План
піклування і
можливостей
Піклування про людей похилого віку в Онтаріо
Очікується, що кількість людей похилого віку, які мешкають у нашій провінції, зросте з 2,4
млн сьогодні до 4,5 млн у 2040 році. Люди похилого віку мають унікальні потреби і
багатьом з них, а також їхнім родинам, важко сплачувати зростаючу вартість медичних
послуг та послуг з догляду.
Щоб допомогти людям похилого віку жити здоровим, незалежним та активним життям,
провінція Онтаріо розширює доступ до послуг з догляду на дому та на базі громади
шляхом забезпечення підтримки літніх людей, які живуть самостійно, скасування плати за
рецептурні ліки для всіх осіб у віці 65 років і старших через програму OHIP+, а також
інвестування у розвиток послуг, які надаються в лікарнях, і послуг з довгострокового
догляду.

Безкоштовні рецептурні
ліки для людей у віці 65
років і старших

Покращення
довгострокового
догляду

Програма «Здоровий дім
для осіб похилого віку»
(Seniors’ Healthy
Home Program)

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. Скасування щорічного
відрахування і спільної
оплати за програмою
провінції Онтаріо щодо пільг,
які стосуються придбання
ліків (Ontario Drug Benefit),
дасть змогу пересічній
людині похилого віку в
Онтаріо заощаджувати 240 $
на рік.

Створення 30 000 нових
ліжкомісць для хронічних
пацієнтів протягом наступних
10 років, щоб допомогти тим
особам, які вже більше не
можуть мешкати самостійно,
і забезпечити душевний
спокій людям, які доглядають
за ними.

Ця програма визнає витрати,
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.
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Безкоштовні рецептурні ліки
Провінція Онтаріо:
• Робить рецептурні ліки абсолютно безкоштовними 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. Це відбувається після впровадження
безкоштовних ліків за рецептом для осіб у віці до 25 років, яке було передбачене
Бюджетом Онтаріо на 2017 рік. Завдяки такому розширенню пільг рецептурні ліки
стають безкоштовними для майже половини мешканців Онтаріо, тобто, майже для
6,4 млн. осіб.
•

Покриває понад 4400 рецептурних ліків в рамках OHIP+, таких як ліки від
підвищеного холестерину, високого тиску, захворювань щитовидної залози, діабету
й астми.

Програма «Здоровий дім для осіб похилого віку» (Seniors’ Healthy
Home Program)
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. Ця програма 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.
•

Підвищує якість життя людей похилого віку, коли на їх здатність дбати про житло
негативно впливає хвороба або зниження мобільності.

•

Проводить консультації з групами людей похилого віку та іншими зацікавленими
сторонами стосовно структури програми, в тому числі стосовно конкретних типів
витрат, які мають покриватися програмою.

Ще більше піклування про людей похилого віку
Провінція Онтаріо:
• Створює 30 000 нових ліжкомісць для хронічних пацієнтів протягом наступних 10
років з доданням 5000 нових ліжкомісць до 2022 року, що допоможе тим, хто вже
більше не може мешкати самостійно, і забезпечить душевний спокій людям, які
доглядають за ними. Ці нові місця доповнять 30 000 існуючих ліжкомісць, які
модернізуються.
•

Покращує роботу наших лікарень шляхом надання більшого доступу до послуг з
догляду, скорочення часу очікування і вирішення питань пропускної здатності за
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допомогою додаткової інвестиції у розмірі 822 $ млн у 2018–19 рр., яка є
найбільшою окремою державною інвестицією в розвиток лікарень за останні майже
десять років. Провінція також інвестує приблизно 19 $ млрд. протягом 10 років у
будівництво та реконструкцію лікарень для розширення послуг охорони здоров’я і
пришвидшення їх надання людям.
•

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

•

Покращення догляду за 14 000 осіб, в яких щойно діагностували деменцію,
незалежно від того, де вони мешкають.

•

Розширення доступу до послуг з догляду вдома та за місцем проживання, в тому
числі 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.

Допомога людям похилого віку в тому, щоб вони жили здоровим,
активним життям
Провінція Онтаріо:
• Спрощує людям похилого віку доступ до державних послуг, в тому числі завдяки
новому веб-сайту, на якому можна отримати всю необхідну інформацію, і
цілодобову телефонну службу, оператори якої можуть надати відповідь на більше
ніж 150 мовах.
•

Допомагає людям похилого віку залишатися активними і не втрачати зв’язок зі
своїми громадами шляхом підтримки і розширення мережі центрів з питань
активного життя для людей похилого віку по всій провінції.

•

Надає 200 нових субсидій, щоб люди похилого віку могли орендувати доступне
житло й отримувати послуги з догляду вдома і за місцем проживання.

•

Продовжує вживати заходів, спрямованих на запобігання зловживанням
становищем людей похилого віку, роблячи доступнішими послуги, які надаються на
базі громади, а також підтримуючи надання освітніх послуг і підготовку спеціалістів з
надання послуг.
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