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CALOPTIMA LÀ CHƯƠNG TRÌNH MEDI-CAL ĐƯỢC XẾP HẠNG CAO
NHẤT TRONG TIỂU BANG CALIFORNIA
Ủy Ban Bảo Đảm Phẩm Chất của Quốc Gia (tiếng Anh là National Committee for Quality
Assurance, viết tắt là NCQA) ghi nhận phẩm chất chung của
CalOptima cho năm thứ năm liên tiếp
QUẬN CAM, California. (Ngày 24 tháng 9 năm 2018) — Trong năm thứ năm liên tiếp,
CalOptima là chương trình Medi-Cal được xếp hạng cao nhất trong tiểu bang California, dựa vào
Bảng Xếp Hạng Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Medicaid Năm 2018–2019 của Ủy Ban Bảo
Đảm Phẩm Chất của Quốc Gia (NCQA). Những sự đánh giá của Ủy Ban NCQA được dựa trên
dữ liệu phẩm chất chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn và sự hài lòng của thành viên.
CalOptima đã nhận được số điểm 4 trên 5 — là số điểm cao nhất được tặng thưởng cho bất kỳ
chương trình Medi-Cal nào trong tiểu bang. Thật vậy, chỉ 13 chương trình Medicaid của 177
chương trình toàn quốc được duyệt xét có số điểm cao hơn. (Tại California, chương trình
Medicaid còn được biết đến như là Medi-Cal.)
Ông Michael Schrader, Giám Đốc Điều Hành cho biết, “Tại CalOptima, thành viên của chúng tôi
được ưu tiên”. “Kỷ lục 5 năm là chương trình được xếp hạng cao trong tiểu bang của chúng tôi
cho thấy sự cống hiến của cộng đồng nhà cung cấp dịch vụ địa phương xuất sắc của chúng tôi
trong việc cung cấp những kết quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho thành viên."
NCQA đánh giá phẩm chất chương trình Medicaid dựa trên khoảng 40 tiêu chuẩn lâm sàng liên
quan đến cả việc chăm sóc phòng ngừa và điều trị. Các biện pháp phòng ngừa báo cáo liệu thành
viên có nhận được dịch vụ để giữ gìn sức khỏe, như các buổi khám sức khỏe cho trẻ em, chích
ngừa và tư vấn dinh dưỡng. Biện pháp điều trị đánh giá liệu thành viên có nhận được sự chăm
sóc thích hợp để điều trị các bệnh trạng và bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tiểu đường và cao huyết
áp. NCQA cũng thẩm định phẩm chất của một chương trình dựa vào việc đánh giá sự hài lòng
của thành viên trên chín phương diện, như được chăm sóc nhanh chóng và việc các bác sĩ giao
tiếp với bệnh nhân tốt như thế nào.
###

Về CalOptima
Là một hệ thống y tế có tổ chức của quận, CalOptima cung cấp sự đài thọ chăm sóc sức khỏe được cộng đồng tài trợ cho trẻ em,
người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima là nhằm giúp
cho những thành viên được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất, cung ứng một cách ân cần và hữu hiệu. Tổng cộng,
CalOptima phục vụ gần 780,000 thành viên với một hệ thống hơn 8,000 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa, cũng như 24 bệnh
viện.
Về NCQA
NCQA là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, chuyên về việc cải thiện phẩm chất của sự chăm sóc sức khỏe. NCQA đánh giá và
chứng nhận một nhóm nhiều cơ quan chăm sóc y tế và công nhận các bác sĩ trong nhiều lĩnh vực lâm sàng chính. Bộ Dữ Kiện và
Những Thông Tin về Hiệu Quả của việc Chăm Sóc Y Tế của NCQA (NCQA’s Healthcare Effectiveness Data and Information
Set- HEDIS®) là một công cụ đánh giá việc thực hiện được sử dụng rộng rãi nhất cho việc chăm sóc y tế. Trang mạng của NCQA
(www.ncqa.org) có thông tin giúp người tiêu dùng, người ở sở làm và những người khác thực hiện nhiều sự chọn lựa chăm sóc y
tế đầy đủ chi tiết hơn.

