રિાાં 25
વર્ાથી ઓછી ઉંિિના દિક
ે િાટે િફત મપ્સ્ક્સ્િપ્શનો મવર્ે દાખિ કિિી
ે
િજૂઆતને અનુસિે છ.ે આ
મવસ્તિણથી દિ બે ઑન્ટે રિયનોિાાંથી એકને, એટિે કે િગભગ 6.4 મિલિયન િોકોને હવે મપ્સ્ક્સ્િપ્શન
દવાઓ િફત િળશે.

•

OHIP + ના વીિા હઠળ
ે
4,400 મપ્સ્િીપ્શન દવાઓ, જેવી કે હાઈ કોિેસ્ટિોિ,
ે
હાયપિટન્શન
ે
(બ્િડ
પ્ેશિ), થાઇિોઇડની સ્સ્થમત, ડાયાલબટીસ અને અસ્થિા િાટેની દવાઓને આવિી િહ્ાંુ છે .

નસનનયસસ હલ્ધી
ે
હોમ િોગ્રામ
ઑન્ટે રિઓ િાજય:
•

ૃ જયા ાં િહેવા િાગતા
નવો મસમનયસા હલ્ધી
ે
હોિ પ્ોગ્રાિ દાખિ કિી િહ્ાંુ છે . આ કાયાિિ વદ્ધો
ાં
હોય તયા,ાં
ઘિિાાં િહેતા વરિષ્ઠો સાથે સાંકળાયેિા ખર્ાાઓને િાન્યતા આપે છે . તેિને સ્વતાંત્ર િીતે િહેવાિા ાં િદદ
કિવા અને તેિના ઘિોને જાળવવાના ખર્ાને સિભિ કિવા 75 કે તેથી વધ ુ વયના વરિષ્ઠોની અગ્રીિતા
હેઠળના પાત્રતા ધિાવતા પરિવાિો િાટે આ કાયાિિ દિ વર્ે 750 ડોિિનો િાભ આપે છ.ે

•

જયાિે વડીિોની બીિાિી અથવા હિવાફિવાની અશસ્તત ને કાિણે ઘિની જાળવણી કિવાની પોતાની
ુ
ક્ષિતા પિ અસિ થઇ શકે તેિ હોય, એવા સિય િાટે પણ તેિના જીવનની ગણવત્તાિા
ાં સુધાિો કિી
િહ્ાંુ છે .

•

ૂ અને અન્ય રહસ્સદાિો
ૂ
કાયિિને
ા
સાકાિ કિવા વરિષ્ઠોના મવમવધ જથ
ે
પાસથી
ે સિાહસર્નો
િેળવી િહ્ુાં
છે , જેિાાં 'કયા ર્ોક્કસ પ્કાિના ખર્ાાઓને પાત્રતા િાટે ગણતિીિાાં િેવા જોઈએ' જેવી બાબતો પણ
સાિેિ છે .
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વરિષ્ઠોની વધ ુ સાિસંભાળ માટે
ઑન્ટે રિઓ િાજય:
•

જે િોકો હવે વધાિે િાબો
ાં સિય સ્વતત્રપણે
ાં
િહી શકે તિ
ે ન હોય તેિને િદદ કિવા િાટે આગાિી 10
વર્ો દિમ્યાન-2022 સુધીિા ાં 5,000 નવી પથાિીઓ ઉિેિીન-બીજી
ે
30,000 નવી પથાિીઓની સગવડ
ઉભી કિી િહ્ુાં છે અને જેઓ તિની
ે
સભાળ
ાં
િાખે છે તિને
ે
િનની શામત
ાં પ્દાન કિી િહ્ાંુ છ.ે આ નવી
ુ
પથાિીઓની સાંખ્યા હાિની 30,000 પથાિીઓ જે પનઃમવકામસત
કિાઈ િહી છે તેિા ાં ઉિેિો કિે છ.ે

•

ૂ
છલ્િા
ે
િગભગ એક દાયકાિાાં જે િાત્ર હોસ્સ્પટિોિાાં જ સૌથી િોટાંુ સિકાિી મડીિોકાણ
હોય તવા
ે ૂ
ુ ુ કિી, પ્તીક્ષાગાળો
2018-19િાાં વધાિાના 822 મિલિયન ડોિિના - મડીિોકાણથી
આિોગ્યસવા
ે સાનકળ
ુ
ઘટાડી અને ક્ષિતાની સિસ્યાઓ હાથ ધિી આપણી હોસ્સ્પટિો સુધાિી િહ્ાંુ છ.ે તદપિાત,
ાં િોકોને વધ ુ
ૂ પાડવા હોસ્સ્પટિોના મનિાાણ અને નવીનીકિણ પાછળ િાજય અગાિી 10
અને ઝડપી આિોગ્યસેવા પિી
ૂ
વર્ો દિમ્યાન આશિે 19 લબલિયન ડોિિનુાં મડીિોકાણ
પણ કિી િહ્ાંુ છ.ે

•

િોંગ-ટિા કિ
ે હોિિાાં દિક
ે વ્યસ્તત જે દમનક
ૈ
સવા
ે િળવે
ે
છે તન
ે ુાં પ્િાણ સિે િાશ ર્ાિ કિાક સુધી વધાિી
િહ્ાંુ છે .

•

તેઓ ક્યાાં િહે છે તે ધ્યાનિાાં િીધા મવના લર્ત્તભ્રિ (dementia) નુાં મનદાન કિાયેિા નવા 14,000
િોકોની સાિવાિિાાં સુધાિો કિી િહ્ાંુ છે .

•

ૂ
ુ
આગાિી ત્રણ વર્ો દિમ્યાન 650 મિલિયન ડોિિના મડીિોકાણથી
હોિ એન્ડ કમ્યમનટી
હલ્થ
કિ
ે
ે અન્વયે
ૂ પાડી િહ્ાંુ છ,ે જેિાાં અંગત સહાયસેવા (પસાનિ સપોટ)ા ના વધાિાના
સેવાઓની વધ ુ સાનુકુ ળતા પિી
ુ
2.8 મિલિયન કિાકો અને વધાિાની 284,000 નમસિંગ મિાકાતોનો
પણ સિાવશ
ે થાય છ.ે

સીનનયિોને સ્ક્વસ્ક્થ, સરરય જીવન જીવવામાં મદદ કિવા
ઑન્ટે રિઓ િાજય:
•

વડીિો િાટે 150 થી વધુ ભાર્ાઓિાાં એક નવી વન-સ્ટોપ વેબસાઇટ અને 24 કિાક ફોન સેવા સરહત
સિકાિી સેવાઓનો ઉપયોગ કિવાન ુાં સિળ બનાવી િહ્ાંુ છ.ે

•

ૃ કિી વડીિોને
સિગ્ર િાજયિાાં સીનીઅસા એતટીવ િીવીંગ સન્ટસના
ે
ા નટવકને
ે
ા સહાય આપી અને મવસ્તત
સરિય િહેવા અને પોતાના સમુદાયો સાથે જોડાયેિા િહવા
ે િાટે િદદ કિી િહ્ુાં છ.ે

•

વડીિોને પોસાય તેવા ઘિો ભાડેથી િેવા િાટ,ે અને ગહૃ તથા સાિાજજક સવા
િાટે 200 નવી
ે િળવવા
ે
સબસીડી આપી િહ્ાંુ છે .
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•

ૂ
સાિાજજક સવાઓ
ે
િાટે સુધાિે િી સાનકુુળતા, અને જાહેિ મશક્ષણ તથા સવા
ે કિનાિને તાિીિ પિી
પાડવાિાાં સહાયતા આપવા સહીત વડીિોને સતાિણીથી બર્ાવવા પ્મતકાિક ઉપાયો કિવાનુાં ર્ાલુ િાખી
િહ્ાંુ છે .
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