Những thay đổi đối với Bản phác thảo ý
tưởng về gia hạn miễn trừ 1115(a) của
Oregon
Tài liệu này trình bày những thay đổi đối với Bản phác thảo ý tưởng về gia hạn miễn trừ 1115(a) của
Oregon giữa các bản dự thảo đầu tiên (được công bố trong tháng 6 năm 2021) và các bản dự thảo chính
thức (tháng 10 năm 2021). Thay đổi được trình bày trong những hạng mục sau:





Các chiến lược MỚI trong bản dự thảo tháng 10
Các chiến lược SỬA ĐỔI trong bản dự thảo tháng 10 so với bản dự thảo tháng 6
Các chiến lược có trong bản dự thảo tháng 6 nhưng đã bị BỎ QUA trong bản dự thảo tháng 10
Các chiến lược được giữ nguyên từ bản dự thảo tháng 6 sang bản dự thảo tháng 10 nhưng thay
đổi vị trí giữa các bản phác thảo ý tưởng

Trong mỗi mục, các bảng sẽ được sắp xếp chi tiết hơn theo từng bản phác thảo ý tưởng. Xin lưu ý rằng
tiêu đề các bản phác thảo ý tưởng cũng đã thay đổi so với bản dự thảo đầu tiên được đưa ra trong tháng
6:
Tiêu đề ý tưởng mới hoặc sửa đổi (tháng 10 năm
2021)
 Tối đa hóa tỷ lệ người được bảo hiểm thông qua
Chương trình Y tế Oregon
 Cải thiện kết quả sức khỏe bằng cách hợp lý hóa
chuyển đổi cuộc sống và bảo hiểm
 Ngân sách tổng thể dựa trên giá trị

Tiêu đề ý tưởng ban đầu (tháng 6 năm
2021)
 Bảo hiểm và đối tượng điều kiện
 Hệ thống y tế lấy công bằng làm trung
tâm
 Tương lai ngân sách tổng thể của tổ
chức chăm sóc phối hợp (CCO)
không áp dụng (đây là bản phác thảo ý
tưởng mới)
 Tái đầu tư tiết kiệm trong cộng đồng

 Khuyến khích chăm sóc công bằng
 Đầu tư vào công bằng một cách tập trung

Các chiến lược miễn trừ MỚI (tháng 10 năm 2021)
Các chiến lược được trình bày dưới đây là chiến lược mới trong các bản phác thảo ý tưởng về miễn trừ
trong tháng 10 năm 2021. Những chiến lược này không có trong bản dự thảo đầu tiên được đưa ra trong
tháng 6 năm 2021.

Tối đa hóa tỷ lệ người được bảo hiểm thông qua Chương trình Y tế Oregon
Chiến lược miễn trừ mới (tháng 10 năm 2021)

Lý do bổ sung?

Tạo lộ trình ghi danh nhanh để tham gia Chương
trình Y tế Oregon (OHP) cho các cá nhân đăng ký

Phù hợp với mục tiêu tối đa hóa tỷ lệ người
được bảo hiểm của Oregon, dỡ bỏ các rào cản
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nhận phúc lợi từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng
Bổ sung (SNAP).

và giảm bớt gánh nặng hành chính cho những
người mong muốn có được bảo hiểm y tế.

Cải thiện kết quả sức khỏe bằng cách hợp lý hóa chuyển đổi cuộc sống và bảo
hiểm
Chiến lược miễn trừ mới (tháng 10 năm 2021)

Lý do bổ sung?

Thẩm quyền chi tiêu để giải ngân khoản đối ứng
Việc phát triển hơn nữa chiến lược này đã hoàn
của liên bang cho các quỹ Medicaid dành để giải
thiện đề xuất lên chính quyền liên bang và cho
quyết Yếu tố xã hội của sức khỏe (SDOH) cho các phép trình bày thêm chi tiết.
hội viên của OHP đang trong giai đoạn chuyển đổi
hoặc gián đoạn cuộc sống.

Ngân sách Tổng thể Dựa trên Giá trị
Chiến lược miễn trừ mới (tháng 10 năm 2021)

Lý do bổ sung?

Nâng cao tính ổn định chi phí thông qua quản lý
sát sao hơn chi phí nhà thuốc bằng cách cho phép
tiếp cận danh mục thuốc khép kín theo kiểu
thương mại, có thể loại trừ các loại thuốc có bằng
chứng hạn chế hoặc không đầy đủ về hiệu lực lâm
sàng.

Giải quyết các mối quan ngại về tăng chi phí nhà
thuốc trên cơ sở nghiên cứu và phát triển tiếp,
đồng thời bảo vệ quyền tiếp cận các dược phẩm
cần thiết của hội viên OHP.

Khuyến khích chăm sóc công bằng
Chiến lược miễn trừ mới (tháng 10 năm 2021)
Cơ cấu lại Chương trình Khuyến khích Chất
lượng thành hai thành phần bổ sung để đảm bảo
hoạt động tầm vĩ mô tập trung vào công bằng
Phân chia lại quyền hạn ra quyết định giữa các
cộng đồng.
Xem xét lại cơ cấu khuyến khích để có được sự
công bằng tốt hơn.

Lý do bổ sung?

Đây là bản phác thảo ý tưởng mới trong tháng 10
năm 2021, mở rộng chiến lược “Cải tiến chương
trình đo lường của Oregon để công bằng là
nguyên tắc tổ chức chính” được đề cập trong bản
Ngân sách tổng thể dựa trên giá trị tháng 6

Đầu tư vào công bằng một cách tập trung
Chiến lược miễn trừ mới (tháng 10 năm 2021)

Lý do bổ sung?

Không áp dụng - không có thay đổi
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Các chiến lược miễn trừ SỬA ĐỔI
Bảng dưới đây mô tả các chiến lược miễn trừ đã thay đổi kể từ bản phác thảo ý tưởng dự thảo đầu tiên
được đưa ra vào tháng 6 năm 2021.

Tối đa hóa tỷ lệ người được bảo hiểm thông qua Chương trình Y tế Oregon
Chiến lược sửa đổi
Tháng 10 năm 2021

Chiến lược cũ
Tháng 6 năm 2021

Cho trẻ em được liên tục tham
gia Chương trình Bảo hiểm Y tế
Oregon (OHP) cho đến khi tròn
6 tuổi (0-5 tuổi)

Phê duyệt hội đủ điều kiện 5
năm liên tục cho trẻ em.

Lý do thay đổi
Thu hẹp độ tuổi để bao gồm trẻ
em ở giai đoạn phát triển quan
trọng và để phù hợp với các
sáng kiến khác về chăm sóc sức
khỏe trẻ em, bao gồm Raise Up
Oregon và đo lường Các khía
cạnh sức khỏe đối với việc sẵn
sàng học mẫu giáo.

Cải thiện kết quả sức khỏe bằng cách hợp lý hóa chuyển đổi cuộc sống và bảo
hiểm
Chiến lược sửa đổi
Tháng 10 năm 2021

Chiến lược cũ
Tháng 6 năm 2021

Mở rộng và tài trợ, với quyền
chi tiêu, cơ sở hạ tầng cần thiết
để hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ
sử dụng các nhà cung cấp bên
ngoài mô hình y tế.

Cho phép các những người
đồng đẳng đã phục hồi được
trả tiền để cung cấp các dịch vụ
ngoài kế hoạch điều trị truyền
thống (tức là trước và sau điều
trị) hoặc sử dụng thay thế cho
các dịch vụ để một lần nữa cho
phép các dịch vụ bên ngoài mô
hình y tế điển hình đáp ứng nhu
cầu xã hội của cá nhân, như
được mô tả trong chiến lược
chống khủng hoảng và mô tả
thêm sau đó về hỗ trợ nhà ở.

Lý do thay đổi
Chiến lược này đã được soạn
lại để phù hợp với mức độ chi
tiết thích hợp cho độc giả CMS.
Yêu cầu những người đồng
đẳng được trả tiền cho việc
cung cấp dịch vụ bên ngoài kế
hoạch điều trị truyền thống vẫn
như cũ.

Ngân sách Tổng thể Dựa trên Giá trị
Chiến lược sửa đổi
Tháng 10 năm 2021

Chiến lược cũ
Tháng 6 năm 2021
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Các chiến lược giảm thiểu số 12
1. Phát triển các biện pháp
bảo vệ theo chương trình
vững chắc để bảo vệ hội
viên
2. Phát triển giám sát tài chính
hàng năm một cách mạnh
mẽ

Tăng cường trách nhiệm giải
trình của CCO trong việc cung
cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ
mà các hội viên cần

Phát triển hơn nữa được phép
để tăng thêm chi tiết. Những
chiến lược này giải quyết các
mối lo ngại về trách nhiệm giải
trình của CCO.

Khuyến khích chăm sóc công bằng
Lưu ý: Đây là phác thảo ý tưởng mới vào tháng 10 năm 2021; tất cả các chiến lược đều là mới

Đầu tư vào công bằng một cách tập trung
Chiến lược sửa đổi
Tháng 10 năm 2021

Chiến lược cũ
Tháng 6 năm 2021

Một khoản đầu tư mới của liên
bang tập trung vào việc cải thiện
bình đẳng y tế, bao gồm các
khoản đầu tư để (a) xây dựng
năng lực địa phương cho các
can thiệp về bình đẳng y tế do
cộng đồng lãnh đạo; (b) tài
nguyên cơ sở hạ tầng toàn tiểu
bang để hỗ trợ các khoản đầu
tư về bình đẳng y tế do cộng
đồng lãnh đạo; (c) cấp các
nguồn lực cho đơn vị hợp tác
do cộng đồng lãnh đạo để đầu
tư vào bình đẳng y tế.

Thiết lập một phương pháp cho
các khoản tiết kiệm dự kiến cho
các Chương trình Medicaid và
Medicare Advantage ở Oregon
và giữ lại những khoản tiết kiệm
ở tiểu bang.

Tiểu bang đang mở rộng yêu
cầu để linh hoạt hơn trong chiến
lược này.

Tái đầu tư các khoản tiết kiệm
bằng cách thí điểm “các khu vực
bình đẳng về y tế” mới

Các cuộc đối thoại với các đối
tác trong cộng đồng đã dẫn đến
việc phát triển chính sách và
chiến lược hơn nữa và những
thay đổi trong cách công việc
này được mô tả.
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Các chiến lược miễn trừ ĐÃ BỎ QUA
Bảng dưới đây mô tả các chiến lược miễn trừ đã có trong dự thảo được đưa ra vào tháng 6 năm 2021 và
Oregon không còn theo đuổi nữa.

Tối đa hóa tỷ lệ người được bảo hiểm thông qua Chương trình Y tế Oregon
Chiến lược (Tháng 6 năm 2021)

Lý do loại bỏ

Áp dụng các chính sách để giữ cho các gia
đình được bảo hiểm cùng nhau khi thu nhập
thay đổi
Tìm kiếm sự linh hoạt hơn nhằm tận dụng
nguồn tài trợ theo Đạo Luật Chăm Sóc Với Giá
Cả Phải Chăng của liên bang để những người
đủ điều kiện được tham gia

Chiến lược này không yêu cầu miễn trừ. Các đề xuất
chính sách mới bao gồm các hội viên OHP từ 6 tuổi
trở lên trong 2 năm giải quyết mối lo ngại này.
Oregon đang theo đuổi một loạt các chiến lược khác
liên quan đến thu tuyển.

Chuyển đổi…
Chiến lược (Tháng 6 năm 2021)

Lý do loại bỏ

Dành một phần năng lực dịch vụ cho trẻ em
trong chương trình Phúc Lợi Trẻ Em

OHA đang theo đuổi nghiên cứu sâu hơn về chủ đề
này trước khi quyết định có tiếp tục với chiến lược
này hay không.
Mở rộng tiêu chí hội đủ điều kiện OHP cho mọi Cần phát triển thêm đáng kể để tiến lên như một
trẻ em tại thời điểm chẩn đoán các nhu cầu về chiến lược khả thi cho tiểu bang vào thời điểm này.
sức khỏe hành vi

Ngân sách Tổng thể Dựa trên Giá trị
Chiến lược (Tháng 6 năm 2021)

Lý do loại bỏ

Không áp dụng - không có thay đổi

Khuyến khích Chăm sóc Công bằng
Chiến lược (Tháng 6 năm 2021)

Lý do loại bỏ

Lưu ý: Đây là phác thảo ý tưởng mới vào tháng 10 năm 2021; tất cả các chiến lược đều là mới

Đầu tư vào công bằng một cách tập trung
Chiến lược (Tháng 6 năm 2021)

Lý do loại bỏ

Không áp dụng - không có thay đổi
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Các chiến lược đã được ĐỔI CHỖ (nhưng không thay đổi)
Bảng dưới đây mô tả các chiến lược đã thay đổi vị trí giữa các bản phác thảo ý tưởng. Mục đích của chiến lược không thay đổi nhưng một số
chiến lược đã được diễn đạt lại cho rõ ràng.
Chiến lược cũ
Giữ chương trình CCO cho
mục tiêu tăng trưởng chi phí
bền vững
Chuyển quyền lực cho cộng
đồng để hướng các khoản đầu
tư của cộng đồng: làm việc
trực tiếp với các RHEC của
Oregon về việc triển khai HB
3353
Cải tiến chương trình đo lường
của Oregon để công bằng là
nguyên tắc tổ chức chính
Đảm bảo cách tiếp cận của
Oregon đối với các quyền lợi
dựa trên bằng chứng sẽ giúp
tăng cường khả năng tiếp cận
dịch vụ chăm sóc đổi mới và có
giá trị cao
Các chiến lược dành riêng cho
bộ lạc

Vị trí cũ
(Tháng 6 năm 2021)

Vị trí mới
(Tháng 10 năm 2021)

Lý do đổi vị trí



Ngân sách Tổng thể Dựa
trên Giá trị



Đầu tư vào công bằng một
cách tập trung (nền tảng)

Không yêu cầu cơ quan đặc trách
miễn trừ



Ngân sách Tổng thể Dựa
trên Giá trị



Đầu tư vào công bằng một
cách tập trung

Để đảm bảo mọi thông tin về 3353
và sự hợp tác của RHEC là tại
một địa điểm.



Ngân sách Tổng thể Dựa
trên Giá trị



Khuyến khích Chăm sóc
Công bằng

Việc phát triển hơn nữa chiến
lược này đã đưa đến bản dự thảo
ý tưởng mới.

Chuyển đổi

Việc phát triển hơn nữa chiến
lược này đã đưa đến bộ dịch vụ
chuyển tiếp SDOH được đề xuất
của chúng tôi.

Không áp dụng - đang phát
triển

Phát triển có sự hợp tác với chín
bộ lạc được liên bang công nhận
của Oregon thông qua quy trình
tham vấn bộ lạc.





Ngân sách Tổng thể Dựa
trên Giá trị



Chuyển đổi
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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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