Miễn trừ Medicaid của Oregon
Miễn trừ Medicaid là gì?
Một tiểu bang phải nộp đơn xin miễn trừ Medicaid khi tiểu bang đó muốn thực hiện các thay đổi so với các
nguyên tắc thông thường. Tiểu bang có thể xin chính quyền liên bang về sự miễn trừ này. Một tiểu bang có thể
yêu cầu miễn trừ các quy định nhất định để có sự linh hoạt hơn đối với những điều sau đây và hơn thế nữa:
•

Ai đủ điều kiện nhận Medicaid

•

Họ được nhận những quyền lợi gì

•

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho các thành viên Medicaid như thế nào

Oregon sẽ nộp đơn xin miễn trừ mới cho các năm từ 2022 đến 2027. Vào năm 2021, để tiếp tục chuyển đổi
chương trình Medicaid của Oregon, còn được gọi là Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon (Oregon Health Plan,
OHP), Cơ quan Y tế Oregon (Oregon Health Authority, OHA) đang phát triển tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược
và ứng dụng.

Những miễn trừ trong quá khứ của Oregon
Chính quyền liên bang thường chỉ chấp thuận miễn trừ cho một vài năm tại một thời điểm. Miễn trừ
Medicaid của Oregon đã được gia hạn và mở rộng nhiều lần kể từ năm 1994:
•

Miễn trừ ban đầu năm 1994 đã thiết lập OHP. Sự miễn từ này đã mở rộng về việc đủ điều kiện
và các quyền lợi.

•

Việc gia hạn miễn trừ năm 2012 đã thành lập các tổ chức chăm sóc phối hợp (CCO). CCO là các
tổ chức có trụ sở tại địa phương chi trả cho hoạt động chăm sóc sức khỏe.

•

Việc gia hạn miễn trừ năm 2017 được xây dựng dựa trên và cải tiến mô hình CCO.

Hướng về tương lai
Miễn trừ năm 2022-2027 sẽ tìm cách xây dựng lịch sử đổi mới mạnh mẽ của Oregon trong chăm sóc sức
khỏe và đạt được tiến bộ về:
•

Tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe bình đẳng hơn, đáp ứng về mặt văn hóa và ngôn ngữ

•

Giúp hạn chế chi phí bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng

•

Đầu tư vào chăm sóc sức khỏe công bằng và phù hợp về mặt văn hóa, và

•

Đảm bảo mọi người đều có thể nhận được phạm vi bảo hiểm mà họ cần.

Medicaid là gì?
Oregon Health Plan (OHP) là
Chương trình Medicaid của
Oregon.
Medicaid là một chương trình
liên bang do mỗi tiểu bang quản
lý. Chính quyền liên bang giúp trả
tiền cho chương trình.
Luật liên bang:
• Đặt tiêu chuẩn cho cách
chương trình hoạt động.
• Đặt ra các tiêu chuẩn tối
thiểu để đủ điều kiện nhận
Medicaid.
• Đặt các quyền lợi cần thiết.
Tại Oregon, Medicaid, được gọi
là Chương trình Bảo hiểm Y tế
Oregon (Oregon Health Plan,
OHP), cung cấp bảo hiểm sức
khỏe cho khoảng một trong bốn
người ở Oregon thuộc mọi tầng
lớp xã hội.

Tờ Thông tin về miễn trừ - tiếp theo

Chúng tôi muốn được lắng nghe từ quý vị!
Là một chương trình công cộng, OHP thuộc về tất cả chúng ta. Vì OHA cần ý kiến đóng góp của quý vị để đảm bảo tầm nhìn về việc miễn trừ phản ánh nhu
cầu của cộng đồng và các bên liên quan. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị về cách làm cho OHP hiệu quả hơn cho từng người được phục
vụ trong tiểu bang của chúng ta. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng có những giới hạn về các loại thay đổi mà OHA có thể đề xuất.
OHA đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của công chúng để giúp định hình chi tiết về đơn xin gia hạn miễn trừ của chúng tôi. Công chúng được mời
đóng góp ý kiến về những gì cần có trong đơn xin miễn trừ dự thảo đến đầu tháng 1 năm 2022. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ tìm kiếm ý
kiến về chính đơn xin. Tìm hiểu thêm về cách gửi ý kiến tại Oregon.gov/1115WaiverRenewal. Hoặc quý vị có thể gửi ý kiến của quý vị qua email đến
1115Waiver.Renewal@dhsoha.state.or.us.

Miễn trừ Medicaid của Oregon
Lịch biểu
Mùa Thu năm 2021

Công chúng được mời đóng góp ý kiến về những gì cần có trong đơn xin miễn trừ đến cuối năm 2021.

Tháng 12 năm 2021

Đơn xin gia hạn dự thảo sẽ được đăng trên trang web Gia hạn Miễn trừ tại
Oregon.gov/1115WaiverRenewal.

Đầu tháng 1 năm 2022

Thời hạn cuối cùng để gửi ý kiến của công chúng về đơn xin miễn trừ. Đọc thêm về quy trình tại
Oregon.gov/1115WaiverRenewal.

Tháng 2 năm 2022

OHA nộp đơn xin gia hạn tới Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Đơn đăng ký cuối cùng sẽ
được đăng trên trang web của OHA.

Nếu được chấp thuận, gia hạn miễn trừ sẽ có hiệu lực vào cuối mùa hè năm 2022.

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, ở dạng bản in khổ lớn, chữ braille hay theo định dạng quý vị
muốn. Liên hệ với Chương trình Tiếp cận Đối tác Cộng đồng tại community.outreach@dhsoha.state.or.us hoặc gọi tới
số 1-833-647-3678. Chúng tôi chấp nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể quay số 711.
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