
Darmowa Opieka 
Stomatologiczna 
dla kwalifkujących 
się Seniorów 
Program Opieki Stomatologicznej dla 
Seniorów w Ontario zapewnia wysokiej 
jakości usługi stomatologiczne dla 
kwalifkujących się seniorów. 

Kto się kwalifkuje? 

Kwalifkujesz się, jeżeli: 
• masz co najmniej 65 lat

• mieszkasz w Ontario

• twój roczny dochód netto nie przekracza
$22,200 na osobę; roczny dochód netto 
na parę nie przekracza $37,100

• nie posiadasz ubezpieczenia
stomatologicznego (typu ubezpieczenie 
prywatne lub inny program rządowy)

Gdzie mogę otrzymać opiekę 
stomatologiczną? 

Opiekę stomatologiczną można otrzymać 
w  Punktach Public Health oraz Community 
Health (CHC), Punktach Aboriginal Health 
Access (AHAC) oraz mobilnych klinikach 
stomatologicznych. 

Jakie usługi pokrywa opieka 
stomatologiczna? 

• przeglądy i oszacowania

• usługi zapobiegające

• usługi dotyczące ubytków i złamań

• rentgen zębów (RTG)

• chirurgię stomatologiczną usuwającą zęby
lub tkanki

• znieczulenia

• usługi endodontyczne dotyczące bólu i
infekcji

• usługi okołozębowe pomagające leczyć
choroby dziąseł

Protezy? 

Protetyka stomatologiczna oraz protezy są 
refundowane częściowo. Skontaktuj się z 
lokalnym ośrodkiem służby zdrowia aby 
dowiedzieć się więcej. 

Jak mogę skorzystać z tego programu? 

Istnieją różne metody złożenia podania 
o skorzystanie z Programu Opieki
Stomatologicznej dla Seniorów w Ontario:

• online na ontario.ca/SeniorsDental

• wydrukuj, wypełnij i wyślij podanie pocztą

• odwiedź lokalny Punkt Public Health,
CHC lub AHAC aby otrzymać pomoc przy
wypełnianiu podania

Jakie są następne kroki? 

Jeżeli twoje podanie zostanie 
zaakceptowane, otrzymasz kartę 
stomatologiczną oraz potrzebne informacje 
pocztą. Karta stomatologiczna musi 
być okazana w Punktach Public Health, 
CHC oraz AHAC aby otrzymać usługi 
stomatologiczne. 

Co roku otrzymasz również informacje na 
temat kontynuacji lub ponownej kwalifkacji 
do programu. 

Potrzebujesz pomocy? 

Zadzwoń 416-916-0204 
Toll-Free 1-833-207-4435 
TTY 1-800-855-0511 
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