إعفاء  Medicaidبوالية أوريغون
ما هو إعفاء Medicaid؟
يجب على الوالية التقدم بطلب إعفاء خاص بـ  Medicaidعندما تريد إجراء تغييرات على التوجيهات العادية .يمكن
للوالية أن تطلب من الحكومة الفيدرالية هذا اإلعفاء .يمكن للوالية أن تطلب اإلعفاء من لوائح معينة لمزيد من المرونة
حول ما يلي والمزيد غير ذلك:
•

من المؤهلون لالنضمام إلى Medicaid

•

ما المزايا التي يحصلون عليها

• كيف يتم تقديم الرعاية الصحية ألعضاء Medicaid
ستتقدم والية أوريغون لطلب إعفاء جديد لألعوام من  2022إلى  .2027في عام  ،2021لمواصلة تحويل برنامج
ضا باسم خطة أوريغون الصحية ( ،)OHPتعمل هيئة صحة أوريغون ()OHA
 Medicaidبوالية أوريغون ،المعروف أي ً
على وضع الرؤية واألهداف واالستراتيجيات وطلب.

اإلعفاءات السابقة في والية أوريغون
عادة ً ما توافق الحكومة الفيدرالية فقط على اإلعفاءات لبضع سنوات في كل مرة .لقد تم تجديد اإلعفاء لـ Medicaid
بوالية أوريغون وتمديده عدة مرات منذ عام :1994
•

أسس إعفاء  1994األصلي خطة صحة أوريغون .أدى هذا اإلعفاء إلى توسيع نطاق األهلية والمزايا.

•

أسس تجديد اإلعفاء في عام  2012منظمات الرعاية المنسقة ( .)CCOمنظمات الرعاية المنسقة هي
منظمات محلية تدفع مقابل الرعاية الصحية.

• ارتكز تجديد اإلعفاء لعام  2017على نموذج منظمات الرعاية المنسقة وعمل على تحسينه.

الرؤية المستقبلية
سيسعى اإلعفاء ألعوام  2022-2027إلى االنطالق من تاريخ والية أوريغون القوي في االبتكار في مجال الرعاية
الصحية وإحراز تقدم نحو:
•

إنشاء نظام رعاية صحية أكثر إنصافًا واستجابة ثقافية ولغوية

•

المساعدة في احتواء التكاليف من خالل توفير رعاية صحية عالية الجودة

•

االستثمار في رعاية صحية عادلة ومناسبة ثقافيًا ،و

•

ضمان حصول الجميع على التغطية التي يحتاجون إليها.

ما هو برنامج
Medicaid؟
خطة أوريغون الصحية ()OHP
هي برنامج  Medicaidفي والية
أوريغون.
برنامج  Medicaidهو برنامج
فيدرالي تديره كل والية .تساعد
الحكومة الفيدرالية في دفع تكاليف
البرنامج.
القانون الفيدرالي:
• يضع معايير لكيفية عمل
البرنامج.
• يحدد الحد األدنى من معايير
األهلية لالنضمام إلى برنامج
.Medicaid
• يحدد المزايا المطلوبة.
في والية أوريغون ،يوفر برنامج
 ،Medicaidالمعروف باسم خطة
أوريغون الصحية ( ،)OHPتغطية
صحية لحوالي شخص واحد من أصل
كل أربعة أشخاص في والية أوريغون
من جميع مناحي الحياة.

صحيفة وقائع اإلعفاء — تابع

نود أن نتلقى ردًا منك!
نظرا ألن هيئة صحة أوريغون تحتاج إلى مساهمتك للتأكد من أن رؤية اإلعفاء تعبر عن احتياجات
بصفتها برنام ًجا عا ًما ،فإن خطة صحة أوريغون تخصنا جميعًاً .
المجتمع وأصحاب المصلحة .نرحب بمساهمتك حول كيفية زيادة فعالية خطة صحة أوريغون لكل شخص يتم تقديم الخدمات له في واليتنا .يُرجى االنتباه ،مع ذلك ،إلى أن
هناك قيودًا مفروضة على أنواع التغييرات التي يمكن أن تقترحها هيئة صحة أوريغون.
تسعى هيئة صحة أوريغون للحصول على مساهمة الجمهور للمساعدة في تشكيل تفاصيل طلب تجديد اإلعفاء الخاص بنا .تمت دعوة الجمهور لتقديم المساهمة حول
ما يجب أن يَ ِرد في مسودة طلب اإلعفاء حتى أوائل يناير  .2022في وقت الحق من هذا العام ،سنطلب التعليق على الطلب نفسه .تعرف على المزيد حول كيفية تقديم
التعليقات إلى  .Oregon.gov/1115WaiverRenewalأو يمكنك إرسال تعليقاتك بالبريد اإللكتروني إلى .1115Waiver.Renewal@dhsoha.state.or.us

إعفاء  Medicaidبوالية أوريغون
التسلسل الزمني

خريف 2021

تمت دعوة الجمهور لتقديم المساهمة حول ما يجب أن يَ ِرد في مسودة طلب اإلعفاء حتى نهاية .2021

ديسمبر 2021

سيتم نشر مسودة طلب تجديد على صفحة ويب “تجديد اإلعفاء” على .Oregon.gov/1115WaiverRenewal

أوائل يناير 2022

الموعد النهائي لتقديم تعليقات الجمهور حول طلب اإلعفاء .يمكنك ق راءة المزيد عن العملية على
.Oregon.gov/1115WaiverRenewal

فبراير 2022

تقدم هيئة صحة أوريغون طلب التجديد إلى م راكز خدمات  Medicareو .(CMS) Medicaidسيتم نشر الطلب
النهائي على موقع هيئة صحة أوريغون اإللكتروني.

إذا تمت الموافقة على تجديد اإلعفاء ،فسيكون ساري المفعول في أواخر صيف .2022

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى ،أو بحروف مطبوعة كبيرة ،أو بطريقة ب رايل ،أو بأي تنسيق آخر تفضله .يرجى
الت واصل مع ب رنامج االتصال بالشريك المجتمعي على البريد اإللكتروني community.outreach@dhsoha.state.or.us
أو باالتصال على الرقم  .1-833-647-3678نقبل جميع االتصاالت الهاتفية المرحلة أو بإمكانك االتصال بالرقم .711
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