
  

 

خطـــة من أجل 
 الرعاية

 والفرص

  

 توفير رعاية صحية أسرع وأفضل

جل تمكين السكان من الحصول على رعاية أمن  فيها منظومة الرعاية الصحيةغيير كافة جوانب تاريو العمل من أجل تحسين وتتواصل أون
دوالر على مدار ثالث سنوات مما  اتمليار  5بقيمة  ةإضافي اتمار استث. تخصص هذة الميزانية عندما يحتاجون إليهاذات جودة عالية، 
وتقصير  توترالتخفيف  في ةضافياإل اتمار ستثاال هساعد هذتستفادة منها بشكل أسرع. سالا التي يمكنخدمات مزيد من اليساهم في توفير 

 برعاية الناس ألحبائهم.   ينالمرتبط الزمن

  

 

 هتمام بالصحة العقليةالا

 

 

 مستشفيات أقوى، ورعاية أفضل

 

 

ألسناناتخفيض تكاليف الدواء وعالج   

توفير خدمات أفضل وأسرع لمئات اآلآلف 
والبالغين في كافة انحاء  شبانمن األطفال وال

لى إ اتمار ستثجمالي االإزيد ي امم ،نتاريوو أ
 دوالر على مدار أربعة أعوام.   مليار 17

الرعاية على توفير فرص أفضل للحصول 
نتظار، الالصحية الالزمة من خالل تقليل فترات ا

ستيعابية، ومواجهة الالطاقة ا مشكالتومعالجة 
أعمار السكان في   زايدالتحديات الناجمة عن ت

 822تخصيص خالل المقاطعة بشكل أفضل من 
 . 2019 – 2018عام  مليون دوالر  في

وعالج  لألدويةدخال برنامج أونتاريو الجديد 
% من 80تعويضات بنسبة  يسددوالذي  ،األسنان

تكاليف الوصفات الطبية وعالجات األسنان 
يعادل  ، وهو ماستفادة من البرنامجالمؤهلة لال

دوالرًا لألزواج،  600فراد، ودوالرًا لأل 400باألرقام 
دوالرًا للعائلة المكونة من أربعة اشخاص  700و

ات صحية ينمأتوفر لهم تتمع طفلين، ممن ال 
تغطية  لهم و ال تتوفرأضافية من مكان العمل، إ

 للتأمين الصحي المحّسن من برنامج أونتاريو
OHIP+ ،آخر و أي برنامج حكوميأ . 
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 ورعاية أفضلتوفير مستشفيات أقوى، 
 :تقوم أونتاريو بما يلي

  دوالر لتصميم وبناء  مليار 2.4بناء وتحديث المستشفيات، بما في ذلك لدوالر على مدار عشرة سنوات  مليار 19 نحوتخصيص
تصميم وبناء إعادة دوالر في  مليار 1.8بقيمة   اتمار استث، و  (SickKids)المرضىاألطفال مركز رعاية المرضى في  مستشفى 

  ني.وتاوا المدأمستشفى 

 +OHIP المحسن  برنامج أونتاريو للتأمين الصحيمن خالل توسيع الرعاية الصيدالنية 
 

 :تقوم أونتاريو بما يلي

  في المقاطعة من خالل برنامج أونتاريو للتأمين  ُمسنو أكثر، لضمان توفر الدواء لكل أ 65 للبالغين من العمرتوفير الوصفات الطبية مجانًا
في المتوسط على كل شخص ذلك خصومات الدفع السنوية، والدفع التشاركي. يوفر  إلغاء عن طريق، وذلك +OHIP الصحي المحسن

 دوالرًا سنويا.  240حوالي 

 تاريو للتأمين الصحي المحسنمن خالل برنامج أون نستمرار في تقديم  وصفات العالج المجانية لألطفال والشبااال OHIP+ ،
 .2018يناير  أولفي  هتطبيقداية وصفة طبية مجانية منذ ب يينمال 3 نحو حيث تم  صرف

 مليون نسمة، وذلك من خالل  6.4، أي ما يعادل حوالي يباً من بين كل شخصين في المقاطعة تقر  واحدتغطية الوصفات الدوائية ل
ما يعني برنامج الرعاية الصيدالنية للجميع، م حركة لتنفيذ، والعمل على قيادة ال+OHIP المحسنبرنامج أونتاريو للتأمين الصحي 

 .  لجميع الكنديينالوصفات الدوائية مجانا  صرف شملتوسيع الرعاية الطبية لت

 
 هتمام بالصحة العقليةالا

 :تقوم أونتاريو بما يلي

 تعزيز الوقايةجل التدخل المبكر و أصحة العقلية في كل مدرسة ثانوية في المقاطعة خالل السنتين المقبلتين من لتوفير خدمات ا. 

  من خالل زيادة  ،كتئاب والقلقن يعانون من االممفي كافة أنحاء المقاطعة  إضافيشخص  350,000توفير المساعدة لحوالى
 ة بتمويل حكومي. توفر المعالجة النفسية المستفادة من لال نطفال والشباالفرص أمام األ

  مالئمة، و السكن في مساكن آمنة إلى ة على مدار أربعة سنوات لمن يحتاجونإضافيوحدة سكنية  2,275العمل على إضافة ،
 رة التكلفة.و وميس

  من سن  نالمقدمة للشبالى الخدمات، وسد الفجوات الحرجة في الخدمات إقل لتحسين الوصول األعلى  اإضافي امركز  15توفير
 .خدمات االنتقال إلى مرحلة البلوغوتحسين سنة  25 – 12

 من  نن والشباو إنشاء صندوق خدمات لألولويات المحلية ليعمل على تعزير خدمات الصحة العقلية التي يستفيد منها اليافع
 ن الجدد، والمقيمين في المناطق الريقية. ، والناطقين بالفرنسية، والقادميالمثليين، والمهمشين عرقيا
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 العمل من أجل مساعدة مقدمي الرعاية والعائالت
 :تقوم أونتاريو بما يلي

 

 برنامج البيت الصحي للمسنين . يدرك البرنامح تكاليف عيش المسنين في بيوتهم، حيث يريدون اإلقامة. يقدم البرنامح إعانة قد  تم تطبيق
سنة لتمكينهم من العيش بصورة مستقلة وتعويضهم عن  75رهم اعمأ تتجاوز لمسنينللبيوت المستحقة وتعود سنوياً دوالراً  750لى إتصل 
 صيانة بيوتهم.  فتكالي

  من مليون ساعة 2.8المحلية، وهذا يشمل توفير  مجتمعاتوفي ال الصحية في المنزلكثر لتلقي خدمات الرعاية أتوفير فرص 
  على مدار الثالث سنوات المقبلة.دوالر مليون  650ر استثما من خالليارة تمريضية ز  284,000الدعم الشخصي و 

 في المتوسط ساعات ن في منازلهم الى أربعو ميها األشخاص المقازيادة معدل ساعات الرعاية الطويلة المدى التي يتلق . 

  2022حلول عام ب راسري 5,000ضيف مما يُ  ،سنوات 10على مدار  طويلة المدىالرعاية جديد للسرير  30,000توفير – 
إلى ضافة باإلة الجديدة العيش بمفردهم وتوفير راحة البال لمن يتولون رعايتهم. تأتي األسرّ  مكنهمالذين ال ي شخاصمساعدة األل

 . ُيعاد تطويرها حالياً سرير قائمة  30,000


