Стоматологія
Healthy Smiles Ontario (HSO)
Для дітей та підлітків від 0 до 17 років,HSO забезпечує планову та невідкладну стоматологічну
допомогу. Покриття по програмі HSO дійсне від 1 серпня до 31 липня,незалежно від того коли ви
подали заяву та може бути відновлене якщо ви будете підлягати покриттю. HSO картка буде вам
надіслана на вашу адресу для користування у стоматолога в вашій громаді.
Програмі підлягають: 17 років чи молодші, критерії отриманого доходу (чи підпис поручителя для
тих хто не може показати підтвердження доходу). Ви повинні подати заяву на участь в програмі та
получити затвердження заявки до того як шукати послуги.
*Якщо дитині чи підлітку необхідна невідкладна стоматологічна допомога чи необхідне лікування,
вони можуть підлягати до негайного зарахування до HSO з метою негайного звернення до
стоматолога. Візуальний огляд для оцінки стану зубів необхідний для визначення придатності для
негайного зарахування.
Зателефонуйте по телефону 905-546-2424 дод.5369 чи відвідайте
https://www.ontario.ca/page/get-dental-care

Невідкладна допомога Ontario Works Program:
Дорослі 18 – 64 років з потребами в лікуванні зубів, можуть претендувати на невідкладну
допомогу через Ontario Works. Якщо ви маєте право на невідкладну допомогу, стоматологічна
картка буде надана на термін до 48 днів.
Для отримання додаткової інформації зв’яжіться з менеджером Ontario Works за номером
905-546-4800.
Translation

Ontario Seniors Dental Care Program (OSDCP)
OSDCP надає безкоштовну планову стоматологічну допомогу, включаючи зубні протези до
пенсіонерів 65 років та старій з низьким доходом. Покриття по програмі OSDCP дійсне від 1 серпня
до 31 липня,незалежно від того коли ви подали заяву та може бути відновлене кожний рік, якщо
ви будете підлягати покриттю. OSDCP картка буде вам надіслана на вашу адресу.
Програмі підлягають: 65 років чи старіше, критерії отриманого доходу (чи підпис поручителя для
тих хто не може показати підтвердження доходу). Ви повинні подати заяву на участь в програмі та
получити затвердження заявки до того як шукати послуги.
Якщо пенсіонеру необхідна невідкладна стоматологічна допомога чи необхідне лікування, вони
можуть підлягати до негайного зарахування виходячи з невідкладності.
Дзвоніть нам по телефону 905-546-2424 дод.3789 чи відвідайте dentalclinic@hamilton.ca щоб
отримати додаткову інформацію.

Немовлята та батьки
Лінія зв'язків з медичною допомогою – 905-546-3550
Надає інформацію та рекомендації громади для допологових клієнтів та сімей з дітьми віком до 6
років (ми можемо використовувати мовну лінію для неангломовних сімей).

Healthy Babies Healthy Children
Ukrainian

У рамках програми Healthy Babies Healthy Children (HBHC) всім сім’ям пропонується поговорити з
медичною сестрою громадського здоров’я про те, як вони почуваються під час вагітності, після
народження дитини або до моменту, коли дитина переходить в школу. Програма HBHC також
пропонує безкоштовне відвідування вдома сім'ям, які потребують додаткової підтримки. Для
підтримки клієнтів у нас є послуги по перекладу.
HBHC програма надає допомогу сім’ям з:
• Здорова вагітність
• Розвиток позитивних стосунків з дитиною
• Сприяння зростанню та розвитку своєї дитини
• Відповіді на будь-які запитання щодо своєї дитини

Canadian Prenatal Nutrition Program (CPNP):
Медсестри громадського здоров’я співпрацюють з дієтологами громадського здоров’я, щоб
безкоштовно проводити щотижневі інтерактивні освітні сесії для вагітних жінок у віртуальному або
телефонному режимі. Вони дізнаються про здорове харчування під час вагітності, пологів та
пов’язані з ними теми. Учасникам програми пропонуються заохочення програми, включаючи
подарункові сертифікати на харчування та квитки на автобус. Зателефонуйте в Health Connections
905-546-3550 для отримання додаткової інформації.

Інтернет програма для вагітних:
Безкоштовні он-лайн курси, щоб дізнатися більше про вагітність, пологи та догляд за
новонародженими.
Зателефонуйте за номером 905-546-3591 або відвідайте
http://www.hamilton.ca/public-health/classes/prenatal-classes

COVID-19 вакцини
Програмі підлягають: : Вакцини проти COVID-19 доступні безкоштовно. Кожен, кому виповнилося
5 років, може отримати 2 дози вакцини проти COVID-19. Деякі люди також можуть отримати 3-ю
та 4-у дози.
• Вік 5+: можна отримати першу дозу, а другу дозу через 8 тижнів після 1-ї дози
• Вік 12-17: можна отримати 3-ю дозу, через 6 місяців після 2-ї дози
• Вік 18+: можна отримати 3-ю дозу через 3 місяці після 2-ї дози
• Вік 60+: можна отримати 4-ю дозу через 5 місяців після 3-ї дози
Доступні типи вакцин: Pfizer (усі віки), Moderna (30+)
Відвідайте www.hamilton.ca/GetYourVaccine, щоб отримати інформацію про клініку вакцин та
дізнатися більше.
Зателефонуйте на гарячу лінію щодо вакцин проти COVID-19 за номером 905-974-9848, варіант 7,
щоб отримати інформацію про клініки вакцинації, дізнатися більше про придатність вакцини та
будь-які запитання. Переклад доступний.
Регулярні вакцинації
Програма вакцинації Служби охорони здоров’я Гамільтона доступна для надання консультацій
медичним працівникам та сім’ям. Зателефонуйте за номером 905-546-2424 дод. 7556, щоб
отримати доступ до нашої інформаційної лінії щодо програми вакцинації, або відвідайте
www.hamilton.ca/vaccines для отримання додаткової інформації.
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