
 
Z kim mam się skontaktować?  
 
Aby uzyskać więcej informacji o Programie wyboru opieki lub jeśli chcesz 
odwołać się od zakończonej oceny potrzeb funkcjonalnych, skontaktuj się z 
Departamentem ds. Seniorów stanu Illinois:   

 

Infolinia dla seniorów:   
1-800-252-8966 

1-888-206-1327 (TTY)      
          

E-mail: aging.ilsenior@illinois.gov 

 

Illinois Department on Aging   
One Natural Resources Way, Suite 100  

Springfield, Illinois 62702-1271 

www.illinois.gov/aging 

 
Departament ds. Seniorów stanu Illinois nie dyskryminuje w przyjmowaniu do programów lub działań 

zgodnie z odpowiednimi statutami stanowymi i federalnymi. Jeśli uważasz, że jesteś 

dyskryminowany(-a), zadzwoń na infolinię dla seniorów. 

 
Wydrukowano przez władze Stanu Illinois   
IOCl 21-0290 (Polish)    .   11/20   5M

Stan Illinois   
Departament ds. Seniorów (Illinois Department on Aging) 

   rogram wyboru opieki 
medycznej w stanie Illinois

Podejmowanie decyzji dotyczących opieki długoterminowej może być 
przytłaczające Program wyboru opieki medycznej współpracuje z Tobą, 
Twoją rodziną i wszelkimi upoważnionymi przedstawicielami, aby poznać 
Twoje możliwości w zakresie usług i wsparcia opieki długoterminowej.     
 

Wybór może obejmować:   
 

Usługi w domu   

Pomoc dzienną dla dorosłych   

Domowy serwis ratunkowy   

Automatyczny dozownik leków   

Wsparcie dla opiekunów   

Posiłki dostarczane do domu  

Inne rodzaje wsparcia i usługi na rzecz społeczności   

Program Wsparcia w Życiu   

Opiekę w placówce opiekuńczo-pielęgnacyjnej   

Brak możliwości wyboru usług   
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Co dzieje się podczas konsultacji w sprawie 
wyboru opieki?  
 
Koordynator ds. opieki przeprowadzi ocenę potrzeb funkcjonalnych w celu ustalenia, 
czy dana osoba kwalifikuje się do korzystania z usług opieki długoterminowej.  
Zostaniesz zapytany(-a) o zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak 
higiena osobista, przygotowywanie posiłków, zakupy, prace domowe, a także czy 
masz obecnie jakąkolwiek pomoc w tych czynnościach.  Podczas konsultacji zadawane 
są również pytania, które pomagają określić, czy istnieje „uzasadniona podstawa do 
podejrzeń o niepełnosprawność intelektualną / rozwojową lub chorobę psychiczną”. 
Jeśli istnieje takie podejrzenie, można przeprowadzić bardziej szczegółową ocenę, 
aby upewnić się, że dana osoba otrzymuje potrzebne jej usługi w wybranym przez 
siebie otoczeniu. Zostanie to szczegółowo wyjaśnione podczas konsultacji.  Na 
podstawie oceny pacjenta koordynator ds. opieki zapewni informacje, które pomogą 
w wyborze usług świadczonych w domu i społeczności lokalnej lub w placówce 
opiekuńczo-pielęgnacyjnej.   
 
Czy mogę jeszcze zdecydować się na pobyt w 
placówce opiekuńczo-pielęgnacyjnej?    
 
Tak, możesz nadal przebywać w placówce opiekuńczo-pielęgnacyjnej, jeśli jest to 
usługa, którą możesz wybierać, jeśli spełniasz funkcjonalne wymagania 
kwalifikacyjne.  Konsultacja ma na celu dostarczenie Ci więcej informacji na temat 
Twoich wyborów, ale ostateczna decyzja dotycząca usług, które otrzymasz, należy do 
Ciebie.            
 

W przypadkach krótkotrwałych pobytów w placówce opiekuńczo-pielęgnacyjnej w 
celu rehabilitacji lub odpoczynku koordynatorzy ds. opieki są zachęcani do 
przeprowadzania dalszych badań kontrolnych w takiej placówce, aby ułatwić powrót 
do społeczności, jeśli to możliwe. Prosimy o poinformowanie koordynatora ds. opieki, 
jeśli chcesz złożyć wizytę kontrolną.  
 

A co z kosztem usługi, którą wybiorę?    
 
Koszty usług i wsparcia będą się różnić.  W zależności od Twoich dochodów i 
majątku, możesz kwalifikować się do pomocy stanowej lub federalnej, aby 
zapłacić za swoje usługi. 

 
Wymagania stanowe   
 
Prawo stanu Illinois (Public Act 89-21) wymaga, aby wszystkie osoby powyżej 60. 
roku życia, które ubiegają się o przyjęcie do ośrodka opieki długoterminowej, zostały 
przed przyjęciem poinformowane o wszystkich możliwościach opieki, niezależnie od 
dochodów, majątku lub źródła finansowania danej osoby.      
 
Jak działa Program?    
 
Koordynatorzy opieki z Oddziałów Koordynacji Opieki Społecznej (Care Coordination 
Unit, CCU) przeprowadzają bezpłatną konsultację dotyczącą wyboru opieki, aby 
pomóc pacjentowi, jego rodzinie i/lub upoważnionemu przedstawicielowi w 
poznaniu opcji opieki. Konsultacje odbywają się przede wszystkim w szpitalach przed 
wypisaniem pacjenta, ale mogą być również wykonywane w społeczności lokalnej, w 
miejscu realizacji Programu Wsparcia w Życiu lub w zakładzie opiekuńczo-
pielęgnacyjnym. Proces selekcji daje jednostkom i ich rodzinom możliwość poznania 
i zadawania pytań na temat usług w domu i społeczności lokalnej oraz usług w 
zakresie opieki długoterminowej. Może to obejmować usługi i wsparcie określone w 
ramach Programu Opieki Społecznej, Programu Wsparcia w Życiu, a także możliwość 
wyboru placówki opiekuńczej w celu kontynuowania opieki. Koordynatorzy opieki 
pracują w lokalnych agencjach i zostali przeszkoleni i certyfikowani przez 
Departament ds. Seniorów stanu Illinois. Pracownicy Departamentu Usług 
Społecznych stanu Illinois badają osoby w wieku 18-59 lat w danej społeczności.  
Koordynatorzy opieki na oddziale CCU przeprowadzają badania przesiewowe dla 
osób w wieku 18-59 lat w warunkach szpitalnych.


