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Miễn trừ Thể hiện Medicaid 2022-2027 của Oregon và 
Tương lai của OHP  

 
Miễn trừ Medicaid là gì? 
 
Medicaid là một chương trình của tiểu bang và liên bang. Một tiểu bang phải nộp đơn xin miễn 
trừ Medicaid khi muốn thực hiện các thay đổi so với các hướng dẫn thông thường của liên 
bang. Oregon Health Plan (OHP), chương trình Medicaid của Oregon, cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho những người có thu nhập thấp. Một tiểu bang có thể yêu cầu miễn trừ các 
quy định nhất định để có sự linh hoạt hơn đối với những điều sau đây và hơn thế nữa:  

• Ai đủ điều kiện nhận Medicaid  
• Họ được nhận những quyền lợi gì  
• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho các thành viên Medicaid như thế 
nào  

 
Mục đích của việc gia hạn miễn trừ (được gọi là Thể hiện 1115) là chuyển đổi chương trình 
Medicaid của tiểu bang chúng tôi để phục vụ các thành viên của chúng tôi tốt hơn. Vào ngày 
28 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid đã đưa ra quyết định cuối 
cùng của Oregon về những thay đổi được cho phép đối với Chương trình Y tế Oregon. Hầu 
hết các thay đổi sẽ bắt đầu vào năm 2024, một số sẽ bắt đầu vào năm 2023.  
 
Các mục tiêu của Sự miễn trừ 2022 - 2027  
 
Giải quyết công bằng về sức khỏe là trọng tâm chính trong việc miễn trừ của Oregon. Nó sẽ 
tìm cách xây dựng dựa trên lịch sử đổi mới của Oregon trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và 
đạt được tiến bộ đối với các mục tiêu chính của chúng tôi:  

• Tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe bình đẳng hơn, đáp ứng về mặt văn hóa và 
ngôn ngữ  

• Đảm bảo mọi người có thể duy trì bảo hiểm sức khỏe của họ  
• Cải thiện kết quả sức khỏe bằng cách giải quyết các nhu cầu xã hội có ảnh hưởng đến 

sức khỏe  
• Đảm bảo chi tiêu thông minh, linh hoạt cho công bằng sức khỏe  

 
Điều gì sẽ thay đổi trong Chính sách miễn trừ 2022 - 2027  
 
Ghi danh  
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 em sẽ có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho đến khi trẻ lên sáu tuổi và có thể tiếp 
tục gặp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tương tự lâu hơn, điều này dẫn đến kết 
quả sức khỏe tốt hơn. 
 
Ghi danh OHP liên tục hai năm cho những người từ sáu tuổi trở lên ngay cả khi tình trạng hội 
đủ điều kiện của họ 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. OHP “không liên tục” này dẫn đến kết quả 
sức khỏe kém hơn. 
 
 

https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demonstrations/index.html
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Điều này có ý nghĩa gì đối với các 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.  
 
Nhu cầu xã hội  
Các dịch vụ sẽ được cung cấp cho các cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn trong việc 
kiếm sống. Khi mọi người trải qua những chuyển đổi lớn trong cuộc sống, như mất nhà ở hoặc 
bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, họ thường mất khả năng tiếp cận với các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ, dẫn đến kết quả sức khỏe tồi tệ hơn.  
 
Để giúp các thành viên duy trì bảo hiểm của họ, giữ liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của họ và giữ gìn sức khỏe, Oregon muốn cung cấp hỗ trợ xã hội cho các 
thành viên khi họ trải nghiệm các loại sự kiện này trong một gói dịch vụ được gọi là nhu cầu xã 
hội liên quan đến sức khỏe.  
 
Tùy thuộc vào bản chất của quá trình chuyển đổi, các phần của gói nhu cầu xã hội liên quan 
đến sức khỏe có thể bao gồm các dịch vụ liên quan đến:  
 
Nhà ở  
Hỗ trợ nhà ở có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phần sau:  

• Hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc nhà ở tạm thời (ví dụ: thanh toán tiền thuê nhà, tiền đặt cọc, 
hỗ trợ tiện ích) trong tối đa 6 tháng  

• Sửa đổi nhà (ví dụ: đường dốc, tay vịn, xử lý môi trường)  
• Các dịch vụ hỗ trợ trước khi thuê nhà và thuê nhà (ví dụ: xin nhà ở, hỗ trợ di chuyển, 

ngăn chặn việc trục xuất)  
• Điều hướng tập trung vào nhà ở và/hoặc người quản lý hồ sơ  

 
Hỗ trợ lương thực  
Hỗ trợ dinh dưỡng có thể bao gồm một hoặc nhiều thành phần sau:  

• Liên kết đến các nguồn thực phẩm dựa vào cộng đồng (ví dụ: hỗ trợ nộp đơn đăng ký 
cho SNAP và WIC) 

• Giáo dục về dinh dưỡng và nấu ăn  
• Đơn thuốc trái cây và rau (cho đến 6 tháng, còn được gọi là VeggieRX) và hộp/bữa ăn 

lành mạnh  
• Cung cấp bữa ăn được điều chỉnh về mặt y tế  

 
Bảo vệ khỏi các sự cố về khí hậu  
Hỗ trợ có thể bao gồm một hoặc nhiều loại hình sau:  

• Thanh toán cho các thiết bị duy trì nhiệt độ tốt cho sức khỏe và không khí sạch, bao 
gồm máy điều hòa không khí, máy sưởi, bộ lọc không khí và máy phát điện để vận 
hành các thiết bị khi mất điện  

 
Ai có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ nhu cầu xã hội liên quan đến sức khỏe  
Các nhóm có thể đủ điều kiện cho các dịch vụ này theo sự miễn trừ như sau:  

• Thanh niên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt từ 19 - 26 tuổi  
• Thanh niên tham gia vào phúc lợi trẻ em, bao gồm rời khỏi nơi chăm sóc nuôi dưỡng ở 

tuổi 18  
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• Những người đang trải qua tình trạng vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư  
• Người lớn tuổi có cả bảo hiểm y tế Medicaid và Medicare  
• Những người được thả khỏi nơi giam giữ  
• Những người có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu  

 
Điều này có ý nghĩa gì đối với các hội viên OHP?  
Các thành viên OHP đang phải đối mặt với những thách thức cuộc sống nhất định sẽ có các 
dịch vụ về nhà ở và dinh dưỡng để họ luôn khỏe mạnh vào những thời điểm trong cuộc sống 
khi họ gặp phải nhu cầu lớn hơn.  
 


