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Phác thảo 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  ̀nh 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  ̀nh 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 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 tiểu bang 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.  

 

Đọc thêm chi tiết về quy trình đổi mới MTP.  

Xem bảng dưới đây để biết phác thảo về các chương trình hỗ trợ cho mỗi mục tiêu của quy trình đổi mới MTP.  

  

Các chương trình trong quy trình đổi mới MTP hỗ trợ ba mục tiêu sau đây: 
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, phòng ngừa và chăm sóc tại nhà và cộng đồng cho bệnh nhân 

toàn diện 
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
https://www.hca.wa.gov/assets/program/about-mtp-renewal.pdf
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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 mới 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. 

Tìm hiểu thêm về việc đăng ký tiếp tục. 

Mở rộng bảo hiểm cho các dịch vụ hậu sản 
Theo chương trình mới này, mọi người sẽ vẫn hội đủ điều kiện 
hưởng bảo hiểm Medicaid cho đến 12 tháng sau khi thai kỳ của 
họ kết thúc, bất kể tình trạng công dân. 

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm sau khi sinh. 

Tái đăng nhập bảo hiểm sau khi bị tù giam 
Chương trình mới này sẽ phục hồi bảo hiểm Medicaid cho 
những người rời khỏi nhà tù, nhà giam hoặc một cơ sở cải 
huấn khác lên đến 30 ngày trước khi được ra tù. Điều này sẽ 
cho phép quá trình chuyển tiếp suôn sẻ và giúp mọi người 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc quan trọng khi được ra tù. 

Tìm hiểu thêm về việc tái đăng nhập bảo hiểm. 

Bảo hiểm SUD và IMD sức khỏe tâm thần 
Các chương trình này sẽ cho phép Tiểu Bang Washington sư  ̉  
du  ̣ ng tie  �n liên bang cho di  ̣ch vu  ̣  đie  �u tri  ̣ sư  ́ c kho  ̉ e tâm tha  �n va  ̀  
rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện (SUD) ơ  ̉  các cơ sơ  ̉  được 
xác định la  ̀  các cơ sở điều tri  ̣ be   ̣̂ nh tâm tha  �n (IMDs). Không có 
các chương trình này, Apple Health sẽ không có thể bao trả 
dịch vụ điều trị nội trú tại các cơ sở IMD cho hầu hết mọi 
người.  

Tìm hiểu thêm về ba  ̉o hie  �m SUD va  ̀  IMD sư  ́ c kho  ̉ e tâm tha  �n. 

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. Các chương 
trình hiện tại bao gồm chương trình 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 người lớn tuổi hơn để họ có thể tiếp tục sống tại nhà và 
trợ giúp những người chăm sóc gia đình không được trả 
lương. 

Tìm hiểu thêm về các chương trình LTSS hiện có. 

Các yếu tố mới của LTSS 
Bốn yếu tố mới sẽ cho phép tiểu bang đền bù những người 
giám hộ hợp pháp dành cho các cá nhân chuyển tiếp vào hoặc 
ra khỏi cơ sở; cho phép việc hội đủ điều kiện giả định để 
hưởng các phúc lợi Medicaid LTSS; thực hiện phối hợp các 
dịch vụ chăm sóc cá nhân; và cung cấp trợ cấp tiền thuê cho 
những người nhất định sử dụng LTSS. 

Tìm hiểu thêm về các yếu tố mới của LTSS. 

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) 
Ho  ̣  cùng nhau la  ̀m vie   ̣̂c vơ  ́ i nhiều loa  ̣ i cơ quan khác nhau 
cung ca  �p các dịch vụ nha  ̀  ơ  ̉  có ho  �  trơ  ̣  va  ̀  vie   ̣̂c la  ̀m đươ  ̣ c ho  �  trơ  ̣  
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 ổn đi  ̣nh. Quy trình đổi mới sẽ thực hiện các thay 
đổi nhỏ để mở rộng việc hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ 
FCS. 

Tìm hiểu thêm về FCS. 

Các chiến lược giải quyết nhu cầu xã hội liên quan đến sức 
khỏe (tiến triển của Sáng Kiến 1)  
Theo quy trình đổi mới, HCA, các Co   ̣̂ ng Đo  � ng Y Te  �  Chuyên 
Tra  ́ ch, các to  �  chư  ́ c quản lý chăm sóc và các đối tác khác sẽ 
thực hiện các dự án mới để hỗ trợ sức khỏe ngoài chăm sóc y 
tế. Điều này bao gồm các lĩnh vực như nhà ở, dinh dưỡng, vận 
chuyển và các nhu cầu cơ bản khác. Các lĩnh vực này sẽ bao 
gồm bình đẳng về y tế và tài trợ năng lực cộng đồng, phối hợp 
chăm sóc ở cộng đồng và chi trả cho các nhu cầu khác chưa 
được đáp ứng. 

Các Bộ lạc và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho Người Mỹ Da Đỏ cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cải thiện 
về hệ thống chăm sóc sức khỏe và kết quả sức khỏe theo quy 
trình đổi mới.  

Tìm hiểu thêm về các chiến lược này. 
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