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Khi bạn được phỏng vấn, hãy tiếp 

tục lưu ý rằng interRAI được thiết kế 

để đánh giá một người về Mức độ 

Chăm sóc của Cơ sở Điều dưỡng. 

Khi bạn được đánh giá, xem xét 

tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn 

và khả năng hoàn thành các nhiệm 

vụ được yêu cầu. 

Nếu bạn không hiểu câu hỏi, hãy 

nói với người hoàn thành bài đánh 

giá. Bạn có thể hỏi 

các câu hỏi. 

Người hoàn thành interRAI ở đó để 

thu thập chính xác và thông tin hiện 

tại. Điều này có thể bao gồm việc 

yêu cầu bạn thể hiện các nhiệm vụ 

cụ thể. 

Đánh giá được hoàn thành dựa trên 

câu trả lời của bạn và bất kỳ minh 

chứng nào. 
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Mức độ Chăm sóc của Cơ sở Điều 

dưỡng (NF LOC) đề cập đến mức độ 

chăm sóc cần thiết của một người sống 

trong cơ sở điều dưỡng. Hãy nghĩ về 

sự chăm sóc mà một người nhận được 

khi họ sống trong cơ sở điều dưỡng. 

Cơ sở điều dưỡng Mức độ chăm 

sóc cho người lớn (từ 18 tuổi trở 

lên) được xác định thông qua: 

• Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày;

• Các yếu tố rủi ro;

• Điều trị y tế; và

• Các yếu tố nhận thức.

Cơ sở điều dưỡng Mức độ chăm sóc 

cho người dưới 18 tuổi có các tiêu 

chí quy định cụ thể khác nhau tùy theo 

độ tuổi của trẻ: 

• Trẻ sơ sinh đến 47 tháng: Các nhu

cầu liên quan đến tối thiểu một 

tình trạng hoặc điều trị y tế xác 

định theo quy định của Nebraska. 

• Trẻ từ 48 tháng đến 17 tuổi: Có thể

gặp một trong ba cách: 

• Ít nhất một tình trạng bệnh lý

hoặc nhu cầu điều trị; 

• Hạn chế trong ít nhất sáu hoạt

động của cuộc sống hàng 

ngày; hoặc 

• Hạn chế trong ít nhất bốn hoạt động

InterRAI là đánh giá được sử dụng để đánh 

giá nhu cầu, điểm mạnh và sở thích của 

những người sống trong môi trường cộng 

đồng. 

InterRAI là một bài đánh giá được tiêu 

chuẩn hóa và xác nhận được công nhận 

trên toàn thế giới. 

Nebraska sử dụng interRAI để xác định 

tính đủ điều kiện và mức độ chăm sóc cho 

AD Miễn trừ. 

InterRAI xem xét: 

• Nhận thức;

• Giao tiếp và tầm nhìn;

• Tâm trạng và hành vi;

• Tâm lý xã hội hạnh phúc;

• Trạng thái của chức năng;

• Sự kiềm chế;

• Chẩn đoán bệnh tật;

• Tình trạng sức khỏe;

• Tình trạng răng miệng và dinh dưỡng;

• Trạng thái da;

• Thuốc men;

• Phương pháp điều trị và thủ tục;

• Nhiệm vụ;

• Hỗ trợ xã hội; và

• Môi trường.

của cuộc sống hàng ngày và sự hiện diện của ít nhất hai cân nhắc khác. 

Thông tin về Cấp độ Chăm sóc của Cơ sở Điều dưỡng theo quy định của Nebraska: LOC người lớn 

tại 471 NAC 44 và LOC của trẻ em tại 471 NAC 43. 

Việc miễn trừ HCBS của Medicaid cho phép quỹ 

Medicaid liên bang và quỹ tiểu bang, nếu không 

sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ trong các 

cơ sở thể chế, được sử dụng để thanh toán cho 

các dịch vụ tại gia đình và cộng đồng. 

Bạn phải có Medicaid đang hoạt động và đủ 

điều kiện cho Người già và Người khuyết tật 

(AD) Miễn nhận tài trợ và tiếp cận các dịch vụ 

Miễn trừ của AD. 

Hiện tại có quỹ dành cho tất cả những người đủ 

điều kiện nhận AD Miễn trừ. 

Sau khi đủ điều kiện và được ủy quyền, bạn sẽ 

nhận được các dịch vụ: 

• Kế hoạch lấy con người làm trung tâm của bạn

được tạo ra xung quanh loại dịch vụ bạn cần để

ở trong nhà một cách an toàn.

• Việc cấp vốn dựa trên gói trung tâm của con

người, vì vậy bạn phải tạo một kế hoạch với

Điều phối viên dịch vụ của mình trước khi dịch

vụ có thể bắt đầu.

• Điều phối viên Dịch vụ của bạn sẽ cho phép

các dịch vụ từ bỏ của bạn dựa trên kế hoạch

của bạn.

• Đánh giá interRAI đã hoàn thành hàng năm để

tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều

kiện.




