Đảm bảo quyền tiếp cận bảo hiểm y
tế cho tất cả mọi người ở Oregon
Sáu phần trăm người dân ở Oregon không có bảo hiểm y tế
Khoảng sáu phần trăm người dân ở Oregon không có bảo hiểm y tế. Trong số sáu phần
trăm này, nhiều hội viên Chương trình Y tế Oregon (OHP) bị mất bảo hiểm y tế do thay
đổi tạm thời tình trạng đủ điều kiện, như có thu nhập cao hơn trong một tháng. Khi mất
bảo hiểm, cho dù trong thời gian ngắn, mọi người sẽ bị lỡ các cuộc hẹn chăm sóc sức
khỏe và mất liên lạc với nhà cung cấp của họ, có nghĩa là họ không nhận được dịch vụ
chăm sóc mà họ cần. Sự chậm trễ chăm sóc này có thể khiến mọi người bị bệnh nặng
hơn, cần nhiều chăm sóc tổng thể hơn và cuối cùng chi phí cao hơn.
Trong miễn trừ mới, Oregon dự định giúp những người đủ điều kiện nhận bảo hiểm
OHP dễ dàng hơn và các hội viên OHP duy trì bảo hiểm dễ dàng hơn.

Số liệu về tình trạng không có bảo hiểm
Hầu hết những người không có bảo hiểm tại Oregon đều đủ điều kiện hưởng
Medicaid hoặc bảo hiểm y tế trên Marketplace.
Khoảng 60% trẻ em không có bảo hiểm y tế tại Oregon đủ điều
kiện tham gia OHP.
Khoảng 25% người trưởng thành không có bảo hiểm y tế tại
Oregon đủ điều kiện tham gia OHP.
Gần 50% người không có bảo hiểm tại Oregon có thể được
giúp chi trả bảo hiểm y tế thông qua Thị trường bảo hiểm y tế
Marketplace của Oregon.
Hơn 30% người không có bảo hiểm cho biết họ mất OHP và
dữ liệu từ Khảo sát bảo hiểm y tế Oregon cho biết nhiều người
trong số này vẫn đủ điều kiện tham gia OHP.
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Khả năng người dân trong các cộng đồng da màu và Bộ lạc không có bảo hiểm
cao gần gấp đôi.
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh

Hispanic or Latinx

12%

Người Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska

American Indian or Alaska Native

11%

Người Mỹ da đen hoặc người
Mỹ gốc
Phior African American
Black

8%

Mức trung bình trên
toàn tiểu
bang
Statewide
average

6%

Người da trắng

White

Hai hoặcTwo
nhiều
tộc
or chủng
more races

5%
4%

Các chiến lược tiềm năng để thu hút nhiều người hơn ở Oregon
Dưới đây là ba chiến lược mà Cơ quan Y tế Oregon có kế hoạch yêu cầu chính phủ liên
bang cho phép thực hiện:
1. Ghi danh tham gia OHP liên tục cho trẻ nhỏ, từ khi sinh cho đến khi tròn sáu
tuổi. Điều này có nghĩa là trẻ nhỏ có thể duy trì bảo hiểm cho đến khi tròn sáu tuổi
và có thể tiếp tục thăm khám với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó
trong thời gian dài hơn, từ đó có được kết quả sức khỏe tốt hơn. Đối với cha mẹ
và người chăm sóc trẻ nhỏ trong OHP, điều này có nghĩa là sẽ có giảm bớt giấy
tờ và bớt lo lắng về việc liệu một thay đổi nhỏ trong thu nhập có đồng nghĩa với
việc trẻ bị mất bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hay không.
2. Ghi danh tham gia OHP liên tục trong hai năm cho người từ sáu tuổi trở lên,
ngay cả khi thu nhập thay đổi. Nhiều người mất bảo hiểm y tế OHP chỉ không
đủ điều kiện trong thời gian ngắn và sau đó lại tham gia OHP. Tình trạng có và
mất OHP này ảnh hưởng xấu đến kết quả chăm sóc sức khỏe và tốn tiền thuế
cho công việc hành chính. Khi cho phép ghi danh liên tục trong hai năm mà không
cần thực hiện công việc giấy tờ nếu thu nhập thay đổi, mọi người sẽ có kết quả
sức khỏe tốt hơn.
3. Một cách nhanh chóng, đơn giản để ghi danh tham gia OHP dành cho
những người đăng ký nhận các phúc lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh
dưỡng Bổ sung (SNAP). Nhiều người đủ điều kiện tham gia SNAP cũng đủ điều
kiện hưởng bảo hiểm y tế OHP. Theo phân tích hội viên SNAP năm 2021, 17%
người trưởng thành và 6% trẻ em nhận phúc lợi SNAP đủ điều kiện nhưng không
nhận bảo hiểm y tế OHP. Oregon muốn những người này biết rằng họ cũng có
thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí và giúp họ ghi danh.
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Điều này có ý nghĩa gì đối với các hội viên OHP?
Đối với những người đủ điều kiện nhưng không ghi danh tham gia OHP: Trong
miễn trừ mới, những người đủ điều kiện sẽ ghi danh tham gia OHP dễ dàng hơn.
Oregon sẽ tiếp cận cộng đồng nhiều hơn bằng các ngôn ngữ khác nhau, thông qua các
đối tác và tổ chức dựa vào cộng đồng đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là những người
đủ điều kiện sẽ được nói chuyện với người mà họ tin tưởng bằng ngôn ngữ tùy chọn
của họ. Khi mọi người ở Oregon đăng ký nhận các phúc lợi khác (như hỗ trợ thực
phẩm), họ cũng sẽ nhận được thông tin về cách ghi danh tham gia OHP.
Đối với hội viên OHP: Hội viên OHP sẽ duy trì bảo hiểm trong thời gian dài hơn. Tại
thời điểm này, các hội viên cần ghi danh lại mỗi năm và sẽ mất bảo hiểm nếu có thay
đổi trong tư cách đủ điều kiện của họ (như thay đổi về thu nhập). Trong miễn trừ mới,
các hội viên sẽ không phải ghi danh lại thường xuyên và sẽ không mất OHP vì những
thay đổi tạm thời về tư cách đủ điều kiện.

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
nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể quay số 711.
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