التشجيع على اإلنفاق الذكي والمرن
إنشاء نظام يدفع نظير الصحة ويستثمر في العدالة الصحية
خطة والية أوريغون الصحية ( )OHPمجانية لألعضاء ،وتدفع مقابل خدماتها
الوالية والحكومات الفيدرالية .كل عام ،يصبح توفير الرعاية الصحية أكثر تكلفةً.
مقدار زيادة تكلفتها كل عام يُسمى ”معدل النمو“.
أبطأت والية أوريغون من معدل النمو من خالل تسديد ”ميزانية عامة“ لمنظمات
الرعاية المنسقة ( )CCOsبدالً من تسديد قيمة كل خدمة تقدمها لألعضاء .وقد منح
هذا منظمات الرعاية المنسقة ( )CCOsمرونة أكثر في مصارف ميزانياتها .على
سبيل المثال ،يمكنها إنفاق المال على الوقاية من المرض ،بدالً من إنفاقه لعالج
المرض.
ونظرا لنجاح هذه التجربة بشكل باهر ،فإن والية أوريغون مستعدة لالنتقال إلى
ً
الخطوة التالية :دفع ”ميزانية عامة قائمة على القيمة“ لمنظمات الرعاية المنسقة
( .)CCOsوهذا يعني أن منظمات الرعاية المنسقة ( )CCOsستنسق رعاية
األعضاء في الخدمات البدنية والسلوكية والمتعلقة بصحة الفم واألسنان ،كما ستساعد
األعضاء على تلبية احتياجاتهم األساسية التي تؤثر على النتائج الصحية ،مثل اإلسكان
والتغذية.

التعريفات الرئيسية
الميزانية العامة :أداة تُستخدم لمنح منظمات
الرعاية المنسقة المرونة الالزمة لتحديد
المكان الذي تعتقد أنه من األفضل إنفاق المال
فيه من أجل الحفاظ على صحة األفراد وتلبية
المقاييس (األهداف) التي تم وضعها بالشراكة
مع الوالية ولجنة المقاييس العامة.
الميزانية العامة القائمة على القيمة :تشجع
هذه الميزانيات العامة منظمات الرعاية
المنسقة ( )CCOsعلى توصيل أعضاء
خطة والية أوريغون الصحية ()OHP
بالخدمات المتعلقة بالصحة ،مثل اإلسكان
والتغذية.

االستراتيجيات الرامية إلى إنشاء ميزانيات مرنة قائمة على القيمة لمنظمات الرعاية المنسقة ( )CCOsلدعم
العدالة الصحية
فيما يلي بعض االستراتيجيات التي تخطط إليها هيئة صحة أوريغون لطلب اإلذن من الحكومة الفيدرالية
للقيام بها:
تحسن من حياة
 .1تشجيع منظمات الرعاية المنسقة ( )CCOsعلى االستثمار أكثر في الرعاية المتعلقة بالصحة والتي
ِّ
األعضاء ونتائجهم الصحية .وبشكل خاص ،ترغب والية أوريغون في مطالبة منظمات الرعاية المنسقة ()CCOs
بإنفاق ما ال يقل عن  %3من ميزانياتها العامة القائمة على القيمة على االستثمارات في العدالة الصحية ،على أن يتم
توجيه جزءٍ منها نحو الفئات المجتمعية التي تُسمى تعاونيات االستثمارات المجتمعية ( .)CICsراجع ملخص
االستثمارات العادلة المر ّكزة للتعرف أكثر على تعاونيات االستثمارات المجتمعية (.)CICs
 .2منح منظمات الرعاية المنسقة ( )CCOsميزانية عامة أبسط وأكثر قابلية للتنبؤ .عندما تعلم منظمات الرعاية المنسقة
( ) CCOsحجم ميزانياتها في المستقبل ،يكون من األسهل عليها واألقل خطورة أن تقوم باستثمارات طويلة األجل في
العدالة الصحية والوقاية من األمراض وتحسين المجتمع .تؤدي هذه االستثمارات إلى تحسين صحة األعضاء وتقليل
تكلفة الرعاية الصحية بمرور الوقت.
 .3تحكم أفضل في تكاليف العقاقير الموصوفة طبيًا .ستعمل والية أوريغون على صياغة عملية لتزويد األعضاء باألدوية
ضا في تكلفة العقاقير الموصوفة طبيًا.
مثبتة الفعالية سريريًا ،مع التحكم أي ً

ماذا يعني هذا ألعضاء خطة والية أوريغون الصحية ()OHP
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عندما توفر منظمات الرعاية المنسقة ( )CCOsالمال من خالل الوقاية من األمراض ،تستطيع أوريغون بعد ذلك استخدام هذه
المدخرات في االستثمار فيما نسميه ”االستثمارات العادلة المر ّكزة“ .من شأن هذه االستثمارات أن تساعد في توفير الخدمات
المتعلقة بالصحة (مثل وسائل دعم الصحة النفسية ،والمساعدة في اإلسكان ،وموارد التوظيف ،وغير ذلك الكثير) ،وهو ما يساعد
والية أوريغون على تحقيق هدفها المتمثل في الحد من أوجه عدم المساواة الصحية بحلول عام  .2030هذا يعني أن أعضاء خطة
والية أوريغون الصحية ( )OHPسيواصلون تلقي الرعاية الصحية عالية الجودة وكذلك سيواصلون الحصول على الخدمات
المتعلقة بالصحة،
يبدو األمر كما يلي:

اإلنفاق نحو نتائج صحية أفضل

يؤدي إلى

موازنة عامة مرنة وقائمة على القيمة

و

المدخرات اإلجمالية
يتم إعادة تخصيصها نحو

تصحيح األسباب الجذرية لعدم المساواة
في مجال الصحة.

يؤدي إلى

االستثمارات العادلة المر ّكزة

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى ،أو بحروف مطبوعة كبيرة ،أو بطريقة برايل ،أو بأي تنسيق آخر تفضله .يرجى
التواصل مع برنامج 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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