Người tham gia Chương trình PACE phải
nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe cần thiết, bao gồm các dịch vụ
chăm sóc chính và dịch vụ thăm khám
với bác sĩ chuyên khoa (trừ các dịch vụ
cấp cứu) từ tổ chức PACE hoặc từ một
tổ chức do tổ chức PACE ủy quyền.
Người tham gia PACE có thể phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn và cá nhân về
những chi phí phát sinh từ các dịch vụ
chưa được ủy quyền hoặc nằm ngoài
chương trình PACE. Các dịch vụ cấp
cứu được bảo hiểm.

Khu vực Tàu điện ngầm Portland
503-215-6556
Clatsop/Tillamook
503-717-7150
Đường dây điện thoại miễn phí
1-855-415-6048
TTY / dành cho người khó nghe
1-800-848-4442
providence.org/elderplace
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Providence ElderPlace/PACE
Dịch vụ tại nhà

Dịch vụ tại nhà tạo điều kiện cho những
người lớn tuổi được tiếp tục sống trong
ngôi nhà của mình với sự hỗ trợ từ
ElderPlace/PACE. Sự hỗ trợ có thể bao
gồm trợ giúp chăm sóc cá nhân, chuẩn
bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở
uống thuốc, v.v.
Dịch vụ tại nhà là một phần trong gói
dịch vụ toàn diện mà quý vị nhận được
với Providence ElderPlace/PACE.

Dịch vụ Tại nhà có thể bao
gồm:
• Chuẩn bị bữa ăn, mua sắm,
làm việc vặt
• Dọn dẹp nhà cửa
• Nhắc nhở uống thuốc
• Trợ giúp chăm sóc cá nhân,
chẳng hạn như tắm rửa, mặc
quần áo và chải chuốt
• Thường xuyên đến Trung tâm
Y tế & Xã hội của chúng tôi để
tham gia các hoạt động, nhận
bữa ăn, tham gia các hoạt
động xã hội và chăm sóc y tế
• Đưa đón quý vị từ nhà đến
Trung tâm Y tế & Xã hội và các
lịch hẹn thăm khám y tế

Điều phối viên Dịch vụ Chăm sóc
Tại nhà của ElderPlace/PACE sẵn
sàng giải quyết các vấn đề phát
sinh xung quanh hoạt động chăm
sóc và dịch vụ được cung cấp cho
quý vị nhờ mạng lưới điều dưỡng
viên chăm sóc tại nhà chuyên
nghiệp, đã qua đào tạo và ký kết
hợp đồng với chúng tôi. Và Đội
ngũ Liên ngành của ElderPlace
luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị chuyển
sang một cấp độ chăm sóc khác,
nếu cần.
Providence ElderPlace/PACE liên
tục cung cấp các giải pháp hỗ trợ
cuộc sống, bao gồm dịch vụ nhà ở
do ElderPlace hỗ trợ tại Làng
Cully, Glendoveer và Irvington.
Chúng tôi cũng ký kết hợp đồng
với nhiều cơ sở chăm sóc trên
toàn khu vực cung cấp dịch vụ của
chúng tôi.

