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Về quy trình đổi mới Dự Án Cải Cách Medicaid 
Tiểu Bang Washington đang theo đuo  � i một quy trình đổi mới năm năm của Mu  ̣ c 1115 bãi miễn chứng minh Medicaid, go  ̣ i 
la  ̀  Dư  ̣  Án Cải Ca  ́ ch Medicaid (MTP). MTP cho phép tiểu bang cu  ̉ a chu  ́ ng ta ca  ̉ i thie   ̣̂n hệ thống chăm so  ́ c sư  ́ c kho  ̉ e ba  �ng cách 
sử dụng ta  ̀ i trơ  ̣  Medicaid liên bang.  

Tiểu Bang Washington hie   ̣̂n đang ơ  ̉  trong năm cuo  � i đe  �  bãi miễn MTP hiện tại, se  ̃  cha  �m dư  ́ t va  ̀o nga  ̀ y 31 Tháng Mười Hai, 
2022. Ne  �u đươ  ̣ c chấp thuận, quy trình đổi mới MTP se  ̃  bắt đầu vào ngày 01 Tháng Một, 2023 và kết thúc vào ngày 31 
Tháng Mười Hai, 2027. Toa  ̀n bo   ̣̂  công vie   ̣̂ c theo MTP đem la  ̣ i lơ  ̣ i ı  ́ch cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i đăng ký chương trı  ̀nh Apple 
Health. 

Apple Health (Medicaid) là gì? 
Apple Health la  ̀  chương trı  ǹh Medicaid cu  ̉ a Tiểu Bang Washington, cung ca  � p ba  ̉o hie  �m y te  �  cho khoa  ̉ng hai trie   ̣̂u ngươ  ̀ i. 
Medicaid la  ̀  mo   ̣̂ t chương trı  ǹh liên bang do tư  ̀ ng bang quản lý. Chı  ́nh phủ liên bang giu  ́ p chi tra  ̉  cho chương trình, thành 
la   ̣̂ p các quy ta  �c hoa  ̣ t đo   ̣̂ ng cho chương trình va  ̀  đe  �  ra các tiêu chua  �n to  � i thie  �u ve  �  việc hội đủ đie  �u kie   ̣̂n và các phúc lợi. 

Bãi miễn Medicaid là gì? 
Mo   ̣̂ t tiểu bang pha  ̉ i nộp đơn xin bãi miễn Medicaid khi muo  � n thư  ̣ c hie   ̣̂n các thay đo  � i từ các hươ  ́ ng da  � n bình thường. Tiểu 
bang đo  ́  co  ́  the  �  ho  ̉ i chı  ́nh phủ liên bang (thông qua các Trung Tâm Di  ̣ch Vu  ̣  Medicare & Medicaid (CMS)) ve  �  bãi miễn na  ̀ y. 
Mo   ̣̂ t tiểu bang co  ́  the  �  yêu cầu bãi miễn mo   ̣̂ t so  �  quy đi  ̣nh nhất định đe  �  đươ  ̣ c linh hoa  ̣ t hơn ve  �  việc hội đủ đie  �u kie   ̣̂n và các 
phúc lợi Medicaid, ca  ́ch thức cung ca  � p dịch vụ chăm so  ́ c va  ̀  nhiều hơn. CMS thươ  ̀ ng chı  ̉ chấp thuận các bãi miễn va  ̀ i năm 
mo   ̣̂ t la  �n.  

Đe  �  tie  �p tu  ̣ c ca  ̉ i thie   ̣̂n Apple Health, Cơ Quan Chăm So  ́ c Sư  ́ c Kho  ̉ e Tiểu Bang Washington (HCA) va  ̀  các cơ quan va  ̀  đo  � i ta  ́c 
khác đang triển khai mo   ̣̂ t ư  ́ ng du  ̣ ng đe  �  đổi mới bãi miễn MTP hie   ̣̂n tại. Ư  � ng du  ̣ ng na  ̀y la  ̀  mo   ̣̂ t trong so  �  các ca  ́ch thư  ́ c ma  ̀  
tiểu bang đang hoa  ̣ t đo   ̣̂ ng hươ  ́ ng ve  �  vie   ̣̂ c chăm so  ́ c bệnh nhân toa  ̀ n die   ̣̂n cho ta  � t ca  ̉  mọi người.  

 

 

 

 

Tài liệu này chia sẻ công việc sẽ bắt đầu hoặc vẫn tiếp tục theo quy trình đổi mới MTP. Các chương trình thuộc 
một trong ba mục đích: 

1. Mở rộng bảo hiểm và việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc, bảo đảm mọi người có thể có được dịch vụ 
chăm sóc mà họ cần 

o Đăng ký Apple Health liên tục cho trẻ em 
o Tái đăng nhập bảo hiểm và các dịch vụ cho những người vào hoặc ra tù, nhà giam hoặc 

các cơ sở cải huấn khác 
o Bảo hiểm Apple Health mở rộng sau thai kỳ 
o Hỗ trợ cho những người nhận dịch vụ điều trị rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện và 

sức khỏe tâm thần 
2. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc chính cho bệnh nhân toàn diện, dự phòng và chăm sóc tại nhà 

và cộng đồng 
o Các chương trình Chăm Sóc Thay Thế Medicaid (MAC) và Các Hỗ Trợ Phù Hợp cho Người 

Cao Tuổi (TSOA), cộng thêm các hỗ trợ LTSS mới 
o Thẩm định kết hợp Sức Khỏe Hành Vi 

3. Đẩy nhanh đổi mới cung cấp và chi trả chăm sóc tập trung vào nhu cầu xã hội liên quan đến sức khỏe 
o Các chiến lược giải quyết nhu cầu xã hội liên quan đến sức khỏe (tiến triển của Sáng 

Kiến 1) 
o Hỗ Trợ Cộng Đồng Nền Tảng 

https://www.hca.wa.gov/about-hca/medicaid-transformation-project-mtp/mtp-renewal
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Mục tiêu 1: mở rộng bảo hiểm và việc tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc, bảo đảm mọi người có thể có được dịch vụ chăm sóc 
mà họ cần 
Đăng ký Medicaid liên tục cho trẻ em  
Chương trı  ̀nh na  ̀y se  ̃  cho phép ta  � t ca  ̉  tre  ̉  em được đăng ký Medicaid ta  ̣ i Washington co  ́  thu nha   ̣̂ p gia đı  ̀nh dươ  ́ i 215 % Mư  ́ c 
Nghe  ̀o Do Liên Bang Quy Định (FPL) va  � n đươ  ̣ c đăng ký Medicaid cho đến sáu tuổi.  

Các trải nghie   ̣̂m a  �u thơ a  ̉ nh hươ  ̉ ng lơ  ́ n đe  �n sư  ́ c kho  ̉ e va  ̀  sư  ̣  an la  ̣c suo  � t ca  ̉  cuo   ̣̂ c đơ  ̀ i. Sư  ̣  trươ  ̉ ng tha  ̀nh va  ̀  pha  ́ t trie  �n to  � i ưu 
thơ  ̀ i a  � u thơ co  ́  các ta  ́ c đo   ̣̂ ng lâu da  ̀ i lên sư  ́ c kho  ̉ e, tha  ̀nh tı  ́ch học tập va  ̀  tı  ̀nh tra  ̣ng kinh tế xa  ̃  ho   ̣̂ i. Mơ  ̉  ro   ̣̂ ng ba  ̉o hie  �m liên tu  ̣ c 
cho tre  ̉  em dươ  ́ i sa  ́u tuo  � i co  ́  nhiều phúc lơ  ̣ i: 

• Các mục tiêu bảo hie�m của Washington Advancing: cho dù tỷ lệ trẻ em chưa được bảo hie�m ra�t tha�p (ba phần 
trăm), xa�p xı̉ 11 phần trăm trẻ em dưới sáu tuo� i tại Washington gặp phải các gián đoạn bảo hie�m Medicaid 
trong một năm nha� t định. Xa�p xı̉ 60 phần trăm trẻ em gặp các gián đoạn bảo hie�m trên ba tháng. 

• Xúc tie�n việc tie�p cận dịch vụ chăm sóc chính và phòng ngừa (vı́ dụ: thăm khám, chủng ngừa và tầm soát mức 
độ phát trie�n được khuyến nghị) thường bị gián đoạn khi trẻ không tham gia Medicaid liên tục. 

• Giúp to� i đa hóa tác động tı́ch cực về các khoản đa�u tư của tiểu bang vào hệ thống lấy gia đình làm trung tâm 
về dịch vụ phối hợp chăm sóc the�  cha� t, hành vi và xã hội cho trẻ em. 

• Thúc đa�y bình đẳng bằng cách giải quyết vấn đề chênh lệch ve�  địa lý và chủng tộc giữa các trẻ em trải qua các 
gián đoạn bảo hiểm Medicaid. 

• Tie�m năng đạt được các khoản tie�t kiệm cho nhiều chương trı̀nh của tiểu bang phục vụ cho trẻ em, như các 
hệ thống giáo dục đặc biệt và phúc lợi cho trẻ em. 

Đie  �u na  ̀y chı  ̉ co  ́  the  �  đươ  ̣ c thư  ̣ c hie   ̣̂n ba  �ng mo   ̣̂ t bãi miễn Medicaid. Cũng điều chỉnh theo các mu  ̣ c tiêu lớn hơn do CMS đe  �  ra 
va  ̀  Ngân sách cu  ̉ a No   ̣̂ i Ca  ́ c Biden trong năm ta  ̀ i kho  ́ a 2022, đa  ̃  xa  ́ c định la  ̀  “ta  ̣o sư  ̣  de  �  da  ̀ ng hơn cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i đu  ̉  đie  �u 
kie   ̣̂n co  ́  đươ  ̣ c va  ̀  va  � n đươ  ̣ c ba  ̉o hie  �m trong Medicaid” la  ̀  mo   ̣̂ t ưu tiên. 

Mở rộng bảo hiểm cho các dịch vụ hậu sản 
Ta  ̣ i Washington, ga  �n mo   ̣̂ t pha  �n ba tư  ̉  vong liên quan đe  �n sinh sa  ̉n va  ̀  đa so  �  các vu  ̣  tư  ̣  tư  ̉  va  ̀  vô tı  ̀nh du  ̀ ng thuo  � c qua  ́  lie  �u ơ  ̉  
như  ̃ ng ngươ  ̀ i sau khi sinh đa  ̃  xảy ra trong khoa  ̉ng 43 đe  �n 365 nga  ̀y sau khi cha  �m dư  ́ t thai ky  ̀ . Ho   ̣̂ i Đo  � ng Xem Xe  ́t Tư  ̉  Vong 
Thai Sa  ̉n cu  ̉ a Tiểu Bang Washington đa  ̃  xa  ́ c đi  ̣nh quyền tiếp ca   ̣̂ n các di  ̣ch vu  ̣  chăm so  ́ c sư  ́ c kho  ̉ e va  ̀  gián đoạn chăm so  ́ c 
liên tu  ̣ c, đa   ̣̆c bie   ̣̂t la  ̀  thơ  ̀ i ky  ̀  ha   ̣̂u sa  ̉ n, như các ye  �u to  �  đo  ́ ng go  ́ p va  ̀o việc tư  ̉  vong liên quan đe  �n thai sa  ̉n co  ́  the  �  pho  ̀ ng ngư  ̀ a. 

Hie   ̣̂n thơ  ̀ i, các ca  ́  nhân mang thai va  ̀  đang trong chương trı  ̀nh Apple Health nha   ̣̂ n đươ  ̣ c go  ́ i ba  ̉o hie  �m mơ  ̉  ro   ̣̂ ng sau khi sinh 
60 nga  ̀ y, ba  � t đầu va  ̀o nga  ̀y sau cu  ̀ ng cu  ̉ a thai ky  ̀ . Tuy nhiên, Đa  ̣o Lua   ̣̂t Ke  �  Hoa  ̣ch Ứng Cư  ́ u Hoa Ky  ̀  (ARPA) va  ̀  Dư  ̣  Tha  ̉o Lua   ̣̂ t 
Thươ  ̣ ng Vie   ̣̂n 5068 (2021) chı  ̉ đa  ̣o HCA cho đe  �n bây giơ  ̀  mơ  ̉  ro   ̣̂ ng ba  ̉o hie  �m sau khi sinh từ 60 ngày đến 12 tháng ke  �  tư  ̀  
nga  ̀y cha  �m dư  ́ t thai ky  ̀ . Sau khi ke  �t thu  ́ c thời hạn 12 tha  ́ ng sau khi sinh, Tiểu Bang Washington se  ̃  tái xa  ́ c đi  ̣nh việc hội đủ 
đie  �u kie   ̣̂n ca  ́  nhân cho các chương trı  ̀nh khác. Không co  ́  giơ  ́ i ha  ̣ n đăng ký theo đe  �  xua  � t na  ̀ y. 

Ba  �ng ca  ́ch bao gồm chương trı  ̀nh na  ̀ y theo quy trình đổi mới, Washington se  ̃  yêu cầu CMS ve  �  việc nâng cao các phúc lơ  ̣ i, 
ngoa  ̀ i như  ̃ ng gı  ̀ ma  ̀  ARPA cho phép: 

• Các cá nhân có thu nhập dưới 193% FPL sẽ có the�  tie�p cận bảo hie�m này ba�t kể tı̀nh trạng công dân của 
mı̀nh. 

• Các cá nhân trước đây chưa đăng ký Apple Health cũng có the�  nộp đơn xin hưởng bảo hiểm hậu sản vượt quá 
90 ngày sau khi ke� t thúc thai kỳ.  
 

Vie   ̣̂c cho các ca  ́  nhân sau khi sinh đươ  ̣ c ke  �t no  � i vơ  ́ i ba  ̉o hie  �m đem la  ̣ i nhiều cơ ho   ̣̂ i hơn đe  �  xa  ́ c định va  ̀  giải quyết các va  � n đe  �  
mau cho  ́ ng ca  ̉ i thie   ̣̂n sư  ́ c kho  ̉ e va  ̀  gia  ̉m bơ  ́ t tư  ̉  vong sau khi sinh. Cũng co  ́  the  �  gia  ̉m bơ  ́ t nhu ca  � u di  ̣ch vu  ̣  đa  �t tie  �n cho cha me  ̣  
va  ̀  tre  ̉  em trong pho  ̀ ng ca  � p cư  ́ u hoa   ̣̆ c môi trường đie  �u tri  ̣ no   ̣̂ i tru  ́ .  

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/budget_fy22.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs/141-010-MMRPMaternalDeathReport2014-2016.pdf
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Tái đăng nhập bảo hiểm sau khi bị tù giam  
Nga  ̀ y nay, các ca  ́  nhân va  ̀o tu  ̀ , tra  ̣ i giam, hoa   ̣̆ c cơ sơ  ̉  ca  ̉ i hua  � n khác đe  �u co  ́  ba  ̉o hie  �m Apple Health (Medicaid) đươ  ̣ c đa   ̣̆ t 
trong tı  ̀nh tra  ̣ng tạm hoa  ̃n cho đến khi ho  ̣  đươ  ̣ c ra tù. Đie  �u na  ̀ y thươ  ̀ ng đươ  ̣ c go  ̣ i la  ̀  “đie  �u khoa  ̉n loa  ̣ i trư  ̀  ba  ̣n tu  ̀ ”. Ba  ̉o hie  �m 
toa  ̀ n die   ̣̂n đươ  ̣ c phu  ̣ c ho  � i khi ca  ́  nhân ra tu  ̀ .  

Đe  �  nha   ̣̂ n đươ  ̣ c di  ̣ch vu  ̣  chăm so  ́ c sư  ́ c kho  ̉ e hie   ̣̂u qua  ̉  sau khi ra tu  ̀ , quy trı  ̀nh phu  ̣ c ho  � i ba  ̉o hie  �m ca  �n ba  � t đa  � u trươ  ́ c khi ca  ́  
nhân đươ  ̣ c ra tù. Nếu không, cũng co  ́  the  �  bi  ̣ cha   ̣̂m tre  �  trong trường hơ  ̣ p mo   ̣̂ t ngươ  ̀ i co  ́  ve  ̉  như “không hội đu  ̉  đie  �u kie   ̣̂n” 
mo   ̣̂ t ca  ́ch không chı  ́nh xa  ́c trong hệ thống Medicaid, khie  �n ho  ̣  không the  �  tie  �p ca   ̣̂ n các di  ̣ch vu  ̣  hoa   ̣̆c thuo  � c điều trị ro  � i loa  ̣n 
do lạm dụng cha  � t gây nghie   ̣̂n. Sư  ̣  cha   ̣̂m tre  �  na  ̀y ta  ̣o ra ra  ̀o ca  ̉n trong công vie   ̣̂ c đie  �u pho  � i chăm so  ́ c, quản lý hồ sơ va  ̀  chuye  �n 
giao ho  �  sơ y tế cho như  ̃ ng nha  ̀  cung ca  � p di  ̣ch vu  ̣  đie  �u tri  ̣ phu  ̀  hơ  ̣ p.  

Đươ  ̣ c tie  �p ca   ̣̂ n di  ̣ch vu  ̣  chăm so  ́ c sư  ́ c kho  ̉ e trong nga  ̀y va  ̀  nga  ̀y hôm sau la  ̀  đie  �u then cho  � t đe  �  được ta  ́ i đăng nha   ̣̂ p ba  ̉o hie  �m 
tha  ̀nh công. Trong hệ thống hie   ̣̂n tại cu  ̉ a chu  ́ ng ta, 75% ca  ́  nhân bi  ̣ tu  ̀  trươ  ́ c đây mắc chư  ́ ng ro  � i loa  ̣ n do lạm dụng chất gây 
nghiện se  ̃  bi  ̣ ta  ́ i pha  ́ t trong vo  ̀ ng ba tha  ́ng sau khi ra tu  ̀ . Ngoài ra, so  �  cư dân na  ̀y na  �m trong khoa  ̉ ng 40 đe  �n 120 la  �n co  ́  kha  ̉  
năng tư  ̉  vong do du  ̀ ng thuốc qua  ́  lie  �u trong hai tua  � n đa  �u tiên sau khi ra tu  ̀  so vơ  ́ i như  ̃ ng ngươ  ̀ i khác. Đe  �  ngăn ngư  ̀ a như  ̃ ng 
ha   ̣̂u qua  ̉  tử vong na  ̀ y, như  ̃ ng ngươ  ̀ i bi  ̣ tu  ̀  ca  � n đươ  ̣ c ba  ̉o hie  �m trong tu  ̀  ma  ̀  ho  ̣  co  ́  the  �  tie  �p ca   ̣̂ n ngay khi đươ  ̣ c tha  ̉ . 

Theo chı  ̉ đa  ̣o cu  ̉ a Lua   ̣̂ t Pha  ́ p, HCA se  ̃  yêu cầu CMS bãi miễn quy đi  ̣nh “đie  �u khoa  ̉n loa  ̣ i trư  ̀  ba  ̣n tu  ̀ ” cho Tiểu Bang 
Washington. Đie  �u na  ̀y se  ̃  phu  ̣ c ho  � i đe  �n 30 nga  ̀ y trươ  ́ c khi đươ  ̣ c ra tù va  ̀  sư  ̉  du  ̣ ng tie  �n liên bang đe  �  ho  �  trơ  ̣  di  ̣ch vu  ̣  chuye  �n 
tie  �p cho các ca  ́  nhân na  ̀ y. Vie   ̣̂c ho  �  trơ  ̣  ta  ́ i đăng nha   ̣̂ p ba  ̉o hie  �m trong các thơ  ̀ i ky  ̀  chuye  �n tie  �p na  ̀ y cũng co  ́  the  � : 

• Thúc đa�y chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, giảm bớt số lần thăm khám phòng cấp cứu, dịch vụ tư vấn khủng 
hoảng, bệnh nhân lưu trú, tái phát bệnh và khả năng tái phạm tội. 

• Cung ca�p khoản tie�t kiệm tie�m năng ve�  chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác của hệ thống ho�  trợ xã hội. 

Bảo hiểm SUD và IMD sức khỏe tâm thần 
Pha  �n na  ̀y cu  ̉ a bãi miễn MTP cho phép Tiểu Bang Washington tie  �p tu  ̣ c sư  ̉  du  ̣ ng tie  �n liên bang cho di  ̣ch vu  ̣  đie  �u tri  ̣ sư  ́ c kho  ̉ e 
tâm tha  �n va  ̀  SUD ơ  ̉  các cơ sơ  ̉  la  ̀  “các cơ sở điều tri  ̣ be   ̣̂nh tâm tha  �n” (IMDs). Nếu không co  ́  bãi miễn na  ̀ y, các quy ta  �c cu  ̉ a 
Medicaid nghiêm ca  �m sư  ̉  du  ̣ ng tie  �n liên bang cho các di  ̣ch vu  ̣  da  ̀nh cho ca  ́  nhân từ 21-65 tuo  � i đươ  ̣ c nha   ̣̂n va  ̀o mo   ̣̂ t IMD. 

Lưu ý: Các IMD đươ  ̣ c đi  ̣nh nghı  ̃a ve  �  ma   ̣̆ t pha  ́p ly  ́  la  ̀  các be   ̣̂nh vie   ̣̂n, viện dưỡng lão hoa   ̣̆ c các cơ sở khác co  ́  hơn 16 giươ  ̀ ng 
chu  ̉  ye  �u cung ca  � p di  ̣ch vu  ̣  cha  � n đoa  ́ n, đie  �u tri  ̣ hoa   ̣̆ c chăm so  ́ c cho ngươ  ̀ i bi  ̣ be   ̣̂nh tâm tha  � n. Đie  �u na  ̀y bao gồm vie   ̣̂ c quan tâm 
y khoa, chăm so  ́ c đie  �u dươ  ̃ ng va  ̀  các di  ̣ch vu  ̣  liên quan. HCA xa  ́c nha   ̣̂n rằng thua   ̣̂ t ngư  ̃  “be   ̣̂nh tâm tha  � n” co  ́  the  �  nguy ha  ̣ i 
hoa   ̣̆ c bêu xa  �u ngươ  ̀ i khác. Chu  ́ ng ta sư  ̉  du  ̣ ng no  ́  trong văn ca  ̉nh na  ̀y chı  ̉ đe  �  pha  ̉n a  ́nh thua   ̣̂ t ngư  ̃  pha  ́ p ly  ́  đươ  ̣ c sư  ̉  du  ̣ ng trong 
lua   ̣̂ t pha  ́ p. 

Hie   ̣̂n tại, theo các chương trı  ̀nh SUD va  ̀  IMD sư  ́ c kho  ̉ e tâm tha  �n: 

• Tiểu bang được cho phép chi trả cho việc đie�u trị tại các IMD ba�ng tie�n của tiểu bang và liên bang. 
• Những người được quyền tie�p cận thuốc điều trị to� t hơn đối với các lựa chọn đie�u trị ro� i loạn do lạm dụng 

chất gây nghiện (MOUD). 
• Nhiều người hơn có the�  nhận được dịch vụ chăm sóc tâm tha�n nội trú. 
• Thân chủ Medicaid được quyền tie�p cận dịch vụ tại các môi trường mới mà trước đây đã từng được bao trả. 

Quyền tie  �p ca   ̣̂ n đầy đủ các hạng mục lựa chọn đie  �u tri  ̣ sư  ́ c kho  ̉ e tâm tha  �n la  ̀  đie  �u so  � ng co  ̀ n đe  �  phu  ̣ c ho  � i cho các ca  ́  nhân bi  ̣ 
be   ̣̂nh tâm tha  � n. Trong năm đa  � u tiên cu  ̉ a chương trı  ̀nh SUD IMD cu  ̉ a Washington, mo   ̣̂ t so  �  bie   ̣̂n pha  ́ p tie  �p ca   ̣̂n va  ̀  đie  �u tri  ̣ các 
SUD đa  ̃  ca  ̉ i thie   ̣̂n. Vı  ́ du  ̣ : nhiều ngươ  ̀ i hơn đa  ̃  co  ́  the  �  tie  �p ca   ̣̂ n các di  ̣ch vu  ̣  pho  ̀ ng ngư  ̀ a va  ̀  ba  � t đa  �u các chương trình đie  �u tri  ̣ 
va  ̀  so  �  be   ̣̂nh nhân nha   ̣̂ n đươ  ̣ c dịch vụ đie  �u tri  ̣ ro  � i loa  ̣ n do lạm du  ̣ ng cha  � t gây nghiện đa  ̃  gia tăng. 

Ba  ̉o hie  �m SUD va  ̀  IMD sư  ́ c kho  ̉ e tâm tha  �n trong bãi miễn MTP hie   ̣̂n tại se  ̃  tie  �p tu  ̣ c theo quy trình đổi mới ba  �ng ca  ́ch không 
có các thay đổi nào va  ̀  va  �n tie  �p tu  ̣ c các khoa  ̉ n đa  � u tư then cho  � t ve  �  công nghe   ̣̂  đươ  ̣ c yêu cầu theo bãi miễn.  
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Mục tiêu 2: nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc chính, 
phòng ngừa và chăm sóc tại nhà và cộng đồng cho bệnh 
nhân toàn diện 
Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (LTSS) 
LTSS ho  �  trơ  ̣  người cao tuổi va  ̀  ngươ  ̀ i chăm so  ́ c gia đı  ̀nh mà họ là người chăm so  ́ c cho ngươ  ̀ i thân cu  ̉ a mı  ̀nh. LTSS đươ  ̣ c 
thành la   ̣̂ p tư  ̀  hai chương trı  ̀nh bãi miễn hiện tại: Chăm Sóc Thay Thế Medicaid (MAC) và Các Hỗ Trợ Phù Hợp cho Người 
Cao Tuổi (TSOA), cả hai chương trình: 

• Mở rộng các lựa chọn chăm sóc cho những người từ 55 tuo� i trở lên, đe�  họ có the�  ở tại nhà và trı̀ hoãn hoặc 
tránh được nhie�u dịch vụ chăm sóc chuyên sâu hơn, như phải chuye�n đến viện dưỡng lão. 

• Trợ giúp những người chăm sóc gia đı̀nh không được trả lương, từ 18 tuổi trở lên, họ chăm sóc cho người 
thân của mı̀nh ba�ng cách cung ca�p quyền tie�p cận huấn luyện; các nhóm ho�  trợ; dịch vụ chăm sóc tạm thế; 
thie�t bị và dụng cụ y khoa chuyên dụng; sự duy trì và liệu pháp ve�  sức khỏe; giúp việc nhà và việc vặt; và các 
bữa ăn được giao đe�n nhà. 

MAC cung ca  � p sư  ̣  ho  �  trơ  ̣  cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i chăm so  ́ c gia đı  ̀nh mà họ đang chăm so  ́ c cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i đu  ̉  đie  �u kie   ̣̂n hươ  ̉ ng 
Medicaid ma  ̀  hie   ̣̂n tại không đươ  ̣ c quyền tie  �p ca   ̣̂ n Medicaid LTSS.1 MAC giu  ́ p cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i chăm so  ́ c gia đình không 
đươ  ̣ c tra  ̉  lương mà họ đang cung ca  � p dịch vụ chăm so  ́ c cha  � t lươ  ̣ ng cao cho ngươ  ̀ i thân cu  ̉ a mı  ̀nh, trong khi cũng chăm so  ́ c 
cho sức kho  ̉ e va  ̀  sư  ̣  an la  ̣c cu  ̉ a chı  ́nh mı  ̀nh. 

TSOA thie  �t la   ̣̂p mo   ̣̂ t die   ̣̂n hội đu  ̉  đie  �u kie   ̣̂n mơ  ́ i va  ̀  go  ́ i phúc lơ  ̣ i cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i co  ́  the  �  ca  � n Medicaid LTSS trong tương lai. 
TSOA giu  ́ p mo  ̣ i ngươ  ̀ i va  ̀  gia đı  ̀nh tra  ́ nh đươ  ̣ c hoa   ̣̆c trı  ̀ hoa  ̃ n đươ  ̣ c tı  ̀nh tra  ̣ng nghe  ̀o đo  ́ i va  ̀  nhu ca  � u trong tương lai ve  �  các 
di  ̣ch vu  ̣  do Medicaid ta  ̀ i trơ  ̣ . TSOA cũng cung ca  � p sư  ̣  ho  �  trơ  ̣  cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i chăm so  ́ c gia đı  ̀nh không đươ  ̣ c tra  ̉  lương. 

Hie   ̣̂n tại, theo MTP, công vie   ̣̂c na  ̀ y đang thay đo  � i hệ thống cung ca  � p di  ̣ch vu  ̣  chăm so  ́ c sư  ́ c kho  ̉ e Medicaid ba  �ng ca  ́ch: 

• Cung ca�p các lựa chọn bổ sung cho những người có nhu ca�u chăm sóc dài hạn. 
• Gia tăng quyền tie�p cận các dịch vụ cho những người đang ở bờ vực nghèo đói.  
• Làm giảm xu hướng tăng trưởng các dịch vụ truyền thống do Medicaid tài trợ, bao gồm Medicaid LTSS. 
• Cung ca�p cho những người chăm sóc gia đı̀nh sự ho�  trợ và kie�n thức đe�  tie�p tục cung cấp dịch vụ chăm sóc 

trong khi cũng tự chăm sóc bản thân. 
• Trợ giúp những người va�n ở tại nhà càng lâu càng tốt và va�n duy trì được cuộc so� ng độc lập. 

MAC va  ̀  TSOA se  ̃  va  �n tie  �p tu  ̣ c theo quy trình đổi mới ma  ̀  không có các thay đổi nào.  

Theo quy trình đổi mới, Tiểu Bang Washington se  ̃  bổ sung các ye  �u to  �  Medicaid LTSS mơ  ́ i sau đây, se  ̃  không đươ  ̣ c a  ́p du  ̣ ng 
cho MAC va  ̀  TSOA: 

• Giám hộ: người giám hộ hợp pháp thường ca�n thie� t đe�  đưa ra sự cha�p thuận sau khi được giải thích nhằm 
mục đích chuye�n tie�p và chăm sóc y tế khi các cá nhân không the�  tự mı̀nh quye�t định được. Những người 
giám hộ cũng giúp ho�  trợ đưa ra quye�t định dài hạn khi ca�n, vı́ dụ: nếu môi trường chăm sóc không the�  cha�p 
nhận một thân chủ không có sự ho�  trợ đang die�n ra tại cho� . 
Hiện tại, Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington (DSHS) không có tha�m quye�n đe�n bù cho những người giám 
hộ hợp pháp ba�ng tie�n của tiểu bang; các cá nhân chı̉ có the�  sử dụng các nguo� n lực của mı̀nh đe�  chi trả cho các 
nhu ca�u giám hộ của mı̀nh. Ye�u to�  này sẽ cho phép DSHS đe�n bù cho những người giám hộ ký hợp đồng với Văn 
Phòng Giám Hộ Công (OPG) ho�  trợ việc đưa ra quye� t định quan trọng cho các cá nhân dựa vào LTSS.  

• Chăm sóc cá nhân được phối hợp: nhiều người chăm sóc chuyên nghiệp ca�n một so�  thời gian to� i thie�u cho 
mo� i la�n đe�n chăm sóc thân chủ đe�  tiện sa�p xe�p lịch trı̀nh của họ. Nhiều thân chủ ca�n giúp uo� ng thuo� c hoặc 
các công việc khác chı̉ ca�n vài phút nhưng lại ca�n nhiều thời gian nhiều la�n hơn trong ngày.  

 
1 Trong tài liệu này, LTSS là các chương trình MAC và TSOA được cung cấp thông qua bãi miễn MTP. Khi nói đến chương trình LTSS 
liên bang, chương trình này được liệt kê là “Medicaid LTSS”.  
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Theo lịch trı̀nh hiện nay, các thân chủ thường không the�  được trợ giúp chuyên nghiệp ve�  các loại công việc 
này, trừ khi họ có đủ so�  giờ cho người chăm sóc ở tại đó ga�n như suo� t cả ngày. Ye�u to�  mới của việc chăm sóc 
cá nhân được phối hợp cho phép lập lịch trı̀nh linh hoạt hơn và tie�p cận to� t hơn với các dịch vụ cho thân chủ 
và người chăm sóc tại những nơi mà dịch vụ chăm sóc cá nhân đang được cung ca�p cho thân chủ đang so� ng ở 
ga�n nhau. 

• Trợ cấp tiền thuê: tie�n thuê và trợ ca�p tie�n thuê hiện đang được cho phép bao go� m trong ba�t kỳ bãi miễn 
CMS hay ke�  hoạch tiểu bang nào. Ye�u to�  bổ sung này của quy trình đổi mới MTP sẽ mở rộng khả năng của Sở 
Quản Trị Dịch Vụ Hỗ Trợ Dài Hạn và Người Già của DSHS (ALTSA's) để cung ca�p trợ ca�p tie�n thuê theo ba 
diện đủ điều kiện này: 
o Các cá nhân trong môi trường cơ sở, họ hội đủ đie�u kiện nhận các dịch vụ ALTSA muo� n chuyển tiếp sang 

môi trường tại nhà, nhưng thu nhập của họ đòi hỏi họ có the�  tie�p cận trợ ca�p tie�n thuê trong khi chờ đợi 
trợ cấp nhà ở khả dụng. 

o Thân chủ ALTSA đang trong các chương trı̀nh nhà ở hiện đang có lộ trı̀nh có thể thực hiện được đe�  
chuye�n đe�n nhà ở độc lập. Đây là khoảng cách lớn nha�t trong ca�u trúc chuye�n tie�p hiện tại và nó sẽ có lợi 
cho các cá nhân muốn chuye�n đo� i nhà, và tạo khả năng ca�n thiết trong các chương trı̀nh nhà ở hiện hữu 
của chúng tôi. 

o Thân chủ ALTSA đã cha�p nhận vào chương trình Nhà Ở Có Hỗ Trợ - Ho�  Trợ Cộng Đo� ng Ne�n Tảng ca�n 
một trợ ca�p tie�n thuê và các dịch vụ đe�  có the�  có nhà ở độc lập. 

• Việc hội đủ điều kiện giả định: việc hội đủ đie�u kiện ve�  tài chánh để hương LTSS do Medicaid tài trợ hiện 
yêu cầu một quy trı̀nh chi tie� t đe�  xác minh thu nhập và tài sản. Đie�u này đòi hỏi tha�m định trực tiếp, tái xét 
ho�  sơ y te�  và sự hợp tác với thân chủ, gia đı̀nh họ, và những người liên hệ khác đe�  xác định xem việc sụt giảm 
chức năng có phải là nguyên nhân của các va�n đe�  sức khỏe tâm tha�n, sa sút trı́ tuệ và các cha�n đoán khác hay 
không. Ngoài ra, một chương trình dịch vụ lấy con người làm trung tâm được yêu cầu trước khi cho phép các 
dịch vụ.  
Mở rộng quy trı̀nh việc hội đủ đie�u kiện giả định (PE) đe�  bao trả cho các cá nhân đang nộp đơn xin hưởng 
LTSS cư trú tại nhà và cộng đo� ng sẽ có nghı̃a là những người nộp đơn sẽ có the�  tie�p cận dịch vụ thiết ye�u, tức 
thı̀ trước khi hoàn tất xác định toàn bộ việc hội đủ đie�u kiện.  
Hiện tại, hệ thống tạo điều kiện de�  dàng hơn cho người nào đó đang nhập vào một cơ sở so với việc ở tại nhà 
của họ. Mở rộng PE sẽ giúp mọi người có được sự ho�  trợ trong môi trường lựa chọn của mı̀nh. Điều này sẽ 
bao gồm quyền tie�p cận các dịch vụ LTSS phù hợp qua chương trình Chọn Lựa Đầu Tiên Trong Cộng Đồng và 
các bãi miễn 1915(c) và bảo hie�m y te�  Medicaid.  
o Gói phúc lợi LTSS PE sẽ được cung ca�p cho các cá nhân qua một quy trı̀nh của chương trình lấy con 

người làm trung tâm.  
o Các cá nhân sau này trở nên hội đủ đie�u kiện Medicaid theo diện nghèo khó (CN) hoặc chương trình 

phúc lợi thay the�  (ABP) sẽ không còn đủ đie�u kiện hưởng các dịch vụ LTSS PE nữa.  
o Các dịch vụ đã cung ca�p theo phúc lợi này sẽ không lặp lại các dịch vụ được bảo hie�m theo bảo hie�m tư 

nhân, Medicare, Medicaid chương trình tiểu bang hoặc thông qua các chương trình liên bang hoặc tie�u 
bang khác. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân toàn diện 
Trong sáu năm đa  �u tiên cu  ̉ a các hệ thống sư  ́ c kho  ̉ e thể chất và hành vi được ke  �t hơ  ̣ p MTP, HCA khắp tiểu bang, đang tie  �n 
theo hươ  ́ ng dịch vụ chăm so  ́ c bệnh nhân toa  ̀ n die   ̣̂n. Trong quy trình đổi mới, tiểu bang se  ̃  va  �n tie  �p tu  ̣ c công vie   ̣̂c na  ̀y ba  �ng 
ca  ́ch thẩm định kết hợp lâm sàng chuẩn hóa va  ̀  sư  ̣  trơ  ̣  giu  ́ p kỹ thuật cho các nha  ̀  cung ca  � p.  
Vie   ̣̂c tha  �m đi  ̣nh chua  �n ho  ́ a toa  ̀n tiểu bang se  ̃  cho phép các nha  ̀  cung ca  � p, chương trình va  ̀  tiểu bang hie  �u đươ  ̣ c sư  ̣  tie  �n trie  �n 
ke  �t hơ  ̣ p cho đe  �n bây giơ  ̀  va  ̀  xa  ́ c đi  ̣nh các cơ ho   ̣̂ i ca  ̉ i thie   ̣̂n. Các đo  � i ta  ́c chu  ̉  cho  � t trong công vie   ̣̂c na  ̀y bao gồm các Co   ̣̂ ng Đo  � ng 
Y Te  �  Chuyên Tra  ́ ch (ACHs), các to  �  chư  ́ c quản lý chăm so  ́ c (MCOs), các cơ quan điều trị sức khỏe hành vi và các cơ sở khác. 

Mục tiêu 3: đẩy nhanh đổi mới cung cấp và chi trả dịch vụ chăm 
sóc được tập trung vào nhu cầu xã hội liên quan đến sức khỏe 
Hỗ Trợ Cộng Đồng Nền Tảng (FCS) 
FCS la  ̀  mo   ̣̂ t đo  � i ta  ́c giư  ̃ a HCA va  ̀  ALTSA đươ  ̣ c ta  ̀ i trơ  ̣  bởi bãi miễn MTP hie   ̣̂n tại. Amerigroup la  ̀  nha  ̀  qua  ̉n tri  ̣ bên thư  ́  ba 
đươ  ̣ c ky  ́  hợp đồng. Ho  ̣  cùng nhau la  ̀m vie   ̣̂c vơ  ́ i nhiều loa  ̣ i cơ quan khác nhau cung ca  � p các di  ̣ch vu  ̣  ho  �  trơ  ̣  cộng đo  � ng (co  ̀ n 
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đươ  ̣ c go  ̣ i la  ̀  nha  ̀  ơ  ̉  có ho  �  trơ  ̣ ) va  ̀  di  ̣ch vu  ̣  vie   ̣̂c la  ̀m đươ  ̣ c ho  �  trơ  ̣  (co  ̀ n go  ̣ i la  ̀  di  ̣ch vu  ̣  bo  �  trı  ́ va  ̀  ho  �  trơ  ̣  ca  ́  nhân) cho như  ̃ ng ngươ  ̀ i 
thu  ̣  hươ  ̉ ng Medicaid yếu thế nhất cu  ̉ a tiểu bang cùng với các nhu ca  � u chăm so  ́ c phư  ́ c ta  ̣p. 

Các di  ̣ch vu  ̣  na  ̀ y đươ  ̣ c thie  �t ke  �  đe  �  thu  ́ c đa  �y vie   ̣̂c tư  ̣  tu  ́ c và phu  ̣ c ho  � i ba  �ng ca  ́ch giu  ́ p như  ̃ ng người tham gia tı  ̀m kie  �m va  ̀  duy 
trì nha  ̀  ơ  ̉  va  ̀  việc la  ̀m o  � n đi  ̣nh. Di  ̣ch vu  ̣  nha  ̀  ơ  ̉  có ho  �  trơ  ̣  giu  ́ p các ca  ́  nhân co  ́  đươ  ̣ c va  ̀  duy trì nha  ̀  ơ  ̉  co   ̣̂ ng đo  � ng. Di  c̣h vu  ̣  vie   ̣̂c 
la  ̀m được ho  �  trơ  ̣  giu  ́ p các ca  ́  nhân bị ca  ̉n trơ  ̉  ve  �  vie   ̣̂c la  ̀m co  ́  đươ  ̣ c va  ̀  duy trì mo   ̣̂ t công vie   ̣̂ c. Các di  ̣ch vu  ̣  na  ̀ y phù hợp vơ  ́ i các 
chu  ̉  nhân va  ̀  chủ sở hữu ta  ̀ i sa  ̉ n đe  �  giúp các ca  ́  nhân vào đúng môi trươ  ̀ ng trong khi va  �n tie  �p tu  ̣ c ho  �  trơ  ̣ . Tuy nhiên, các 
di  ̣ch vu  ̣  na  ̀y không chi trả cho nha  ̀  ơ  ̉  hoa   ̣̆ c lương bổng hoa   ̣̆ c nâng cao mức lương. 

Nghiên cư  ́ u cho tha  �y rằng nạn tha  � t nghiệp va  ̀  vie   ̣̂c la  ̀m ba  � p bênh, vô gia cư va  ̀  nha  ̀  ơ  ̉  không ổn đi  ̣nh go  ́ p phần va  ̀o tình 
trạng sư  ́ c khỏe te   ̣̂  hại. Như  ̃ ng đie  �u na  ̀ y cũng đươ  ̣ c no  ́ i đe  �n ca  ́c ye  �u to  �  quyết đi  ̣nh xa  ̃  ho   ̣̂ i ve  �  sư  ́ c kho  ̉ e (SDOH).2 Tình trạng 
vô gia cư gây to  � n thương va  ̀  theo chu ky  ̀ ; no  ́  khie  �n ngươ  ̀ i ta gặp ru  ̉ i ro ve  �  các điều kie   ̣̂n sư  ́ c kho  ̉ e the  �  cha  �t va  ̀  tâm tha  �n va  ̀  
SUD. Tương tư  ̣ , ba  �ng chư  ́ ng liên ke  �t sư  ̣  tha  �t nghie   ̣̂p vơ  ́ i ha   ̣̂u qua  ̉  ve  �  sư  ́ c kho  ̉ e the  �  cha  � t va  ̀  tâm tha  �n ye  �u ke  ́m, tha   ̣̂m chı  ́ co  ̀ n 
không co  ́  các tı  ̀nh tra  ̣ng hie   ̣̂n hư  ̃ u tư  ̀  trươ  ́ c. 

FCS sư  ̉  du  ̣ ng hai phương pháp thư  ̣ c ha  ̀ nh dư  ̣ a va  ̀o ba  �ng chư  ́ ng (bo  �  trı  ́ va  ̀  ho  �  trơ  ̣  ca  ́  nhân va  ̀  nha  ̀  ơ  ̉  có hỗ trợ vı  ñh vie  �n) đe  �  
cung ca  �p di  ̣ch vu  ̣  cha  � t lươ  ̣ ng va  ̀  ca  ̉ i thie   ̣̂n kết quả. Cho đe  �n nay, hơn 20,000 ca  ́  nhân đa  ̃  đăng ký FCS. Ca  ́ c pha  ́t hie   ̣̂n ban đa  �u 
cu  ̉ a chương trı  ̀nh cho tha  �y: 

• Theo thống kê, các cải thiện đáng ke�  ve�  tỷ lệ việc làm, thu nhập và so�  giờ làm việc. 
• Sự gia tăng đáng ke�  theo tho� ng kê trong việc chuye�n tiếp khỏi tı̀nh trạng vô gia cư. 
• Việc giảm bớt đa�y hứa hẹn ở khoa ca�p cứu ngoại trú và việc sử dụng dịch vụ nội trú cho những người đăng 

ký FCS. 
Theo quy trình đổi mới, FCS cũng se  ̃ : 

• Có the�  sử dụng quỹ Medicaid đe�  giúp những người đăng ký FCS chi trả phı́ chuye�n tiếp một la�n (bao gồm tie�n 
thuê tháng đa�u và tháng cuối, phı́ nộp đơn xin và/hoặc tài sản cơ bản trong nhà) khi một người đăng ký ra 
khỏi dịch vụ đie�u trị sức khỏe tâm tha�n nội trú hay SUD, hoặc trải qua tı̀nh trạng vô gia cư vào tháng trước 
khi nhận được dịch vụ đie�u trị.  

• Mở rộng việc hội đủ đie�u kiện đối với việc làm được ho�  trợ đe�  bao gồm những người ra tù, trại giam hoặc có 
tı̀nh trạng “có cam ke� t”. 

• Mở rộng việc hội đủ đie�u kiện về nhà ở có ho�  trợ cho người 16 tuo� i trở lên. Đie�u này đem lại khả năng cung ca�p 
ho�  trợ trước khi thuê nhà cho giới trẻ ở tuo� i chuye�n tiếp và dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng hiện hữu cho giới trẻ. 

Các chiến lược giải quyết nhu cầu xã hội liên quan đến sức khỏe (tiến triển của Sáng Kiến 1) 
Công vie   ̣̂c na  ̀y sa  � p sư  ̉ a ca  ̉ i thie   ̣̂n hệ thống cung ca  � p di  ̣ch vu  ̣  chăm so  ́ c Apple Health ta  ̣ i Tiểu Bang Washington. Ca  ́c ACH va  ̀  
nha  ̀  cung ca  �p di  ̣ch vu  ̣  chăm so  ́ c sư  ́ c kho  ̉ e Ngươ  ̀ i Da Đỏ (IHCP) đang la  ̀m vie   ̣̂ c đe  �  ca  ̉ i thie   ̣̂n sư  ́ c kho  ̉ e cho mọi ngươ  ̀ i trong 
các co   ̣̂ ng đo  � ng va  ̀  khu vư  ̣ c cu  ̉ a ho  ̣ . Trong sa  ́ u năm đa  �u tiên cu  ̉ a MTP, các ACH đã nỗ lực xây dư  ̣ ng năng lực trong các hệ 
thống va  ̀  co   ̣̂ ng đo  � ng, thie  �t ke  �  la  ̣ i vie   ̣̂c cung ca  �p di  ̣ch vu  ̣  chăm so  ́ c sư  ́ c kho  ̉ e, ke  �t hơ  ̣ p sư  ́ c kho  ̉ e the  �  cha  � t va  ̀  sư  ́ c kho  ̉ e ha  ̀ nh vi, 
ca  ̉ i thie   ̣̂n quyền tie  �p ca   ̣̂ n đie  �u tri  ̣ việc lạm dụng chất gây nghiện va  ̀  các lĩnh vư  ̣ c khác.  

Theo quy trình đổi mới, HCA, các ACH, MCO va  ̀  các đo  � i ta  ́c khác se  ̃  thực hiện những sa  ́ng kie  �n mơ  ́ i đe  �  xây dư  ̣ ng một chuỗi 
dịch vụ ho  �  trơ  ̣  sức khỏe ngoài chăm so  ́ c lâm sa  ̀ ng. Như  ̃ ng sa  ́ng kie  �n na  ̀y bao gồm: 

• Dịch vụ xác định và giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng: các chương trı̀nh này cung ca�p các phúc 
lợi trực tiếp cho các cá nhân đe�  ho�  trợ sức khỏe và sự an lạc của họ ngoài chăm sóc lâm sàng. 
o Dịch vụ thay thế (ILOS): ILOS3 la  ̀  ca  ́c biện pháp thay the  �  cho chăm so  ́ c lâm sa  ̀ ng đươ  ̣ c chứng minh la  ̀  

phu  ̀  hơ  ̣ p va  ̀  hie   ̣̂u qua  ̉  ve  �  chi phı  ́. Vı  ́ du  ̣ : vie   ̣̂c thay tha  ̉m ba  �ng sa  ̀n cư  ́ ng trong nha  ̀  cu  ̉ a ngươ  ̀ i na  ̀ o đo  ́  bi  ̣ be   ̣̂nh 
 

2 Các Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch bệnh (CDC) định nghĩa SDOH là các tình trạng ở những nơi mọi người sinh sống, học 
tập, làm việc và vui chơi ảnh hưởng đến nhiều loại rủi ro và hậu quả cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống.  
3 ILOS đã có thể bao gồm các dịch vụ điều hướng chuyển tiếp nhà ở; ký quỹ nhà ở; dịch vụ thuê và duy trì nhà ở; dịch vụ chăm sóc 
tạm thế; các chương trình tái phục hồi chức năng ban ngày, chuyển tiếp viện dưỡng lão/chuyển đổi sang cơ sở trợ sinh; các dịch vụ 
chuyển tiếp cộng đồng/chuyển tiếp viện dưỡng lão sang nhà ở; khả năng thích ứng tiếp cận môi trường (sửa đổi nhà ở); biện pháp 
cứu chữa bệnh hen suyễn; bữa ăn phù hợp về mặt y tế; trung tâm cai nghiện rượu bia; nhà ở ngắn hạn sau khi nhập viện và chăm 
sóc y tế tạm thế. 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/rda/reports/research-11-251.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/rda/reports/research-11-251.pdf
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/about.html
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suye  �n la  ̀  mo   ̣̂ t thay the  �  phu  ̀  hơ  ̣ p ve  �  y khoa va  ̀  hie   ̣̂u qua  ̉  ve  �  chi phı  ́ cho ca  ́ c đơ  ̣ t ca  � p cư  ́ u luôn ta  ́ i die  �n ta  ̣ i 
pho  ̀ ng ca  � p cư  ́ u vı  ̀ lên cơn hen suye  �n. Ca  ́ c MCO hoa   ̣̆c các công ty ba  ̉o hie  �m y tế phục vụ thân chủ Medicaid 
co  ́  the  �  đa  ̃  cung ca  � p va  ̀  chi trả cho các ILO ta  ̣ i Washington. Vơ  ́ i quy trình đổi mới4, tiểu bang se  ̃  hơ  ̣ p thư  ́ c 
ho  ́ a va  ̀  mơ  ̉  ro   ̣̂ ng danh mu  ̣ c ca  ́ c ILO co  ́  sa  �n đe  �  cho nhiều ngươ  ̀ i hơn co  ́  the  �  tie  �p ca   ̣̂ n các dịch vu  ̣  giu  ́ p ho  ̣  luôn 
kho  ̉ e ma  ̣ nh. 

o Dịch vụ liên quan đến sức khỏe (HRS): chương trı̀nh này sẽ cho phép tiểu bang cung ca�p bảo hie�m cho 
các nhu ca�u liên quan đe�n sức khỏe. Tiểu bang sẽ xác định xem ai có the�  nhận được các dịch vụ, cũng như 
các dịch vụ nào có sa�n. Những đie�u này có the�  bao gồm việc vận chuyển, thức ăn, nhà ở và trợ giúp tài 
chánh có mục tiêu (như chi trả chi phí tiện ích). Các ACH sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh các dịch vụ này 
với các quan hệ đối tác giới thiệu được trie�n khai thông qua các Trung Tâm Cộng Đo� ng (được mô tả dưới 
đây). Các dịch vụ này sẽ được thie�t ke�  đe�  bổ sung mà không lặp lại các ILOS. 
Không như các ILOS, các dịch vụ này sẽ không phải thay the�  cho việc chăm sóc lâm sàng cụ the� . Vı́ dụ: 
phúc lợi ve�  vận chuye�n có the�  bao gồm khoản chi trả đe�  giúp người lớn tuo� i có được một trung tâm cho 
người lớn tuo� i một tua�n một la�n. Đie�u này không thay the�  được cho ba�t kỳ dịch vụ đie�u trị y tế nào 
nhưng ho�  trợ cho sức khỏe the�  cha� t và cảm xúc và sự an lạc. 

• Phối hợp chăm sóc ở cộng đồng: mo� i ACH sẽ giám sát một Trung Tâm Cộng Đo� ng đe�  thực hiện việc phối 
hợp chăm sóc ở cộng đo� ng trên toàn tiểu bang.  
Khái niệm Trung Tâm Cộng Đo� ng là một tie�n trie�n của công việc đã ba� t đa�u trong sáu năm đa�u tiên của MTP 
và điều chỉnh theo chương trình Ke� t No� i Chăm Sóc của Sở Y Te� , đặc biệt phục vụ những người đang bị cô lập 
hoặc cách ly do đại dịch COVID-19. Các chức năng của Trung Tâm Cộng Đo� ng sẽ được chua�n hóa và bao gồm 
việc tầm soát SDOH, giúp xác định và đie�u hướng các nguo� n lực cộng đo� ng, sự giới thiệu và việc thanh toán 
cho các nhân viên y te�  cộng đo� ng (CHWs).  
Các Trung Tâm Cộng Đo� ng không lặp lại việc pho� i hợp chăm sóc lâm sàng, mà cung ca�p ho�  trợ trọng yếu ca�n 
thie� t đe�  ke�t no� i các cá nhân với nguo� n lực cộng đo� ng và to�  chức, ke�  cả việc chăm sóc chı́nh. Theo cách này, 
các Trung Tâm cung ca�p dịch vụ ho�  trợ so� ng còn cho cả hệ thống y te�  và cộng đo� ng.  
Các Trung Tâm Cộng Đo� ng sẽ dành thời gian và tài trợ đe�  thie�t lập. Tiểu bang sẽ cung ca�p tài trợ thie�t ke�  và 
thực hiện ứng trước cho từng khu vực; khoản này sau đó sẽ chuye�n sang tài trợ hoạt động để ho�  trợ một 
Trung Tâm đang hoạt động. Tài trợ sẽ được điều chỉnh dựa vào các nhu ca�u của từng khu vực. 

• Bình đẳng về y tế và tài trợ năng lực cộng đồng: HCA đang xem xét một chie�n lược xoay quanh việc tài trợ 
bình đẳng ve�  y tế một cách linh hoạt. Với việc đóng góp của cộng đo� ng, các ACH sẽ quản lý tài trợ đe�  giải 
quyết vấn đề bình đẳng về y tế và SDOH. Các khoản đa�u tư này sẽ được thie�t ke�  đe�  ho�  trợ các sáng kie�n và 
nhu ca�u trên kha�p cộng đồng, bổ sung các dịch vụ cá nhân được cung ca�p thông qua những lĩnh vực công việc 
khác. Chi tie�t ve�  các quỹ này va�n đang được trie�n khai. 

Các Dư  ̣  Án dành riêng cho IHCP cũng la  ̀  mo   ̣̂ t pha  �n cu  ̉ a Sa  ́ng Kie  �n 1 trong sa  ́ u năm đa  � u tiên cu  ̉ a MTP. Các dư  ̣  a  ́n na  ̀ y đa  ̃  
đươ  ̣ c thie  �t ke  �  bởi va  ̀  cho người dân Ba  ̉ n Đi  ̣a cu  ̀ ng hợp tác vơ  ́ i HCA, đe  � : 

• Đáp ứng to� t hơn các nhu ca�u của bệnh nhân toàn diện thuộc Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa Alaska 
(AI/ANs). 

• Cải thiện khả năng quản trị và kỹ thuật của IHCP. 
• Làm việc đe�  giảm bớt sự ba�t bı̀nh đa�ng ve�  y te�  đã trải nghiệm của các AI/AN. 

Theo quy trình đổi mới cu  ̉ a MTP, se  ̃  co  ́  sư  ̣  ho  �  trơ  ̣  pha  ́t trie  �n mo   ̣̂ t Trung Tâm Co   ̣̂ ng Đo  � ng Ba  ̉ n Đi  ̣a toàn tiểu bang, ta   ̣̂p trung 
va  ̀o việc pho  � i hợp các nhu ca  � u chăm so  ́ c co   ̣̂ ng đo  � ng cu  ̉ a ca  ́ c AI/AN. Cũng se  ̃  co  ́  sư  ̣  ho  �  trơ  ̣  cho các no  �  lư  ̣ c tương tư  ̣  cho 
như  ̃ ng ngươ  ̀ i thuo   ̣̂ c ACH, đa  ̃  trie  �n khai vơ  ́ i sư  ̣  tham va  �n các Bo   ̣̂  La  ̣c va  ̀  IHCP để công nhận mo  � i quan he   ̣̂  đo   ̣̂ c đa  ́o cu  ̉ a HCA va  ̀  
các Bo   ̣̂  La  ̣c va  ̀  để giải quyết các nhu ca  � u đo   ̣̂ c đa  ́o cu  ̉ a các AI/AN.  

Ha  ̃y tı  ̀m hie  �u thêm ve  �  tie  �n trie  �n cu  ̉ a Sa  ́ng Kie  �n 1. 

 
4 Lưu ý rằng các ILO là một cơ chế có sẵn thông qua dịch vụ quản lý chăm sóc và không cần đến thẩm quyền bãi miễn hoặc việc tài 
trợ để thực hiện. Chúng tôi đang sử dụng quy trình đổi mới để các dịch vụ này luôn có sẵn.  

https://www.hca.wa.gov/assets/program/evolution-of-initiative-1.pdf
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