
Wisconsin Department of Health Services

DHS/P-00088J  (05/2021)

1

تكامل جزئي يعمل برنامج Family Care على تكامل الخدمات المقدمة 
في كل من المنزل والمجتمع، والرعاية المؤسساتية )كدور المسنين( 
والرعاية الطبية الشخصية والصحة المنزلية وغيرها من الخدمات 

 Family المجتمعية التي كانت تُمول بشكل مستقل سابقًا. ال يغطي برنامج
Care نفقات الرعاية الصحية )األمراض الحادة/الرعاية األولية( كالمبيت 

في المشفى وزيارات غرف الطوارئ واألدوية وزيارات الطبيب.  
يستخدم أعضاء برنامج Family Care برنامجي Medicare و Medicaid لشراء 

هذه الخدمات الصحية.

توضح هذه الوثيقة الفروقات الرئيسية بين برنامج Family Care وبرنامجي Partnership و PACE، وتتناول الفئات العامة للخدمات المشمولة 
بالمخصصات )خدمات الرعاية طويلة األجل وخدمات الرعاية الصحية( وتركيبة الفريق متعدد التخصصات، وخدمات معينة مشمولة بالتغطية ضمن شبكة 

الفروقات الرئيسية بين برنامج Family Care )رعاية األسرة( وبرنامجي 
Partnership )الشراكة في رعاية األسرة( و PACE )برنامج الرعاية الشاملة للمسنين(

تركيبة الفريق متعدد التخصصات

الخدمات المشمولة

Family Care     PACE و Partnership    

شمول كلي يشملكل من برنامجي Partnership و PACE خدمات الرعاية 
طويلة األجلو خدمات الرعاية الصحية والطبية )الرعاية األولية 

واألمراض الحادة( و األدوية الموصوفة طبيًا. لذا تشمل مخصصات 
برنامجي Partnership و PACE جميع الخدمات المنزلية والمجتمعية 
والرعاية المؤسساتية )كدور المسنين( وخدمات األطباء والمبيت 

في المشفى واألدوية وخدمات طب األسنان وكل الخدمات الطبية 
األخرى.

Family Care     PACE و Partnership      

يتألف فريق تنسيق الخدمات على األقل من ممرضة مسجلة وعامل 
اجتماعي والعضو. يمكن لألعضاء أن يختاروا فرًدا من األسرة أو 

األحباء أو مهنيين آخرين ليكونوا جزًءا من فريقهم.

يتألف فريق تنسيق الخدمات في Partnership على األقل من ممرضة 
ممارسة وممرضة مسجلة وعامل اجتماعي والعضو وطبيب. يمكن 
لألعضاء أن يختاروا فرًدا من األسرة أو األحباء أو مهنيين آخرين 

ليكونوا جزًءا من فريقهم.  

في برنامج PACE، يشمل فريق تنسيق الخدمات من ممرضة مسجلة 
ومدير رعاية ومنسق مركز PACE ومنسق الرعاية المنزلية وطبيب 

PACE أو طبيب تم التعاقد معه ومعالجين )للعالج الوظيفي والفيزيائي 
والترفيهي( وأخصائي تغذية. يمكن لألعضاء أن يختاروا فرًدا من 

األسرة أو األحباء أو مهنيين آخرين ليكونوا جزًءا من فريقهم. 
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 PACE و Partnership خدمات الرعاية طويلة األجل. يغطي برنامجا
نفقات خدمات الرعاية طويلة األجل. )راجع جدول ”الخدمات 

المشمولة بالتغطية“ للمزيد من المعلومات.(

خدمات الرعاية األولية )بما في ذلك خدمات عالج الحاالت 
الحادة والمزمنة( مشمولة بمخصصات Partnership و PACE التي 

يديرها فريق الرعاية وكذلك خدمات الرعاية طويلة األجل. يزور 
 MCO أطباء مشمولين في شبكة مقدمي خدمات Partnership أعضاء

)مؤسسة الرعاية الُمدارة( وقد يكون طبيبهم المعتاد مشمواًل في 
الشبكة. وفي برنامج PACE، يزور األعضاء أطباء موظفين من قبل 

MCO أو تم التعاقد معهم. إذا لم يكن طبيبك ضمن الشبكة، يمكن 
لـ MCO أن تتواصل معه بشأن االنضمام لشبكة مقدمي الخدمات. 

يحصل األعضاء على األدوية الموصوفة طبيًا من خالل برنامجي 
Partnership و PACE، وبما أن األدوية مشمولة بالمخصصات، 

ال يستخدم المسجلين في برنامجي Partnership أو PACE برنامج 
SeniorCare أو أي موفر خدمات آخر لبرنامج Medicare Part D. األفراد 

الذين يختارون التسجيل في برنامج PACE غير ملزمين بدفع مبلغ 
االستقطاع أو المشاركة في الدفع ألدويتهم.

خدمات الرعاية طويلة األجل. يقوم برنامج Family Care بتغطية 
خدمات الرعاية طويلة األجل للفرد. )راجع جدول "الخدمات المشمولة 

بالتغطية" للمزيد من المعلومات.(

خدمات الرعاية األولية )بما في ذلك خدمات عالج الحاالت الحادة 
والمزمنة(. ال يدفع برنامج Family Care مقابل خدمات الرعاية األولية، 

 Medicaid Forward بل يستخدم األعضاء أطباءهم الخاصين وبطاقات
الخاصة بهم لدفع تكاليف خدمات الرعاية األولية، ويحصلون على 

األدوية الموصوفة طبيًا من خالل تغطية Medicare )Part D( و/أو 
Medicaid. يمكن أن يساعد الفريق متعدد التخصصات الفرد للتواصل 

مع مقدمي خدمات الرعاية األولية والتنسيق معهم.

المساعدة في االختيار: األسئلة الرئيسية

الخدمات المشمولة بالتغطية وشبكة مقدمي الخدمات

Family Care     PACE و Partnership      

كيف تشعر حيال قيام فريق بتنسيق جميع خدمات الرعاية طويلة األجل والخدمات الصحية الالزمة لك؟ . 	

 هل تم تشخيصك بعدة أمراض أو حاالت مزمنة معقدة؟  هل اضطررت للذهاب إلى المشفى عدة مرات؟ هل تتناول العديد من األدوية؟. 	

 إن كنت ترغب بالتسجيل في برنامج Partnership، هل طبيبك مدرج في شبكة مقدمي الخدمات؟ إن لم يكن كذلك، بإمكانك التواصل مع . 	
MCO لبحث إمكانية انضمام طبيبك للشبكة، وإن لم يكن انضمامه ممكنًا، هل يعنيك ذلك؟ إن كنت ترغب بالتسجيل في برنامج PACE، هل 

طبيبك موظف من قبل البرنامج أو أنه أحد األطباء الذين تعاقد البرنامج معهم؟ وإن لم يكن، هل يعنيك ذلك؟

إذا سجلت في برنامج ما، أي مشفى سيمكنك الذهاب إليه؟ هل يمكنك أن تختاره بنفسك؟ هل يعنيك ذلك؟. 	

 إن كنت ترغب بالتسجيل في برنامج Partnership أو PACE، هل أدويتك مشمولة بالئحة األدوية الُموافَق عليها؟ وإن لم تكن كذلك، هل يتوفر . 	
دواء )جنيس( مكافئ لها؟  كيف يمكن لبرنامج Partnership MCO أو PACE المحلي ضمان حصولك على األدوية التي تحتاجها؟


