Cât costă?
Elderplace/PACE acoperă
cheltuielile medicale, îngrijirea pe
termen lung și serviciile sociale.
Dacă vă calificați din punct de
vedere financiar pentru serviciile
Medicaid, Medicaid plătește
participarea dvs. la program.
Toate serviciile autorizate sunt acoperite
integral pentru pacienții PACE (Programul
de îngrijire all-inclusive pentru bătrâni).
Participanții la programul PACE trebuie
să beneficieze de toată îngrijirea
medicală necesară, inclusiv îngrijirea
primară, cât și de serviciile de specialitate
(altele decât serviciile de urgență) din
partea organizației PACE sau a unei
entități autorizate de organizația PACE.
Pacienții PACE pot fi integral și personal
răspunzători pentru costurile serviciilor
neautorizate sau ale celor prestate în
afara programului. Serviciile de urgență
sunt acoperite.

Portland metro 503-215-6556
Clatsop/Tillamook 503-717-7150
Linie telefonică gratuită
1-855-415-6048
TTY (teleimprimator)/
deficiențe de auz 1-800-848-4442
providence.org/elderplace

Providence ElderPlace/
PACE este disponibil oricărei
persoane care:
• are vârsta de 55 de ani și peste;
• poate trăi într-un centru
comunitar;
• are nevoie de servicii pentru
mobilitate, cogniție și/sau
îngrijire personală;
• locuiește în raza de acoperire a
serviciilor noastre;
• este eligibil(ă) pentru asigurare
Medicaid sau acceptă să
plătească personal (prima
ElderPlace este egală cu tariful
pentru servicii al Medicaid).
Contactați-ne la nr. 503-215-6556.
Un specialist în informații vă va
oferi detalii privind directivele
statale și eligibilitatea.

MISIUNEA
Ca expresie a dragostei
vindecătoare a lui Dumnezeu,
dovedită prin misiunea publică a lui
Isus, suntem hotărâți să ajutăm pe
toată lumea, mai ales pe cei săraci
și vulnerabili.
VALORILE
Compasiune, Demnitate, Dreptate,
Excelență, Integritate

În programele și activitățile noastre
din domeniul sănătății nu discriminăm
în funcție de rasă, culoare, origine
națională, sex, vârstă sau dizabilitate.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 855-415-6048
(TTY:711).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các
dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số 855-415-6048 (TTY: 711).
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Providence ElderPlace/PACE
Program de îngrijire all-inclusive
pentru bătrâni

Îngrijire comprehensivă,
simplificată
Providence ElderPlace este un
Program de îngrijire
all-inclusive pentru bătrâni
(PACE), un program federal
care oferă îngrijire medicală
generală integrată. ElderPlace/
PACE este atât o asigurare de
sănătate, cât și un furnizor de
servicii medicale.

INDEMNIZAȚIE
Îngrijire medicală primară

Participanții beneficiază de
întâlniri regulate cu o echipă
interdisciplinară de furnizori
de servicii medicale și sociale,
care coordonează și asigură
îngrijirea acestora. Contactul
frecvent și modul de abordare
al echipei oferă garanția că
până și cele mai mici modificări
ale stării de sănătate și ale
stării de bine personale pot fi
abordate.

CO-PLATĂ DESCRIERE
0$
Clinicieni cu experiență în îngrijirea bătrânilor.

Îngrijire medicală de specialitate 0 $

Îngrijire medicală de specialitate, cum ar fi cardiologie, pneumologie și ortopedie,
în funcție de necesități.

Îngrijire stomatologică/
oftalmologică/pentru picioare

Îngrijire preventivă și tratament curativ conform planului dvs. de îngrijire.

0$

Îngrijire coordonată și planuri de 0 $
îngrijire personalizate

Pe baza nevoilor dvs. unice și a obiectivelor privind îngrijirea sănătății.

Medicamente, produse și
echipamente medicale

0$

Include medicamentele eliberate pe bază de rețetă și pe cele fără rețetă și toate
produsele medicale necesare.

Îngrijire la domiciliu

0$

Îngrijire personală la domiciliul dvs., cum ar fi ajutor la îmbăiat, îmbrăcat și
curățenie.

Îngrijirea sănătății la domiciliu

0$

Include servicii de îngrijire medicală și reabilitare la domiciliu.

Asigurarea de asistență casnică

0$

Parteneriate cu toate nivelurile de îngrijire, inclusiv cămine pentru bătrâni, centre
rezidențiale de îngrijire, cămine de îngrijire pentru adulți și centre de îngrijire
pentru persoane care suferă de probleme de memorie.

Centru de zi pentru adulți

0$

Centru de asistență medico-socială pentru luat masa, activități și asistență socială.

Terapie fizică, ocupațională și
logopedie

0$

Toate terapiile de reabilitare vă sunt oferite conform planului dvs. de îngrijire.

Spitalizare și proceduri medicale 0 $

Includ spitalizarea și îngrijirea medicală în ambulatoriu.

Servicii de transport

Serviciile de transport, coordonate de echipa dvs. de îngrijire, către și de la centrele
de asistență medico-socială și programările medicale.

0$

Urgențele și îngrijirea de urgență 0 $

Acoperire pentru toate serviciile de îngrijire de urgență și cele oferite 24/7.

Echipa dvs. interdisciplinară:

Furnizor
servicii de
Asistentă
îngrijire primară calificată

Asistent
social

Coordonator
activitate

Dietetician

Furnizor de
Farmacist
servicii de
Fizioterapeut sănătate mintală

Coordonator
îngrijire la
domiciliu

Șofer de
autobuz/
microbuz

Preot
Terapeut
ocupațional

Manager
Asistent
îngrijire centru de zi
personală

