
Наші фахівці постійно 
консультуються з учасниками, 
інформуючи їх про будь-які зміни 
у процедурах догляду, та стежать 
за тим, щоб вони отримували 
необхідну інформацію.

McGregor PACE надає учасникам 
комплексну допомогу по дому: від 
допомоги з домашніми справами до 
організації гарячого харчування та 
інших потреб.

Підтримка людей похилого віку, що потребують допомоги,
та осіб, які їх обслуговують

McGregor PACE
26310 Emery Road

Warrensville Heights, Ohio 44128
216.791.3580

McGregor PACE у Форест-Хіллі
14800 Private Drive

Cleveland, Ohio 444112
216.268.8600

McGregor PACE у Медико-оздоровчому  
центрі для людей похилого віку

4229 Pearl Road
Cleveland, Ohio 44109

216.205.4000

Телетайпна лінія для осіб із порушенням слуху
1.800.325.2223

www.mcgregorpace.org

888.895.PACE (7223)

ПРОЖИВАЙТЕ ВДОМА

Для багатьох людей похилого віку
можливість залишатися вдома

— це суть життя.



ЩО ТАКЕ McGREGOR PACE?

McGregor PACE — це програма комплексного 
догляду за літніми людьми. У межах програми 
PACE ми надаємо послуги, спрямовані на 
задоволення медичних, реабілітаційних, 
соціальних та особистих потреб людей 
похилого віку.

Багатопрофільна команда працює з 
учасниками та їхніми опікунами над розробкою 
індивідуальних планів догляду. Використовуючи 
підхід, спрямований на обслуговування за 
місцем проживання, McGregor PACE дає людям 
похилого віку можливість залишатися серед 
знайомого оточення, отримуючи при цьому 
необхідну їм допомогу.

McGregor PACE призначений для осіб:
• 55 років і старше

• Які проживають в окрузі Каягоґа

•  Які мають право користуватися послугами 
центрів сестринського догляду

•  Які можуть жити безпечно серед членів 
спільноти

Послуги McGregor PACE:
• Координація комплексного догляду

•  Надаються в наших денних центрах здоров’я 

та у спільноті

•  Координуються багатопрофільною командою 

фахівців сфери охорони здоров’я та сфери 

послуг

•  Гнучкі та спрямовані на задоволення 

індивідуальних потреб учасників

•  Покликані допомагати учасникам залишатися 

максимально здоровими та незалежними.

Підтримка на дому
• Медична допомога на дому

• Послуги домогосподарки/прибирання

• Домашнє харчування

•  Керування лікувальною терапією 

препаратами, що відпускаються за рецептом

Послуги з охорони здоров'я та підтримки
• Первинна медико-санітарна допомога

• Сестринський догляд

• Харчування в денних центрах здоров’я

• Фізіотерапія

• Трудотерапія

• Соціальна робота

• Групова діяльність

• Послуги з перевезення

Послуги фахівців
• Медичні фахівці
• Догляд за ногами
•  Догляд за зором, підбір 

окулярів
•  Лабораторні аналізи, 

рентген
•  Медичне обладнання 

тривалого користування
•  Короткостроковий 

тимчасовий догляд
• Догляд за зубами
•  Допомога особам із 

порушеннями слуху
• Психіатрична допомога
• Стаціонарне лікування
• Невідкладна допомога
• Паліативна допомога
•  Сестринський догляд на 

дому

Денні центри здоров’я
Ви можете відвідувати центри McGregor PACE від 
одного дня до п’яти днів на тиждень залежно від 
ваших індивідуальних потреб. McGregor PACE може 
забезпечити транспортування з дому та назад, а 
також до центру McGregor PACE.

Вартість
Особи, які мають право на отримання допомоги як 
за програмою Medicaid, так і за програмою Medicare, 
можуть користуватися нашими послугами безкоштовно. 
Якщо дохід учасника перевищує встановлену суму, може 
стягуватися щомісячна доплата. Учасники, які не мають 
права на отримання допомоги за програмою Medicaid, 
сплачують щомісячний внесок. Співробітники McGregor 
PACE можуть допомогти вам визначити, чи відповідаєте  
ви вимогам програми Medicaid.

Контактні дані
Щоб отримати додаткову інформацію або визначити, 
чи підходить McGregor PACE для вас чи когось із ваших 
знайомих, зателефонуйте нам сьогодні за номером 
888.895.PACE (7223). Телетайпна лінія для осіб із 
порушенням слуху 1.800.325.2223. www.mcgregorpace.org


