
  

 

 

طرحی برای 
خدمات و 
 فرصت ها

 طرحی برای خدمات و فرصتها

 خدمات برای سالمندان انتاریو

سالمندان  برسد. 2040سال میلیون نفر تا  4.5میلیون نفر در حال حاضر به  2.4انتظار میرود شمار افراد سالمند در استان ما از 
 نیازهای ویژه ای دارند و اغلب به همراه خانواده هایشان با هزینه های اضافی درمانی و رفاهی روبرو هستند.

به منظور کمک به سالمندان برای داشتن یک زندگی همراه با سالمتی، استقالل، فعالیت و روابط اجتماعی، انتاریو امکان دسترسی به 
رایگان کرده و بر  +OHIPبه باال را از طریق  ۶۵برای افراد داده، داروهای نسخه ای را نگی و اجتماعی را افزایش مراقبت های خا

 روی خدمات بیمارستانی و حمایت جهت مراقبت های طوالنی مدت سرمایه گذاری می کند.

  

  داروهای نسخه ای رایگان برای +65

 

  

 مراقبت طوالنی مدت بهتر

 

جدید خانۀ سالمت برای سالمندانبرنامۀ   

برای همۀ  داروهای نسخه ایرایگان کردن 

، +OHIP،از طریق رساله وباالت 65افراد 

و حصول اطمینان از اینکه هیچ شهروند 

سالمندی هرگز بدون داروهای مورد نیاز 

حذف بخش قابل کسر سالیانۀ . نمی ماند

 Ontario Drug)مزایای دارویی انتاریو
Benefit) ساالنه به پرداخت مشارکتی و ،

 ییصرفه جو $240حدود  طور متوسط، 

 .هر فرد به همراه دارد یبرا

تخت جدید در مراکز  30,000ایجاد 
سال  10مراقبت های طوالنی مدت طی 

آینده برای کمک به افرادی که قادر به ادامۀ 
و تأمین  —زندگی بصورت مستقل نیستند 

آرامش خاطر برای کسانی که از آنها 
 مراقبت می کنند.

این برنامه به هزینه های مربوط به 
زندگی افراد مسن تر در خانه، جایی 

. این که مایلند بمانند، می پردازد. 
برنامه مزایای ساالنه ای معادل 

$ برای خانه های واجد شرایط 750
 ساله و باالتر 75متعلق به سالمندان 

به منظور کمک به آنها برای  را
زندگی مستقل و کاهش هزینه های 

تامین  حفظ و نگهداری خانه هایشان
 میکند.

 

 

 داروهای نسخه ای رایگان

 انتاریو:

   

، رایگان می کند، برای حصول اطمینان از اینکه هیچ +OHIPاز طریق  را، رساله وباالت 65برای همۀ افراد  داروهای نسخه ای •

 Ontario Drug)حذف بخش قابل کسر سالیانۀ مزایای دارویی انتاریو .سالمندی هرگز بدون داروهای مورد نیاز نمی ماندشهروند 

Benefit) این در ادامۀ رایگان  .هر فرد به همراه دارد یبرا ییصرفه جو $240حدود  ، ساالنه به طور متوسط، و پرداخت مشارکتی

با این گسترش، داروهای نسخه ای بطور تقریبی برای یکی . ارائه می شود 2017ل در بودجۀ سا 25کردن دارو برای همۀ افراد زیر 

 میلیون نفر. 6.4از هر دو نفر اهل انتاریو رایگان خواهد بود، جمعیتی حدود 
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  +OHIPداروی نسخه ای از قبیل داروهای کلسترول، فشار خون، مشکالت تیروئید، دیابت و آسم، را از طریق  4,400بیش از  •

 پوشش می دهد.

 

 برنامۀ جدید خانۀ سالمت برای سالمندان

 انتاریو:

 

( را معرفی می کند. این برنامه به هزینه های Seniors’ Healthy Home Programبرنامۀ جدید خانۀ سالمت برای سالمندان )

$ برای خانه های 750برنامه مزایای ساالنه ای معادل این مربوط به زندگی افراد مسن تر در خانه، جایی که مایلند بمانند، می پردازد. 
به منظور کمک به آنها برای زندگی مستقل و کاهش هزینه های حفظ و نگهداری  را ساله و باالتر 75واجد شرایط متعلق به سالمندان 

 تامین میکند. خانه هایشان

 کیفیت زندگی سالمندان رای از منزل تحت تأثیر قرار می دهد زمانیکه بیماری یا محدودیت حرکتی، توانایی آنها را در حفظ و نگهدار •

 بهبود می بخشد.

خواهند با گروه های سالمندان و سایر افراد ذینفع در مورد طراحی برنامه ها مشورت می کند از جمله اینکه چه هزینه هایی واجد شرایط  •

 . بود

 

 مراقبت های بیشتر برای سالمندان

 انتاریو:

 

 2022تخت جدید تا  5,000با افزودن  — ، ایجاد می کندسال آینده 10تخت جدید در مراکز مراقبت های طوالنی مدت طی  30,000 •

کمک به افرادی که قادر به ادامۀ زندگی بصورت مستقل نیستند  و تأمین آرامش خاطر برای کسانی که از آنها مراقبت می برای  —

 .تخت موجود است 30,000بر نوسازی افزودن این تخت های جدید عالوه  .کنند

 یدالر ونیلیم 822 یگذار هیسرما با تیبه مشکل ظرف یدگیبهتر به خدمات، کاهش زمان انتظار، رس یدسترس ۀارائ جهتها  مارستانیب •

 اردیلیم 19حدود  نیهمچناستان ، بزرگترین سرمایه گذاری منفرد دولتی طی حدود یک دهه —بهسازی می کند    19–2018  در

سی سریعتر و آسانتری به خدمات تا مردم دستر می کند یگذار هیسرما مارستانهایب یساخت و نوساز یبرا  اله،ده س یدوره ا یدالر، ط

 درمانی داشته باشند.

به حدود چهار ساعت بطور  مدت دریافت می کند،نگهداری طوالنی  فت خدمات روزانه که هرفرد درآسایشگاه هایمدت زمان دریا •

 سط افزایش می دهد.متو

بهبود می نظر از محل زندگیشان  ،صرف (dementia)نفر بیمار جدید بازشناخته با زوال عقل  14,000دریافت خدمات را برای  •

 .شدبخ

شامل  سه سال آینده، دسترسی به مراقبت در خانه و جامعه را افزایش می دهد، ، طی میلیون دالر 650با سرمایه گذاری  •

 .ویزیت پرستار  248,000در خدمات حمایتی شخصی و  زمان بیشتر ساعتمیلیون  2.8

 

 

 

 کمک به سالمندان برای زندگی سالم و فعاالنه
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زبان، دسترسی سالمندان به خدمات دولتی را  150ساعته به بیش از  24با معرفی یک سایت اینترنتی جدید و خدمات تلفنی  •

 تسهیل می کند.

ای از مراکز زندگی فعاالنه برای سالمندان در سرتاسر استان، به سالمندان کمک می کند فعال و  با حمایت و توسعۀ شبکه •

 مرتبط با جامعه باقی بمانند.

یارانۀ جدید اجارۀ مسکن مقرون به صرفه و دریافت خدمات در خانه و جامعه را برای سالمندان مقدور می  200با ارائۀ  •

 سازد.

ذیت سالمندان، دسترسی به خدمات اجتماعی را بهبود بخشیده و از آموزش عموم و دوره های به منظور برخورد با آزار و ا •

 آموزشی برای ارائه دهندگان خدمات حمایت می کند. 

 


