
  

 

   

   

  

     
                 
              
      

           
            

               
          

  
    

 

  
    

 
    

  

  
  

    
  

  
 

  
 

   
   

    
     

     
    

      
    

     

    
  

    
     

  
   

  
 

  
 

   

     

              
   
    
         

পরিচর্যা ও
সযুর্াযেি জন্য
একটি পরিকল্পন্া

অন্টারিওি প্রবীণযেি দেখায ান্া কিা
2040 সালের মলযে আমালের প্রলেলে প্রবীণলের সংখ্ো 2.4 মমমেয়ন থেলে 4.5 মমমেয়লন উন্নীত হলব বলে আো ের 

হলে৷ প্রবীণলের অননে চামহো রলয়লে এবং, তালের পমরবারবৃলের সালে অলনলেই স্বাস্থ্েলসবা ও েেোণ সংক্রান্ত বাড়মত 

খ্রচ মনলয় সমসোয় পড়লত পালরন৷ 

প্রবীণলেরলে সুস্থ্, আত্মমনর্ভ রেীে ও সমক্রয় জীবন যাপলন সাহাযে েরার জনে, অন্টামরও বামড়লত ও েমমউমনটিলত 

পমরচযভ ৃ ভায় অোলেস বমি েরলে, প্রবীণলেরলে আত্মমনর্রেীের্ালব বসবাস েরলত সাহাযে েরলে, 65 বের ও তারলচলয় 

থবমে বয়সী সবার জনে থপ্রসমক্রপেলনর ওষুয OHIP+ এর মাযেলম মবনামূলেে প্রোন েরলে, এবং হাসপাতাে পমরলষবা ও 

েীর্ভলময়ামে থসবার জনে সহায়তার থেলে মবমনলয়াগ েরলে৷ 

65+ বয়যস রবন্ামূযযয দপ্রসরিপ যন্ি
ওষুধ

OHIP+ এর মাযেলম 65 বের ও 
তারলচলয় থবমে বয়সী সবার জনে 
থপ্রসমক্রপেলনর ওষু ূ ভ ূয সম্পণ মবনামলেে 
প্রোন েরা হলব, যা প্রলতেে প্রবীণ 

নাগমরলের প্রলয়াজনীয় ওষযু পাওয়ার 

মবষয়টি মনমিত েরলব৷ ‘অন্টামরও 
ড্রাগ থবলনমিট’-এর বামষভে মিিামিবে 

ও থো-লপ বামতে েরার মাযেলম, 
অন্টামরওর এেজন প্রবীণ নাগমরলের 

বেলর গলড় $240 িোর সাশ্রয় হলব৷ 

আযিা উন্নত েীর্যযময়ারে পরিচর্যা

যারা আর আত্মমনর্ভ রেীের্ালব বসবাস 

েরলত পারলেন না তালেরলে সাহাযে 
েরার জনে - এবং যারা তালের 

পমরচযভা েরলেন তালেরলে মানমসে 

োমন্ত প্রোলনর জনে আগামী 10 বেলরর 

মলযে 30,000 নতু ন েীর্ভলময়ামে 

পমরচযভার থবি ততমর েরা হলে৷ 

প্রবীণযেি জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বারিি
কমযসূরচ

এই নতু ন েমভসূমচ বয়স্ক প্রবীণ 

বেমিলের বামড়লত বসবাস েরার সালে 

(লযখ্ালন তারা োেলত চান) সংমিষ্ট 
খ্রচ মচমিত েলর োলে৷ 75 বের বা 
তারলচলয় থবমে বয়সী বেমিলের থনতৃ লে 

পমরচামেত থযাগে পমরবারগুলোলে এটি 

বেলর সলবভাচ্চ $750 িোর থবমনমিট 

প্রোন েলর যালত তারা স্বাযীনর্ালব 

বসবাস েরলত পালরন এবং তালের 

বামড় রেণালবেলণর খ্রচ থপাষালত 
পালরন৷ 

মবনামলূেে থপ্রসমক্রপেলনর ওষুয 

অন্টামরওলত যা যা েরা হলে: 

• OHIP+ এর মাযেলম 65 বের ও তারলচলয় থবমে বয়সী সবার জনে থপ্রসমক্রপেলনর ওষয সম্পূ ভ ূু ণ মবনামলেে 
প্রোন েরা হলব, যা প্রলতেে প্রবীণ নাগমরলের প্রলয়াজনীয় ওষুয পাওয়ার মবষয়টি মনমিত েরলব৷ ‘অন্টামরও 
ড্রাগ থবলনমিট’-এর বামষভে মিিামিবে ও থো-লপ বামতে েরার মাযেলম, অন্টামরওর এেজন প্রবীণ নাগমরলের 

বেলর গলড় $240 িোর সাশ্রয় হলব৷ অন্টামরওর 2017 সালের বালজলট 25 বেলরর েম বয়সী সবার জনে মি 



 
   

 
   

           
         

             
     

 

  

     
    

           
   

               
       

                
       

    

 

    
         

             
       

     
        

              
              
          

               
 

              
    

       
             
  

 

2018 অন্টামরও বালজট 

থপ্রসমক্রপেলনর ওষুয চােু েরার পর এটি েরা হলয়লে৷ এই সম্প্রসারলণর িলে, প্রমত েইুজন অন্টামরয়ালনর মলযে 
প্রায় এেজন, প্রায় 6.4 মমমেয়ন মানষু মবনামূলেে থপ্রসমক্রপেলনর ওষুয পালবন৷ 

• OHIP+ এর মাযেলম 4,400 এরও থবমে থপ্রসমক্রপেলনর ওষুয ের্ার েরা হয়, থযমন উচ্চ থোলেলেরে, 
হাইপারলটনেন, োইরলয়লির থরাগ, িায়ালবটিস ও অোজমার ওষযু৷ 

মসমনয়সভ থহেমে থহাম েমভসূমচ 

অন্টামরওলত যা যা েরা হলে: 

• নতু ন ‘মসমনয়সভ থহেমে থহাম’ েমভসূমচ চাে ুেরা হলে৷ এটি বয়স্ক প্রবীণ বেমিলের বামড়লত বসবাস েরার সালে 

(লযখ্ালন তারা োেলত চান) সংমিষ্ট খ্রচ মচমিত েলর োলে৷ 75 বের বা তারলচলয় থবমে বয়সী বেমিলের 

থনতৃ লে পমরচামেত থযাগে পমরবারগুলোলে এটি বেলর সলবভাচ্চ $750 িোর থবমনমিট প্রোন েলর যালত তারা 
স্বাযীনর্ালব বসবাস েরলত পালরন এবং তালের বামড় রেণালবেলণর খ্রচ থপাষালত পালরন৷ 

• অসুস্থ্তার োরলণ বা চোলিরা েরার সেমতা েলম যাওয়ার িলে বামড় রেণালবেলণর সেমতা প্রর্ামবত হলে 

এটি প্রবীণলের জীবন-যাপলনর মান উন্নত েরলব৷ 

• মনমেভ ষ্ট থোন যরলনর খ্রচগুলো থযাগে হলব এই মবষয়টিসহ এই েমভসূমচর মিজাইন মনলয় প্রবীণলের গ্রুপ ও 

অনোনে অংেীোরলের সালে আলোচনা েরা হলে৷ 

প্রবীণলের জনে আলরা পমরচযভা 

অন্টামরওলত যা যা েরা হলে: 

• যারা আর আত্মমনর্ভ রেীের্ালব বসবাস েরলত পারলেন না তালেরলে সাহাযে েরার জনে এবং যারা তালের 

পমরচযভা েরলেন তালেরলে মানমসে োমন্ত প্রোলনর জনে আগামী 10 বেলরর মলযে 30,000 নতু ন েীর্ভলময়ামে 

পমরচযভার থবি ততমর েরা হলে - 2022 সালের মলযে 5,000 নতু ন থবি থযাগ েরা হলে৷ এই নতু ন 

থবিগুলো বতভ মালন সংস্কাররত 30,000 মবেেমান থবলির অমতমরি৷ 

• 2018-2019 বেলর আলরা $822-মমমেয়ন িোর মবমনলয়ালগর মাযেলম আলরা র্ালোর্ালব পমরচযভা পাওয়া, 
অলপোর সময় েমালনা এবং েোপামসটির সমসো সমাযান েরার মাযেলম আমালের হাসপাতােগুলোর উন্নয়ন েরা 
হলে - এই মবমনলয়াগ প্রায় এে েেলের মলযে হাসপাতােগুলোলত সরোলরর এেে সবভবৃহৎ মবমনলয়াগ৷ এোড়াও 

এই প্রলেে হাসপাতাে ততমর ও সংস্কার েরা এবং জনগলণর জনে আলরা থবমে ও আলরা দ্রুত স্বাস্থ্েলসবা প্রোলনর 

জনে 10 বেলররও থবমে সময় যলর প্রায় $19 মবমেয়ন িোর মবমনলয়াগ েরলে৷ 

• েীর্ভ-থময়ামে থেয়ার থহালম োো প্রলতেে বেমির তেমনে পমরচযভা পাওয়ার পমরমাণ গলড় চার র্ণ্টায় উন্নীত 

েরা৷ 

• মিলমনমেয়ায় আক্রান্ত বলে নতু নর্ালব যরা পড়া 14,000 বেমির পমরচযভা উন্নত েরা, তারা থযখ্ালনই বসবাস 

েলরন না থেন৷ 

• মতন বেলরর মলযে $650-মমমেয়ন িোর মবমনলয়ালগর মাযেলম আলরা 2.8 মমমেয়ন র্ণ্টা বেমিগত সহায়তা 
এবং আলরা 284,000 নামসভ ৃং মর্মজটসহ গহ ও েমমউমনটি স্বাস্থ্েলসবা পমরলষবায় আলরা থবমে অোলেস প্রোন 

েরা হলব৷ 

অেভ মন্ত্রণােয় 



 
   

 
   

 

      

  

              
         

             
              

              
       

              
             

2018 অন্টামরও বালজট 

প্রবীণলেরলে সুস্থ্া, সমক্রয় জীবন যাপলন সাহাযে েরা 

অন্টামরওলত যা যা েরা হলে: 

• প্রবীণলের জনে সরোমর পমরলষবা পাওয়া সহজ েরা হলে, এলত অন্তর্ভু ি রলয়লে এেটি নতু ন ওয়ান-েপ 

ওলয়বসাইট এবং 150টিরও থবমে র্াষায় 24-র্ণ্টার থটমেলিান পমরলষবা৷ 

• প্রলেেজলড় সমক্রয়র্ালব বসবালসর জনে থেন্দ্রসমূলহর এেটি থনটওয়ােলে সমেভন প্রোন ও এর সম্প্রসারলণর ু ভ 
মাযেলম প্রবীণলেরলে সমক্রয় োেলত এবং তালের েমমউমনটির সালে সংযুি োেলত সাহাযে েরা হলে৷ 

• প্রবীণলেরলে সাশ্রয়ীমূলেে বাসস্থ্ান র্াড়া েরা, এবং বামড়লত ও েমমউমনটিলত থসবা থপলত সেম েরার জনে 
200টি নতু ন র্তভু মে প্রোন েরা হলে৷ 

• প্রবীণলের প্রমত অপবেবহালরর মবরুলি বেবস্থ্া থনয়া অবোহত রলয়লে এবং েমমউমনটি পমরলষবায় অোলেস উন্নত 

েরা হলে, সরোমর মেো প্রোলন ও পমরলষবা প্রোনোরীলের প্রমেেলণ সমেভন প্রোন েরা হলে৷ 

অেভ মন্ত্রণােয় 
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