وزارت خزانہ

اونٹاریو بجٹ 2017

صحت کی نگہداشت کومضبوط کرنا
اونٹاریو میں رہنے والے لوگ عوامی فنڈ سے فراہم کرنے والی اعلیٰ درجہ کی نگہداشت کے مستحق ہیں۔ اسی لئے حکومت نظام صحت کو
مبدل بنانا جاری رکھےہوئے ہے  -اس طرح مریض اور اُن کے خاندان جب اور جہاں اُنہیں صحیح عالج کی ضرورت ہے حاصل کر سکیں۔
اونٹاریو آئندہ تین سالوں پر محیط صحت کی نگہداشت پر $11.5بلین ڈالر کی سرمایہ کاری بڑھا رہی ہے تاکہ نگہداشت تک رسائی بڑھائی جا
سکے ،اوقات انتظار میں کمی کی جائے اور مریضونکا تجربہ بہتربنایا جا سکے۔  2017کےمتوازن بجٹ میں نیا $7بلین ڈالر
بوُ سٹرشاٹبرائے صحت کی دیکھ بھال 2016 ،کے بجٹ میں کئےگئےوعدوں کے پورا کرنے کے لئے شامل ہیں۔

اوقات انتظار میں کمی
خاص قسم کی نگہداشت اور خدمات،
جن میں مزید ایم آر آئی ،کیٹاراکٹجراحیاں
اور کولھے اور گھٹنے کے بدلنے کی جراحیاں
شامل ہیں۔

مفت ڈاکٹری نسخہ جات کی
دوائیں

نئے اور بہتر شدہ ہسپتال

ہر شخس جو  24سال یا اُس سے کم عمر ہے
بذریعہ اوایچ آئی پی +بچوں اور نوجوانوں کے
لیۓفارماکیئر۔

معیاری نگہداشت اور خدمات تک بہتر
رسائی۔

ہم کس طرح مدد کر رہے ہیں
اونٹاریو اس طرح عمل پیرا ہے:
 ڈاکٹری نسخہ جات کے تحت تمامبچوں اور نوجوانوں کو مفت دوائیں جس کا آغاز جنوری  2018سے ہو گا۔ کینیڈا میں ایسا کرنے
واال یہ پہال صوبہ ہوگا۔
 ابتدائی نگہداشت کو بڑھانا تاکہ وہ خدمات جو ڈاکٹر ،نرسیں ،سماجی کارکن اور دیگر صحت کی نگہداشت کرنے والے پیشہ ور
فراہم کرتے ہیں۔
 مزید گھریلو اور کمیونٹی نگہداشت بذریعہ گھریلو نرس ،ذاتی امداد والے جسمانی عالج اور سکون کا وقفہ فراہم کرنے والی
خدمات سے۔
 خاص قسم کی صحت کی نگہداشت تک رسائی کو بڑھانا جن میں کولھے اور گھٹنے کوبدلنا اور ایم آر آئی ،اور آنکھوں کی خدمات
شامل ہیں تاکہ اعلیٰ معیار کی نگہداشت دی جاسکے اور اوقات انتظار میں کمی کی جاسکے۔






اعانت برائےدماغی عالج اور نشہ کے عادی لوگوں کے لئے پیش قدمیاں جیسے کہ تشکیل شدہ نفسیاتی عالج ،امدادی گھروں
اور نوجوانوں کی خدمات۔
مخبوطالحواسیکےشکار اور اُن کی نگہداشت کرنے والےلوگوں کی خدمات میں بہتری النا ۔
مالی اعانت کو طویل المدت گھروں اور خدمات کے لئے بڑھانا تا کہ رہائشی نگہداشت کو صحتمندانہ خوراک اور خصوصی
عملہ کے ساتھ بہتر بنایا جا سکے۔
 17ہسپتالوں اور کمیونٹی کلینکس میں کہنہ درد کے عالج کے پروگراموں کو ترقی دینا۔
ایسے بچے ،نوجوان اور خاندان جو فیٹاللکوہلسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ذریعہ متاثر ہوئے ہوں اُن کے لئے خدمات کو بڑھانا تاکہ
معیار زندگی کو بہتر بنائیں۔
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