
Chương trình Health Home  
cung cấp:

• Quản lý việc chăm sóc toàn diện.

• Điều phối việc chăm sóc và cải thiện 
sức khỏe.

• Kế hoạch chuyển tiếp.

• Hỗ trợ cá nhân và gia đình.

• Giới thiệu tới cộng đồng liên quan 
và các dịch vụ hỗ trợ xã hội.

...cho một  
cuộc sống tốt  

đẹp hơn!
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Đó là sự phối hợp chăm sóc để 
cải thiện sức khỏe của quý vị.

Sử dụng các dịch vụ của chương trình 
Health Home để phối hợp các dịch vụ y tế 
và xã hội và cải thiện cuộc sống của quý vị.

Chương Trình 
Health Home



Một chương trình Health Home là gì?
Một chương trình Health Home không phải là một 
nơi chốn. Đó là một loạt các dịch vụ hỗ trợ quý vị 
nếu quý vị bị bệnh mạn tính nghiêm trọng và nhiều 
hơn một nhu cầu dịch vụ y tế hoặc xã hội.

Các dịch vụ của chương trình Health Home có thể 
thực hiện mọi việc được trôi chảy hơn cho sự hỗ trợ 
giữa dịch vụ y tế và xã hội của quý vị. Điều này có thể 
giúp giảm thiểu các lần đến thăm khám ở bệnh viện 
và phòng cấp cứu và hỗ trợ cho vấn đề y tế, tình trạng 
khỏe mạnh toàn diện và việc tự chăm sóc của quý vị.

Các dịch vụ này hoạt động như thế nào?
• Các dịch vụ của chương trình Health Home được  

quản lý thông qua một cơ quan điều phối dịch  
vụ chăm sóc.

• Điều phối viên chăm sóc gặp quý vị để trợ giúp quý 
vị phát triển kế hoạch hành động về y tế của quý vị.

• Điều phối viên chăm sóc giữ liên lạc với quý vị và 
các cơ quan hỗ trợ quý vị để duy trì cho mọi việc 
được trôi chảy.

• Nếu quý vị nhập và xuất viện, điều phối viên chăm 
sóc sẽ trợ giúp lập kế hoạch chuyển tiếp của quý vị.

• Nếu quý vị gặp khó khăn khi cần hỗ trợ, điều phối 
viên chăm sóc có thể giúp quý vị làm việc với các 
nhà cung cấp và cơ quan điều trị sức khỏe tâm thần 
hoặc lạm dụng chất gây nghiện để nhận được dịch 
vụ chăm sóc. 

Các dịch vụ này có dành cho quý vị không?
Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị: 
• Là một thân chủ Medicaid;
• Có một căn bệnh mạn tính nghiêm trọng; và
• Đang có nguy cơ bị một bệnh thứ hai. 

Việc này tốn bao nhiêu?
Không tốn gì cả — đó là một dịch vụ miễn phí.

Dịch vụ này sẽ làm gì cho quý vị?
• Cung cấp sự hỗ trợ để giúp quý vị quản lý các nhu 

cầu y tế và xã hội phức tạp.
• Cung cấp sự trợ giúp để tìm kiếm và nhận được 

các dịch vụ dài hạn trong cộng đồng của quý vị.

Quý vị bắt đầu như thế nào?
• Khi một điều phối viên chăm sóc liên hệ  

với quý vị, hãy nói cho họ biết quý vị muốn  
tham gia.

• Sau đó, làm việc với điều phối viên chăm sóc,  
lập một Kế Hoạch Hành Động về Y Tế,  
và khởi sự!

Điều này có sẽ thay đổi những người mà 
quý vị đang làm việc không?
Quý vị có thể tiếp tục làm việc cùng với những 
người này—chương trình chỉ sẽ cho thêm một 
người để giúp quý vị phát triển và theo dõi Kế 
Hoạch Hành Động về Y Tế của quý vị. Quý vị  
có thể tiếp tục làm việc với:

• Các nhân viên chăm sóc có lương của quý vị.
• Những người khác mà quý vị làm việc với họ 

(ví dụ như bác sĩ, y tá, chuyên viên vật lý trị liệu, 
chuyên viên tư vấn sức khỏe tâm thần, và nhân 
viên cai nghiện).

• Cơ Quan Người Cao Tuổi Trong Khu Vực của quý 
vị và các nhân viên quản lý hồ sơ khác.

Ảnh hưởng nào đến với quý vị?
Các dịch vụ của chương trình Health Home hỗ 
trợ quý vị trong cuộc hành trình y tế của quý 
vị. Sự tham gia của quý vị là tự nguyện. Điều 
đó không làm ảnh hưởng đến việc hội đủ điều 
kiện của quý vị để hưởng các dịch vụ khác hoặc 
các quyền khiếu nại và kháng cáo của quý vị.

Gọi 1-800-562-3022 để biết 
thêm thông tin

“Tôi có thêm 
nhiều động 
lực để chọn 
lựa tốt hơn.” 

 –  Thân chủ của chương trình 
Health Home


