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ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH RA MẮT DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỖ TRỢ Y TẾ CHO CÁC HỘI VIÊN 

MEDI-CAL CỦA ALLIANCE 

Chương trình ‘Recipe4Health’ sẽ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đồng thời cải thiện sức khỏe thể 

chất và hành vi của cư dân Quận Alameda.  

Alameda, CA – Bắt đầu từ tháng 9, Alameda Alliance for Health (Alliance) sẽ ra mắt Recipe4Health, như một 

phần của chương trình Hỗ trợ từ Cộng đồng. Recipe4Health là chương trình ‘thực phẩm làm thuốc’ nhằm mục 

đích giải quyết các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe của cư dân bằng cách kê toa các sản phẩm giàu dinh 

dưỡng cho bệnh nhân và kết nối họ với các nhóm hỗ trợ địa phương. Các dịch vụ Hỗ trợ từ Cộng đồng của 

Alliance là một phần của sáng kiến CalAIM mới được Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (Department of Health Care 

Services, DHCS) ra mắt – được cung cấp thông qua các nhà cung cấp cộng đồng cho các hội viên hội đủ điều kiện 

của chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal, là một lựa chọn thay thế cho các dịch vụ hoặc cơ sở y tế 

truyền thống.  

 

Alliance rất vui mừng được hợp tác với Cơ quan Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Quận Alameda (Alameda County 

Health Care Services Agency), đối tác sẽ cung cấp các dịch vụ Recipe4Health cho các hội viên Alliance. Chương 

trình Recipe4Health thuộc danh mục Hỗ trợ từ Cộng đồng Thực phẩm Hỗ trợ Y tế. Chương trình sẽ dành cho các 

hội viên hội đủ điều kiện, những người có thể được hưởng lợi từ các can thiệp dinh dưỡng điều trị và nhằm mục 

đích nâng cao sức khỏe và giảm tỷ lệ tái nhập viện. Mô hình đổi mới này cung cấp cho bệnh nhân các toa thuốc 

dạng thực phẩm, trong đó có mười hai tuần rau củ được giao đến tận nhà bệnh nhân. Các toa thuốc dạng thực 

phẩm do Dig Deep Farms cung cấp, một trang trại đô thị địa phương giúp tạo công ăn việc làm trong nền kinh tế 

xanh cho các cá nhân dính líu đến tư pháp. Trong khuôn khổ chương trình, những người tham gia cũng sẽ được 

tiếp cận với các buổi thăm khám y tế theo nhóm, tại đó tập hợp hầu như tất cả các bệnh nhân và bao gồm hoạt 

động thể chất, giới thiệu thực phẩm lành mạnh, làm giảm căng thẳng và kết nối xã hội trong nhiều tháng.  

 

“Việc Alameda Alliance ra mắt Recipe4Health sẽ là một chương trình vô giá để hỗ trợ những cư dân và gia đình 

dễ bị tổn thương nhất của chúng ta bằng cách giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực thông qua các biện 



 

 

pháp can thiệp thực phẩm lành mạnh,” Giám sát viên Khu 3 Dave Brown cho biết. “Tôi biết ơn sự hợp tác của 

Alliance trong việc cung cấp dịch vụ thiết yếu này và tiếp tục kế thừa Giám sát viên Chan trong việc sử dụng thực 

phẩm làm thuốc trên toàn Quận.” 

Trong vài năm qua, Alliance đã hỗ trợ tài chính cho sáng kiến Recipe4Health đặt tại các phòng khám địa phương, 

bao gồm LifeLong Ashby Health Center, Tiburcio Vasquez Health Center, Native American Health Center, 

Hayward Wellness Center, Bay Area Community Health và các Nhà thuốc Thực phẩm nhỏ hơn tại các các phòng 

khám địa phương. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, hàng ngàn bệnh nhân trên khắp Quận Alameda đã được 

kiểm tra sàng lọc về tình trạng mất an ninh lương thực và được cung cấp các biện pháp can thiệp thực phẩm 

lành mạnh kết hợp với hỗ trợ hành vi theo nhóm để giúp họ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc tích 

hợp Recipe4Health vào chương trình Bữa ăn Phù hợp với Y tế thuộc danh mục Hỗ trợ từ Cộng đồng của Alliance 

sẽ đảm bảo tính bền vững của dịch vụ không thể tách rời này sẽ tiếp tục hướng đến nhu cầu dinh dưỡng của 

cộng đồng Quận Alameda đồng thời giảm bớt các rào cản liên quan đến mất an ninh lương thực.  

 

Scott Coffin, Giám đốc Điều hành Alliance cho biết: “Là một nhà cung cấp mạng lưới an toàn, chúng tôi hiểu rằng 

việc tiếp cận thực phẩm lành mạnh là một công cụ hữu hiệu như thuốc men hoặc các biện pháp can thiệp lâm 

sàng khác." “Khả năng cung cấp các dịch vụ Recipe4Health cho các hội viên của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi tiến 

thêm một bước đến mục tiêu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự chênh lệch về y tế mà nhiều thành viên 

trong cộng đồng của chúng tôi tiếp tục phải đối mặt.”  

 

Colleen Chawla, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Quận Alameda cho biết: “Recipe4Health kết nối 

cộng đồng với thực phẩm tươi sống, chất lượng, giúp cải thiện đáng kể tình trạng mất an ninh lương thực, một 

trong những yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe". “Chúng tôi tin rằng thực phẩm lành mạnh là liều thuốc tốt.” 

 

Do đại dịch COVID-19, nhu cầu đối với các biện pháp can thiệp bằng thực phẩm càng trở nên cấp thiết hơn ở 

những người bị các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, huyết áp cao và các 

bệnh mãn tính khác. Khi các cộng đồng trên khắp Quận Alameda tiếp tục khôi phục sau những tác động tiêu cực 

của đại dịch, việc tích hợp Recipe4Health như một dịch vụ Hỗ trợ từ Cộng đồng Alliance sẽ giúp nâng cao sức 

khỏe, giảm sự chênh lệch về y tế và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe trên toàn hệ thống mạng lưới an toàn tại địa 

phương của chúng tôi.  

 

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ: http://alamedaalliance.org/. 

### 

http://alamedaalliance.org/


 

 

 

Giới thiệu về Alameda Alliance for Health 

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa phương, công 

cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có thể tiếp cận và hợp 

túi tiền cho những cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho 

cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội ngũ nhân viên lãnh đạo, và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance 

phản ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho 

hơn 315,000 trẻ em và người lớn có mức thu nhập thấp thông qua Ủy ban Quốc gia về Bảo đảm Chất lượng 

(National Committee for Quality Assurance, NCQA) được Medi-Cal và các chương trình Dịch Vụ Chăm Sóc Theo 

Nhóm của Alliance chứng nhận.  

 


