 CCHPوأسرة سارديليس

نعمل معًا كشركاء بالتعاون معك ومع
أسرتك/مقدمي الرعاية لك ومقدمي الرعاية الطبية
لتنسيق رعايتك بهدف تحسين الصحة والعافية.
نحن نؤمن بأحقية الجميع في الحصول على فرصة للوصول إلى
أقصى إمكاناتهم وفي التمتع بالصحة والمشاركة النشطة في
المجتمع .نريد مساعدتك على تحقيق هذا الهدف.

ليزا سارديليس ( )Lisa Sardelisهي أم عزباء لطفلين من ذوي
اإلعاقات :أمارا ( )Amaraعمرها  6أعوام وماكس ()Max
عمره  11عا ًما .تستخدم أمارا التواصل غير اللفظي وتم
تشخيص إصابتها بالتوحد واضطراب النوبات التشنجية
واضطراب خلقي .ويستخدم ماكس التواصل غير اللفظي وهو
كفيف قانونًا ويعاني من إعاقة نمائية باإلضافة إلى محدودية
قدراته البدنية.
يتلقى كل من أمارا وماكس خدمات متعددة وكالهما
يستخدمان كرسيًا متحر ًكا.
عندما التقى منسق الرعاية في برنامج الشراكة المركزية للصحة
المجتمعية ( )CCHPبأسرة سارديليس ،كانت ليزا تبذل أقصى
ما في وسعها لحضور زيارات األطباء والتواصل مع العديد من
مقدمي الرعاية في المدرسة ومقدمي الرعاية الصحية .وأثناء
العمل مع ( DPHإدارة الصحة العامة) لترتيب الخدمات ووسائل
الدعم ،طالما كانت ليزا هي المصدر األساسي للمعلومات
لمقدمي الرعاية واألخصائيين.
أجرى منسق الرعاية في  CCHPتقيي ًما سريعًا الحتياجات
األسرة ووضع لكل طفل خطة رعاية تفصيلية تالئم احتياجاته
الشخصية .وتضمنت هذه الخطة احتياجات الطفلين ومقدمي
الرعاية لهما وأهدافهما.
وتأكد منسق الرعاية أيضًا من امتالك األسرة للمعدات الطبية
الالزمة لتلبية االحتياجات اليومية للطفلين.
من خالل تنسيق احتياجات كل من أمارا وماكس في الوقت
نفسه ،استطاعت  CCHPإحداث تأثير كبير على ليزا
وطفليها.

centralchp.org
للمعلومات العامة

قم بزيارة centralchp.org
أو راسلنا عبر البريد اإللكتروني info@centralchp.org

لمكاتب  ACOوعيادات األطباء:
إلجراء إحالة ،أرسل رسالة إلكترونية تحتوي على اسم
العضو وتاريخ ميالده ورقم  MMISإلى البريد
اإللكتروني CCHP_Referrals@centralchp.org

تنسيق الرعاية ألعضاء  ACOو
 MCOفي برنامج MassHealth
نساعدك على تخطي الحواجز للتمكن من
الوصول إلى الخدمات والرعاية في الوقت
المناسب

centralchp.org

من نحن

دورنا

برنامج الشراكة المركزية للصحة المجتمعية ( )CCHPهو برنامج تابع
لشركة  .Open Sky Community Servicesنحن شركاء مع AdCare
 Hospitalو  LUK, Inc.و  .Venture Community Servicesوقد
اتحد شركاؤنا األربعة من أجل خدمتك من خالل خدمات تنسيق الرعاية التي
يُمولها برنامج .MassHealth

دورنا هو:

نعمل أيضًا مع منظمة Elder Services of Greater Worcester
(خدمات المسنين في ورسستر الكبرى) و Center for Living and
( Workingمركز الحياة والعمل) للمساعدة على تلبية احتياجاتك.
يضم فريقنا مديري رعاية سريرية ُمر َّخصين وممرضين ُمسجَّلين ومنسقي
رعاية  -وجمعيهم يعملون معًا لمساعدة األطباء والمرضى مثلك.

•
•
•

هدفنا هو مساعدتك على التمتع بصحة جيدة وعافية
والشفاء التام .تُق َّدم لك هذه الخدمات مجانًا ،ألنها ُمض َّمنة
في مخصصاتك من برنامج .MassHealth
يسهل الوصول إلينا:
•
•
•

•

•
•
•

االستجابة | المسؤولية | الخبرة
المعرفة الواسعة
بالموارد المجتمعية المحلية في ماساتشوستس المركزية

فهم احتياجاتك
دعمك لمساعدتك على وضع أهدافك الصحية
تمكينك من الوصول إلى الخدمات للمساعدة
على تلبية احتياجاتك

يمكننا مقابلتك أينما كنت – في منزلك أو
المستشفى أو حيّك أو في مأوى أو مطعم ،أينما
تختار.
نتحدث بلغتك ،أو سنوفر لك خدمات الترجمة
الفورية.
سنعرف األشياء المهمة لك – ما هي نقاط
قوتك؟ ما الذي يناسبك أكثر؟ ما هي أهدافك
واحتياجاتك الصحية؟
سنُم ّكنك من الوصول للخدمات ووسائل الدعم
وسنتأكد من قدرتك على التواصل المفتوح مع
مقدم الرعاية الصحية الموثوق فيه.
سنوفر التدريب والدعم
حول الصحة والتغذية
يمكننا توصيلك بالموارد المجتمعية لمساعدتك فيما
يتعلق بالتغذية والسكن والوظيفة والموارد التعليمية.
نحن نتبع نهج الفريق لنتعاون بشكل وثيق مع
طبيبك وغيره من مقدِّمي الرعاية الموثوقين في
فريق رعايتك.

• نواصل التعاون معك حتى يتم تحقيق أهدافك .نحن
قادرون على االستجابة السريعة إذا حدث تغيير نتيجة
أزمة أسرية أو ألم مفاجئ أو تغير في الوظيفة أو
المخصصات.

دليل األهلية
خدمات الصحة السلوكية من شركاء
المجتمع ()BHCP
• عضو في برنامج MassHealth
•  18إلى  64عا ًما من العمر
• تعاني من عرض واحد أو أكثر مما يلي:
•
•
•
•

احتياجات متعلقة بالصحة السلوكية أو
التعافي من استخدام المواد المخدرة
عدة حاالت صحية طبية باإلضافة إلى
احتياجات متعلقة بالصحة السلوكية
تشارك إدارة الصحة العقلية ( )DMHفي
رعايتك
تشارك منظمة الرعاية المسؤولة (/)ACOمنظمة
الرعاية ال ُمدارة ( )MCOأو الخدمات السريرية
للبالغين في المجتمع ( )ACCSفي رعايتك

األهلية لخدمات  LTSSمن شركاء
المجتمع ()LTSS-CP
• عضو في برنامج  MassHealthمرتبط
بإحدى منظمات الرعاية المسؤولة ()ACO
أو إحدى منظمات الرعاية ال ُمدارة ()MCO
•  3إلى  64عا ًما من العمر
• تعاني من عرض واحد أو أكثر مما يلي:
•
•
•

إصابة دماغية رضحية أو اعتالالت
إدراكية
إعاقة بدنية
إعاقة ذهنية أو نمائية بما في ذلك التوحد

