Tài Liệu: Những Lựa Chọn Chăm Sóc Cộng Đồng
Fact Sheet: Community Care Options
Là một người chăm sóc, bạn có thể cần giúp đỡ
người thân của bạn với hàng loạt hoạt động như tắm,
mặc quần áo, nấu nướng và ăn uống. Ngoài ra, bạn
cũng có thể phải lo lắng tới những vấn đề pháp luật
và tài chính, như ra các quyết định y tế, thanh toán
các hóa đơn, điều hành các hoạt động đầu tư và tài
khoản ngân quỹ. May mắn là, hiện có hàng loạt các
dịch vụ chăm sóc cộng đồng hỗ trợ bạn và người thân
của bạn. Tài liệu này giới thiệu tổng quát về những
chọn lựa khác nhau hiện có dành cho người chăm sóc
và người mắc bệnh rối loạn nhận thức và những bệnh
kinh niên khác. Các tổ chức liệt kê trong Tài Liệu này
có thể giúp bạn tìm kiếm các dịch vụ cụ thể. Thông
tin liên hệ của các tổ chức này được ghi ở cuối Tài
Liệu này, trong phần “Các Nguồn Lực Hỗ Trợ”.

Đánh Giá Nhu Cầu Của Bạn
Xác định những nhu cầu cụ thể của bạn là bước đầu
tiên khi quyết định loại hình giúp đỡ và trợ giúp nào
phù hợp nhất với hoàn cảnh của bạn. Với nhiều dịch
vụ sẵn có dành cho người chăm sóc, đầu tiên bạn cần
vạch ra những quan tâm cụ thể của mình. Bạn có thể
thấy rất hữu ích khi tự hỏi mình những câu hỏi sau và
ghi lại câu trả lời lên một mảnh giấy.


Loại hình giúp đỡ nào mà người thân của
mình cần để sống độc lập nhất? (Dịch vụ dinh
dưỡng? Chăm sóc y tế? Giám sát? Kết bạn?
Quản gia? Di chuyển?)



Có bao nhiêu tiền để thanh toán cho các dịch
vụ bên ngoài? Liệu bảo hiểm có trang trải cho
dịch vụ nào không?



Mình cần giúp đỡ vào những ngày và những
thời điểm nào?



Những hỗ trợ nào mình có thể tự làm được?



Những loại hình giúp đỡ nào mà bạn bè và
người thân trong gia đình sẵn lòng giúp đỡ?

Các Chọn Lựa Chăm Sóc Cộng Đồng
Có nhiều chương trình và dịch vụ chăm sóc cộng
đồng khác nhau ở các bang, các quận và các cộng
đồng. Hiện đa phần các vùng đều có những dịch vụ
được thiết kế dành riêng cho những người mắc bệnh
Alzheimer, đột quỵ, Parkinson và những bệnh kinh
niên khác. Tuy nhiên, dịch vụ sẵn có và điều kiện
được hưởng dịch vụ tại mỗi cộng đồng cũng khác
nhau. Phần này sẽ giới thiệu sơ bộ những lựa chọn
chăm sóc cộng đồng chính cho người được chăm sóc
và những người chăm sóc của họ.
Chăm Sóc Không Chính Thức là sự giúp đỡ của
bạn bè, gia đình, các cộng đồng tôn giáo, hàng xóm
và những người khác có thể chia xẻ trách nhiệm
chăm sóc. Mạng lưới hỗ trợ “không chính thức” này
có thể hỗ trợ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể (như
làm những việc vặt trong nhà), an ủi, động viên bạn
và người thân, và giúp người được chăm sóc duy trì
các hoạt động giải trí và xã hội có lợi cho sức khỏe.
Danh sách mạng lưới “những người hỗ trợ” không
chính thức và số điện thoại của họ sẽ là nguồn hỗ trợ
vô giá cho những công việc thường nhật trong các
trường hợp khẩn cấp.
Thông Tin và Giới Thiệu (I&R) giúp bạn xác định
các nguồn hỗ trợ ở địa phương của bạn. Các Trung
Tâm Nguồn Hỗ Trợ Người Chăm Sóc (Caregiver
Resource Centers) của California, các Cơ Quan
Người Cao Tuổi ở Địa Phương (Area Agencies on
Aging (AAAs), các trung tâm người cao tuổi hay các
chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng là những
nguồn hỗ trợ tốt có thể giúp bạn tìm những dịch vụ
sau này sẽ cần như nhà ở, ăn uống và những chương
trình chăm sóc người lớn ban ngày.
Nhân viên của các trung tâm này đều biết thông tin
về những dịch vụ thích hợp và sẵn có, người cần liên
hệ, những quy định về tiêu chuẩn và thời gian làm
việc. Tất cả Các Tổ Chức Nguồn Hỗ Trợ được liệt kê

ở cuối Tài Liệu này tất cả đều cung cấp I&R như một
phần công việc của họ.
Các Dịch Vụ Quản Lý Người Bệnh có thể xác định
và cung cấp các dịch vụ quản lý thiết thực với người
thân của bạn. Các nhà quản lý người bệnh chuyên
nghiệp thường có lai lịch tốt về tư vấn, công tác xã
hội và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe liên quan và được
đào tạo để đánh giá hoàn cảnh cá nhân của bạn, thực
hiện và giám sát kế hoạch chăm sóc sức khỏe để đáp
ứng các nhu cầu của người thân của bạn. Họ hợp tác
với bạn, bác sĩ, chuyên gia trị liệu và người bệnh để
xác định và thu xếp những dịch vụ như di chuyển,
chăm sóc tại nhà, ăn uống và chăm sóc ban ngày.
Ngoài ra, những người quản lý người bệnh có thể
giúp xác định khả năng tham gia các chương trình, kế
hoạch chăm sóc lâu dài và can thiệp trong những
trường hợp khủng hoảng.
Nếu bạn đáp ứng những yêu cầu, có thể bạn được
hưởng các dịch vụ quản lý người bệnh miễn phí
thông qua các chương trình của quận, bang hay liên
bang như Medicare hay Medicaid (Medi-Cal tại
California). Có thể tìm hiểm chương trình quản lý
người bệnh chi phí thấp hay miễn phí tại các bệnh
viện, các chương trình sức khỏe tâm thần, các tổ chức
chăm sóc sức khỏe tại nhà, các tổ chức dịch vụ xã hội
(như các tổ chức từ thiện Thiên Chúa Giáo, Các Dịch
Vụ Gia Đình Do Thái; Các Dịch Vụ Bảo Vệ Người
Trưởng Thành) và những chương trình khác có liên
quan tới chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra còn có thể thuê
một người quản lý người bệnh riêng, thường gọi là
người quản lý người bệnh lão khoa, với chi phí
thường từ $60 đến $150 mỗi giờ.
Tư Vấn Tài Chính và Pháp Luật thường cần thiết
khi người thân của bạn không thể quản lý các vấn đề
pháp luật và/hay tài chính. Những vấn đề liên quan
tới người chăm sóc gia đình bao gồm các quyết định
chăm sóc sức khỏe, quản lý tài sản, lập kế hoạch về
phúc lợi công cộng và, trong một số trường hợp,
tham gia các vụ kiện. Với những người từ 60 tuổi trở
lên và những người chăm sóc của họ, các dịch vụ
pháp luật người cao tuổi của Các Tổ Chức Người
Cao Tuổi ở Địa Phương cũng tư vấn và giới thiệu các
vấn đề pháp luật. Cư dân California có thể đủ tiêu
chuẩn tư vấn pháp luật thông qua Trung Tâm Nguồn
Lực Người Chăm Sóc (Caregiver Resource Center)
California.
Một cách khác để tìm kiếm một luật sư là thông qua
dịch vụ giới thiệu luật sư. Hiệp Hội Luật Sư tại cộng
đồng của bạn có thể có một ban chuyên giới thiệu

khách hàng tới những luật sư thuộc từng chuyên
ngành. Tư vấn ban đầu thường chỉ mất một khoản phí
danh nghĩa.
Các Dịch Vụ Di Chuyển. Luật Người Mỹ Khuyết
Tật yêu cầu các tổ chức vận tải phải cung cấp dịch vụ
vận chuyển nơi lề đường (curb-to-curb) cho những
người không thể sử dụng các phương tiện giao thông
công cộng thông thường. Vận chuyển người tàn tật
thường là những taxi hay xe buýt mà xe lăn có thể lên
được, dành cho những người khuyết tật. Vận chuyển
người tàn tật có thể do các tổ chức tư nhân, phi lợi
nhuận hay công cộng điều hành và thường miễn phí
hoặc với chi phí thấp. Để tìm hiểu về dịch vụ vận
chuyển người khuyết tật ở cộng đồng của bạn, hãy
liên hệ với Dự Án Hành Động (Project Action), nơi
lưu trữ một cơ sở dữ liệu vận chuyển người khuyết
tật trên toàn quốc hay tổ chức AAA tại địa phương
bạn.
Các Chương Trình Dinh Dưỡng cung cấp bữa ăn –
thường là bữa trưa – theo nhóm. Nhiều nhà thờ, Hội
đạo Do Thái, các dự án nhà ở, các trung tâm người
cao tuổi, các trung tâm cộng đồng, các trường học và
những chương trình chăm sóc ban ngày đều cung cấp
các bữa ăn như một phần công việc của họ cho những
người già trong cộng đồng với một mức phí tối thiểu.
Với những người chỉ ở trong nhà không thể đi mua
sắm hay chuẩn bị bữa ăn cho mình, những bữa ăn
giao tận nhà có thể là một lựa chọn tốt. Các Chương
trình như “Bữa Ăn trên Bánh Xe - Meals-on-Wheels”
được cung cấp bởi các nhóm khác nhau và có thể
được tài trợ một phần thông qua tài trợ của chính
quyền hay bởi các nhóm từ thiện. Nói chung, các bữa
ăn được tổ chức vào ngày thường trong tuần, vì vậy
bạn sẽ cần đảm bảo được cung cấp đủ thực phẩm
trong những dịp cuối tuần. Đa phần các nhóm cung
cấp các bữa ăn giao tận nhà với một mức phí danh
nghĩa (tùy khả năng tài chính của mỗi cá nhân) để
giúp họ trang trải một phần chi phí.
Chăm Sóc Nghỉ Ngơi giúp đỡ các gia đình, các cặp
vợ chồng và bạn bè để họ có thể giải lao – nghỉ ngơi
– tạm thời thoát khỏi hoạt động chăm sóc. Chăm sóc
nghỉ ngơi có thể rất cần thiết trong việc làm chậm
quá trình đưa người bệnh vào cơ sở từ thiện và giảm
căng thẳng tinh thần và thể chất cho người chăm sóc.
Chăm Sóc Nghỉ Ngơi bao gồm chăm sóc người
trưởng thành ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà
(xem bên dưới), cũng như ở lại qua đêm trong một cơ
sở và có thể hỗ trợ vài giờ một tuần hay vào dịp cuối
tuần. Nhiều chương trình hỗ trợ người chăm sóc luôn

có dịch vụ hỗ trợ nghỉ ngơi như một phần công việc
của mình. Một vài tổ chức dịch vụ cũng có những
nhân viên tình nguyện làm công tác chuyện trò hay
chỉ giám sát người bệnh. Để biết thêm thông tin về
chương trình chăm sóc nghỉ ngơi trong cộng đồng
của bạn, hãy liên hệ với AAA.
Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày mang lại cơ hội
cho những người tham gia được hòa nhập với xã hội,
được người cùng cảnh ngộ giúp đỡ và được nhận các
dịch vụ xã hội và y tế trong một môi trường quen
thuộc và an toàn.
Chương trình cũng còn tạo điều kiện nghỉ ngơi cho
những người chăm sóc trông nom người mà họ không
thể để một mình nhưng cũng không cần chăm sóc y
tế 24 giờ trong một cơ sở an dưỡng. Các dịch vụ
chăm sóc người lớn ban ngày có thể bao gồm: chăm
sóc và giám sát; tổ chức các hoạt động cá nhân và
theo từng nhóm nhỏ; cung cấp các bữa ăn dinh
dưỡng; vận chuyển; quản lý người bệnh; nghỉ ngơi và
tập thể dục; chăm sóc y tế; giáo dục; tư vấn gia đình;
hỗ trợ các hoạt động thường nhật; và các liệu pháp
nghề nghiệp, ngôn ngữ và thể chất.
Có hai loại hình chăm sóc người lớn ban ngày: Chăm
Sóc Xã Hội Người Lớn Ban Ngày (Adult socialday
care) cung cấp các hoạt động xã hội, các bữa ăn, hoạt
động giải trí và một số dịch vụ y tế. Chăm Sóc Y Tế
Người Lớn Ban Ngày cung cấp các dịch vụ xã hội,
liệu pháp và y tế chuyên sâu hơn cho những cá nhân
mắc các bệnh trầm trọng và có thể cần được chăm
sóc y tế tại nhà. Chăm sóc người lớn ban ngày rất ích
lợi cho những người chăm sóc không thể ở nhà suốt
cả ngày để chăm sóc, giám sát và trò chuyện. Mặc dù
các chương trình rất đa dạng, thông thường người
tham gia chỉ chăm sóc vài giờ một ngày, nhiều nhất
là tới 5 ngày một tuần. Hiệp Hội Dịch Vụ Chăm Sóc
Người Lớn Ban Ngày Toàn Quốc và các tổ chức
AAA tại địa phương của bạn có thể giúp bạn tìm
kiếm các dịch vụ chăm sóc người lớn ban ngày.
Chăm Sóc Tại Nhà kết hợp các dịch vụ hỗ trợ và
chăm sóc y tế để giúp đỡ những người tàn tật hay chỉ
ở trong nhà tiếp tục sống tại nhà một cách độc lập
nhất. Thời gian, loại dịch vụ và mức độ chăm sóc
được quyết định bởi sức khỏe và nhu cầu của người
được chăm sóc và người chăm sóc; có thể cần sự phê
chuẩn của bác sĩ.
Hiện có hai loại hình chăm sóc tại nhà dành cho bạn:
Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà và dịch vụ chăm sóc
phi y tế tại nhà. Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà cung

cấp hàng loạt dịch vụ y tế, bao gồm hỗ trợ uống
thuốc, dịch vụ y tá và vật lý trị liệu. Các dịch vụ phi y
tế bao gồm trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và
nhiều công việc vặt gia đình khác.
Chi phí chăm sóc tại nhà phụ thuộc vào mức độ chăm
sóc cần thiết – người sử dụng dịch vụ chăm sóc phi y
tế tại nhà có thể chỉ phải trả một mức phí tương đối
thấp, trong khi phí thuê một y tá giám sát tình trạng
và điều trị bệnh cho người bệnh sẽ tương đối cao.
Các mức phí cũng rất đa dạng, vì vậy bạn có thể chọn
lựa. Medicare, Medicaid (Medi-Cal tại California) và
một vài chính sách bảo hiểm tư nhân thanh toán có
giới hạn cho chăm sóc y tế tại nhà. Trong các trường
hợp khác, bạn có thể phải tự thanh toán. Hỗ trợ chăm
sóc phi y tế tại nhà có thể tìm kiếm thông qua sự giới
thiệu cá nhân hay tại các tổ chức chăm sóc tại nhà
của tư nhân, qua bệnh viện, tổ chức dịch vụ xã hội,
các sở y tế công cộng hay các tổ chức cộng đồng
khác. Tại một số vùng, các trường y tá cũng có thể là
một nguồn trợ giúp. Để biết thêm thông tin về chăm
sóc tại nhà tại cộng đồng của bạn, hãy liên hệ với tổ
chức AAA tại địa phương.
Chăm Sóc Người Hấp Hối cung cấp các dịch vụ và
các liệu pháp đặc biệt cho những người bệnh giai
đoạn cuối nhưng vẫn có thể ở tại nhà. Những nỗ lực
chăm sóc người hấp hối nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống của những người bệnh giai đoạn cuối bằng
cách kiểm soát các triệu chứng của căn bệnh và khôi
phục hình thức bên ngoài chỉn chu của người bệnh
cho tới lúc qua đời. Nhóm chăm sóc người hấp hối
gồm các chuyên gia và những người tình nguyện cố
gắng đáp ứng những nhu cầu về tinh thần, xã hội, tâm
lý và thể chất bằng các biện pháp chăm sóc y tế, các
dịch vụ xã hội, tư vấn dinh dưỡng và hỗ trợ tình cảm
cho cả người nhận chăm sóc và người chăm sóc.
Những người này sẽ được thăm viếng thường xuyên
theo lịch trình cũng như chăm sóc suốt ngày đêm khi
cần thiết. Công tác hỗ trợ cho những người còn lại
thường vẫn tiếp tục trong giai đoạn mất người thân.
Bảo hiểm Medicare, Medicaid và một số kế hoạch
bảo hiểm tư nhân có phần thanh toán chi phí bảo
hiểm cho chăm sóc người hấp hối. Để biết thêm
thông tin về chăm sóc người hấp hối, xin liên hệ với
Hiệp Hội Chăm Sóc Người Hấp Hối của Mỹ.
Các Nhóm Hỗ Trợ tập hợp bạn bè và người thân
trong gia đình, thường xuyên gặp gỡ để chia xẻ và
thảo luận các giải pháp thiết thực trước các vấn đề
chung. Họ là những nguồn thông tin hữu ích về
những nguồn trợ giúp sẵn có. Các nhóm trợ giúp

cũng còn cung cấp cho những người chăm sóc những
cơ hội để cho và nhận sự khuyến khích, sự thông cảm
và hỗ trợ lẫn nhau từ những người có cùng hoàn
cảnh. Giao tiếp với những người chăm sóc khác có
thể là một giải pháp giảm căng thẳng rất hiệu quả. Có
thể tìm kiếm các nhóm hỗ trợ thông qua các bệnh
viện, các chương trình sức khỏe tâm thần và các tổ
chức hỗ trợ (như Trung Tâm Nguồn Hỗ Trợ Người
Chăm Sóc tại địa phương bạn hay chi nhánh Hiệp
Hội Alzheimer). Ngoài ra còn có các nhóm hỗ trợ
trực tuyến hỗ trợ những người chăm sóc thông qua
mạng máy tính. Liên Minh Người Chăm Sóc Gia
Đình có ba nhóm trực tuyến hỗ trợ người chăm sóc.
Các Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên là những
phúc lợi mà nơi làm việc của bạn có thể có hoặc
không áp dụng. Những hình thức hỗ trợ rất đa dạng,
nhưng các chương trình thường tư vấn cho nhân viên
các vấn đề cá nhân như trầm cảm, căng thẳng, thói
nghiện, khủng hoảng tài chính và có người thân mắc
bệnh hoặc qua đời. Một số chương trình cũng hỗ trợ
tìm kiếm các nguồn hỗ trợ chăm sóc trẻ em và người
cao tuổi.

Liên Hệ với Các Nguồn Hỗ Trợ
Khi bạn đã hoàn tất phần đánh giá nhu cầu của mình
và xác định những nguồn hỗ trợ hiện có trong cộng
đồng của bạn, bạn có thể bắt đầu liên hệ với các dịch
vụ chăm sóc cộng đồng. Nên biết rằng có thể không
đơn giản và tốn nhiều thời gian – nhưng lại rất đáng
giá – khi tìm kiếm, thu xếp và nhận những dịch vụ
thích hợp. Có thể bạn phải mất rất nhiều cuộc điện
thoại hay phải xem xét hàng loạt lời giới thiệu trước
khi tìm được dịch vụ hay người thích hợp để giúp
bạn. Nếu bạn có một người quản lý người bệnh hay
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã giúp đỡ
bạn đánh giá các nhu cầu, thì người đó cũng có thể
giúp bạn tìm kiếm những nguồn hỗ trợ thích hợp.
Việc của người quản lý người bệnh là giúp bạn tìm
kiếm các nguồn hỗ trợ, nên đừng ngại yêu cầu họ.
Sau đây là danh sách những gợi ý hướng dẫn bạn về
quy trình tìm kiếm và tiếp cận các dịch vụ thích hợp:




Hãy bắt đầu tìm kiếm các nguồn hỗ trợ trước
khi công việc của bạn trở nên quá tải. Bằng
cách lập kế hoạch trước và dự đoán những
nhu cầu nhất định, bạn có thể tránh phải ra
những quyết định quan trọng trong thời gian
khủng hoảng.
Hãy ghi lại tất cả những thông tin mà bạn có
được. Hãy lưu lại tên của mỗi tổ chức mà bạn

đã điện thoại, số điện thoại hay địa chỉ
internet, người bạn đã liên hệ, thời gian liên
hệ, các dịch vụ yêu cầu, các dịch vụ hứa hẹn
và những quyết định đã thống nhất.


Khi bạn gọi điện thoại, hãy chuẩn bị sẵn
những thông tin cụ thể, như tên của bác sĩ,
thông tin chẩn đoán, mức độ bảo hiểm và
Medicare, Medicaid (Medi-Cal tại California)
và số An Sinh Xã Hội. Hãy chuẩn bị trả lời
những câu hỏi như “Những loại chăm sóc nào
mà người bệnh nhân hiện đang nhận và ai
cung cấp dịch vụ đó?” và “Nhà bạn có thiết bị
đặc biệt nào để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân
không?”.



Khi liên hệ với các tổ chức, phải biết rõ
những nhu cầu của bạn.



Điện thoại vào buổi sáng là tốt nhất.



Đừng cúp máy cho tới khi bạn hiểu rõ những
thủ tục cần thiết (như cần điện thoại cho ai,
cần làm gì tiếp theo…).



Nên biết rằng bạn có thể phải chờ đợi Hiện
nhu cầu về những dịch vụ liên quan tới bệnh
tâm thần ngày càng tăng, trong khi ngân quỹ
dành cho một số chương trình của dịch vụ lại
giảm. Khi dự trù trước nhu cầu của mình và
nhu cầu của người thân, bạn sẽ giảm thiểu
được thời gian chờ đợi.



Đừng ngại yêu cầu giúp đỡ. Mục đích của
phần lớn các tổ chức cộng đồng là cung cấp
các dịch vụ cho những cá nhân cần được giúp
đỡ. Bạn được sử dụng những dịch vụ này bởi
nhiều dịch vụ đó hoạt động nhờ vào tiền thuế,
các khoản đóng góp của bạn hay các loại phí
dịch vụ.



Nên nhớ rằng không phải tất cả mọi người
đều biết rõ các nhu cầu của người chăm sóc.
Bởi vậy, nhiều chuyên gia không biết được
những căng thẳng mà bạn và người thân phải
chịu đựng. Bạn có thể thấy rằng mình cần nói
cho các chuyên gia trong cộng đồng rõ mình
cần gì trước khi bạn có thể đạt được dịch vụ
thành công.



Đừng bỏ cuộc!

Những Tài Liệu Cần Đọc

Hướng Dẫn Người Chăm Sóc: Những Lời Khuyên
cho Những Người Chăm Sóc Bệnh Nhân
(Alzheimer - Caregiver Guide: Tips for Caregivers
of People with Alzheimer’s Disease), National
Institute on Aging (2001), Gaithersburg, MD. Có thể
xin tài liệu qua số điện thoại (800) 222-2225.
Cẩm Nang Người Chăm Sóc: Những Công Cụ
Mạnh Mẽ cho Chăm Sóc – (The Caregiver
Helpbook: Powerful Tools for Caregiving), Vikki L.
Schmall, Marilyn Cleland, và Marilynn Sturdevant
(2000), Legacy Caregiver Services. Có thể xin tài
liệu qua số điện thoại (503) 413-6578.
Hướng Dẫn Toàn Diện Báo Cáo Người Tiêu Dùng
về Các Dịch Vụ Y Tế cho Người Cao Tuổi năm
2000 – (Consumer Reports Complete Guide to
Health Services for Seniors 2000), Trudy Lieberman
và các biên tập viên của Báo Cáo Người Tiêu Dùng,
Three River Press, Một chi nhánh của Random
House. Có thể xin tài liệu qua số điện thoại (800)
500-9760 hay qua trang web
tại www.consumerreports.org.
Những Giai Đoạn Đầu của bệnh Alzheimer –
(Alzheimer's Early Stages: First Steps in Caring
and Treatment), Daniel Kuhn (1999), Hunter House
Publishers, P.O. Box 2914, Alameda, CA 945010914, (800) 266-5592.
Chăm Sóc Bệnh Nhân Parkinson: Hướng Dẫn
Thực Tiễn - (Caring for the Parkinson's Patient: A
Practical Guide) (Tái bản lần 2), J. Thomas Hutto,
M.D., Ph.D. và Raye Lynne Dippel, Ph.D. (Eds.),
(1999), Prometheus Books, 59 Glenn Dr., Amherst,
NY 14228-2197, (800) 421-0351.
Ngày 36 Giờ: Cẩm Nang Gia Đình Chăm Sóc người
bệnh Alzheimer, Bệnh Tâm Thần và Bệnh Mất Trí
Giai Đoạn Cuối –(The 36 Hour Day: A Family
Guide to Caring for Persons With Alzheimer
Disease, Related Dementing Illnesses, and Memory
Loss in Later Life), Nancy Mace và Peter Rabins,
Bản sửa đổi (Tháng 4/2001), The Johns Hopkins
University Press, 2715 N. Charles Street, Baltimore,
MD 21218-4319, (800) 537-5487.
Bởi Chúng Ta Chăm Sóc: Hướng Dẫn Cho Những
Người Chăm Sóc – (Because We Care: A Guide for
People Who Care), Quản Lý Người Cao Tuổi (2001)
– nguồn tài nguyên trực tuyến cho những người chăm
sóc thân nhân lớn tuổi, người khuyết tật và những

người bạn cao tuổi. Miễn phí
tại, www.aoa.gov/wecare/default.htm

Tài Liệu Tham Khảo
Lieberman, Trudy và những biên tập viên của Báo
Cáo Người Tiêu Dùng (2001). Cuộc Sống Có Trợ
Giúp Có Phải Là Lựa Chọn Đúng Đắn (Is Assisted
Living the Right Choice?) Consumer Reports.
Mace, Nancy và Peter Rabbins (2001). Ngày 36 Giờ (The 36-Hour Day). The Johns Hopkins University
Press, Hampden Station, Baltimore, MD 21211.
Schmall, Vikki L., Marilyn Cleland, và Marilynn
Sturdevant (2000). Cẩm Nang Người Chăm Sóc:
Những Công Cụ Mạnh Mẽ cho Chăm Sóc - (The
Caregiver Helpbook: Powerful Tools for
Caregiving). Legacy Caregiver Services, Portland,
OR 97210.

Các Nguồn Hỗ Trợ
Liên Minh Người Chăm Sóc Gia Đình (Family
Caregiver Alliance)
180 Montgomery Street, Suite 1100
San Francisco, CA 94104
(415) 434-3388
(800) 445-8106
Website: www.caregiver.org
E-mail: info@caregiver.org
Online support groups
Liên Minh Người Chăm Sóc Gia Đình (FCA) nâng
cao chất lượng cuộc sống của những người chăm sóc
thông qua giáo dục, các dịch vụ, nghiên cứu và tư
vấn.
Trung Tâm Quốc Gia về Chăm Sóc của FCA cung
cấp các thông tin về các vấn đề chăm sóc, chính sách
công và xã hội hiện nay và hỗ trợ phát triển của các
chương trình tư nhân cho người chăm sóc.
Với những công dân ngoài khu vực Vịnh San
Francisco Bay, FCA cung cấp các dịch vụ hỗ trợ gia
đình trực tiếp cho những người chăm sóc bệnh nhân
Alzheimer, đột quỵ, ALS, chấn thương sọ não và các
bệnh kinh niên khác mà người lớn mắc phải.
Văn Phòng Thông Tin Chăm Sóc Người Cao Tuổi
(Eldercare Locator)
Phone: (800) 677-1116
Website: www.eldercare.gov
Văn Phòng giúp người cao tuổi và người chăm sóc

của họ tìm kiếm các dịch vụ tại địa phương bao gồm
tư vấn bảo hiểm y tế, dịch vụ pháp lý chi phí thấp
hoặc miễn phí và thông tin liên hệ với Cơ Quan
Người Cao Tuổi Địa Phương (AAAs).
Medicare và Medicaid
Phone: (800) MEDICARE
Medi-Cal (một hình thức của Medicaid tại
California)
Phone: (800) 952-5253
www.medi-cal.org
Hiệp Hội Alzheimer – (Alzheimer's Association)
225 N. Michigan Ave., Ste. 1700
Chicago, IL 60601-7633
Phone: (800) 272-3900
Website: www.alz.org
Hiệp Hội Bệnh Parkinson, Mỹ - (The American
Parkinson’s Disease Association)
1250 Hylan Blvd., Ste. 4B
Staten Island, NY 10305-1946
Phone: (800) 223-2732
Website: www.apdaparkinson.com
Hiệp Hội Bệnh Đột Quỵ Quốc Gia – (National
Stroke Association)
9707 East Easter Ln.
Englewood, CO 80112-3747
Phone: (800) 787-6537
Website: www.stroke.org
Hiệp Hội Quốc Gia của Các Nhà Quản Lý Chăm
Sóc Lão Khoa Chuyên Nghiệp – (National
Association of Professional Geriatric Care
Managers)
1604 N. Country Club Rd.
Tucson, AZ 85716-3102
Phone: (520) 881-8008
Website: www.caremanager.org
Hiệp Hội Quốc Gia Dịch Vụ Chăm Sóc Người Lớn
Ban Ngày – (National Association of Adult Day
Services)

đồng thời là Hội Đồng Quốc Gia về Người Cao Tuổi
c/o National Council on the Aging
409 Third St. SW, Ste. 200
Washington, DC 20024
Phone: (202) 479-1200
Website: www.ncoa.org
Hiệp Hội Y Tá Thăm Viếng của Mỹ - (Visiting
Nurses Associations of America)
11 Beacon St., Ste. 910
Boston, MA 02108
Phone: (888) 866-8773
Website: www.vnaa.org
Hiệp Hội Bệnh Viện Chăm Sóc Người Hấp Hối
Mỹ - (Hospice Foundation of America)
2001 S. St. NW #300
Washington DC 20009
Phone: (800) 854-3402
www.hospicefoundation.org
Những Người Thiện Nguyện (Faith in Action
Volunteers)
Trường Dược, Đại Học Wake Forest - Wake Forest
University School of Medicine
Medical Center Blvd.
Winston-Salem, NC 27157-1204
Phone: (877) 324-8411
Website: www.fiavolunteers.org
Dự Án ACTION – (Project ACTION)
700 13th St., NW, Ste. 200
Washington, DC 20005
Phone: (202) 347-3066
Website: www.projectaction.org
Hiệp Hội Bữa Ăn Trên Xe của Mỹ - (Meals-onWheels Association of America)
1414 Prince St., Ste. 302
Alexandria, VA 22314
Phone: (703) 548-5558
Website: www.projectmeal.org

Soạn thảo bởi Family Caregiver Alliance hợp tác với Các Trung Tâm Nguồn Hỗ Trợ của California, một hệ
thống trung tâm nguồn hỗ trợ rộng khắp trên toàn bang phục vụ các gia đình và người chăm sóc. Sửa đổi tháng
6/ 2002. Tài trợ bởi Sở Sức Khỏe Tâm Thần California. ©2002 Giữ bản quyền.

Để có thêm thông tin liên lạc: Family Caregiver Resource Center
Trung Tâm Tài Nguyên Của Người Chăm Sóc Cho Thân Nhân
(800) 543-8312
www.caregiveroc.org
Từ năm 1988,Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc Thân Nhân
Family Caregiver Resource Center, đã giúp đỡ hằng ngàn gia đình và chuyên gia chăm sóc người cao niên trên
60 tuổi bị các bệnh nan y tật nguyền hoặc người lớn với bệnh làm suy não bộ như Alzheimer’s, tai biến mạch
máu não, Parkinson’s, chấn thương não bộ, và bệnh Huntington’s. Dịch vụ gồm có Cố Vấn Gia Đình, Thẩm
Định và Kế Hoạch Chăm Sóc, Cố Vấn, Lớp Giáo Dục Tâm Lý, Kế Hoạch Nghỉ Ngơi, và Giáo Dục
Cộng Đồng.
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