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ການເຊື່ ອມໂຍງບໍ ລິ ການການເຊື່ ອມໂຍງບໍ ລິ ການ. ໂຄງການ Family Care ເຊື່ ອມໂຍງການບໍ ລິ ການໃນ 
ບ້ານແລະຊຸມຊົນ, ການດູແລທາງດ້ານສະຖາບັນ (ເຊັ່ ນ: ການດູແລທີ່ ເຮື ອ 
ນພະຍາບານ), ການດູແລສຸຂະພາບຂອງ Medicaid, ສຸຂະພາບໃນບ້ານ
ແລະບໍ ລິ ການໃນຊຸມຊົນອື່ ນໆ ທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນມາກ່ອນແຍກຕ່າງຫາກ. 

ໂຄງການ Family Care ບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລສຸຂະພາບ 
(ການດູແລປິ່ ນປົວຊ່ວຍການເຈັບຮຸນແຮງ/ການດູແລຂ້ັນຕ້ົນ) 

ເຊັ່ ນການພັກຜ່ອນໃນໂຮງຫມໍ, ການໄປພົບຫມໍຫ້ອງສຸກເສີ ນ, 

ການໄປພົບທ່ານຫມໍ.ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ Family Care ໃຊ້ Medicare ແລະ 

Medicaid ເພ່ືອຊື ້ ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບເຫ່ົຼານີ ້ ໄດ້.

ເອກະສານຕ່ໍໄປນີ ້ ອະທິບາຍເຖິງສາມຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສໍ າຄັນລະຫວ່າງໂຄງການ Family Care, ໂຄງການ Partnership 

ແລະໂຄງການ PACE. ເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນການບໍ ລິ ການປະເພດທ່ົວໄປທີ່ ປະສົມປະສານເຂົ ້ າໃນສະຫວັດດີ ການ (ການບໍ ລິ ການດູແລໄລ
ຍະຍາວແລະບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ), ອົງປະກອບຂອງທີ ມງານການດູແລລະຫວ່າງສອງຝ່າຍແລະບໍ ລິ ການສະເພາະທີ່ ຄອບ
ຄຸມໃນເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສໍ າຄັນລະຫວ່າງໂຄງການຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສໍ າຄັນລະຫວ່າງໂຄງການ    
Family Care, Partnership, ແລະໂຄງການ PACE 

ການສ້າງທີມງານການດູແລລະຫວ່າງສອງຝ່າຍການສ້າງທີມງານການດູແລລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ການເຊື່ອມໂຍງບໍລິການການເຊື່ອມໂຍງບໍລິການ
ໂຄງການ Family Care

ໂຄງການ Partnership  
ແລະໂຄງການ PACE 

ການເຊື່ ອມໂຍງບໍ ລິ ການທ້ັງຫມົດການເຊື່ ອມໂຍງບໍ ລິ ການທ້ັງຫມົດ. ໂຄງການ Partnership ແລະໂຄງການ  
PACE ເຊື່ ອມໂຍງເອົ າບໍ ລິ ການດູແລໄລຍະຍາວຂອງບຸກຄົນ ແລະແລະບໍ ລິ ການ 
ການດູແລທາງການແພດ (ການດູແລປິ່ ນປົວຊ່ວຍການເຈັບຮຸນ 
ແຮງ/ການດູແລຂ້ັນຕ້ົນ)ແລະແລະຢາຕາມ ໃບ ສ່ັງ ແພດ.ເພາະສະນ້ັນ, ທຸກໆ 
ການບໍ ລິ ການທີ່ ບ້ານແລະຊຸມຊົນ, ການເບິ່ ງແຍງທາງໃນສະຖາບັນ 

(ເຊັ່ ນ: ເຮື ອນພະຍາບານ), ການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຫມໍ, ການນອນຢູ່ 
ໃນໂຮງຫມໍ, ຢາ, ບໍ ລິ ການແຂ້ວແລະການດູແລທາງການແພດອື່ ນໆ 
ທັງຫມົດນີ ້ ແມ່ນເຂົ ້ າເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ້ າຢູ່ໃນສະຫວັດດີ ການໂຄງການ 

Partnership ແລະໂຄງການ PACE.

ໂຄງການ Family Care
ໂຄງການ Partnership  
ແລະໂຄງການ PACE

ຢ່າງຫນ້ອຍ, ທີ ມງານປະສານງານການບໍ ລິ ການຈະປະກອບມີ ນາງ
ພະຍາບານທີ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະແລະສະມາ
ຊິ ກ. ສະມາຊິ ກສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະລວມເອົ າສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວ, 

ຜູ້ທີ່ ຮັກແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານອື່ ນໆ ເຂົ ້ າຮ່ວມທີ ມງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້.

ໃນໂຄງການ Partnership ນີ ້ , ຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ, ທີ ມງານປະສານງານການບໍ
ລິ ການຕ້ອງປະກອບມີ ນາງພະຍາບານ, ນາງພະຍາບານທີ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດ, 

ພະນັກງານສັງຄົມ, ສະມາຊິ ກແລະທ່ານຫມໍ. ສະມາຊິ ກສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະ
ລວມເອົ າສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວ, ຜູ້ທີ່ ຮັກແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານອື່ ນໆ ເຂົ ້ າຮ່ວມທີ
ມງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້.  

ໃນໂຄງການ PACE, ທີ ມງານປະສານງານດ້ານການບໍ ລິ ການປະ
ກອບມີ ນາງພະຍາບານວິ ຊາຊີ ບ, ຜູ້ຈັດການດ້ານການດູແລ, 
ຜູ້ປະສານງານສູນກາງ PACE, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດູແລຢູ່ບ້ານ, 
ທ່ານຫມໍຂອງ PACE ຫຼື ຂອງຊຸມຊົນ, ນັກບໍ າບັດ (ກິດຈະກໍາບໍ າບັດ, 

ກາຍະພາບບໍ າບັດແລະນັນທະນາການບໍ າບັດ) ແລະນັກໂພຊະນາການ. 

ສະມາຊິ ກສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະລວມເອົ າສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວ, 

ຜູ້ທີ່ ຮັກແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານອື່ ນໆ ເຂົ ້ າຮ່ວມທີ ມງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້. 
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ການບໍ ລິ ການດູແລໃນໄລຍະຍາວການບໍ ລິ ການດູແລໃນໄລຍະຍາວ. ການບໍ ລິ ດູແລໃນໄລຍະຍາວໃຫ້
ກັບບຸກຄົນມີ ຄອບຄຸມໃນໂຄງການ Partnership ແລະໂຄງການ PACE.

(ເບີ່ ງທີ່ ຕາຕະລາງ “ບໍ ລິ ການທີ່ ຄອບຄຸມ” ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ.)

ບໍ ລິ ການການດູແລຂ້ັນຕ້ົນບໍ ລິ ການການດູແລຂ້ັນຕ້ົນ (ລວມເຖິງບໍ ລິ ການສໍ າລັບສະພາບເຈັບປ
 

ວດຮຸນແຮງແລະແລະຊໍ າເຮື ້ ອ).ແມ່ນປະສົມປະສານລວມໄວ້ໃນສະຫວັ 
ດດີ ການຂອງໂຄງການ Partnership ແລະໂຄງການ PACE ທີ່ ທີ ມງານດູແລຈັ 
ດການພ້ອມກັບການບໍ ລິ ການດູແລໄລຍະຍາວ.ໃນໂຄງການ Partnership,  

ສະມາຊິ ກໃຊ້ທ່ານຫມໍທີ່ ຢູ່ໃນເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ MCO ເຊິ່ ງອາ 

ດຈະປະກອບມີ ທ່ານຫມໍປະຈຸບັນຂອງສະມາຊິ ກ. ໃນໂຄງການ PACE,  

ສະມາຊິ ກໃຊ້ທ່ານຫມໍທີ່ ເປັນລູກຈ້າງຂອງ MCO ຫຼື ມີ ສັນຍາຈ້າງກັບ MCO. 

ຖ້າທ່ານຫມໍຂອງທ່ານບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ MCO, MCO ສາມ
າດຕິດຕ່ໍທ່ານຫມໍຂອງທ່ານໃຫ້ມາເຂົ ້ າຮ່ວມໃນເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ກາ
ນນີ ້ .ສະມາຊິ ກເອົ າຢາຕາມໃບສ່ັງແພດຜ່ານທາງໂຄງການ Partnership 

ແລະໂຄງການ PACE. ຜູ້ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ Partnership ຫຼື ໂຄງການ PACE 

ບໍ່ ຕ້ອງໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນໂຄງການ SeniorCare ຫຼື  Medicare Part D ອື່ ນໆ,  

ເພາະວ່າຢາມີ ຄອບຄຸມຢູ່ໃນສະຫວັດດີ ການແລ້ວ. ຜູ້ຄົນທີ່ ເລື ອກ 
ໂຄງການ PACE ບໍ່ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໂຄເພຍ໌ ຫຼື ຄ່າຢາທີ່ ຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນຂອງເ
ຂົ າເຈົ ້ າ.

ການບໍ ລິ ການດູແລໃນໄລຍະຍາວການບໍ ລິ ການດູແລໃນໄລຍະຍາວ. ການບໍ ລິ ດູແລໃນໄລຍະຍາວໃຫ້
ກັບບຸກຄົນມີ ຄອບຄຸມໃນໂຄງການ Family Care. (ເບີ່ ງທີ່ ຕາຕະລາງ 
“ບໍ ລິ ການທີ່ ຄອບຄຸມ” ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ.)

ບໍ ລິ ການການດູແລຂ້ັນຕ້ົນບໍ ລິ ການການດູແລຂ້ັນຕ້ົນ (ລວມເຖິງບໍ ລິ ການສໍ າລັບສະພາບເຈັບ
ປວດຮຸນແຮງແລະແລະຊໍ າເຮື ້ ອ).ໂຄງການ Family Care ບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າ
ບໍ ລິ ການດູແລຂ້ັນຕ້ົນ. ສະມາຊິ ກໃຊ້ທ່ານຫມໍຂອງຕົນເອງແລະໃຊ້
ບັດ Medicaid Forward ຂອງຕົນເພ່ືອຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການດູແລຂ້ັນຕ້ົນ.

ສະມາຊິ ກເອົ າຢາຕາມ ໃບ ສ່ັງ ແພດຜ່ານທາງໂຄງການ Medicare (Part D) 

ແລະ/ຫຼື  ທີ່ ຄອບຄຸມໃນໂຄງການ Medicaid. ທີ ມງານການດູແລລະຫວ່າງຫຼ
າຍຝ່າຍສາມາດຊ່ວຍເຫຼື ອບຸກຄົນໃນການສື່ ສານແລະປະສານງານກັບ
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ ການການດູແລແລະບໍ ລິ ການຂ້ັນຕ້ົນ.

ຊ່ວຍປະຊາຊົນຕັດສິ ນໃຈຊ່ວຍປະຊາຊົນຕັດສິ ນໃຈ: ຖາມຄໍ າຖາມຫັຼກຖາມຄໍ າຖາມຫັຼກ

ບໍ ລິ ການທີ່ ຄອບໍ ລິ ການທີ່ ຄອບບຄຸມແລະຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນເຄື ອຂ່າຍຄຸມແລະຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນເຄື ອຂ່າຍ

ໂຄງການ Family Care
ໂຄງການ Partnership  
ແລະໂຄງການ PACE

1. ທ່ານມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກແນວໃດກ່ຽວກັບການມີ ທີ ມງານປະສານງານທຸກໆການບໍ ລິ ການດ້ານການບໍ ລິ ການດູແລໄລຍະຍາວແລະການບໍ ລິ ການດູແລ
ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ? 

2.  ທ່ານໄດ້ຮັບການບົງມະຕິວ່າເປັນພະຍາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ ມີ ພະຍາດຊໍ າເຮື ້ ອຫຼື ສະພາບການຊໍ າເຮື ້ ອບໍ ?  ທ່ານຕ້ອງໄປໂຮງຫມໍຫລາຍຄ້ັງບໍ ? ທ່ານກິນຢາ
ຫຼາຍຊະນິ ດບໍ ?

3.  ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນໂຄງການ Partnership, ທ່ານຫມໍຂອງທ່ານແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ ? ຖ້າບໍ່ ແມ່ນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍກັບ 

MCO ເພ່ືອເບິ່ ງວ່າທ່ານຫມໍຂອງທ່ານຈະສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມເຄື ອຂ່າຍໄດ້ຫຼື ບໍ . ຖ້າບໍ່ ໄດ້, ມັນສໍ າຄັນສໍ າລັບທ່ານບໍ ? ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນໂຄງການ PACE,  

ທ່ານຫມໍຂອງທ່ານໄດ້ເປັນລູກຈ້າງຂອງໂຄງການ PACE ຫຼື ເປັນທ່ານຫມໍໃນຊຸມຊົນບໍ ? ຖ້າບໍ່ ແມ່ນ, ມັນສໍ າຄັນສໍ າລັບທ່ານບໍ ?

4. ຖ້າທ່ານມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການໃດຫນຶ່ ງ, ທ່ານຈະສາມາດນໍ າໃຊ້ໂຮງຫມໍໃດແດ່? ທ່ານສາມາດເລື ອກຂອງທ່ານເອງໄດ້ບໍ ? ຖ້າບໍ່ ໄດ້, 

ມັນສໍ າຄັນສໍ າລັບທ່ານບໍ ?

5. ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນໂຄງການ Partnership, ຫຼື ໂຄງການ PACE, ຢາຂອງທ່ານມີ ລວມຢູ່ນໍ າບໍ ? ຖ້າບໍ່ ແມ່ນ, ມີ ຢາທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ (ຢາສາມັນ) ໃຫ້ບໍ ?  

ໂຄງການ Partnership MCO ຫຼື  ໂຄງການ PACE ທ້ອງຖ່ິນຈະຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຢາທີ່ ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ແນວໃດ?


