
 

ምን መጠበቅ አለብኝምን መጠበቅ አለብኝ? 
የነዋሪ ማገገሚያ ማዕከላት (RHCs) ወዴ ህብረተሰባቸው 
መመለስ ይችሉ ዘንድ የማገልገል ደረጃቸውንና ራሳቸውን 
መቻልን ለማበረታታት የአህምሮና እድገት ውስንነት 
ላለባቸውን ግለሰቦች አጠቃላይና ግላዊ የሆኑ የጤናና ማገገሚያ 
አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ እውቅና የተሰጣቸው መካከለኛ 
የእንክብካቤ ማዕከላት ናቸው። የመልቀቂያ ግቦች ከቅበላው 
አስቀድሞ የተመከረበትና ደንበኛው በህብረተሰባቸው ውስጥ 
መኖር እየከለከሏቸው ያሉት የተለዩ የድጋፍ ፍላጎቶች ላይ 
የተመሠረቱ ናቸው። 

ICF/IIDን በሚወስዱበት ጊዜ፥ አንድ ኢንተርዲስፕሊነሪ ቡድን 
(IDT) ውስንነቱ ወዴ አነሰ አከባቢ ሽግግር በሚደረግበት 
ጊዜ ለማገዝ በግልፅ የተዘረዘሩትን የደንበኛው ፍላጎቶችን፥ 
ድጋፎችንና ምርጫዎችን የሚጨምር ግላዊ የማገገሚያ ዕቅድን 
(IHP) ለማሳደግ ከደንበኛው ጋር ይሠራል። ደንበኞችና ሕጋዊ 
ተወካዮቻቸው የIDT አስፈላጊ አካል ናቸው። 

የእርስዎ DDA ጉዳይ ሪሶርስ ማናጀሪዎም አንድ አስፈላጊ 
የቡድንዎ አባል ነው። ከምዝገባው ሂዴት አስቀድሞና 
በሚካሄድበት ወቅት ድጋፍና ቅንጅት የሚያቀርቡ ሲሆን 
በሽግግርዎ ወቅትም እርስዎን እንዴ ማስወጣት ዕቅድ 
አካልም ህብረተሰብ ተኮር አገልግሎቶች ማቀናጀቱን ለማገዝ 
ተሳትፎአቸውን ይቀጥላሉ። 

የነዋሪ ማገገሚያ የነዋሪ ማገገሚያ 
ማዕከላትማዕከላት
መካከለኛ እንክብካቤ 
ተቋማት
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መካከለኛ እንክብካቤ ተቋማት መካከለኛ እንክብካቤ ተቋማት 
አገልግሎቶች ለአህምሮ ውስንነት አገልግሎቶች ለአህምሮ ውስንነት 
ላለባቸው ግለሰቦችላለባቸው ግለሰቦች (ICF/IID) 
ምንድን ናቸውምንድን ናቸው?
የDSHS የእድገት ውስንነት ያለባቸው አስተዳደር (DDA) 
የአህምሮና አካላዊ ውስንነት ላለባው ግለሰቦች የጤናና ማገገሚያ 
ድጋፎችን ለማቅረብ በፈደራል እውቅና የተሰጣቸውን ሶስት 
(3) RHCs ኦፐረት ያደርጋል። የፈደራል ዕውቅና ማለት RHCs 
ማሟላት ያለበት የሜዲኬርና ሜዲኬድ አገልግሎቶች የተለዩ 
እስታንደርዶችን፥ የፈደራል ቁጥጥር ኮድን (C.F.R) ናቸው።

ምዝጋበው ጊዜያዊ ነው ምክንያቱም ግቡ አንዴ የማገገሚያ 
ግብ(ባቸውን) ካሟሉ በማህበረሰቡ ውስጥ አንድ ደንበኛ 
አግልግሎቶእን እንዲወስድ ነው።

በዋሽንግተን ውስጥ የICF/IID አገልግሎቶች በመንግስት 
በሚተዳደሩ RHCs ይቀርባሉ። ፍሪክረስት ትምህርት ቤት 
በሾርላይን ውስጥ፥ ሌክላንድ ቪሌጅ በእስፖካኔ ውስጥ  
እንደዚሁም ሬይነር ትምህርት ቤት በባክሌይ ውስጥ።

የየICF/IID አገልለግሎቶች እንዴት አገልለግሎቶች እንዴት 
ማግኘት እችላለሁማግኘት እችላለሁ?
ለጊዜያዊ የICF/IID አገልግሎቶች ብቁ ለመሆን፥ በDDA ፖሊሲ 
17.02 እንደተቀመጠው አንድ ደንበኛ የICF/IID የብቁነት መስፈርት 
እና RHC የብቁነት መስፈርቶች ማሟላት አለበት። 

የICF/IID አገልግሎት ብቁነት: 

• �በምህራፍ 388-823 WAC ስር ለDDA ብቁ መሆኑ የተወሰነ;

• �በርዕስ 182 WAC ስር ለMedicaid ብቁ መሆኑ የተወሰነ;

•  21 ዓመት ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ፥ 16-20፤ የህብረተሰብ 
አገልግሎቶች በትክክል ፍላጎቶችዎን የሚያሟሉ ከሌሉ፥ እናም

•  በDDA ግምገማ እንደተወሰነው የICF/IID እንክብካቤ ደረጃ 
ያሟላል 

RHC የብቁነት መስፈርት፡ 

• �በአሁኔ ጊዜ በነዋሪ ማገገሚያ አገልግሎቶች ሊሟላ የማይችል 
የተለየ የጤናና ወልፈር ፍላጎት ካለው፤

•  ደንበኛውን እያከመ ባለው ባለሙያ ተኝቶ የመታከም ትዕዛዝ 
የማያስፈልግ ከሆነ፤

•  በሆነ ወንጀል ምክንያት ዘብጢያ ያልወረደ፥ ያልታሰረና ከሲቭል 
ኃላፊነት ሂዴትቶች ውስጥ ያልተወገና፤ እና

•  በRHC ሠራተኛ የቅድመ ምርመራ እንደሚያሳየው ደንበኛው ንቁ 
የሕክምና መስፈርቶችን ያሟላል

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካለዎት ወይም የICF/IID አገልግልኦቶችን 
ለመጠየቅ፥ የDDA የመስክ አገልግሎቶች ጉዳይ ሪሶርስ ማናጀር 
ማግኘት ይችላሉ።

ንቁ ሕክምና ማለት ምን ማለት ንቁ ሕክምና ማለት ምን ማለት 
ነውነው?
በ42 C.F.R. 483.440(a)(1)(2) ውስጥ እንደተገለጸው፥ ንቁ 
ሕክምና ማለት፥ የጠንካራ፥ ልዩና አጠቃላይ ስልጠና ፕሮግራም 
ወጥ አተገባበር፥ ሕክምና፥ የጤና አገልግሎቶች እና ከዚህ ጋር 
የሚገናኙ አገልግኦቶች ሆኖ በቀጥታ የሚያተኩረው፡

•  ለደንበኛው በተቻለ መጠን በራስ ውሳኔ እና በነፃነት 
ለመንቀሳቀስ የሚያስፈልጉ ባህሪያትን እንዲጎናጸፍ ማድረግ፤ 
እና

•  በሙሉ አቅም የመንቀሳቀስ ወዴ ኋላ እንዳይመለስ ወይም 
እንዳይ ጠፋ መከላከል ወይም መቀነስ።

ንቁ ሕክምና በትንሽ ሱፐርቪዥን ወይም ተከታታይ የሆነ ንቁ 
የሕክምና ፕሮግራ በሌለበትም መስራት የሚችሉ በአጠቃላይ  
ነፃ የሆኑ ደንበኞች አገልግሎቶችን ማስቀጠልን አይጨምርም።

ከምዝጋባ አስቀድሞ፥ የRHC ቅድመ ምርመራ አካል ደንበኛው 
ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆኑን፥ ፍላጎት ያለው መሆኑንና 
ከተከታታይ ንቁ ሕክምና ፕሮገራም ተጠቃሚ የመሆን 
ዕድላቸውን ይወስናል።

ጊዜያዊ ምዝገባ ምንድን ነውጊዜያዊ ምዝገባ ምንድን ነው?
ICF/IID አገልግሎቶች ጊዜያዊ ናቸው። ብቁ የሆኑ ደንበኛ 
መውጫ መስፈርታቸው እስከ ተሟላ ድረስ ወይም ከዚህ በኋላ 
ከእሱ ጥቅም ማግኘት የቆመ እንደሆነ፥ ወይም በውስጥ መሳተፍ 
ፈቃደኝነት ካለ፥ ንቁ ሕክምና ከሆነ የICF/IID አገልግሎቶችን 
ማግኘት ይችላል። በICF/IID ቋሚ ወይም የረጅም ጊዜ ምዝገባ 
የለም።

የፈደራል ደንቦች ግለሰቦች ከICF እንዲወጡ የሚፈልገው በዚህ 
ጊዜ ነው፡

1.  ተቋሙ የደንበኛ ፍላጎቶችን አያሟላም፤

2.  ደንበኛው ከዚህ በኋላ በICF ሕክምና አይፈልግም፤

3.  ደንበኛው የትም ለመኖር ይመርጣል ፤ ወይም

4.  ሌላ የአገልግሎት ደረጃ ወይም የኑሮ ሁኔታ ለደንበኛው  
የበለጠ ጠቃሚ እንዲሆን ውሳኔ ላይ ተደርሷል።


