Opţiuni de servicii CFC
Community First Choice

Despre
serviciile CFC

Îngrijire personală şi îngrijire paliativă
Serviciile de îngrijire personală oferă asistenţă în sarcinile de fiecare zi cum ar fi
spălatul, îmbrăcatul sau administrarea medicamentelor dvs. Dacă vă calificaţi, alegeţi
un furnizor calificat şi locul în care doriţi să primiţi îngrijirea. În funcţie de venitul
dvs., DSHS va plăti integral sau parţial aceste servicii. DSHS plăteşte, de asemenea,
instruirea de bază a îngrijitorului pentru toţi îngrijitorii calificaţi.
Iată câteva opţiuni pentru locul în care puteţi primi
servicii de îngrijire personală:

Serviciile enumerate
sunt servicii oferite
în cadrul Community
First Choice (CFC)
pentru clienţii
eligibili. Există limite
în privinţa nivelului
pe care îl puteţi
alege pentru fiecare
serviciu. Există multe
persoane, opţiuni şi
resurse disponibile
pentru a vă ajuta
să vă analizaţi
opţiunile.

✓ Locuinţa dvs.
✓ Locuinţa familială a unui adult
✓ O instituţie de îngrijire asistată
Cum să gestionaţi un îngrijitor şi să
fiţi un angajator
Îngrijitorul dvs. este o parte importantă a echipei
dvs. de îngrijire. Dacă locuiţi în locuinţă proprie
sau intenţionaţi să vă mutaţi în propria locuinţă,
va trebui să vă ocupaţi de rutina zilnică a
îngrijitorului dvs. Sunt disponibile instrumente
de instruire care explică modul de selectare,
gestionare şi renunţare la serviciile îngrijitorilor.
Aceste materiale sunt disponibile pentru orice
client care solicită aceste informaţii. Cereţi
managerului de caz dacă doriţi o broşură, o instruire
video pe DVD sau un link către o instruire video pe siteul web DSHS.

Îngrijire paliativă
Dacă locuiţi în propria locuinţă, serviciile de îngrijire paliativă plătesc un
îngrijitor de rezervă pentru a vă oferi îngrijiri paliative pe termen scurt pe lângă
îngrijitorul dvs. Un îngrijitor paliativ poate fi folosit pentru a-i acorda
îngrijitorului dvs. obişnuit o pauză sau dacă îngrijitorul dvs.
obişnuit este bolnav sau nu este disponibil. Dvs. stabiliţi câte
dintre orele autorizate vor fi folosite pentru pentru furnizorul
de îngrijiri paliative.

Instruire pentru dobândirea abilităţilor:
Instruirea pentru dobândirea abilităţilor oferă pregătire
dacă doriţi să executaţi o sarcină în mod mai independent.
Este posibil să doriţi să învăţaţi cum să vă pregătiţi masa sau să
spălaţi lenjeria. Instruirea pentru sarcinile zilnice este disponibilă
la dvs. acasă sau la locul unde apar sarcinile.

Tehnologie asistivă
Elementele de tehnologie asistivă vă pot ajuta să realizaţi sarcini fără ajutorul
unei alte persoane sau vă ajută să deveniţi mai independent în sarcinile zilnice.
Pentru a beneficia de tehnologia asistivă, trebuie să vă contactaţi medicul şi să-i
solicitaţi o recomandare pentru o evaluare de către un terapeut. Terapeutul vă va
recomanda tehnologia adecvată pentru dvs. şi vă va
ajuta să învăţaţi cum să o utilizaţi după ce o primiţi.

Sistem de Răspuns pentru Urgenţe
personal - Personal Emergency
Response System (PERS)
Un PERS este un dispozitiv electronic conectat
la telefonul dvs. care vă permite să primiţi
ajutor în caz de urgenţă. Când este activat,
personalul de la un centru de răspuns va urmări
toate indicaţiile pe care le-aţi furnizat pentru a
solicita ajutor.
Serviciile tehnologice de asistenţă sunt
disponibile dacă vă calificaţi pentru ca
dispozitivul dvs. PERS să fie echipat cu
detecţie la cădere, localizator GPS sau un
sistem de gestionare a medicamentelor.
Nu toate persoanele sunt eligibile pentru
a primi un PERS. Managerul dvs. de caz vă
va ajuta să stabiliţi dacă vă calificaţi pentru
aceste sisteme.

Serviciile de tranziţie în comunitate
Serviciile de tranziţie în comunitate vă pot ajuta să vă
mutaţi de la aşezământul medical sau de la instituţia de stat în comunitate. Puteţi
alege să vă mutaţi în propria locuinţă sau la un cămin familial pentru adulţi sau
într-o instituţie de îngrijire asistată.
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