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Trong các chương trình và hoạt động 
về sức khỏe của mình, chúng tôi không 
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, 
độ tuổi hay tình trạng khuyết tật.
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).

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Nhằm bày tỏ tình yêu chữa lành 
của Thiên Chúa, được chứng tỏ 
thông qua thánh chức của Chúa 
Giê-su, chúng tôi luôn kiên định 
phục vụ tất cả mọi người, đặc 
biệt là người nghèo và dễ bị tổn 
thương.

CÁC GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
Từ Bi, Trang Nghiêm, Công Bằng, 
Xuất Sắc, Chính Trực

Providence ElderPlace/PACE 
dành cho bất kỳ người nào:
• từ 55 tuổi trở lên;
•  có thể sống tại một cơ sở cộng 

đồng;
•  cần các dịch vụ hỗ trợ vận 

động, nhận thức và/hoặc đi vệ 
sinh;

•  sinh sống trong khu vực dịch vụ 
của chúng tôi;

•  hội đủ điều kiện hưởng 
Medicaid hoặc sẵn sàng trả 
riêng (Phí bảo hiểm ElderPlace 
bằng với mức phí Medicaid).

Gọi cho chúng tôi theo số  
503-215-6556. Chuyên viên thông 
tin sẽ cung cấp cho quý vị thông 
tin chi tiết về các hướng dẫn của 
tiểu bang và điều kiện tham gia.

Khu vực trung tâm Portland  
503-215-6556
Clatsop/Tillamook  
503-717-7150
Số điện thoại miễn cước  
1-855-415-6048
TTY / khiếm thính | 
1-800-848-4442
providence.org/elderplace

Chi phí như thế nào? 
Elderplace/PACE đài thọ toàn bộ 
các dịch vụ y tế, chăm sóc sức 
khỏe dài hạn và các dịch vụ xã 
hội cần thiết. Nếu quý vị đủ điều 
kiện tài chính để nhận các dịch vụ 
Medicaid, Medicaid sẽ chi trả để 
quý vị tham gia chương trình này. 

Tất cả các dịch vụ được cho phép sẽ 
được bao trả đầy đủ cho những người 
tham gia PACE. Người tham gia PACE 
phải nhận tất cả các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe cần thiết, bao gồm dịch vụ 
chăm sóc cơ bản và bác sĩ chuyên khoa 
(ngoài các dịch vụ cấp cứu) từ tổ chức 
PACE hoặc từ đơn vị được tổ chức PACE 
ủy quyền. Người tham gia PACE có thể 
phải tự chịu trách nhiệm toàn bộ đối với 
chi phí cho các dịch vụ không được cho 
phép hoặc không thuộc PACE. Các dịch 
vụ cấp cứu sẽ được bao trả.

Providence ElderPlace/PACE
Chương Trình Chăm Sóc Toàn  
Diện cho Người Cao Niên



Chăm sóc toàn diện, đơn giản
Providence ElderPlace là 
Chương Trình Chăm Sóc Toàn 
Diện cho Người Cao Niên 
(Program of All-Inclusive Care for 
the Elderly - PACE), một chương 
trình được liên bang công nhận, 
cung cấp dịch vụ chăm sóc tổng 
thể liên tục. ElderPlace/PACE 
là nhà cung cấp bảo hiểm sức 
khỏe và cũng là nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Người tham gia chương trình 
được tiếp xúc thường xuyên, 
định kỳ với nhóm các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc xã hội và y 
tế liên ngành, đây là nhóm điều 
phối và cung cấp dịch vụ chăm 
sóc. Thường xuyên tiếp xúc và 
cách tiếp cận theo nhóm có 
nghĩa là có thể giải quyết ngay 
cả những thay đổi nhỏ về sức 
khỏe thể chất và tinh thần.

Đội ngũ chăm sóc liên ngành của quý vị:

Nhà cung cấp 
dịch vụ chăm 

sóc chính
Y tá đã đăng 
ký hành nghề

Nhân viên 
xã hội

Bác sĩ liệu pháp 
chức năng

Điều phối viên 
hoạt động

Bác sĩ vật 
lý trị liệu

Chuyên gia 
dinh dưỡng

Quản lý trung 
tâm chăm sóc 

ban ngày

Điều phối viên 
chăm sóc tại nhà

Hỗ trợ chăm 
sóc cá nhân

Lái xe buýt/
xe van

Giáo sĩ
Dược sĩ

Nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần

PHÚC LỢI ĐỒNG TRẢ MÔ TẢ
Chăm sóc y tế cơ bản $0 Bác sĩ lâm sàng chuyên chăm sóc cho người cao niên.
Chăm sóc y tế chuyên khoa $0 Dịch vụ chăm sóc y tế chuyên khoa như tim mạch, phổi và chỉnh hình, nếu cần.
Chăm sóc Nha Khoa/Nhãn 
Khoa/Thính Giác/Chân

$0 Chăm sóc phòng ngừa và điều trị chữa bệnh theo chương trình chăm sóc của quý vị.

Chăm sóc phối hợp và lập kế 
hoạch chăm sóc riêng

$0 Theo nhu cầu riêng và mục tiêu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Thuốc men, các vật tư và thiết 
bị y tế

$0 Bao gồm thuốc kê toa cũng như thuốc không cần toa và tất cả vật tư y tế cần thiết.

Chăm sóc tại nhà $0 Chăm sóc cá nhân tại nhà của quý vị, chẳng hạn như trợ giúp tắm rửa, mặc quần áo 
và làm công việc nhà.

Chăm sóc sức khỏe tại nhà $0 Bao gồm các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và phục hồi chức năng tại nhà.
Nhà ở hỗ trợ $0 Hợp tác với các cơ sở chăm sóc thuộc mọi cấp, bao gồm các cơ sở có hỗ trợ sinh 

hoạt, chăm sóc nội trú, nhà dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc người suy giảm trí nhớ.
Trung tâm chăm sóc người lớn 
ban ngày

$0 Đến các trung tâm y tế xã hội để được hỗ trợ ăn uống, tham gia các hoạt động và hỗ 
trợ xã hội.

Vật lý trị liệu, liệu pháp chức 
năng và ngữ âm trị liệu

$0 Mọi liệu pháp phục hồi chức năng được cung cấp theo chương trình chăm sóc của 
quý vị.

Nhập viện và các thủ thuật y 
khoa

$0 Bao gồm chăm sóc nội trú và ngoại trú.

Phương tiện đi lại $0 Phương tiện đi lại do đội ngũ chăm sóc của quý vị điều phối để đến và đi từ các 
trung tâm y tế và xã hội, và các cuộc hẹn khám chữa bệnh.

Chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp $0 Mọi dịch vụ chăm sóc cấp cứu và bảo hiểm của nhà cung cấp sẵn sàng suốt 24/7


