MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

ORÇAMENTO DE 2017 DO ONTÁRIO

Fortalecer os Cuidados de Saúde
Em Ontário, as pessoas contam com serviços de saúde públicos da mais alta qualidade. É por isso que o
governo continua a transformar o sistema de cuidados de saúde - para que pacientes e as suas famílias
possam receber os cuidados adequados, em qualquer lugar e em qualquer altura.
O Ontário está a aumentar os investimentos em cuidados de saúde em $11,5 mil milhões nos próximos três
anos para ampliar o acesso aos cuidados de saúde, reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do
paciente. O plano do equilíbrio do Orçamento de 2017 inclui um novo reforço de $7 mil milhões, ampliando-se
no compromisso feito no Orçamento de 2016.

Tempos de espera
reduzidos

Medicamentos
receitados gratuitos

Hospitais novos
e modernizados

para serviços de atendimento especializado,
inclusive mais ressonâncias magnéticas
(MRIs), cirurgias de catarata, cirurgias de
substituição da articulação do joelho ou anca.

para todos com 24 anos ou
menos através do OHIP+: seguro
farmacêutico (Pharmacare) para
crianças e jovens.

para possibilitar um melhor
acesso a atendimento e a
cuidados de alta qualidade

Como ajudamos
O Ontário está a tomar as seguintes medidas:












Prover a cobertura universal de medicamentos para todas as crianças e jovens, até aos 24 anos de idade,
a partir de janeiro de 2018 – a primeira província no Canadá que adotará essa medida. Estarão incluídos
os medicamentos para a maioria das condições de saúde agudas, condições de saúde crónicas comuns,
cancros infantis e outras doenças.
Melhorar os cuidados de saúde primários para facilitar a obtenção de serviços prestados por médicos,
enfermeiras, assistentes sociais e outros profissionais de saúde.
Fornecer mais cuidados em casa e na comunidade através de mais atendimento de enfermagem em casa,
apoio pessoal, fisioterapia e serviços de cuidados e de ajuda.
Aumentar o acesso a serviços de atendimento especializado, inclusive em casos de prótese de joelhos e
ancas, ressonâncias magnéticas (MRIs) e optometristas, oferecendo assim cuidados da mais alta
qualidade enquanto reduzimos o tempo de espera.
Financiar iniciativas de saúde mental e toxicodependência, tais como psicoterapia estruturada, alojamento
com apoio e serviços para os jovens.
Melhorar os serviços oferecidos às pessoas portadoras de demência e aos seus cuidadores.
Aumentar o financiamento para casas de atendimento e de cuidados a longo prazo, aprimorando os
cuidados prestados nas casas com alimentos mais saudáveis e, inclusive, pessoal mais especializado.
Desenvolver programas de controlo da dor crónica em 17 hospitais e clínicas comunitárias.
Aprimorar os serviços para melhorar a qualidade de vida de crianças, jovens e famílias afetadas pela
Síndrome do Alcoolismo Fetal.
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