Plan Opieki i
Stwarzania
Szans
Opieka dla Seniorów z Ontario
Przewiduje się, że liczba seniorów w naszej prowincji wzrośnie z obecnego 2,4 miliona do 4,5
miliona w 2040 r. Seniorzy mają jedyne w swoim rodzaju potrzeby i razem ze swoimi rodzinami,
wielu z nich ma trudności z dodatkowymi kosztami związanymi z opieką zdrowotną i
samopoczuciem.
Aby pomóc seniorom żyć zdrowo, niezależnie i aktywnie, Ontario zwiększa dostęp do opieki w
domu i społeczności, wspiera seniorów mieszkających samodzielnie, zapewnia bezpłatne leki na
receptę dla każdego w wieku 65 lat i starszym poprzez OHIP+, i inwestuje w usługi szpitalne i
wsparcie opieki długoterminowej.

Bezpłatne Recepty 65+

Lepsza Opieka
Długoterminowa

Recepty będą całkowicie
bezpłatne dla każdego w wieku
65 lat i starszym poprzez
OHIP+, zapewniając, że żaden
senior nie będzie się musiał
obejść bez potrzebnych leków.
Dzięki anulowaniu rocznego
wkładu własnego i
współpłacenia Ontaryjskiego
Świadczenia Refundacji Leków
oszczędza to przeciętnemu
seniorowi z Ontario 240
dolarów rocznie.

Utworzenie 30 000 nowych
łóżek opieki długoterminowej w
ciągu następnych 10 lat, aby
pomóc osobom, które nie
mogą już żyć samodzielnie — i
dostarczyć spokoju ducha
osobom, które się nimi
opiekują.

Program Zdrowy Dom
Seniorów
Ten nowy program uznaje
koszty związane ze starszymi
seniorami, którzy mieszkają w
swoim domu, gdzie chcą być.
Zapewnia on świadczenie do
750 dolarów rocznie dla
kwalifikujących się
gospodarstw domowych,
których głową są seniorzy w
wieku 75 lat i starszym, aby
pomóc im żyć samodzielnie i
wynagrodzić sobie koszty
utrzymania domu.

Bezpłatne Recepty
Ontario:
• Zapewnia zupełnie bezpłatne recepty dla wszystkich w wieku 65 lat i starszym poprzez
OHIP+, zapewniając, że żaden senior nigdy nie będzie musiał obejść się bez
potrzebnych leków. Dzięki anulowaniu rocznego wkładu własnego i współpłacenia
Ontaryjskiego Świadczenia Refundacji Leków (Ontario Drug Benefit), oszczędza
przeciętnemu seniorowi z Ontario 240 dolarów rocznie. Następuje to po wprowadzeniu
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bezpłatnych recept dla każdego poniżej 25 roku życia w Budżecie Ontario 2017. Z tym
rozszerzeniem, leki na receptę będą teraz bezpłatne dla prawie jednego na dwóch
mieszkańców Ontario, czyli dla około 6,4 miliona osób.
•

Pokrywamy ponad 4 400 leków na receptę poprzez OHIP+, takich jak leki przeciw
wysokiemu cholesterolowi, nadciśnieniu, problemom z tarczycą, cukrzycy i astmie.

Program Zdrowy Dom Seniorów (Seniors’ Healthy Home Program)
Ontario:
• Wprowadza nowy Program Zdrowy Dom Seniorów. Ten program uznaje koszty związane
ze starszymi seniorami, którzy mieszkają w swoim domu, gdzie chcą być. Zapewnia on
świadczenie w wysokości do 750 dolarów rocznie dla kwalifikujących się gospodarstw
domowych, których głową są seniorzy w wieku 75 lat i starszym, aby pomóc im żyć
samodzielnie i wynagrodzić sobie koszty utrzymania domu.
•

Polepsza jakość życia seniorom, w przypadkach, w których choroba lub zmniejszona
zdolność ruchowa może wpływać na ich zdolność do utrzymania domu.

•

Konsultuje się z grupami seniorów i innymi interesariuszami na temat ukształtowania tego
programu, wliczając w to jakie szczególne rodzaje wydatków powinny się kwalifikować.

Więcej Opieki dla Seniorów
Ontario:
• Tworzy 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 żyć
samodzielnie i zapewnić spokój ducha tym, którzy się nimi opiekują. Te nowe łóżka są
dodatkiem do 30 000 istniejących łóżek, które są przebudowywane.
•

Polepsza nasze szpitale przez zapewnienie lepszego dostępu do opieki, zmniejszanie
czasu oczekiwania i zajęcie się problemami z pojemnością poprzez dodatkową
inwestycję w wysokości 822 milionów dolarów w 2018-19 — największą pojedynczą
inwestycję rządową w szpitale od prawie dziesięciu lat. Prowincja inwestuje również około
19 miliardów dolarów w ciągu 10 lat na budowę i renowację szpitali, aby zapewnić
większą ilość i szybszą służbę zdrowia dla ludzi.

•

Zwiększa ilość codziennej opieki otrzymywanej przez każdą osobę w domu opieki
długoterminowej do przeciętnie czterech godzin.

•

Ulepsza opiekę dla 14 000 osób, które postawiono nową diagnozę demencji, bez
względu na to gdzie mieszkają.

•

Zapewnia więcej dostępu do usług służby zdrowia w domu i lokalnej społeczności,
wliczając w to 2,8 miliona więcej godzin osobistego wsparcia i 284 000 więcej wizyt
pielęgniarek, poprzez zainwestowanie 650 milionów dolarów w ciągu trzech lat.
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Pomaganie Seniorom Żyć Zdrowo i Aktywnie
Ontario:
• Ułatwia seniorom dostęp do usług rządowych, wliczając w to kompleksową stronę
internetową i całodobowy serwis telefoniczny w ponad 150 językach.
•

Niesie pomoc seniorom w prowadzeniu aktywnego życia i utrzymywanie silnych
powiązań ze swoimi społecznościami przez wspieranie i rozszerzanie sieci ośrodków
aktywnego życia seniorów w całej prowincji.

•

Zapewnia 200 nowych dotacji, aby umożliwić seniorom wynajmowanie tanich mieszkań i
otrzymywanie opieki w domu i lokalnej społeczności.

•

Kontynuuje działania zapobiegające przemocy wobec osób starszych przez ulepszony
dostęp do usług w lokalnej społeczności i wspieranie edukacji publicznej i szkoleń dla
usługodawców.
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