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موازنة أونتاريو للعام 2017

تعزيز الرعاية الصحية
يستحق الناس في أونتاريو رعاية صحية ذات جودة عالية وبتمويل حكومي .لذلك تواصل الحكومة العمل على التحول الالزم في نظام الرعاية الصحية
 من اجل ضمان حصول المرضى وعائالتهم على الرعاية المطلوبة ساعة حاجتهم لها ،وأينما كانوا عند حاجتهم لها.تعمل أونتاريو على زيادة االستثمار في الرعاية الصحية بمقدار  11.5بليون دوالر خالل الثالثة أعوام المقبلة ،من أجل زيادة فر الوصول للرعاية
المطلوبة ،وتخفيض وقت االنتظار وتعزيز تجربة المريض .تتضمن الموازنة المتوازنة للعام  2017في هذا الخصو  7بليون دوالر إضافية لدعم
الرعاية الصحية وتأكيد حرصنا على التزاماتنا المادية التي قمنا بها في موازنة عام .2016

أوقات
انتظار أقل
للحصول على الرعاية والخدمات الطبية
المتخصصة مثل تصوير الرنين المغناطيسي
(( ،MRIوجراحة ماء العين ،وجراحة استبدال
مفصل الفخذ أو الركبة.

وصفات طبية مجانية
لكل شخ عمره  24او أقل ،وذلك من خالل
خطة أونتاريو للتأين الصحي بالس (:)+OHIP
الرعاية الصيدالنية لألطفال والشباب.

مستشفيات جديدة
سنة
ومح ّ
من أجل تحسين الوصول إلى
خدمات ورعاية ذات جودة عالية.

كيف نقوم بتقديم المساعدة
تقوم أونتاريو باتخاذ اإلجراءات التالية:











تقديم وصفات طبية مجانية لجميع األطفال والشباب من عمر  24فما دون ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني  ،2018وبهذا تكون أونتاريو
أول مقاطعة تقوم بمثل هذا اإلجراء .وهذا يتضمن العقاقير الطبية لمعالجة الحاالت المرضية األكثر حدة والحاالت المرضية المزمنة
والشائعة ،وحاالت السرطان بين االطفال ،وغيرها من األمراض.
تعزيز الرعاية األولية من أجل تسهيل الوصول للخدمات الطبية المقدمة من قبل األطباء ،والممرضات ،والعاملين االجتماعيين ،وغيرهم من
العاملين في القطاع الصحي.
توفير خدمات رعاية منزلية ومجتمعية عبر خدمات التمريض المنزلي ،الخدمات الشخصية ،العالج الطبيعي ،وخدمات الرعاية المؤقتة.
زيادة الوصول الى الخدمات الطبية المتخصصة مثل استبدال مفصل الفخذ والركبة  ،وتصوير الرنين المغناطيسي  MRIورعاية العينين،
من اجل تقديم رعاية بجودة عالية ،وتخفيض وقت االنتظار.
تمويل برامج رعاية اإلدمان والصحة العقلية مثل اإلرشاد النفسي المنظم ،والدعم المنزلي ،وخدمات للشباب.
تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الخرف ومقدمي الرعاية لهم.
زيادة التمويل لمنازل خدمات الرعاية طويلة األجل ،وتحسين نوعية الرعاية في هذه المساكن بتقديم مواد غذائية أفضل ،وتوفير عمالة
متخصصة.
تطوير برامج إلدارة االالم المزمنة في  17مستشفى وعيادة طبية مجتمعية.
تعزيز الخدمات لتحسين جودة الحياة لألطفال والشباب والعائالت المتأثرة متالزمة الجنين الكحولي Fetal Alcohol Spectrum
Disorder
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