
 

Чого очікувати? 
Стаціонарні адаптаційні центри (Residential 
Habilitation Centers, RHCs) є сертифікованими 
закладами з обслуговування проміжного типу, 
які надають комплексні та індивідуальні медичні 
та реабілітаційні послуги особам із розумовими 
вадами та вадами розвитку з метою підтримки 
можливості їхнього незалежного функціонування 
задля подальшого повернення в суспільство. Цілі 
на момент виписки обговорюються до надходження 
та визначаються з урахуванням певних потреб 
підтримки клієнта, які унеможливлюють його 
проживання в територіальних громадах. 

Під час отримання клієнтом послуг в установі  
з обслуговуванням проміжного типу (ICF)/послуг 
для осіб із інвалідністю внаслідок вад розвитку 
(IDD) з ним працюватиме багатопрофільна команда 
(IDT), яка підготує індивідуальний план відновлення 
(Individual Habilitation Plan, IHP) з детальним 
описом потреб клієнта, необхідних йому засобів 
підтримки та очікувань, реалізація якого допоможе 
йому на етапі переходу до існування в середовищі 
с менш суворими обмеженнями. Клієнти та їхні 
офіційні представники представляють важливу 
багатопрофільної команди. 

Важливим учасником вашої команди також є ваш 
менеджер із ресурсів Адміністрації у справах осіб  
з інвалідністю внаслідок вад розвитку (DDA).  
У рамах виконання плану заходів до виписки вони 
надаватимуть підтримку й забезпечуватимуть 
координацію до й під час процесу вашого 
надходження до закладу та братимуть участь 
у реалізації перехідного етапу, координуючи 
допомогу із наданням вам необхідних послуг  
за місцем мешкання. 
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Що таке «послуги закладу 
з обслуговуванням 
проміжного типу (ICF) 
для осіб із інвалідністю 
внаслідок вад  
розвитку (IDD)»?
Адміністрація у справах осіб з інвалідністю внаслідок вад  
розвитку (Developmental Disabilities Administration, DDA) 
Департаменту охорони здоров'я й соціального забезпечення (DSHS) 
має три (3) стаціонарні реабілітаційні центри, що мають федеральну 
сертифікацію для надання медичної та реабілітаційної підтримки 
особам з розумовими вадами та вадами розвитку. Наявність  
сертифікації федерального рівня означає, що стаціонарні 
реабілітаційні центри забезпечують обов’язкове дотримання 
стандартів, встановлених Центрами обслуговування за програмами  
і положень федерального нормативного кодексу (C.F.R).

Перебування клієнтів у стаціонарних адаптаційних центрах 
є тимчасовим, оскільки метою догляду за клієнтами є їхнє 
повернення до територіальної громади після стабілізації  
з подальшим отриманням необхідних послуг за місцем мешкання.

Послуги ICF/IID у штаті Вашингтон надаються такими стаціонарними 
адаптаційними центрами, які керуються штатом: Fircrest School (округ 
Шорлайн), Lakeland Village (округ Спокейн) і Rainier School (округ Баклі).

Як подати отримати доступ  
до послуг ICF/IID?
Щоб мати право на тимчасове отримання послуг ICF/IID, 
клієнт має задовольняти критеріям доступу до послуг ICF/
IID та прийняття до стаціонарного адаптаційного центру, 
визначеним у регламенті Адміністрації DDA № 17.02. 

Критерії доступу до послуг ICF/IID: 

•  Особа має право на послуги Адміністрації DDA  
у відповідності до розділу Chapter 388-823 WAC;

•  Особа має право на участь у програмі Medicaid  
у відповідності до розділу Title 182 WAC;

•  Особа не є молодшою за 21 рік, для осіб віком  
16-20 років – обслуговування за місцем мешкання,  
яке відповідним чином задовольняє їхні потреби,  
їм недоступне; і

•  Особа відповідає рівню надання послуг ICF/IID  
у відповідності до визначення Адміністрації DDA. 

Критерії прийняття до стаціонарного адаптаційного центру: 

•  Особа має визначені медичні та побутові потреби, 
задовольнити які місцеві стаціонарні адаптаційні  
ресурси не в змозі;

•  Особа не потребує стаціонарного медичного лікування  
за призначенням постачальника медичних послуг,  
який її курирує;

•  Особа не відбуває термін покарання за злочин  
у в’язниці, не є затриманою та не є взятою під  
варту у результаті виконання цивільно- 
правових процедур; і

•  За результатами попередньої оцінки спеціалістів 
стаціонарного адаптаційного центру, клієнт має потребу  
в активному лікуванні.

Якщо у вас є додаткові питання, або щоб запитати про надання 
вам послуг ICF/IID, зверніться до менеджера з ресурсів 
оперативної служби Адміністрації у справах осіб з інвалідністю 
внаслідок вад розвитку (DDA).

Що таке «активне 
лікування»?
У відповідності до розділу 42 C.F.R. 483.440(a)(1)(2) активне 
лікування це безперервний процес, який передбачає 
динамічне та послідовне надання спеціалізованих та загальних 
послуг з тренування, лікування, охорони здоров’я та інших 
пов’язаних послуг, які надаються з метою:

•  Отримання клієнтом поведінкових навичок, необхідних  
для того, аби клієнт міг функціонувати настільки самостійно  
та незалежно, наскільки це можливо; і

•  Профілактика та уповільнення процесів регресу або  
втрати оптимального функціонального статусу.

Активне лікування не передбачає надання послуг  
здебільшого незалежних клієнтів, здатних функціонувати під 
мінімальним наглядом або поза програмами безперервного 
активного лікування.

Перед надходженням попередня оцінка стану клієнта 
спеціалістами стаціонарного адаптаційного центру частково 
покликана перевірити, чи згоден клієнт на участь, чи має він 
потребу в участі, або чи отримає він переваги від участі  
в програмі безперервного активного лікування.

Що означає «тимчасове 
перебування»?
Послуги ICF/IID надаються впродовж обмеженого часу. Клієнт, 
який має відповідні права, може отримувати послуги ICF/IID до 
тих пір, поки критерії його виписки не будуть задоволені, або 
до моменту, коли він більше не матиме переваг від активного 
лікування або втратить бажання його отримувати. Постійне 
або тривале перебування в установі з метою отримання 
послуг ICF/IID неможливе.

Федеральні правила вимагають особам виписуватися  
з установ ICF за таких умов:

1.  Установа не здатна задовольнити потребам клієнта;

2.  Клієнт більше не потребує лікування в установі ICF;

3.  Клієнт висловить бажання залишити спеціалізоване  
місце мешкання; або

4.  Прийнято рішення, що більше користі клієнту принесе 
обслуговування на іншому рівні або за інших  
життєвих обставин.


