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ລະດັບການດູແລຢູ່ບ້ານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນບ້ານພັກຟື ້ ນ  
ຕົວເລື ອກສະຫວັດດີ ການ

ບຸກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຢູ່ທີ່  ລະດັບການດູແລຢູ່ບ້ານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນບ້ານພັກຟື ້ ນ ມີ ສອງຕົວເລື ອກສະຫວັດດີ ການ: Family Care (ໂຄງການການດູແລໃນ 
ຄອບຄົວ) ແລະ Medicaid State Plan (ແຜນການ Medicaid ຂອງລັດ). ການຊ່ວຍເຫຼື ອປະສານງານບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ໃຫ້ຢູ່ຜ່ານທີ ມງານການດູແລ

 ລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍນ້ັນແມ່ນມີ ໃຫ້ພຽງແຕ່ຜ່ານ Family Care ເທ່ົານ້ັນ. ບໍ ລິ ການການຈາກສະຖາບັນຕາມແຜນ Medicaid ຂອງລັດ (ບ້ານພັກຟື ້ ນດູ 
ແລແລະບໍ ລິ ການ ICF-MR) ຫຼື  Medicaid Home and Community Based Waiver Services (ການຍົກເວ້ັນບໍ ລິ ການ Medicaid ຢູ່ເຮື ອນແລະໃນຊຸມຊົນ) 

ບໍ່ ໄດ້ຖື ກລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງນີ ້ , ເພາະວ່າບໍ ລິ ການນີ ້ ບໍ່ ມີ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ການດູແລລະດັບບ້ານພັກຟື ້ ນ ບຸກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເຂ້າຢູ່ທີ່  ລະດັບການ
 ດູແລຢູ່ບ້ານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນບ້ານພັກຟື ້ ນ ກ່ໍຍັງຕ້ອງໄດ້ມີ ຄຸນະສົມບັດຕາມເງື່ ອນໄຂດ້ານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການເງິ ນແລະດ້ານການເງິ ນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບການ

 ຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດ.  ຫມາຍ ເຫດ: ຂໍ ້ ກໍາໜົດເລື່ ອງຄຸນະສົມບັດທາງດ້ານການເງິ ນທີ່ ຂະຫຍາຍເພ່ິມບໍ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້. 

Medicaid Home and Community Based Waiver Services 
(ການຍົກເວ້ັນບໍ ລິ ການ Medicaid ຢູ່ເຮື ອນແລະໃນຊຸມຊົນ)

* ຫມາຍ ເຫດ :ອັງກອນການດູແລແບບຈັດບໍ ລິ ການ Family Care ສາມາດໃຫ້ທາງເລື ອກອື່ ນທີ່ ມີ ລາຄາບໍ່ ສູງໃນການບໍ ລິ ການ
ບັດ Medicaid ທີ່ ລະບຸໄວ້.

•  ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວການດື່ ມເຫ້ົຼາແລະການໃຊ້ຢາ ອື່ ນ ໆ  
ໃນທາງຜິດ (AODA, Alcohol and Other Drug Abuse)  (ໃນທຸກບ່ອນ) 

•  ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ ທົນທານ, 
ຍົກເວົ ້ ນເຄື່ ອງຊ່ວຍຟັງແລະ ອະໄວຍະວະປອມ 

• ສຸຂະພາບຢູ່ເຮື ອນ 
• ອຸປະກອນທາງການແພດ 
•  ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດສະເພາະກາງເວັນ 

(ໃນທຸກບ່ອນ) 
•  ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ, ຍົກເວົ ້ ນທ່ານຫມໍຫຼື ຜູ້ປ່ວຍທີ່

ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ 
•  ການພະຍາບານ (ລວມເຖິງການດູແລທາງເດີ ນຫາຍໃຈ, 

ການບໍ ລິ ການຊ່ົວຄາວແລະບໍ ລິ ການ ສ່ວນຕົວ)
• ກິດຈະກໍາບໍ າບັດ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ) 
• ການດູແລສ່ວນຕັວ 
•  ກາ ຍະ ພາບບໍ າບັດ (ໃນທຸກບ່ອນຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ ໂຮງຫມໍ)
• ອຸປະກອນທາງການແພດສະເພາະທາງ 
•  ບໍ ລິ ການພະຍາດດ້ານການເວົ ້ າແລະອອກສຽງພາສາ  

(ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ) 
•  ການຮັບສ່ົງ Medicaid ຍົກເວ້ັນລົດພະຍາບານແລະຜູ້ໃຫ້ ບໍ ລິ ການຮັບສ່ົງທ່ັວໄປ
•  ການຈັດການດ້ານການດູແລໃນທີ ມງານການດູແລ ລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ (ລວມເຖິງພະນັກງານສະຫວົດດີ ການ

ສັງຄົມແລະພະຍາບານວິ ຊາຊີ ບ)*

    ໂຄງການ Family Care     ແຜນການ Medicaid ຂອງລັດ

•  ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວການດື່ ມເຫ້ົຼາແລະການໃຊ້ຢາອື່ ນ ໆ 
ໃນທາງຜິດ (AODA) (ໃນທຸກບ່ອນ) 

•  ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ ທົນທານ, 
ຍົກເວົ ້ ນເຄື່ ອງຊ່ວຍຟັງແລະ ອະໄວຍະວະປອມ 

• ສຸຂະພາບຢູ່ເຮື ອນ 
• ອຸປະກອນທາງການແພດ 
•  ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດສະເພາະກາງເວັນ 

(ໃນທຸກບ່ອນ) 
•  ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ, ຍົກເວົ ້ ນທ່ານຫມໍຫຼື ຜູ້ປ່ວຍທີ່

ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ 
•  ການພະຍາບານ (ລວມເຖິງການດູແລທາງເດີ ນຫາຍໃຈ, 

ການບໍ ລິ ການຊ່ົວຄາວແລະບໍ ລິ ການ ສ່ວນຕົວ)
• ກິດຈະກໍາບໍ າບັດ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ) 
• ການດູແລສ່ວນຕັວ 
•  ກາ ຍະ ພາບບໍ າບັດ (ໃນທຸກບ່ອນຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ ໂຮງຫມໍ)
• ອຸປະກອນທາງການແພດສະເພາະທາງ 
•  ບໍ ລິ ການພະຍາດດ້ານການເວົ ້ າແລະອອກສຽງພາສາ  

(ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ) 
•  ການຮັບສ່ົງ Medicaid ຍົກເວ້ັນລົດພະຍາບານແລະຜູ້ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ຮັບສ່ົງທ່ັວໄປ 


