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Giới Thiệu Về Chương Trình Health Homes 

Chương Trình Health Homes cung cấp các dịch 
vụ bổ sung miễn phí cho những người có bảo hiểm 
Medi-Cal và có các tình trạng mạn tính nhất định. 
Các dịch vụ này giúp họ nhận được sự chăm sóc 
cần thiết để duy trì sức khỏe. 

Ai Có Thể Tham Gia Chương 
Trình Health Homes? 

Để nhận các dịch vụ của Chương Trình Health 
Homes, mọi người phải: 

1    

2    

3    

Có bảo hiểm Medi-Cal và được ghi danh 
vào một chương trình của Medi-Cal 

Có các tình trạng sức khỏe mạn tính nhất 
định (như hen suyễn, tiểu đường, bệnh 
thận hoặc bệnh gan, suy tim, v.v.) 

Đã nằm viện, đã từng đến khoa cấp cứu 
hoặc là người vô gia cư dài hạn 

Các chương trình của Medi-Cal sẽ liên hệ với những 
hội viên đủ tiêu chuẩn cho chương trình. Mọi người 
cũng có thể gọi đến chương trình Medi-Cal của họ 
để tìm hiểu liệu họ có đủ tiêu chuẩn hay không hoặc 
hỏi bác sĩ hay phòng khám của họ về chương trình. 

Chương Trình Health Homes Có Thể 
Giúp Đỡ Mọi Người Như Thế Nào? 

Những người tham gia Chương Trình Health Homes 
được chỉ định một đội ngũ chăm sóc sức khỏe 
và chuyên viên cung cấp dịch vụ xã hội giúp họ: 

Tìm bác sĩ và đặt lịch hẹn thăm khám 

Điều phối việc chăm sóc họ nhận được từ các
chuyên viên khác nhau 

Hiểu các loại thuốc theo toa của họ 

Nhận các dịch vụ thăm khám theo dõi sau khi 
họ xuất viện 

Kết nối với các dịch vụ cộng đồng và xã hội
như thực phẩm và nhà ở 

Việc tham gia Chương Trình Health Homes 
sẽ không lấy đi hoặc thay đổi bất kỳ phúc 
lợi Medi-Cal nào. 

Để Có Thêm Thông Tin: 
Truy cập trang web Health Homes của DHCS tại bit.ly/HealthHomes hoặc gọi đến chương trình Medi-Cal địa phương. 
Để tìm số điện thoại, hãy truy cập www.dhcs.ca.gov và tìm kiếm “health care directory” (danh bạ chăm sóc sức khỏe). 

Chương Trình Health Homes 
bit.ly/HealthHomes 

www.dhcs.ca.gov
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Chương Trình Health Homes Cung 
Cấp Các Dịch Vụ Nào? 
Những người tham gia chương trình được chỉ định một đội
ngũ chăm sóc – bao gồm điều phối viên chăm sóc – hợp
tác với nhau để giúp họ nhận được các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe và cộng đồng mà họ cần. 

Đội ngũ chăm sóc có thể bao gồm các chuyên viên cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới hoặc hiện tại của người 
đó như bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và dược sĩ. Cũng có thể
bao gồm cán bộ quản lý trường hợp hoặc những người từ
các tổ chức cộng đồng phục vụ bệnh nhân. 
Các dịch vụ của Chương Trình Health Homes có thể giúp: 

1 Phát Triển Kế Hoạch Dành Cho Bệnh Nhân: 
Những người tham gia chương trình sẽ làm việc với đội
ngũ chăm sóc của họ để lập “Kế Hoạch Hành Động Về 
Sức Khỏe” nhằm giúp họ đạt được các mục tiêu chăm
sóc sức khỏe của mình và duy trì sức khỏe. 

2 Giúp Các Chuyên Viên Hợp Tác và Cập
Nhật Thông Tin: Điều phối viên chăm sóc và đội
ngũ chăm sóc sẽ làm việc cùng nhau để giúp tất cả các
chuyên viên cập nhật thông tin về nhu cầu chăm sóc sức
khỏe của bệnh nhân và những dịch vụ mà họ nhận được. 

3 Cung Cấp Thông Tin Cho Bệnh Nhân Để Họ
Duy Trì Sức Khỏe: Những người tham gia chương
trình và các thành viên trong gia đình họ có thể học
những cách tốt nhất để quản lý tình trạng sức khỏe của
bệnh nhân. 

4 Chuyển Bệnh Nhân Từ Môi Trường Chăm
Sóc Này Sang Môi Trường Chăm Sóc Khác:
Đội ngũ chăm sóc sẽ giúp những người tham gia chương
trình chuyển từ môi trường chăm sóc này sang môi
trường chăm sóc khác một cách an toàn và dễ dàng, như
nhập viện hoặc xuất viện hay cơ sở y tế, và quay về nhà. 

5 Tăng Cường Hệ Thống Hỗ Trợ Bệnh Nhân:
Những người tham gia chương trình có thể chọn trong
đội ngũ chăm sóc của mình có gia đình hoặc bạn bè để
những người đó có thông tin cập nhật về tình trạng của
bệnh nhân và các cách để giúp đỡ và hỗ trợ bệnh nhân. 

6 Kết Nối Bệnh Nhân Với Các Dịch Vụ 
Cộng Đồng: Đội ngũ chăm sóc có thể giúp những
người tham gia chương trình tìm và nộp đơn cho các
dịch vụ xã hội và cộng đồng cần thiết như thực phẩm,
nhà ở tạm thời và vĩnh viễn, chăm sóc trẻ, các dịch 
vụ dành cho người khuyết tật và các dịch vụ khác. 

Làm Thế Nào Để Đăng Ký Tham 
Gia Chương Trình Health Homes? 

Nếu mọi người muốn nhận các dịch vụ mới 
này, họ phải đăng ký tham gia chương trình. 
Chương trình này là tự nguyện, và những 
người tham gia chương trình có thể ngừng 
nhận các dịch vụ bất kỳ lúc nào. 

• Hầu hết những người đủ tiêu chuẩn sẽ 
nhận được thư từ chương trình Medi-Cal 
của họ cho biết họ đủ tiêu chuẩn và cách 
đăng ký tham gia chương trình. 

• Các chuyên viên cũng có thể giới thiệu 
bệnh nhân của mình. Chuyên viên sẽ 
cần liên hệ với chương trình Medi-Cal 
của bệnh nhân để biết liệu bệnh nhân 
có đủ tiêu chuẩn hay không. 

• Mọi người có thể gọi đến chương trình 
Medi-Cal của mình để biết họ có đủ tiêu 
chuẩn hay không và cách đăng ký tham 
gia chương trình. 

Để có thêm thông tin về cách đăng ký, vui 
lòng gọi Health Care Options theo số 
1-800-430-4263. 

Chương Trình Health Homes 
bit.ly/HealthHomes 




