Đầu tư vào công bằng một cách tập trung
Giải quyết bất bình đẳng y tế ở cấp độ cộng đồng
Có rất nhiều yếu tố bên ngoài hệ thống y tế ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, từ
gen và thói quen tập thể dục đến nhà ở và quyền tiếp cận thực phẩm tươi. Đáng tiếc, chủ
nghĩa phân biệt chủng tộc trong lịch sử và hiện tại trong các hệ thống của chúng ta đồng
nghĩa với việc nhiều người không có quyền tiếp cận bình đẳng với các tài nguyên quan
trọng có thể giúp họ giữ sức khỏe, như không gian xanh, cơ hội việc làm và phương tiện
giao thông. Điều đó có thể dẫn đến những khác biệt về kết quả sức khỏe giữa mọi người
và các nhóm dân cư, được gọi là bất bình đẳng y tế.
Năm 2020, Thống đốc Brown đã công bố mục tiêu của Oregon là loại bỏ bất bình đẳng y
tế trước năm 2030. Để góp phần đạt được mục tiêu này, Cơ quan lập pháp Oregon đã
thông qua Dự luật Hạ viện 3353, theo đó yêu cầu các tổ chức chăm sóc phối hợp (CCO):
 chi nhiều tiền hơn cho các chương trình và dịch vụ cải thiện bình đẳng y tế, và
 chịu nhiều trách nhiệm giải trình hơn đối với những người được họ phục vụ.
Trong khi đó, Oregon đã để dành được những khoản tiết kiệm đáng kể so với các tiểu
bang khác thông qua mô hình CCO của chúng tôi. Thay vì dành riêng những khoản tiết
kiệm này cho ngân sách liên bang và tiểu bang, đề xuất này sẽ đảm bảo đầu tư cho cộng
đồng theo những cách thúc đẩy bình đẳng y tế.

Các chiến lược đề xuất để đầu tư các khoản tiết kiệm trong cộng đồng
Nhóm cộng tác đầu tư cộng đồng
Để giúp giải quyết những vấn đề bất bình đẳng y tế, Oregon cần “Và còn ai phù hợp để
trao quyền hạn và tài nguyên cho các cộng đồng. Một cách để
cho biết những gì cần
thực hiện việc này là tài trợ cho các Đơn vị Cộng tác Đầu tư
thiết trong cộng đồng
Cộng đồng (CIC). CIC sẽ quyết định những vấn đề nào cần ưu
hơn chính cộng
tiên giải quyết và chi tiêu khoản trợ cấp như thế nào để giảm bớt đồng?”
-Đóng góp của cộng đồng vào Kế
bất bình đẳng y tế. Ví dụ: một số cộng đồng có thể chọn tập
hoạch Chiến lược OHA
trung vào biến đổi khí hậu, đảm bảo các hội viên của OHP có
quyền tiếp cận nhà ở kiểm soát được nhiệt độ trong điều kiện
trời nóng khắc nghiệt, trong khi những cộng đồng khác có thể tài trợ cho nguồn lực sơ tán
khi có cháy rừng. Các cộng đồng khác có thể tập trung cải thiện các hoạt động hỗ trợ sức
khỏe tâm thần hoặc cung cấp dịch vụ trông trẻ giá cả phải chăng.
Tập trung vào công bằng
Oregon đang nỗ lực loại bỏ bất bình đẳng y tế trước năm 2030. Để góp phần đạt được
mục tiêu này, các CIC sẽ tập trung vào người dân và các cộng đồng chịu tổn thương
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nhiều nhất do những bất công và bất bình đẳng y tế trong lịch sử và hiện tại, bao gồm
nhưng không giới hạn ở:










Chín bộ lạc và cộng đồng Bộ lạc được liên bang công nhận của Oregon;
Các cộng đồng người Latinh
Các cộng đồng người Mỹ da đen/gốc Phi
Các cộng đồng người châu Á
Các nhóm dân cư đảo Thái Bình Dương và người thổ dân Mỹ/bản địa Alaska,
các cộng đồng da màu khác;
người khuyết tật;
người có trình độ tiếng Anh hạn chế; và
người nhập cư và cộng đồng người tị nạn

Oregon sẽ chi trả cho các khoản đầu tư vào Đơn vị Cộng tác Đầu tư Cộng đồng
Đơn vị Cộng tác Đầu tư Cộng đồng sẽ có hai nguồn thu nhập chính:
1. Các khoản đầu tư của tiểu bang-liên bang: Khoản tiền này sẽ được phân bổ trực
tiếp từ tiểu bang để giúp chi trả cho các dự án CIC.
2. Ngân sách CCO: Nếu chính quyền liên bang cho phép, các CCO sẽ được yêu cầu
chi tiêu một tỷ lệ phần trăm nhất định trong ngân sách của họ để hỗ trợ các CIC

Đầu tư
của tiểu
bang-liên
bang

Quỹ xây dựng năng
lực

Đầu tư
vào bình
đẳng y tế

Các khoản trợ cấp Đầu tư
cho bình đẳng y tế
Đơn vị cộng
tác
đầu tư do
cộng đồng
làm chủ

Tỷ lệ trong ngân sách
của CCO dành để cải
thiện bình đẳng y tế
Tỷ lệ trong
ngân sách
tổng thể của
CCO

Khi được thành lập, các CIC cũng sẽ đủ tiêu chuẩn nhận tài trợ cho các chi phí hành
chính và hoạt động đang được thực hiện, hỗ trợ kỹ thuật một cách tập trung và các khoản
trợ cấp là “đầu tư cho bình đẳng y tế” để cải thiện hơn nữa bình đẳng y tế trong các cộng
đồng của họ
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Điều này có ý nghĩa gì đối với các hội viên OHP?
Các hội viên OHP và người dân khác trong cộng đồng từ các nhóm chịu tổn thương nhiều
nhất do bất công và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong lịch sử và hiện tại sẽ được cải
thiện sức khỏe nhờ các khoản đầu tư cho bình đẳng y tế do cộng đồng làm chủ. Các hội
viên OHP sẽ thấy cộng đồng tham gia ra quyết định về đầu tư của các nguồn lực, với mục
đích là trao quyền cho cộng đồng, cải thiện sức khỏe và cuối cùng là loại bỏ bất bình đẳng
y tế. Đồng thời, các hội viên OHP hoặc tổ chức dựa vào cộng đồng đại diện cho họ sẽ
tham gia thiết kế quy trình thành lập các Đơn vị Cộng tác Đầu tư Cộng đồng trong tiểu
bang.

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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