Providence ElderPlace PACE là gì? (Chương trình chăm sóc trọn gói cho người cao tuổi)?
Chương trình này cung cấp tất cả hoạt động chăm sóc và dịch vụ được bảo hiểm bởi Medicare
và Medicaid, theo ủy quyền của đội ngũ bác sĩ, nhân viên xã hội, điều dưỡng, chuyên gia trị liệu
vật lý và nghề nghiệp, cùng các bác sĩ lâm sàng khác có tham gia chăm sóc. Một số hoạt động
chăm sóc và dịch vụ bổ sung cần thiết về mặt y tế khác được cung cấp là: Chăm sóc nha
khoa/răng giả, thiết bị hỗ trợ âm thanh/thính lực, chăm sóc chân, thị lực/kính mắt và các loại
thuốc do đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu của bạn kê toa.

PACE bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau đây:
•Chăm sóc y tế ban đầu
•Dịch vụ y tế chuyên môn
• Chăm sóc tại viện dưỡng lão
•Chăm sóc tại nhà
•Vật lý trị liệu
•Nha khoa
•Dịch vụ xã hội
•Vận chuyển

•Chăm sóc nội trú
•Thuốc kê toa
•Dịch vụ cấp cứu
•Giải trí trị liệu
•Liệu pháp nghề nghiệp
•Tư vấn dinh dưỡng
•Dịch vụ phòng thí nghiệm/X-quang
•Chăm sóc sức khỏe tâm thần

Providence ElderPlace cung cấp dịch vụ vận chuyển hai chiều đến trung tâm PACE để tham gia
hoạt động hoặc buổi hẹn khám. Dịch vụ vận chuyển cũng được cung cấp để đến các buổi hẹn
khám bên ngoài trung tâm PACE.
Trọng tâm của Providence ElderPlace PACE là chăm sóc dự phòng giúp kéo dài tuổi thọ tối đa
để bạn sinh sống trong cộng đồng.
Ai có thể tham gia PACE?
•Bạn từ 55 tuổi trở lên
•Bạn sinh sống trong khu vực dịch vụ của một tổ chức PACE
•Bạn đang cần các dịch vụ hỗ trợ theo quy định của tiểu bang Washington
•Bạn có thể sống an toàn trong cộng đồng
Mức thanh toán cho PACE phụ thuộc vào tình hình tài chính của bạn
Nếu bạn đủ điều kiện tham gia Medicaid, bạn có thể thanh toán hàng tháng (tham gia) hoặc
không phải trả tiền. Nếu bạn không đủ điều kiện tham gia Medicaid, bạn sẽ phải trả một khoản
phí cố định hàng tháng. Đơn giá không thay đổi theo nhu cầu của bạn.
Không bao giờ có khấu trừ hoặc đồng thanh toán đối với bất kỳ loại thuốc, dịch vụ, thiết bị y
tế bền bỉ hoặc chăm sóc nào mà nhóm PACE phê duyệt.
Vui lòng gọi cho Providence ElderPlace theo số 206-320-5325 / 1-844-901-0094 để biết thêm thông tin
TTY 1-800-855-2880.
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