Miễn Trừ Thử Nghiệm Phần 1115 Giai Đoạn 20222027 của Oregon: Con Đường Dẫn Đến Bình Đẳng
Về Y Tế
Oregon có cơ hội sử dụng đơn xin Miễn Trừ Thử Nghiệm Phần 1115 Medicaid giai đoạn
2022-2027 sắp tới của mình như một con đường để tạo ra sự công bằng hơn trong việc chăm
sóc sức khỏe. OHA đã nhận được các ý kiến đóng góp từ khắp tiểu bang, từ những người có
chức vụ quyền lực đến những người bị thiệt thòi bởi sự phân biệt chủng tộc và áp bức mang
tính cấu trúc, yêu cầu OHA sử dụng đơn xin miễn trừ này để thúc đẩy một hệ thống chăm sóc
sức khỏe bình đẳng hơn. Do đó, OHA đang đề xuất bốn lĩnh vực chính sách quan trọng mà
chúng tôi tin rằng có thể tạo ra các hệ thống quyền lực và y tế mới, đồng thời xóa bỏ sự bất
bình đẳng về y tế. Các giả thuyết và đề xuất chính sách của chúng tôi xuất phát từ cơ sở trên
được nêu trong bốn bản phác thảo ý tưởng về chính sách.
Mục tiêu bao quát của việc miễn trừ là nâng cao tính bình đẳng trong y tế bằng cách:
Đảm bảo tất cả
mọi người dân
Oregon đều được
tiếp cận với bảo
hiểm

Tạo ra một hệ
thống y tế lấy sự
bình đẳng làm
trung tâm

Khuyến khích chi
tiêu thông minh,
linh hoạt

Tái đầu tư tiền tiết
kiệm của chính
phủ cho các hệ
thống

Nếu không có tiếp cận bình đẳng với bảo hiểm, mọi người không thể giữ sức khỏe hoặc
tiếp cận dịch vụ chăm sóc mà họ cần. Sự thật này đã được chứng minh qua những trải
nghiệm trong đại dịch COVID-19. Chúng ta biết rằng tỷ lệ không được bảo hiểm ở người da
màu và các cộng đồng bị áp bức trong lịch sử là cao hơn. Đơn xin miễn trừ của chúng tôi
sẽ tìm cách xóa bỏ sự bất bình đẳng về tiếp cận đó bằng các chiến lược để mở rộng phạm
vi bảo hiểm cho mọi trẻ em và người lớn ở Oregon mà chúng ta có thể bảo hiểm và ổn định
phạm vi bảo hiểm đó cho các hội viên. Đọc thêm
Ngay cả khi mọi người có bảo hiểm, trải nghiệm của họ về hệ thống chăm sóc y tế rất khác
nhau theo chủng tộc, dân tộc, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục và tất cả các
yếu tố xã hội khác tạo nên con người của họ. Bằng cách tập trung sự chú ý của chúng ta
vào các chính sách thay đổi thực tế này và đảm bảo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của
chúng ta cung cấp trải nghiệm bình đẳng và lấy con người làm trung tâm cho mọi cá nhân,
chúng ta có thể bắt đầu tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe lấy sự bình đẳng làm
trung tâm. Điều này đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác với các hệ thống ngoài lĩnh vực y tế
Đọc thêm
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Hệ thống của chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa để khuyến khích các đối tác đầu tư
vào các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để giải quyết các yếu tố xã hội quyết
định đến sức khỏe gây ra sự bất bình đẳng về y tế. Chúng tôi dự định thúc đẩy sự linh
hoạt hơn nữa trong chi tiêu cho các yếu tố tác động đến sức khỏe ở tầm vĩ mô, đồng thời
tạo ra kỳ vọng rằng chi tiêu phải tạo ra những cải thiện có ý nghĩa đối với sức khỏe của mỗi
cá nhân. Nó cũng sẽ bao gồm việc phân phối lại các quỹ và quyền ra quyết định về các
khoản đầu tư của cộng đồng cho chính cộng đồng. Đọc thêm
So với các tiểu bang khác, Oregon đã tạo ra các khoản tiết kiệm lớn từ cách tiếp cận đối
với Medicaid. Mô hình CCO của chúng ta là sáng tạo và tiết kiệm chi phí. Thay vì để các
khoản tiết kiệm đó được tích lũy cho chính phủ liên bang và tiểu bang, chúng tôi dự định
yêu cầu tái đầu tư tiền tiết kiệm của chính phủ vào cộng đồng để giải quyết các vấn đề
lớn hơn hoặc trên toàn tiểu bang mà không cộng đồng nào có thể tự khắc phục được. Với
việc tập trung vào sự bình đẳng, chúng ta tin rằng mình có thể sử dụng nguồn tài trợ này để
giải quyết các rào cản ở quy mô lớn hơn đối với y tế và bình đẳng về y tế. Đọc thêm

Phản Hồi
OHA đã lập các bản phác thảo ý tưởng về chính sách này dựa trên ý kiến rộng rãi của công
chúng trong vài năm qua. Chúng tôi dựa vào các bên liên quan và công chúng để thông báo
các chính sách mà chúng tôi đề xuất để tiếp tục cải thiện hệ thống Medicaid của tiểu bang
chúng ta theo những cách nhằm cải thiện sức khỏe và cuộc sống của người dân ở Oregon.
Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến về các phương pháp tiếp cận chính sách được nêu ở trên
và trong các bản phác thảo ý tưởng. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để cung cấp thông tin
đầu vào bất kỳ lúc nào qua email 1115WaiverRenewal@dhsoha.state.or.us hoặc bằng cách
tham dự một cuộc họp công khai để đóng góp ý kiến. Lịch các cuộc họp công khai có sẵn trên
trang web của chúng tôi Oregon.gov/1115WaiverRenewal.
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 theo địa
chỉ community.outreach@dhsoha.state.or.us hoặc gọi điện thoại đến số 1-833-647-3678.
Chúng tôi nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể quay số 711.
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