Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Cuidados Para Com os Idosos do Ontário
O número de idosos na nossa província deverá aumentar de 2,4 milhões, hoje, para 4,5
milhões, em 2040. Os idosos têm necessidades especiais e, juntamente com suas famílias,
muitos lutam com custos adicionais com cuidados de saúde e bem-estar.
Para ajudar os idosos a ter uma vida saudável, independente e ativa, o Ontário está a
aumentar o acesso a cuidados domiciliares e na comunidade, apoiando os idosos a viver
independentemente, oferecendo medicamentos receitados gratuitamente para todos com
65 anos ou mais, e investindo mais em serviços hospitalares e cuidados de longo prazo.

Receitas Grátis 65+
Prover medicamentos
receitados totalmente grátis
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 copagamento no plano Ontario
Drug Benefit, o idoso no
Ontário poupa em geral $240
por ano.

Melhores Cuidados
de Longo Prazo

Programa Casa Saudáveis
para Idosos

Criar 30.000 novos leitos de
cuidados de long prazo
durante os próximos 10 anos
para ajudar as pessoas que
não podem mais viver
independentemente,
possibilitando paz de espírito
às pessoas que cuidam delas.

Criar o novo programa Casas
Saudáveis Para os Idosos.
Este programa reconhece os
custos adicionais que os
idosos 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.

Receitas Médicas Grátis
O Ontário está a:
 Prover medicamentos receitados totalmente grátis para todos de 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. Isso segue a introdução de receitas médicas
grátis para todos com menos de 25 anos do Orçamento do Ontário - 2017. Com esta
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expansão, receitas médicas agora ficarão gratuitas para quase um em cada dois
Ontarianos, cerca de 6,4 milhões de pessoas.


Cobrir mais de 4.400 medicamentos receitados, através do OHIP+, incluindo medicações
para colesterol, hipertensão, problemas da tiróide, diabetes e asma.

Programa de Casas Saudáveis Para os Idosos
O Ontário está a:
 Introduzir o novo programa de Casas Saudáveis para os Idosos. Este programa reconhe
os custos adicionais que os idosos 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.


Melhorar a qualidade de vida dos idosos quando doenças ou mobilidade reduzida podem
vir a afectar sua capacidade de manter a casa.



Consultar grupos de idosos e outros interessados quanto ao desenho do programa,
inclusive quanto aos tipos específicos de despesas que devem ser incluídas.

Mais Cuidados Para os Idosos
O Ontário está a:
 Criar 30.000 novos leitos de cuidados de longo prazo durante os próximos 10 anos acrescentando 5.500 novos leitos até 2022 - para ajudar as pessoas que não podem
mais viver independentemente e possibilitando paz de espírito às pessoas que cuidam
delas. Esses novos leitos são acima dos 30.000 já existentes e que estão em
redesenvolvimento.


Melhorar nossos hospitais, provendo melhor acesso a cuidados, reduzindo o tempo de
espera e resolvendo problemas de capacidade através de um investimento adicional de
$822 milhões em 2018-19, o maior investimento único do governo em hospitais em
quase uma década. A província também está a investir cerca de $19 bilhões, durante 10
anos, para construir e modernizar hospitais para prover mais cuidados de saúde com
mais rapidez.



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



Melhorar os cuidados de 14.000 pessoas recém-diagnosticadas com demência,
independentemente de onde vivem.



Prover mais acesso a cuidados domiciliares e na comunidade, inclusive 2,8 milhões a
mais de horas de apoio pessoal e 284.000 mais visitas de enfermeiros, através de um
investimento de $650 milhões durante três anos.
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Ajudando os Idosos a Levar Vidas Saudáveis e Ativas
O Ontário está a:
 Deixar mais fácil para o idoso acessar serviços do governo, inclusive um site único
dá acesso a todos os serviços, e atendimento telefónico de 24 horas, em mais de
150 idiomas.


Ajudar os idosos a continuar ativos e conectados dentro de suas comunidades, através
do apoio a uma rede, cada vez maior, de centros de vida activa para idosos, em toda
a província.



Oferecer 200 subsídios novos para possibiliar aos idosos alugar moradias a preços
viáveis, e obter cuidados domiciliares e comunitários.



Continuar a reagir em casos de maus tratos contra idosos, com melhor acesso a serviços
comunitários, educação do público, e treinamento dos provedores de serviços.
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