اإلعفاء التوضيحي  1115بخصوص برنامج  Medicaidفي والية أوريغون:
المسار إلى العدالة الصحية
تستخدم والية أوريغون تجديد اإلعفاء التوضيحي  )1115(aلبرنامج  Medicaidالتالي باعتباره مسارا لتطبيق مزيد من العدالة
في الرعاية الصحية .تلقت هيئة صحة أوريغون ( )OHAمساهمات من الجمهور تطلب من الهيئة استخدام تجديد اإلعفاء هذا
للدفع بنظام رعاية صحية أكثر إنصافا .وعلى هذا النحو ،تقترح هيئة صحة أوريغون على الحكومة الفيدرالية تغييرات السياسة
التي نعتقد أنها ستخلق أنظمة صحية جديدة ،باإلضافة إلى عكس تراث العنصرية التاريخية والمعاصرة التي تسببت في عدم
المساواة في تلقي الرعاية الصحية.
الهدف الشامل لإلعفاء هو تعزيز العدالة الصحية ،بما في ذلك المواءمة مع أولويات الشركاء القبليين،
من خالل:

تعظيم االستفادة من
الحصول على التغطية بشكل
مستمر وعادل

تحسين النتائج الصحية من
خالل تبسيط االنتقاالت في
الحياة والتغطية

االنتقال إلى ميزانية عامة
قائمة على القيمة ،وتحفيز
الرعاية العادلة

تحسين الصحة من خالل
استثمارات العدالة المركزة
التي تقودها المجتمعات

تعظيم االستفادة من الحصول على التغطية بشكل مستمر وعادل
فقط من خالل الوصول المستمر والعادل إلى التأمين الصحي يمكن لألشخاص الحصول على الرعاية التي يحتاجون
إليها للتمتع بصحة جيدة .نحن نعلم أن األشخاص ذوي البشرة الملونة والمجتمعات األكثر تضررا من الظلم االجتماعي
لديهم معدالت تأمين صحي منخفضة .وسيسعى نهجنا إلى القضاء على الوصول غير العادل من خالل استراتيجيات
لتوسيع التغطية والخدمات لكل طفل وبالغ مؤهل في والية أوريغون.
قراءة المزيد
تحسين النتائج الصحية من خالل تبسيط االنتقاالت في الحياة والتغطية
تظهر البيانات أن أفراد المجتمعات المعرضة للخطر غالبا ما يفقدون التغطية والحصول على الرعاية أثناء انتقاالت
الحياة وفي عمليات االنتقال بين األنظمة ،مثل السجن أو مستشفى الوالية .وتأتي هذه االضطرابات بتكلفة كبيرة على
الفرد والنظام .من خالل توفير حزم مزايا محددة بما في ذلك توسيع األهلية لتشمل األعضاء الذين يمرون بمرحلة
انتقالية ،يمكننا ضمان ب قائهم مشمولين بالتغطية ،ولدينا محددات اجتماعية مهمة لالحتياجات الصحية التي يتم تلبيتها
والحفاظ على الحصول على الرعاية واألدوية ،مما يؤدي في النهاية إلى تحسين النتائج الصحية .قراءة المزيد
االنتقال إلى ميزانية عامة قائمة على القيمة
مقارنة بواليات أخرى ،حققت والية أوريغون توفيرات كبيرة من نهجنا تجاه برنامج  .Medicaidكما يتميز نموذجنا
لمنظمات الرعاية المنسقة بأنه مبتكر وغير مكلف اقتصاديا .للحفاظ على نجاحاتنا والبناء عليها ،يجب أن نستمر في
بناء نظام يكافئ اإلنفاق على العدالة الصحية وتحسين صحة المجتمعات بدال من اإلنفاق على اإلجراءات والخدمات
الطبية وحدها .قراءة المزيد
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التحفيز على المساواة في الرعاية
أنشأنا نموذج الرعاية المنسقة اعتمادا على تحفيز جودة الرعاية والحصول على الرعاية .استمر أعضاء خطة أوريغون
الصحية وأعضاء المجتمع في إخبارنا أن المساواة يجب أن تكون محور التركيز عبر النظام .سوف نراجع مقاييس
منظمة الرعاية المنسقة للتركيز على الجودة التقليدية والحصول على الرعاية الصحية النهائية ،وأيضا إنشاء مجموعة
جديدة من مقاييس أداء منظمة الرعاية المنسقة المعززة بالعدالة لعوامل الصحة األولية .ومن خالل اتخاذ هذه
الخطوات ،يمكننا إحراز تقدم كبير في دفع النظام نحو نتائج صحية أكثر إنصافا .قراءة المزيد
تحسين الصحة من خالل استثمارات العدالة المركزة التي تقودها المجتمعات
يمكن لنظامنا أن يفعل المزيد لالستثمار في النهج القائمة على المجتمع لمعالجة المحددات االجتماعية للصحة التي تسبب
عدم المساواة في تلقي الرعاية الصحية .من خالل استثمارات العدالة المركزة ،سنعيد توزيع األموال وسلطة اتخاذ
القرار على المجتمعات المحلية .ومع التركيز على الحلول التي يقودها المجتمع ،فإننا نرى أنه بإمكاننا استخدام التمويل
بشكل أفضل لم واجهة العوائق التي تواجه الصحة والعدالة الصحية على نطاق أوسع .قراءة المزيد
المواءمة مع أولويات الشركاء القبليين
تلتزم هيئة صحة أوريغون بالعمل مع القبائل التسعة المعترف بها فيدراليا في والية أوريغون ،وبرنامج الصحة الهندي
الحضري ( )UIHPلتحديد اآلليات من أجل المساعدة في ضمان تحقيق أهداف الرعاية الصحية القبلية مع احترام
الممارسات التقليدية القبلية والمحافظة على العالقة القائمة بين الحكومة وحكومة والية ذات سيادة ووالية أخرى.

إن هيئة صحة أوريغون واثقة من أن مفاهيم سياستنا
ستؤدي إلى تجديد اإلعفاء التوضيحي ) 1115(aالذي
يعطي األولوية للعدالة الصحية ،ويوفر حوافز لإلنفاق
بشكل أكثر فعالية ،ويجري تحسينات ذات مغزى على
برنامج  Medicaidلسكان والية أوريغون .يعد تجديد
اإلعفاء جزءا ال يتجزأ من استراتيجية على مستوى
الوالية مصممة لتسليط الضوء على العدالة مع زيادة
التغطية وتحسين جودة الرعاية الصحية واحتواء
التكاليف.

تعريف العدالة الصحية في والية أوريغون
ستكون والية أوريغون قد أنشأت نظاما صحيا يخلق العدالة
الصحية عندما يتمكن جميع األشخاص من الوصول إلى إمكاناتهم
الصحية الكاملة ورفاههم وال يتعرضون للحرمان بسبب العرق أو
اإلثنية أو اللغة أو اإلعاقة أو العمر أو نوع الجنس أو الهوية
الجنسية أو التوجه الجنسي أو الطبقة االجتماعية أو المفارقات بين
هذه المجتمعات أو الهويات ،أو غيرها من الظروف المحددة
اجتماعيا.
يتطلب تحقيق العدالة الصحية التعاون المستمر بين جميع مناطق
وقطاعات الوالية ،بما في ذلك الحكومات القبلية من أجل:
 التوزيع العادل للموارد والسلطة ،أو إعادة توزيعها؛ و
 االعتراف بالمظالم التاريخية والمعاصرة وتسويتها
وتصحيحها.

لقد وضعت هيئة الصحة في أوريغون مفاهيم السياسة هذه
على أساس تقييمات عامة شاملة على مدار األعوام
العديدة الماضية .إننا نعتمد على أصحاب المصلحة
والجمهور إلفادة السياسات التي نقترح استمرار انتهاجها
لتحسين خطة أوريغون الصحية بطرق من شأنها تحسين
الصحة وحياة الناس في أوريغون .ونحن نرحب بأي
مالحظات بشأن النهج السياسية المبينة أعاله والورقات
المفاهيمية .يمكنك االتصال وعمل المساهمات في أي وقت عبر البريد اإللكتروني
 1115WaiverRenewal@dhsoha.state.or.usأو عن طريق حضور اجتماع عام لتقديم تعليقات .يتوفر تقويم
باالجتماعات العامة على صفحة الويب لدينا .Oregon.gov/1115WaiverRenewal

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى ،أو بحروف كبيرة ،أو بطريقة برايل ،أو بتنسيق آخر تفضله .يرجى التواصل مع
برنامج االتصال بالشريك المجتمعي على البريد اإللكتروني  community.outreach@dhsoha.state.or.usأو
باالتصال على الرقم  .1-833-647-3678نقبل جميع االتصاالت الهاتفية المرحلة أو بإمكانك االتصال بالرقم .711
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