NHÓM CHĂM SÓC CỦA QUÝ VỊ
Cho dù quý vị chọn dịch vụ chăm
sóc giảm nhẹ hay chăm sóc cuối
đời, Care Partners sẽ cử một nhóm
chuyên gia đến bất cứ nơi nào quý vị
gọi là nhà của mình.

KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG
Được thành lập với
tên Mary Ann Nimmo
Hospice để tưởng nhớ
một người mẹ trẻ ở
Forest Grove
1990

BÁC SĨ
Sẽ luôn có một bác sĩ giám sát việc chăm
sóc, và vị bác sĩ này có bằng chứng nhận
về chuyên môn của họ và trên 35 năm
kinh nghiệm.
Y TÁ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP
Một y tá có bằng chứng nhận sẽ chỉ đạo
nhóm chăm sóc của quý vị, điều phối việc
chăm sóc của quý vị và đảm bảo các nhu
cầu của quý vị được đáp ứng.
TRỢ LÝ
Các trợ lý điều dưỡng có chứng nhận
(Certified Nursing Assistants, hoặc CNA)
sẽ giúp tắm rửa, thay quần áo và làm
những việc nhà nhẹ nhàng như trải khăn
giường.
NHÂN VIÊN Y TẾ XÃ HỘI (MSW)
MSW là những người được đào tạo
chuyên biệt để giúp gia đình quản lý các
điểm lo ngại và sắp xếp để hỗ trợ nhu cầu
của họ.
CỐ VẤN TÂM LINH
Hỗ trợ phi giáo phái cho cư dân thuộc
mọi tôn giáo để họ cảm thấy thoải mái và
an tâm.

1982

Được đổi tên thành
Hospice of Washington
County sau khi mở rộng
khu vực phục vụ
Received Medicare
certification

Đã đổi tên thành Care
Partners sau khi mở
rộng khu vực phục vụ
lên năm quận
2018

2014

Chúng tôi cung cấp sự chăm
sóc mà chúng tôi muốn
có cho chính gia đình của
chúng tôi

Care Partners gia nhập
Liên minh Viện nuôi dưỡng
Phi lợi nhuận Oregon
(Oregon Nonprofit Hospice
Alliance, hoặc ONHA)

CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC CAO,
KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ
Là một tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng, doanh
thu và các khoản quyên góp của chúng tôi được dùng
để chăm sóc cho cư dân địa phương. Thân chủ của
chúng tôi nhận được sự chăm sóc ngày càng tốt hơn,
nghĩa là họ sẽ không phải ở bệnh viện lâu và sẽ có nhiều
thời gian hơn bên cạnh gia đình, bè bạn.

TÌNH NGUYỆN VIÊN
Được sàng lọc để phù hợp với địa điểm và
sở thích của quý vị, các tình nguyện viên
đảm vai trò là người đồng hành và thay
thế vị trí của người chăm sóc trong giờ
nghỉ ngơi 2-4 giờ/tuần.

Gerald
Gibbs, MD
Giám đốc Y khoa

William
Dronkowski, MD
Giám đốc Khoa
Chăm sóc
Giảm nhẹ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi

503.648.9565

để lên hẹn cho một cuộc tư vấn miễn
phí với y tá
Ann McWhorter,
RN, BSN
Giám đốc Dịch vụ Điều dưỡng

Julia Salve,
MN, FNP-C
Y tá

carepartnersor.org
Chăm sóc giảm nhẹ và an dưỡng cuối đời

QUÝ VỊ CÓ BIẾT

CHĂM SÓC
GIẢM NHẸ

CÁC CHƯƠNG
TRÌNH HĂM
SÓC TẬP TRUNG

Nhân viên cung cấp dịch vụ an
dưỡng được trả lương bằng một
khoản tiền cố định hàng ngày —
khoảng $195 cho dịch vụ chăm
sóc tại nhà tiêu chuẩn ở khu vực
Portland, bất kể nhu cầu chẩn
đoán hoặc chăm sóc. Theo thống
kê của nghiên cứu
quốc gia, các viện an
dưỡng phi lợi nhuận
cung cấp nhiều dịch
vụ chăm sóc hơn.

VIỆN AN DƯỠNG
TRUYỀN THỐNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC
CỦA CHÚNG TÔI
CHĂM SÓC GIẢM NHẸ, khi được bảo hiểm bao trả,
cung cấp hỗ trợ được phối hợp tại nhà cùng lúc với các
phương pháp điều trị bệnh. Tần suất thăm khám và các
thành viên trong nhóm chăm sóc sẽ khác nhau tùy theo
công ty bảo hiểm.

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TẬP TRUNG. Các
Chương trình Chăm sóc Tập trung độc đáo của Care
Partners được thiết kế riêng cho những người đủ điều
kiện để nhận dịch vụ an dưỡng cuối đời mà muốn có
một cuộc sống tốt nhất có thể theo thời hạn tùy ý muốn
của họ. Mỗi trong số 4 chương trình này được tùy chỉnh
cho bệnh suy tim, bệnh phổi mãn tính, ung thư và sa
sút trí tuệ. Chương trình sẽ quản lý chế độ ăn uống,
thuốc men và sinh hoạt hàng ngày nhằm kiểm soát triệu
chứng dưới sự chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa, bao
gồm cả các nhà trị liệu về năng lực và hô hấp. Liệu pháp
âm nhạc và nghệ thuật cũng có sẵn.
Chúng tôi luôn cung cấp DỊCH VỤ AN DƯỠNG TRUYỀN
THỐNG (Comfort Care).
Với chúng tôi, quý vị
và gia đình của quý vị
có thể an tâm. Chúng
tôi thực hiện sứ mệnh
của mình mỗi ngày:
cung cấp dịch vụ chăm
sóc đặc biệt, không có
ngoại lệ.

CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT VÌ
 Chúng tôi hoạt động từ năm 1982, vì vậy chúng tôi có
kinh nghiệm giúp đỡ hàng nghìn cá nhân và gia đình
đối phó với tất cả các căn bệnh hiểm nghèo.
 Nhân viên của chúng tôi luôn công nhận chúng tôi là
một trong 100 tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất để làm
việc tại Oregon. Chúng tôi quan tâm tối đa đến việc
cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt tốt và đảm bảo
duy trì tỷ lệ nhân viên - bệnh nhân cao, để nhân viên
của chúng tôi cảm thấy hài lòng về công việc của
mình, và theo đó chúng tôi được hưởng tỷ lệ thay đổi
nhân viên thấp nhất so với các tổ chức khác trong
ngành.

 Chúng tôi có những tình nguyện viên vô cùng tận

tâm, những người mà đến nay đã hỗ trợ chúng tôi trên
2000 giờ hàng năm. Thời gian của họ giúp cải thiện
cuộc sống cho tất cả các thân chủ của chúng tôi.

 Thực tập sinh từ nhiều ngành khác nhau làm việc với
chúng tôi tối đa một năm. Các dự án của họ giúp hỗ
trợ các nhu cầu đặc biệt của thân chủ.

QUÝ VỊ CÓ THỂ AN TÂM
Biết rằng Care Partners đáp ứng hoặc vượt tiêu chí do
Tổ chức Chăm sóc Giảm nhẹ & An dưỡng Cuối đời Quốc
gia (National Hospice & Palliative Care Organization)
khuyến nghị:

3
3

Chứng nhận Medicare

3

ã khảo sát trong 5 năm
qua

Thăm khám tại nhà vào
ban đêm/cuối tuần

3

3
3
3
3

Thành viên NHPCO

Tiếp nhận thân chủ vào
ban đêm/cuối tuần

3
3
3

Đối tác Cựu chiến binh

Thành viên OHPCA
Khảo sát Gia đình
Nhân viên lâm sàng
được chứng nhận

Tổ chức phi lợi nhuận
Có thể tiếp cận qua
điện thoại 24/7

CÁC GIA ĐÌNH MÀ CHÚNG TÔI
PHỤC VỤ ĐÃ CÔNG NHẬN
“ Các y tá rất tốt bụng, tận tâm và điều đó rất được
đánh giá cao. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến
Phụ tá của chúng tôi vì sự ân cần, hài hước và tử tế
mà cô ấy đã dành cho chúng tôi. Việc cô ấy đến nhà
tôi thêm một lần cuối mang ý nghĩa rất sâu sắc đối
với tôi. Việc đưa người bạn đời tri kỷ về cõi vĩnh hằng
không hề dễ dàng đối với tôi, nhưng tổ chức của quý
vị đã giúp tôi đi qua chặng đường khó khăn này với sự
chăm sóc chu đáo ngay tại nhà của mình. ”

“ Sự hỗ trợ của nhóm chăm sóc mà chúng tôi nhận
được trong thời gian chồng tôi bị bệnh rất tích cực và
là một nguồn an ủi rất lớn cho gia đình chúng tôi khi
chúng tôi trong thời gian đó. Nhóm đã luôn sẵn sàng
hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình đó, và dịch vụ quý
vị cung cấp trong thời gian này rất có giá trị. Chúng tôi
thực sự đánh giá cao tất cả những người đã quan tâm
đến và yêu thương chúng tôi từ tổ chức của quý vị. ”

“ Xin gửi đến tất cả các tấm lòng tuyệt vời của Care
Partners — cảm ơn quý vị đã giúp đỡ tôi trong những
tháng qua — luôn hỗ trợ tôi để tôi có thể chăm lo cho
C. Năm khó khăn nhất của cuộc đời tôi, nhưng một
năm mới đang chờ ở phía trước và cùng với sự hướng
dẫn, hỗ trợ của quý vị, tôi có thể tiến về phía trước khi
biết mình đã cố gắng hết sức. Lời nói không thể diễn
tả hết lòng biết ơn của tôi! ”

