Khuyến khích chi tiêu thông minh, linh hoạt
Xây dựng hệ thống chi trả cho vấn đề y tế và đầu tư vào bình đẳng y tế
Chương trình Y tế Oregon (OHP) là chương trình miễn phí
cho các hội viên và do chính quyền tiểu bang và liên bang
chi trả. Mỗi năm, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
ngày càng trở nên tốn kém hơn. Mức độ tăng chi phí mỗi
năm được gọi là “tỷ lệ tăng”.
Oregon đã làm chậm lại tỷ lệ tăng này bằng cách chi trả
cho các tổ chức chăm sóc phối hợp (CCO) thông qua
“ngân sách tổng thể” thay vì chi trả cho từng dịch vụ họ
cung cấp cho các hội viên. Cách này cho phép CCO chi
tiêu ngân sách linh hoạt hơn. Ví dụ: họ có thể chi trả cho
công tác phòng ngừa bệnh thay vì chỉ chi trả cho công tác
điều trị bệnh.

Các định nghĩa chính
Ngân sách tổng thể: Công cụ
được sử dụng để tạo điều kiện
cho các tổ chức chăm sóc phối
hợp có thể linh hoạt trong việc
quyết định mục đích chi tiêu phù
hợp nhất nhằm đảm bảo sức khỏe
cho mọi người và đáp ứng các chỉ
số (mục tiêu) đặt ra trong quan hệ
hợp tác với ủy ban số liệu công
cộng và tiểu bang.
Ngân sách tổng thể dựa trên giá
trị: Những ngân sách tổng thể này
khuyến khích CCO kết nối với các
hội viên OHP trong các dịch vụ
liên quan đến sức khỏe, như nhà
ở và thực phẩm.

Vì phương pháp này hoạt động hiệu quả nên Oregon sẵn
sàng chuyển sang bước tiếp theo: chi trả cho CCO thông
qua “ngân sách tổng thể dựa trên giá trị”. Điều này có
nghĩa là CCO sẽ điều phối việc chăm sóc cho hội viên giữa
các dịch vụ về sức khỏe thể chất, hành vi và răng miệng, đồng thời giúp các hội viên đáp
ứng các nhu cầu cơ bản khác ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe, như nhà ở và thực
phẩm.

Các chiến lược để tạo ngân sách linh hoạt dựa trên giá trị cho CCO để
hỗ trợ bình đẳng y tế
Dưới đây là một số chiến lược mà Cơ quan Y tế Oregon có kế hoạch yêu cầu chính phủ
liên bang cho phép
thực hiện:
1. Khuyến khích CCO đầu tư nhiều hơn vào dịch vụ chăm sóc liên quan đến sức
khỏe giúp cải thiện kết quả sức khỏe và cuộc sống của hội viên.Cụ thể,
Oregon muốn yêu cầu các CCO chi tiêu ít nhất 3% ngân sách tổng thể dựa trên giá
trị của họ để đầu tư cho bình đẳng y tế, một phần trong đó sẽ được chuyển thẳng
đến các nhóm dựa vào cộng đồng, được gọi là nhóm cộng tác đầu tư cộng đồng
(CIC). Xem bản tóm tắt Đầu tư vào công bằng một cách tập trung để tìm hiểu thêm
về CIC.
2. Cấp cho CCO ngân sách tổng thể đơn giản và ổn định hơn. Khi các CCO biết
ngân sách sẽ được cấp, họ sẽ thực hiện các khoản đầu tư dài hạn cho bình đẳng y
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tế, phòng ngừa bệnh tật và cải thiện cộng đồng một cách dễ dàng và ít rủi ro hơn.
Những khoản đầu tư này sẽ giúp các hội viên khỏe mạnh hơn và giảm chi phí chăm
sóc sức khỏe theo thời gian.
3. Kiểm soát hiệu quả hơn chi phí thuốc kê đơn. Oregon sẽ xây dựng quy trình
cung cấp cho hội viên thuốc có hiệu quả được chứng minh lâm sàng, đồng thời
kiểm soát chi phí thuốc kê đơn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các hội viên OHP?
Khi các CCO tiết kiệm tiền thông qua phòng ngừa bệnh thì Oregon có thể sử dụng những
khoản tiết kiệm này để “đầu tư vào công bằng một cách tập trung”. Những khoản đầu tư
này sẽ góp phần cung cấp các dịch vụ liên quan đến sức khỏe (như hỗ trợ sức khỏe tâm
thần, hỗ trợ các nguồn lực về nhà ở, việc làm và nhiều hỗ trợ khác), điều đó sẽ giúp
Oregon đạt được mục tiêu loại bỏ bất bình đẳng y tế trước năm 2030. Điều này có nghĩa
là các hội viên OHP sẽ tiếp tục nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và
tiếp cận các dịch vụ liên quan đến sức khỏe,
Sơ đồ giải thích:

Ngân sách chung linh hoạt, dựa trên
giá trị

Dẫn đến
Chi tiêu để có kết quả sức khỏe tốt hơn
và

Tiết kiệm tổng thể
Được phân bổ lại cho

Đầu tư vào công bằng một cách
tập trung

Dẫn đến

Sửa chữa nguyên nhân gốc rễ của sự bất
bình đẳng về sức khỏe.

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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