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ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਵ ਚਲੇ ਲੋ ਕ ਉੱਚ-ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਾਲੀ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਵਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਿ ਕਰਕੇ
ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵ

ਿਥਾ ਨੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰ ਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ

ਿਕਣ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਉਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰ ਧਾਉਣ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਿਵਮਆਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭ ਨੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ
ਵਤੰ ਨ ਿਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਨ ੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 11.5 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਾਧਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਿੰ ਤੁਵਲਤ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ 2016
ਦੇ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਤੇ ਅਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ 7 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨ ਾਂ ਬਿਟਰ
ਸ਼ੌਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਐਮ ਆਰ ਆਈਆਂ (MRIs),
ਮੋਤੀਆ-ਵਬੰ ਦ ਿਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਲੇ ਜਾਂ
ਗੋਵਡਆਂ ਨੰ ਬਦਲਣ ਾਲੀਆਂ ਿਰਜਰੀਆਂ
ਿਮੇਤ ਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ
ਾਿਤੇ

ਉਡੀਕ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਸਮਆਦਾਂ ।

ਓਵਹਪ+ (OHIP+) : ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ
ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਾਿਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 24
ਿਾਲ ਅਤੇ ਉਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ

ਮੁਫਤ ਸਨਰਸਦਸ਼ਟ
ਦਵਾਈਆਂ।

ਉੱਚ-ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਿੇ ਾ ਾਂ ਲਈ

ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਿੁਧਰੇ ਹੋਏ
ਹਿਪਤਾਲ।
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ਅਿੀਂ ਸਕਵੇਂ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਜਨ ਰੀ 2018 ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਿਾਰੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨੰ ਮੁਫਤ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਦ ਾਈਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ – ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ
ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਾਲਾ ਪਵਹਲਾ ਪਰਾਂਤ। ਇਿ ਵ ਿੱ ਚ ਵਜਆਦਾਤਰ ਗੰ ਭੀਰ ਅ ਿਥਾ ਾਂ, ਆਮ ਵਚਰਕਾਲੀ ਅ ਿਥਾ ਾਂ, ਬਚਪਨ ਵ ਿੱ ਚ
ਹੋਣ ਾਲੇ ਕੈਂਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਰੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਾਿਤੇ ਦ ਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।



ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਿਾਂ, ਿੋਸ਼ਲ ਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਰੇ ਵਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਿੇ ਾ ਾਂ ਨੰ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੰ ਅਿਾਨ ਬਾਨਉਣ ਾਿਤੇ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਧਾ ਕੇ।



ਹੋਮ ਨਰਵਿੰ ਗ, ਵਨਜੀ ਿਹਾਰੇ, ਵਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ।



ਉੱਚ-ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਵਲ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਿਵਮਆਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਗੋਵਡਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀ,
ਐਮ ਆਰ ਆਈਆਂ (MRIs) ਅਤੇ ਔਪਟੋਮੀਟਵਰਿਟ (optometrist) ਿੇ ਾ ਾਂ ਿਮੇਤ, ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ ਵਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰ ਧਾ ਕੇ।



ਮਾਨਵਿਕ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਖਾਿ ਢਾਂਚੇ ਾਲੀ ਿਾਇਕੋਥਰ
ੈ ੇਪੀ, ਿਹਾਰਾ ਦੇਣ ਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ
ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਿੇ ਾ ਾਂ, ਲਈ ਪੰ ਜੀ ਦੇਕੇ।



ਵਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਨਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਵਲਆਂ ਲਈ ਿੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਕੇ।



ਵਜਆਦਾ ਵਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ ਿਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਿੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ
ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਫੰ ਵਡੰ ਗ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ।



17 ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਵ ਕਿਤ ਕਰਕੇ।



ਫੀਟਲ ਅਲਕੋਹਲ ਿਪੈਕਟਰਮ ਵਡਿਆਰਡਰ (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਵ ਤ ਬਿੱ ਵਚਆਂ, ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ
ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨੰ ਿੁਧਾਰਨ ਲਈ ਿੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਕੇ।
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