برنامه خانه بهداشت
)CALOPTIMA (HHP
 1 ،HHPژانویه 2020 ،شروع میشود

خانه بهداشت یک مکان نیست.
به دسته ای از خدمات و پشتیبانیها برای هماهنگ کردن بهتر مراقبتهای شما گفته میشود.

چه اشخاصی میتوانند به HHP
بپیوندند؟

أعضاء باید:

1.1باید تحت پوشش مدیکل و عضو  CalOptimaباشند
2.2مبتال به برخی از بیماریها باشند:
» »بیماریهای جسمی مزمن یا ترکیبی از این شرایط
( مانند آسم ،دیابت ،بیماریهای کلیوی و کبد ،فشار
خون باال ،نارسایی قلبی ،اعتیاد ( )SUDو غیره)
» »بیماریهای روانی جدی ()SMI
3.3در بیمارستان بستری بوده اند  ،به اورژانس مراجعه
کرده اند یا برای مدت طوالنی بی خانمان هستند.

در چه زمانی میتوانید عضو HHP
شوید؟

أعضاء واجد شرایط در اورنج کانتی میتوانند در
زمانهای زیر عضو  HHPشوند:
 11.1ژانویه 2020 ،فقط برای اعضایی که دچار
بیماریهای مزمن هستند ،و
 12.2جوالی 2020 ،برای اشخاصی که دچار بیماریهای
روانی هستند  ،با بیماریهای مزمن یا بدون بیماریهای
مزمن.

 HHPچگونه میتواند به شما کمک کند؟

1

کارشناس شخصی هماهنگی مراقبتها
برای پاسخ به پرسشهای شما و مدیریت خدمات

2

تیم مراقبتی
به روز نگاه داشتن ارائه دهندگان در مورد نیازهای درمانی شما
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برنامه مراقبتی
به اهداف سالمتی خود برسید و به سالم ماندنتان کمک کند
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انتقال مراقبت
برای انتقال بین مکانهای مختلف مراقبتی به شما کمک میکند .مثالً
زمانی که از بیمارستان به محل دیگری مانند منزل یا آسایشگاه منتقل
میشوید.
آموزش بهداشت
آموزش شما در مورد راههای مختلف مدیریت سالمت
خدمات پشتیبانی و خانواده
تقویت شما و گروه پشتیبانی از شما با کمک خانواده ،دوستان و
پرستارانی که از شما برای رسیدن به اهداف سالمتی پشتیبانی میکنند.
ارتباط با خدمات اجتماعی
کمک به شما در یافتن و اقدام برای خدمات ،مانند خوراک ،خدمات
مربوط به مسکن و معلولین.

چگونه برای  HHPاقدام کنید؟

اگر مایل به دریافت این خدمات جدید و اقدام برای  HHPهستید باید:

•لطفا ً به پزشک خود اطالع دهید .اگر واجد شرایط باشید پزشکتان شما را به  CalOptimaیا شبکه درمانی ارجاع خواهد داد.
•همچنین برای اطالع از اینکه واجد شرایط هستید ،میتوانید با  CalOptimaیا شبکه درمانی خود تماس بگیرید.

این یک برنامه اختیاری است ،شما میتوانید خدمات  HHPرا در هر زمان متوقف نمایید.

لطفا ً با بخش خدمات مشتریان  CalOptimaتوسط شماره رایگان  1-888-587-8088در
روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات  8صبح تا  5بعد از ظهر تماس بگیرید .ما کارمندانی داریم
که به زبان شما صحبت میکنند .کاربران  TTYمیتوانند با شماره رایگان 1-800-735-2929
تماس حاصل نمایند .به وبسایت ما  www.caloptima.orgمراجعه نمایید.
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