California’s protection & advocacy system

Տան և համայնքի վրա հինմված
այլընտրանքների (ՏՀԱ) Մերժումը
(նախկինում հայտնի է որպես
բուժքույրական հաստատություն /
սուր հիվանդանոցային դադար):
Հիմունքները
Վերանայված հոկտեմբերի 2018 թ. #5591.10 - Armenian
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՐԵՔ, ՈՐ (ՏՀԱ) ՄԵՐԺՈՒՄԸ
ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԾՐԱԳԻՐ Է, և ՍՏԱՆԱԼՈՎ ՆՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՄԵՆՔ ԿԹԱՐՄԱՑՆԵՆՔ ԱՅՍ ՓԱՍՏԻ ԹԵԹՐԻԿԸ: ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ
ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ, ԵԹԵ ՈՒՆԵՔ ՀԱՐՑԵՐ, ԱՐԴՅՈՔ ԱՅՍ ՓԱՍՏԻ
ԹԵԹՐԻԿՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Է
ԸՆԹԱՑԻԿ:
Կալիֆորնիան ունի մի քանի ծրագրեր, որոնք կոչվում են «տնային և
համայնքային ծառայություններից հրաժարում», որոնք օգնում են
մարդկանց ստանալ Medi-Cal ծառայություններ տանը: Այս
հրատարակությունը վերաբերում է Տնային և Համայնքի վրա հիմնված
այլընտրանքների (ՏՀԱ) հրաժարվելու ծրագրին:

1. Ի՞նչ են Տնային և համայնքային հիմունքների (ՏՀԱ)
հրաժարումները:
Տնային և համայնքային ծառայությունների (ՏՀԱ) Հրաժարումն
այնպիսի ծրագրեր են, որոնք առաջարկում են Medi-Cal- ի
ծառայություններ սահմանափակ թվով հաշմանդամություն ունեցող
անձանց օգնելու ապրել իրենց տանը, քան բուժքույրական
հաստատությունում կամ Medi-Cal- ի կողմից ֆինանսավորվող այլ
հաստատությունում: Բոլոր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող
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անձինք իրավասու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք իրավունք
ունեն ընդունվել բուժքույրական հաստատություն (ներառյալ միջանկյալ
խնամքի հաստատություն), ենթակայան հաստատություն կամ սուր
հիվանդանոց: Այս ծրագրերը կոչվում են «Մերժում», քանի որ
պետությունները իրականացնում են այնպիսի ծրագրեր, որոնք
«հրաժարվում են» որոշակի դաշնային Medicaid կանոններից, տարբեր
կամ ավելի ծառայություններ մատուցելու համար, քան պետությունը
առաջարկում է այլ Medicaid (Medi-Cal) իրավասու անձանց:
Մերժումները թույլ են տալիս պետությանը՝
• Տնային և համայնքային ծառայություններ մատուցել
սահմանափակ թվով մարդկանց, այլ ոչ թե պետության բոլոր
MediG Cal- ի ստացողների համար («statewideness» - ից
հրաժարում;
• Առաջարկեք տնային և համայնքային ծառայություններ, որոնք
չեն տրամադրվում սովորական Medi-Cal- ի (Medi-Cal State
Plan) պայմաններում («համադրելիության» հրաժարում), և
• և ՏՀԱ-ի Medi-Cal ծառայություններ մատուցեք այն մարդկանց,
ովքեր այլ կերպ չեն կարողանա իրավասու լինել, քանի որ նրանց
ընտանիքը կամ ամուսնու եկամուտը չափազանց բարձր է
(ինստիտուցիոնալ և ամուսնական):
Կալիֆոռնիա նահանգի կողմից առաջարկվող ՏՀԱ - ից հրաժարվելու
տարբեր ծրագրեր կան: Այս Մերժումները ներառում է՝
• Զարգացման հաշմանդամության (ԶՀ) Մերժում
• Տան և համայնքի վրա հինմված այլընտրանքների (ՏՀԱ)
(նախկինում կոչվում է բուժքույրական հաստատություն / սուր
հիվանդանոց (ԲՀ / ՍՀ)) Մեր-ում
• n-Տնային գործառնությունների (ՏԳ) Մերժում
• Աջակցվող Կենսակերպի Մերժում (ԱԿՄ)
• Multi-Purpose Senior Ծառայությունների Ծրագիր (ՄՍԾԾ)
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ մերժում
• AIDS մերժում
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Սպառողները կարող են միայն լինել մեկ ՏՀԱ Մերժումում միևնույն
ժամանակ: DHCS- ի կողմից իրականացվող ՏՀԱ Մերժումների մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք այստեղ՝ «DHCS »կայքում
տեղադրված« Medi-Cal Waivers »էջի համար: Կայք՝.

2. Ի՞նչ է տուն և համայնքի վրա հիմնված
այլընտրանքների (ՏՀԱ) Մերժումը:
Տան և համայնքային այլընտրանքների (ՏՀԱ) Մերժումը սովորաբար
կոչվում է բուժքույրական հաստատության / սուր հիվանդանոցի (ԲՀ /
ՍՀ) Մերժում: ՏՀԱ -ի հրաժարման նպատակն է Medi-Cal- ի
շահառուներին տրամադրել երկարաժամկետ բժշկական պայմաններ,
որոնք համապատասխանում են նշված «խնամքի մակարդակներին»
(այսինքն, բուժքույրական հաստատություն (ներառյալ միջանկյալ
խնամքի հաստատություն), subacute, սուր հիվանդանոց), ստորև
նկարագրված , ինստիտուցիոնալացման փոխարեն վերադառնալու և /
կամ մնալու իրենց տներում կամ տան նման համայնքի
պարամետրերում:
Մերժումը վերսկսվել է 2017 թվականին, և պետությունը որոշ
փոփոխություններ է կատարել Մերժման նշանակման մեջ 2018 թ.
օգոստոսին: Ամենակարևորը, Առողջապահական ծառայությունների
վարչությունը (ԱԾՎ) պայմանագիր է կնքել «Մերժման
գործակալությունների» հետ ղեկավարելու համար Մերժումը շատ
երկրներում: Մերժող գործակալությունները ապահովում են գործի
վարում և կատարում են գնահատման ծառայություններ, որոնք
նշանակում են, որ հրաժարվելուց հետո շատ մասնակիցներ աշխատելու
են համայնքային գործի կառավարիչի հետ իրենց նշանակված Մերժող
գործակալությունից` օգնելով մշակել Բուժման պլան (ԲՊ) և ապահովել
անհրաժեշտ ծառայություններ: Մեկ այլ կարևոր փոփոխությունը դա
անհատական ծառայությունների մատուցման համար անհատական
ծախսերի սահմանափակման վերացումն է: Մերժման ավելի վաղ
տարբերակներում դիմորդներին և մասնակիցներին տրամադրվել են
տնային խնամքի ծառայությունների բյուջե, ըստ իրենց «հոգածության
մակարդակի»: Այժմ ծառայությունները պետք է լիազորված լինեն
անհատի կարիքի հիման վրա և հաստատվեն նրա բժշկի կողմից:
Վերջիվերջո, նոր Մերժումն ավելացրել է մի քանի հազար ավելի սլոթներ
Մերժման հինգ տարվա ընթացքում, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ
կարողանան ծառայել:
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3. Ի՞նչ ծառայություններ են ծածկված ՏՀԱ-ի Մերժման
տակ:
ՏՀԱ-ի հրաժարումը ներառում է տնային խնամքի ծառայությունների
լայն շրջանակ, որոնք ներառում են հետևյալը՝
• Անձնական պարտականությունները, ներառյալ տնային
առողջությունը և ընդհանուր ծառայությունները:
• Աձնական սպասարկման ծառայություններից Հրաժարում
(ԱՍԾՀ)
• Գործի կառավարում / համակարգում
• Հաբիլիտացիա
• Տան կարճատև դադարի ծառայություն
• Համայնքի անցում
• Շարունակական բուժքույրական և աջակցող ծառայություններ
• Բնապահպանական մատչելիության հարմարվողականություն
• Հաստատության կարճատև դադար, ընտանեկան / խնամատար
ուսուցում
• Բժշկական սարքավորումների շահագործման ծախսերը
• Անհատական արտակարգ արձագանքման համակարգ (ԱԱԱՀ) տեղադրում և փորձարկում
• Անցումային գործի կառավարում ցանկացած տարիքի
բժշկական խնամք և տեխնոլոգիական կախվածություն ունեցող
անձանց համար
ՏՀԱ -ի հրաժարման ծրագրի և ծառայությունների վերաբերյալ
լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք այս հղումը «Տան և
համայնքի այլընտրանքների (ՏՀԱ) հրաժարում» էջը DHCS- ի կայքում և
այս հղումը՝ «Ներքին գործառնությունների (ՆԳՄ) մերժում» էջի համար
DHCS- ի կայքում:.
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4. Ինչպե՞ս կարող եմ ՏՀԱ - ի հրաժարման իրավունք
ունենալ:
ՏՀԱ-ի հրաժարվելու համար անհրաժեշտ որակավորում ստանալու
համար դուք պետք է իրավունք ունենաք ընդունվելու համար Medi-Cal- ի
կողմից ֆինանսավորվող բուժքույրական հաստատություն, ենթակայան
հաստատություն, միջանկյալ խնամքի հաստատություն / զարգացած
հաշմանդամություն / շարունակական բուժքույրություն (ՄԽՀ-ԶՀ / ՇԲ)
կամ սուր հիվանդանոց: Այս նշումները «խնամքի մակարդակներն են»:
ՏՀԱ -ի հրաժարումը օգտագործում է զուգընկերոջ աղքատության
կանոնները պարզելու համար, թե ինչպես որոշել մերժող մասնակիցների
իրավասությունը համայնքի նկատմամբ, ինչպես բուժքույրական
հաստատությունն է անում դաշնային օրենքի ներքո: Տես՝ 42 ԱՄՆ
օրենսգիրքը՝ § 1396r-5: Եթե հրաժարվելու դիմումատուն երեխա է,
ծնողի եկամուտը և ռեսուրսները հաշվի չեն առնում, թեև երեխան
ապրում է տանը:.
Դիմելու համար, որպեսզի լինել Մերժման մեջ, դուք պետք է դիմեք
Մերժման գործակալություն, որը նշանակված է ձեր շրջանում (կամ
փոստային կոդում): Եթե դուք բնակվում եք մի երկրում, որը չունի
նշանակված Մերժման գործակալություն, դուք պետք է դիմեք DHCS- ին
անմիջապես` լրացնելով առցանց ձևը` այս հղումը ձևի համար:
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դիմում իսպաներեն, խնդրում ենք զանգահարել
(916) 552-9105: Ավարտված հայտերը պետք է ուղարկվեն հետևյալ
հասցեով՝ Խնամքի բաժնի ինտեգրված համակարգեր, ՏՀԱ-ի Ծրագրերի
իրավասության / ընդունման բաժին, 311 South Spring փողոց, 800, Լոս
Անջելես, CA 90013:

5. ՏՀԱ -ի հրաժարվելու մասին սպասող ցուցակ կա՞:
ՏՀԱ -ի հրաժարման համար սպասող ցուցակ կա, և դիմորդները, ովքեր
բավարարում են մերժման մակարդակի խնամքի չափանիշներին,
գտնվում են սպասող ցուցակում: Չնայած նոր Մերժումն ավելի շատ
տեղ ունի, պետությունը պահպանում է սլոթերի 60 տոկոսն այն
մարդկանց համար, ովքեր ապրում են հաստատություններում 90-օրյա
ժամկետով և այն անձանց համար, ովքեր 21 տարեկան և
մեծահասակներ են EPSDT- ի ծրագրի համար: Բացի այդ, երեխաները,
ովքեր պետք է տեղադրվեն Մերժումում, որպեսզի դառնան
իրավասուMedi-Cal- ի համար (կոչվում է«ինստիտուցիոնալ համարում»),
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կստանան «առաջնահերթ վերանայում» և չպետք է տեղադրվեն
սպասող ցուցակում:
Ըստ Մերժման՝ սլոթերը կցուցադրվեն պտտվող հիմունքներով՝
փոխարինելով այն անձանց միջև, ովքեր բնակվում են
հաստատություններում և համայնքում: Սա նշանակում է, որ դուք
կարող եք երկար սպասել սպասող էջում կամ նույնիսկ ավելի երկար,
այնպես որ դուք պետք է դիմեք հնարավորինս շուտ: Դեռևս պարզ չէ,
թե արդյոք DHCS-ն քայլեր կձեռնարկի ընթացիկ սպասող ցուցակը
մաքրելու համար, բայց մենք հասկանում ենք, որ Մերժման
գործակալությունները (տես ստորև Հարց 7) պատասխանատու կլինեն
այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց աշխարհագրական սպասող
ցուցակում են: Դիմումից հետո DHCS- ը նամակ կուղարկի, որը
հաստատում է ՏՀԱ- ի ավարտից հրաժարված հայտի ստացումը, որը
կներառի ՏՀԱ- ի հրաժարման սպասող ցուցակում տեղադրման
ամսաթիվը:
Մերժողը պահպանում է սլոթներ առողջապահական
հաստատությունում բնակվող անհատների համար առնվազն 90
օրվա ընթացքում DHCS -ին դիմելու պահին: Հետևաբար, շատ
կարևոր է, որ դուք դիմեք ՏՀԱ -ն հրաժարվելու համար, մինչև
հիվանդանոցից դուրս գաք:

6. Որպես ՏՀԱ- ի մերժող մասնակից, ինչպե՞ս կարող եմ
վստահ լինել, որ ծածկույթ կստանամ անհրաժեշտ
բոլոր ծառայությունների համար:
Մինչև վերջերս, կային անհատական սահմանափակումների մերժողի
համար: Կախված այն բանից, թե խնամքի որ մակարդակում է
մասնակիցը նշանակված, մասնակիցը բյուջե կունենա այն
ծառայությունների համար, որոնք ընդգրկում էին Մերժման
ծառայություններն ու Medi-Cal- ի այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են
«Տնային օժանդակ ծառայություններ» (ՏՕԾ): Այս արժեքի սահմանները
հաճախ խանգարում են մասնակիցներին հրաժարվել բոլոր
ծառայություններից, որոնք իրենց բժիշկը կարծում է, որ անհրաժեշտ են
անհրաժեշտություն՝ բժշկության տեսակետից: Բացի այդ, մինչև
վերջերս, եթե IHSS աշխատավարձը բարձրանար, ապա DHCS- ը
կնվազեցներ հրաժարման ծառայությունների քանակությունը, որը
կարող էր ստանալ մասնակիցը, մնալ արժեքի սահմանաչափի
սահմաններում: Նոր Մերժման պայմաններում չպետք է լինեն
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անհատական գներ, իսկ մասնակիցները պետք է կարողանան ստանալ
«բժշկական անհրաժեշտ» բոլոր ծառայությունները, որոնք իրենց
բժիշկները դիմում են բուժման պլանում:
Մենք խորհուրդ ենք տալիս ներկայացնել հրաժարվող մասնակիցներին,
ովքեր կարծում են, որ նրանք բավարար ծառայություններ ունեն
(հատկապես եթե դուք գիտեք, որ դուք միայն ծառայություններ եք
ստանում ձերհոգածության մակարդակի համար սահմանելիս), պետք է
ձեռք բերեք նոր բուժման ծրագիր և ստորագրված լինի ձեր բժշկի
կողմից: Ահա բուժման պլանը՝ սեղմեք հղումը՝. Համոզվեք, որ Բուժման
պլանը ներառում է բոլոր ծառայութնունները, որոնք ձեր բժիշկը
համաձայնվում է, որ բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ են,
ներառյալ տնային բուժքույրերի թիվը և / կամ Մերժման Խնամքի
Ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են ամեն ամսվա համար: i
Ներկայացրեք նոր, ստորագրված բուժօգնության ծրագիր Ձեր
նշանակված Մերժման գործակալությանը և խնդրեք վերագնահատում:
Եթե ձեզ հավանություն չեն տվել պահանջվող ծառայությունների
համար, համոզվեք, որ դուք գրավոր ծանուցում կստանաք, որպեսզի
կարողանաք բողոքարկել: Դուք կարող եք զանգահարել Disability Rights
California- ին, 1-800-776-5746 հեռախոսահամարով:

7. Որո՞նք են Մերժման գործակալությունները:
Մերժման գործակալությունները տեղական, հասարակական
կազմակերպություններ են, որոնք պետության հետ պայմանավորվել են
ապահովել կառավարում, տեղական մատակարարների կողմից
հրաժարվելու ծառայություններ մատուցում, մուտքի իրավունքից
հրաժարվելու մասնակիցներին գրանցում, խնամքի գնահատման
մակարդակի կատարելագործում և մասնակիցների սպասարկման
պլանների մշակում և վերանայում: DHCS- ը կշարունակի տնօրինել
հեռակա ծրագիրը անմիջականորեն աշխարհագրական վայրերում,
որտեղ չկա որևէ մերժման գործակալություն:
Մերժման գործակալությունները նոր են Մերժումում և ստորև
ներկայացված են հասանելի մերժումների գործակալությունների և
նրանց ծառայող երկրները: Մերժման գործակալությունների
մեծամասնությունը սկսեց ծառայել Մերժման սպառողներին և
դիմորդներին 2018 թ. օգոստոսի 2-ին: Դուք նաև կարող եք գտնել
գործակալությունների և նրանց ծառայությունների ոլորտների այս
ցուցակը առցանց այստեղ սեղմելով այս հղումը,« Տան և համայնքի
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այլընտրանքների (ՏՀԱ) Մերժում »էջը DHCS կայքում: Կոնտակտային
տեղեկատվության ցանկը այստեղ է. Սեղմեք այս հղումը` Մերժման
գործակալության հետ կապված տեղեկատվության թերթիկից, DHCS- ի
կայքէջից:

Մերժման գործակալություն
Մուտք գործեք TLC

Երեցների անկախության
կենտրոններ
Տնային առողջության պահպանման
կառավարում

Ծերության ինստիտուտ
Լիբերտանան Գլխավոր
Առողջություն

Գործընկերների խնամք

Սան Յսիդրո Առողջություն

Սպասարկման տարածք
Սանտա-Բարբարա նահանգի և Լոս
Անջելեսի և Օռլանդիայի շրջանների
բաժիններ
(սեղմեք այստեղ, փոստային կոդերի
ցանկով սահմանված սպասարկման
տարածքի համար)
Ալամեդա և Կոնտրա Կոստա
շրջաններ
Բուտե, Գլեն, Սակրամենտո, Սան
Խոակին, Շաստա, Սոլանո, Սուտեր,
Թեհամա, Յոլո, Յուբա, Կոլուսա, Դել
Նտտե, Էլ Դորադո, Հումբոլդտ, Լիճ,
Լասեն, Մոդոկ, Նևադա, Սլասեր,
Պլումաս, Սիերա, Սիզիու և Տրոլյոն
Սան-Ֆրանցիսկո, Սան Մատեո, Սան
Բերնարդինոն և Ռիվերդե շրջաններ
Կերզ, Ֆրեզնո, Թագավորներ, Տուլար,
Մադերա, Մարիպոսա, Մարկեդ,
Ստանիսլաուս, Թուոլումե, Սան Լուիս
Օբիսպո, Ամադոր, Կալավերաս,
Սանտա Կլարա, Սանտա Կրուզ, Սան
Բենիտո, Մոնտերեյ և Լոս Անջելեսի և
Օրանժի
(սեղմեք այստեղ, փոստային կոդերի
ցանկով սահմանված սպասարկման
տարածքի համար)
Լոս Անջելեսի շրջանի բաժիններ
(սեղմեք այստեղ, փոստային կոդերի
ցանկով սահմանված սպասարկման
տարածքի համար)
Սան Դիեգոյի շրջան
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Սոնոմա Վարչաշրջանի Մարդկային
Ծառայությունների Վարչություն
Վենտուրի շրջանի գործակալություն
ծերացման վերաբերյալ

Սոնոմի շրջան
Վենտուրայի շրջան

8. Ո՞վ կարող է օգնել ինձ դիմել Մերժման համար,
որպեսզի կարողանամ բուժքույրական
հաստատությունից հեռանալ:
Եթե օգնության կարիք ունեք բժշկական հաստատությունից դուրս գալու
համար, ձեր աշխարհագրական տարածքին տրված Մերժման
գործակալությունը պատասխանատու է ձեր դուրս գալու և
տեղափոխվելու համար:
ՏՀԱ-ի հրաժարումը կարող է նաև ապահովել անցումային գործի
կառավարում և համայնքային անցումային ծառայություններ օգնելու
ձեզ գտնել բնակարան և վճարել այնպիսի բաներ համար, ինչպիսիք են
անվտանգության ավանդները և կոմունալ հարմարությունները:

Մենք ուզում ենք լսել ձեզանից: Խնդրում ենք լրացնել մեր
հրապարակումների վերաբերյալ հետևյալ հետազոտությունը և
տեղեկացրեք, թե ինչպես ենք մենք անում: [Վերցրեք հարցումը
Իրավաբանական օգնության համար զանգահարեք կամ լրացրեք
օգնության ձևաթուղթը:. Բոլոր մյուս նպատակների համար
զանգահարեք 916-504-5800 (Հյուսիսային CA); 213-213-8000
(Հարավային Կալիֆորնիա):
Հաշմանդամության իրավունքները Կալիֆորնիան ֆինանսավորվում է
մի շարք աղբյուրների միջոցով, ֆինանսավորողների ամբողջական
ցանկի համար այցելեք «Հաշմանդամության իրավունքների մասին»
փաստաթղթերի ներքո գտնվող «Ֆինանսավորման դրամաշնորհների
և պայմանագրերի ցանկ» էջի համար սեղմեք այստեղ՝.
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i Տես, 42 C.F.R. § 441.301 (գ) (2): «Ծառայողական պլանը պետք է
ընդգրկվի բոլոր ծառայություններն և աջակցությունները, որոնք
կահավորված են մասնակիցի գնահատված կարիքները բավարարելու
համար, ներառյալ այն ծառայությունները, որոնք ֆինանսավորվում են
այլ աղբյուրներից (օրինակ, պետական Medicaid ծրագրի միջոցով
ստացված ծառայությունները, այլ պետական ծրագրեր և / կամ ոչ
ֆորմալ աջակցություն տրամադրելու միջոցով»: CMS- ի, Տնային և
Համայնքի հիման վրա Ծառայությունների 1915 (գ) Տեխնիկական
ուղեցույց 46-ում, հասանելի է https://www.medicaid.gov/medicaid-chipprogram-information/by-topics/waivers/downloads/technicalguidance.pdf.

