
Tóm tắt tổng quan và Điều hành 

 

cử tri California thông qua Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) trong tháng 

11 năm 2004 để mở rộng và cải thiện các dịch vụ sức khỏe tâm thần cộng đồng. Mục 

đích của Đạo luật là để cung cấp bang và địa phương tài trợ để giảm tác động có hại 

lâu dài đối với các cá nhân và gia đình do bệnh tâm thần nghiêm trọng không được 

điều trị. Dự Luật 63 nhấn mạnh biến đổi của hệ thống sức khỏe tâm thần, vừa nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho người dân California sống với bệnh tâm thần. Với hơn mười 

năm kinh phí, chương trình và hỗ trợ sức khỏe tâm thần đã được thiết kế để đáp ứng 

các nhu cầu cá nhân của khách hàng đa dạng trong mỗi quận ở California. Kết quả là, 

cộng đồng đang trải qua những lợi ích của chương trình mở rộng và cải thiện để hỗ trợ 

các cá nhân sống chung với bệnh tâm thần trong việc trở thành thành viên tích cực của 

xã hội. 

 

Dịch vụ sức khỏe hành vi Orange County đã sử dụng một quá trình liên quan toàn diện 

để phát triển các chương trình MHSA địa phương. MHSA tài trợ cho một hệ thống sức 

khỏe hành vi chăm sóc rằng khoảng từ dịch vụ dự phòng để chăm sóc nội trú khủng 

hoảng. Các mảng hiện tại của dịch vụ ngân sách tại 168.666.985 $ cho năm tài chính 

16/17 đã được tạo ra dựa trên những nỗ lực lập kế hoạch của các bên liên quan từ 

năm 2005 đến ngày hiện tại. 

 

Kế hoạch Ba Năm Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Quận Cam cho năm tài khóa 

14/15 qua 16/17 đã được sự chấp thuận của Ban kiểm soát Tháng Năm năm 2014. Kế 

hoạch đó là cơ sở cho kế hoạch cập nhật hiện tại này. Ba năm kế hoạch dự kiến kinh 

phí cấp cho ba năm được bởi kế hoạch, và cập nhật Kế hoạch hàng năm hiện tại không 

có sự thay đổi trong tài trợ cho phần lớn các chương trình mà còn hoạt động trong năm 

tài chính 14/15. Ngoại lệ chính để tài trợ mức độ xảy ra trong Hỗ trợ và Dịch vụ Cộng 

đồng. 

 

Dịch vụ cộng đồng và Hỗ Trợ 

 

Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần phân bổ 80% của các quỹ MHSA cho các dịch 

vụ cộng đồng và Hỗ trợ (CSS), cung cấp điều trị sức khỏe tâm thần toàn diện cho mọi 

người ở mọi lứa tuổi bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. Mục tiêu của phần này là để phát 

triển và thực hiện các hoạt đầy hứa hẹn và chứng minh được thiết kế để tăng cường 

tiếp cận với các dịch vụ của các nhóm được, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện 

kết quả, và để thúc đẩy sự hợp tác giữa. 

 

Là một phần của việc xem xét tài chính được thực hiện để chuẩn bị cho các Cập nhật 

Kế hoạch hàng năm tài khóa 16/17, nhân viên ngân sách Cơ Quan Y Tế Quận Cam 

được xác định khoảng 50 triệu $ USD của quỹ CSS chưa chi mà đã có sẵn trong vòng 

năm năm tới để cấp trên cơ sở bền vững . Ngoài ra, HCA nhận được dự đoán doanh 

thu đã được điều chỉnh từ một cố vấn tài chính Nhà nước của chúng tôi dự đoán doanh 



thu cao hơn so với dự báo trước đó. Đặc biệt, tăng so với dự toán thu trước đó là 

khoảng $ 3.5 triệu và 11,7 triệu $ cho năm tài chính 15/16 và 16/17 năm tài chính tương 

ứng. Kết quả là, các hoạt động lập kế hoạch quan trọng cho kế hoạch của năm nay tập 

trung vào việc xác định các chương trình mở rộng phù hợp với yêu cầu tài trợ CSS. 

Trong thành phần CSS, các chương trình sau đây đã được thay đổi hoặc tăng cường ở 

Cập nhật Kế hoạch hiện tại này. Một mô tả đầy đủ của mỗi của các chương trình này 

được cung cấp trong phần CSS của Cập nhật Kế hoạch hàng năm. 

 

CSS Program Enhancements 

Program Name 

FIRST 
INCREASE IN 
16/17 

SECOND 
INCREASE IN 
16/17 

Housing for Homeless  $ 1,000,000   

Dual Diagnosis (mental health and substance 
use disorder) Residential Treatment  $ 500,000    

Full Service Partnership  $ 3,000,000   $ 7,000,000  

Adult Crisis Residential  $ 1,500,000    

Supportive Employment  $ 300,000    

Adult Outreach & Engagement  $ 1,000,000    

Recovery Center Program  $ 1,000,000    

Crisis Stabilization Unit (Urgent Care)  $ 2,000,000   $ 3,000,000  

Co-Occurring (medical and mental health)    $ 2,000,000  

 

 

Nhà ở 

 

Ngoài những cải tiến trên, một sự gia tăng triệu $ 3.5 doanh thu dự kiến cho năm tài 

chính 15/16 đã được phân bổ cho các dự án nhà ở. Ban đầu, 33 triệu $ USD đã được 

phân bổ để tài trợ cho các dự án nhà ở hỗ trợ MHSA thông qua cả hai chứng từ tiền 

thù lao dựa cũng như / đơn vị cải tạo tòa nhà. Hơn 10 năm qua, tất cả các quỹ nhà ở 

ban đầu đã được chi tiêu hoặc dành cho các dự án trong tương lai. Tuy nhiên nhu cầu 

về nhà ở tiếp tục là # 1 cần theo các bên liên quan trên toàn quận. 

 

Phòng ngừa và can thiệp sớm 

 

Phòng ngừa và các chương trình can thiệp sớm (PEI) được thiết kế để ngăn chặn bệnh 

tâm thần trở nên nghiêm trọng và vô hiệu hóa và cải thiện tiếp cận kịp thời cho những 

người ít được bởi hệ thống sức khỏe tâm thần. 20% nguồn tài trợ MHSA là dành riêng 

cho chương trình PEI. Trong thành phần PEI, không có thay đổi trong tài trợ giữa năm 

tài chính 15/16 và Kế hoạch hiện này cho năm tài chính 16/17. 

 

sự đổi mới 

 



Các quỹ thành phần đổi mới và đánh giá các phương pháp tiếp cận mới làm tăng truy 

cập vào không được phục vụ và / hoặc cộng đồng ít được, thúc đẩy sự hợp tác giữa và 

nâng cao chất lượng dịch vụ. 5% kinh phí MHSA được chỉ định là đổi mới để cho phép 

các quận để thử nghiệm các cách tiếp cận mới và cải tiến để cung cấp dịch vụ sức 

khỏe tâm thần với các chương trình thí điểm giới hạn thời gian. Trong năm tài chính 

15/16, các nguồn tài trợ cho tất cả các dự án nhóm 1 đã kết thúc. tài trợ đang thực hiện 

ba dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch của năm ngoái: Dịch vụ cộng đồng tổng 

hợp (nay được tài trợ bởi CSS), OC4Vets (nay được tài trợ bởi PEI) và OC Chấp nhận 

(nay được tài trợ bởi PEI). đánh giá cuối cùng của tất cả 1 dự án Vòng đang được tiến 

hành. 

 

Giáo dục và Đào tạo lực lượng lao động (WET) 

 

tài trợ WET là nhằm tăng số lượng các cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ sức khỏe 

tâm thần và cải thiện năng lực văn hóa và ngôn ngữ của nhân lực y tế tâm thần. Quỹ 

Giáo dục và Đào tạo lực lượng lao động ban đầu đã được chi tiêu, nhưng các chương 

trình tiếp tục thông qua việc sử dụng các dịch vụ cộng đồng và hỗ trợ kinh phí. Trong 

thành phần WET, Ban chỉ đạo MHSA chấp thuận những thay đổi được đề nghị sau đây 

để giáo dục nhân lực và ngân sách đào tạo tại 07 tháng 12 năm 2015 họp: 

 

• Thêm 50.000 $ để nâng cao các chương trình phục hồi Viện Giáo dục (REI) nhằm 

chuẩn bị cá nhân bị bệnh tâm thần và các thành viên gia đình họ, những người có thể 

mong muốn một sự nghiệp trong sức khỏe hành vi. 

• Thêm $ 150,000 đến nâng cao Đào tạo Crisis Intervention (TNDN), một chương trình 

đào tạo nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực hợp tác để tạo ra và duy trì sự tương tác 

hiệu quả hơn giữa các thực thi pháp luật, các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe tâm 

thần, những người mắc bệnh tâm thần, gia đình và cộng đồng của họ và cũng để giảm 

sự kỳ thị của bệnh tâm thần. 

 

Thiết bị Capital và Công nghệ 

 

Thành phần này hỗ trợ các quận cho một loạt các dự án cần thiết để hỗ trợ cung cấp 

dịch vụ. Tiến đã tiếp tục trong việc thực hiện của một sức khỏe Ghi điện tử (EHR). Một 

EHR là một phiên bản kỹ thuật số của hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cho phép các 

chương trình tại các địa điểm khác nhau để phối hợp tốt hơn các dịch vụ và luôn được 

cập nhật về điều trị bệnh nhân. Các mục tiêu của việc thực hiện một EHR bao gồm: 

nâng cao chất lượng và sự tiện lợi của việc chăm sóc khách hàng, tăng hiệu quả của 

chương trình và tiết kiệm chi phí, tăng sự tham gia của khách hàng trong việc chăm sóc 

và cải thiện sự phối hợp chăm sóc. nỗ lực không ngừng tiếp tục tập trung thực hiện 

EHR ở các địa điểm khác, và đang tiến tới khả năng tương tác và tuân thủ đầy đủ các 

tiêu chuẩn sử dụng có ý nghĩa. 

 



Trong những năm kể từ khi Dự luật 63 được thông qua, Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe 

Tâm Thần tiếp tục đi qua những thay đổi để giúp đỡ tốt hơn cuộc sống của khách hàng 

và toàn thể cộng đồng Orange County. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với các 

bên liên quan của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện MHSA tại Quận Cam.  

  



 


