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Phí

Phí được tính theo thang điểm trượt xét đến điều kiện tài chính của
người sử dụng dịch vụ và có thể được sửa đổi hàng năm.

Fees
(....______,)
Fees are charged on a sliding scale with reference to the service
users’ financial conditions and may be revised annually.

Giải đáp thắc mắc








Các Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tổng hợp /
Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Các Đơn vị Dịch vụ Xã hội Y tế
Các Trung tâm Cộng đồng Người cao tuổi Quận /
Trung tâm Người cao tuổi Khu vực lân cận
Đường dây nóng SWD: 2343 2255
Có thể tải số điện thoại giải đáp thắc mắc và địa chỉ của tất cả các Nhóm
IHCS/ EHCCS từ trang chủ SWD tại www.swd.gov.hk.

Dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng

Tại nhà

( Enquiry )






Home-based

Integrated Family Service Centres / Integrated Services Centres
Medical Social Services Units

Community Care Services

District Elderly Community Centres / Neighbourhood Elderly Centres
SWD hotline : 2343 2255

Enquiry telephone numbers and addresses of all IHCS / EHCCS Teams

can be downloaded from the SWD homepage at www.swd.gov.hk
Bộ Phúc lợi Xã hội

Social Welfare Department

Ban Người cao tuổi

Elderly Branch

Tháng 12 năm 2021

December 2021

Dịch vụ Chăm sóc Tại nhà Tổng hợp (Trường hợp Người già yếu) /
Dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng và Tại nhà Nâng cao
Integrated Home Care Services (Frail Cases) /
Enhanced Home and Community Care Services
•
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（Vietnamese Version）

Dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng Tại nhà
Dịch vụ Chăm sóc Tại nhà Tổng hợp (Trường hợp Người già
yếu) [IHCS (Trường hợp Người già yếu)] / Dịch vụ Chăm sóc
Cộng đồng và Tại nhà Nâng cao (EHCCS) là các dịch vụ chăm
sóc cộng đồng tại nhà cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc
và hỗ trợ cho người già yếu từ 60 tuổi trở lên sống tại cộng
đồng và những người được đánh giá và được giới thiệu cho
Dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng hoặc Dịch vụ Chăm sóc Tại nhà
theo Cơ chế Đánh giá Nhu cầu Chăm sóc Tiêu chuẩn hóa cho
Dịch vụ Người cao tuổi. Các dịch vụ này nhằm tạo điều kiện
cho người sử dụng dịch vụ tiếp tục sống và sinh hoạt tại chỗ
càng lâu càng tốt và duy trì mức độ hoạt động tối ưu của họ,
đồng thời cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ và trợ giúp khác
nhau cho người chăm sóc.





D

Các dịch vụ được cung cấp cho những trường hợp người già yếu bao
gồm:
- Quản lý và đánh giá chăm sóc
- Trợ giúp người cao tuổi ngồi
- Chăm sóc cá nhân
- Dịch vụ vệ sinh hộ gia đình
- Chăm sóc điều dưỡng cơ bản và
- Dịch vụ hộ tống
đặc biệt
- Dịch vụ tư vấn
- Các bài tập phục hồi chức năng
- Hỗ trợ và đào tạo người chăm
- Đánh giá rủi ro môi trường và sửa
sóc
đổi nhà
- Hỗ trợ khẩn cấp 24 giờ
- Liệu pháp ngôn ngữ
- Dịch vụ sắp xếp thay thế
- Dịch vụ ăn uống
Phạm vi và tần suất của các dịch vụ sẽ do các Nhóm IHCS / EHCCS thiết
kế theo nhu cầu của từng người già yếu.

vụ tại cơ sở; và

- Được đánh giá và được giới thiệu cho Dịch vụ Chăm sóc Cộng

đồng hoặc Dịch vụ Chăm sóc Tại nhà theo Cơ chế Đánh giá Nhu cầu
Chăm sóc Tiêu chuẩn hóa cho Dịch vụ Người cao tuổi.





Care management and assessment
Personal care
Basic and special nursing care
Rehabilitation exercises
Environmental risk assessment and
home modifications
- Speech therapy
- Meal service


-

Elderly persons
- Aged 60 or above living in the community and not receiving
institutional service; and
- Assessed and recommended for Community Care Services or
Residential Care Services under the Standardised Care Need
Assessment Mechanism for Elderly Services.

Services provided to frail cases include:
-

Người chăm sóc của những người sử dụng dịch vụ IHCS (Trường
hợp Người già yếu) / EHCCS

Target Groups
(-

(
-Scope
Services
- -of ~
)


Người cao tuổi
- Từ 60 tuổi trở lên sống trong cộng đồng và không nhận được dịch

Phạm vi dịch vụ



Integrated Home Care Services (Frail Cases) [IHCS (Frail
Cases)] / Enhanced Home and Community Care Services
(EHCCS) are home-based community care services
providing a range of care and support services to frail
elderly persons aged 60 or above living in the community
and who are assessed and recommended for Community
Care Services or Residential Care Services under the
Standardised Care Need Assessment Mechanism for
Elderly Services. The services aim at facilitating service
users to continue ageing in place for as long as possible
and maintaining their optimal level of functioning, while
providing various kinds of support and assistance to
carers.

Các nhóm mục tiêu

Elder sitting
Household cleaning service
Escort service
Counselling service
Carer support and training
24-hour emergency support
Arranging respite service

The scope and frequency of services will be designed by the
IHCS / EHCCS Teams according to the needs of individual frail
elderly persons.

Home-based Community Care Services



Carers of the service users of IHCS (Frail Cases) / EHCCS

