
  

 

 

 

 
              

               
            

       

             
            

         
            

         
    

 

 
    

  

  
 

 

 
  

   
 

     
    

    
     

   
    
   

    
    

   
    

    
     

  

   
    

     
   

    
   

  
  

    
     
  

     
    

   
   

     
  

    
    

      
    

    
   
  

 

Σχέδιο δράσης 
για μέριμνα και 
ευκαιρίες 

Φροντίδα των ηλικιωμένων στην επαρχία του Οντάριο 
Ο αριθμός των ηλικιωμένων στην επαρχία μας αναμένεται να αυξηθεί από 2,4 εκατομμύρια που 
είναι σήμερα σε 4,5 εκατομμύρια μέχρι το 2040. Οι ηλικιωμένοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και με 
τις οικογένειές τους πολλοί δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο πρόσθετο κόστος για την 
υγειονομική περίθαλψη και την ευημερία τους. 

Για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να διάγουν υγιείς, ανεξάρτητες και δραστήριες ζωές, το 
Οντάριο αυξάνει την πρόσβαση στην κατ' οίκον φροντίδα και σε οίκους ευγηρίας, 
υποστηρίζοντας τους ηλικιωμένους επιλέγουν που ζουν ανεξάρτητα, καθιστώντας δωρεάν τα 
συνταγογραφούμενα φάρμακα για όλους τους ηλικιωμένους 65 ετών και άνω μέσω του OHIP+, 
και επενδύοντας σε νοσοκομειακές υπηρεσίες και υποστηρικτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας 
φροντίδας. 

Δωρεάν συνταγογραφήσεις 
για τα άτομα ηλικίας 65+ 

Οι ιατρικές συνταγές θα είναι 
εντελώς δωρεάν για όλους 
τους ηλικιωμένους ηλικίας 65 
ετών και άνω μέσω του OHIP+, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι 
κανένας ηλικιωμένος δεν θα 
στερηθεί απαραίτητα φάρμακα. 
Χάρη στην κατάργηση της 
ετήσιας έκπτωσης και της 
συμμετοχής στη φαρμακευτική 
δαπάνη, ο μέσος ηλικιωμένος 
στην επαρχία του Οντάριο θα 
εξοικονομεί κατά μέσο όρο 240 
δολάρια ετησίως. 

Καλύτερη μακροχρόνια 
φροντίδα 

Δημιουργία 30.000 νέων 
κλινών μακράς φροντίδας στα 
επόμενα 10 χρόνια για να 
βοηθήσουμε όσους δεν 
μπορούν πλέον να ζουν 
ανεξάρτητα και να 
καθησυχάσουμε τους 
φροντιστές τους. 

Πρόγραμμα υποστήριξης 
για ηλικιωμένους που 

παραμένουν στην οικία 
τους 

Αυτό το νέο πρόγραμμα 
αναγνωρίζει το κόστος για τους 
ηλικιωμένους που επιλέγουν 
να συνεχίζουν να ζουν στο 
σπίτι τους, εκεί ακριβώς όπου 
θέλουν να βρίσκονται. 
Προβλέπεται παροχή ύψους 
750 δολαρίων ετησίως για τα 
νοικοκυριά που εντάσσονται 
στο πρόγραμμα με επικεφαλής 
ηλικιωμένους ηλικίας 75 ετών 
και άνω, με σκοπό να τους 
βοηθήσει να ζουν ανεξάρτητα 
και να αντισταθμίσουν το 
κόστος συντήρησης των 
σπιτιών τους. 



 
   

 
   

  

      

              

            

           

          

            

             

            

           

  

          

          

       

      

              

          

            

            

              

           

             

          

          

           

         

   

      

           

             

             

          

         

         

           

             

          

Προϋπολογισμός του Οντάριο 2018 

Δωρεάν συνταγογραφήσεις 

Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο: 

• Οι ιατρικές συνταγές θα είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους ηλικιωμένους ηλικίας 65 
ετών και άνω μέσω του OHIP+, διασφαλίζοντας έτσι ότι κανένας ηλικιωμένος δεν θα 
στερηθεί απαραίτητα φάρμακα. Χάρη στην κατάργηση της ετήσιας έκπτωσης και της 
συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, ο μέσος ηλικιωμένος στην επαρχία του Οντάριο 
θα εξοικονομεί κατά μέσο όρο 240 δολάρια ετησίως. Αυτό ακολουθεί την υιοθέτηση 
δωρεάν ιατρικών συνταγών για τα άτομα κάτω των 25 ετών στον Προϋπολογισμό του 
Οντάριο 2017. Με αυτήν την επέκταση, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα θα είναι τώρα 
δωρεάν για σχεδόν έναν στους δύο κατοίκους του Οντάριο, δηλ. για περίπου 6,4 
εκατομμύρια ανθρώπους. 

• Κάλυψη πάνω από 4.400 συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω του OHIP+, όπως 
φάρμακα για υψηλή χοληστερόλη, υπέρταση, θυρεοειδικές παθήσεις, διαβήτη και άσθμα. 

Πρόγραμμα υποστήριξης για ηλικιωμένους που παραμένουν στην οικία τους 

Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο: 

• Νέο πρόγραμμα για ηλικιωμένους που συνεχίζουν να μένουν στην οικία τους. Αυτό το 
πρόγραμμα αναγνωρίζει το κόστος για τους ηλικιωμένους που επιλέγουν να συνεχίζουν 
να ζουν στο σπίτι τους, εκεί ακριβώς όπου θέλουν να βρίσκονται. Προβλέπεται παροχή 
ύψους 750 δολαρίων ετησίως για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο πρόγραμμα με 
επικεφαλής ηλικιωμένους ηλικίας 75 ετών και άνω, με σκοπό να τους βοηθήσει να ζουν 
ανεξάρτητα και να αντισταθμίσουν το κόστος συντήρησης των σπιτιών τους. 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων όταν αδυνατούν να συντηρήσουν ή να 
μείνουν στο σπίτι τους εξαιτίας ασθένειας ή μειωμένης κινητικότητας. 

• Διαβούλευση με ομάδες που ενεργούν υπέρ των συμφερόντων των ηλικιωμένων και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό του προγράμματος, όπως και για τους 
τύπους δαπανών που πρέπει να είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα. 

Περισσότερη φροντίδα για ηλικιωμένους 

Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο: 

• Δημιουργία 30.000 νέων κλινών μακράς φροντίδας στα επόμενα 10 χρόνια, 
προσθέτοντας 5.000 νέες κλίνες έως το 2022, για να βοηθήσουμε όσους δεν μπορούν 
πλέον να ζουν ανεξάρτητα και να καθησυχάσουμε τους φροντιστές τους. Αυτές οι νέες 
κλίνες είναι επιπλέον των 30.000 κλινών που βρίσκονται σε φάση ανασχεδίασης. 

• Βελτιωμένα νοσοκομεία παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης, 
μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα δυναμικότητας 
μέσω της επένδυσης επιπλέον 822 εκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο 2018-2019. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρατική επένδυση σε νοσοκομεία για σχεδόν μια δεκαετία. Η 
επαρχία θα επενδύσει επίσης περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας 

Υπουργείο Οικονομικών 



 
   

 
   

             

      

             

        

            

      

           

       

          

       

     

      

         

          

       

             

          

      

           

            

           

        

       

Προϋπολογισμός του Οντάριο 2018 

για την κατασκευή και την ανακαίνιση νοσοκομείων, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή 
περισσότερων και ταχύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

• Αύξηση του χρόνου ημερήσιας φροντίδας, που λαμβάνει κάθε άτομο σε οίκο ευγηρίας για 
μακροχρόνια φροντίδα, σε τέσσερις ώρες κατά μέσο όρο. 

• Βελτίωση της φροντίδας για 14.000 ανθρώπους που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με 
άνοια, ανεξάρτητα από το πού ζουν. 

• Μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε οικίες και κοινοτικούς 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων 2,8 εκατομμυρίων πρόσθετων ωρών προσωπικής 
υποστήριξης και 284.000 πρόσθετων επισκέψεων από νοσηλευτές, χάρη σε μια 
επένδυση 650 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τριετίας. 

Βοηθάμε τους ηλικιωμένους να ζήσουν μια υγιή, δραστήρια ζωή 

Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο: 

• Πιο εύκολη πρόσβαση των ηλικιωμένων σε κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου 

ενός νέου ιστότοπου ενιαίας εξυπηρέτησης και μιας 24ωρης τηλεφωνικής υπηρεσίας που 
διατίθεται σε περισσότερες από 150 γλώσσες. 

• Βοήθεια στους ηλικιωμένους ώστε να παραμένουν δραστήριοι και σε επαφή με την 
κοινότητά τους, υποστηρίζοντας και επεκτείνοντας ένα δίκτυο κέντρων διαβίωσης για 
ηλικιωμένους σε ολόκληρη την επαρχία. 

• 200 νέες επιδοτήσεις που θα επιτρέψουν στους ηλικιωμένους να ενοικιάσουν οικονομικά 
προσιτή στέγαση και να βρουν φροντίδα στο σπίτι και στην κοινότητα. 

• Συνεχή αντιμετώπιση της κακοποίησης των ηλικιωμένων με βελτιωμένη πρόσβαση στις 
κοινοτικές υπηρεσίες και υποστήριξη της διοργάνωσης προγραμμάτων δημόσιας 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών. 

Υπουργείο Οικονομικών 
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