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SAN FRANCISCO, ngày 29/6/2022 – Chúng tôi, lãnh đạo của San Francisco Health Plan (SFHP), đã hết sức thất vọng 
với phán quyết ngày 6-3 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ Dobbs kiện Jackson về Sức khỏe Phụ nữ vốn đã lật ngược 
tiền lệ quan trọng có từ lâu đời của vụ Roe kiện Wade.   

Phán quyết trong vụ Dobbs là liên bang không còn bảo vệ quyền được phá thai an toàn và hiệu quả nữa mà để cho luật 
pháp của các tiểu bang quy định sức khỏe sinh sản của mọi người.    

California đã có luật hợp pháp hóa quyền phá thai. Năm 2002, California đã thông qua một đạo luật đảm bảo quyền lựa 
chọn của con người. Nạo phá thai là hợp pháp trong bất kỳ trường hợp nào theo luật cho đến thời điểm thai nhi có thể 
sống ngoài tử cung. Sau khi thai nhi có thể sống ngoài tử cung thì có thể tiến hành phá thai trong trường hợp bảo vệ tính 
mạng hoặc sức khỏe của người mang thai. 

SFHP tôn trọng quyền sinh sản của TẤT CẢ hội viên và sẽ tiếp tục ủng hộ những người chọn kết thúc thai kỳ bất kể lý do 
gì. SFHP bao trả dịch vụ phá thai cho tất cả hội viên Medi-Cal và sẽ tiếp tục cho phép dịch vụ quan trọng này để đảm bảo 
tất cả hội viên của chúng tôi không bị cản trở trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn và hiệu quả.   

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mạng lưới nhà cung cấp và nhân viên mà nhiều người trong số họ không lường trước sẽ gặp 
thách thức như thế này trong sự nghiệp của mình và bị ảnh hưởng rất mạnh từ các luồng tin tức. 

 

#  #  # 

Giới thiệu về San Francisco Health Plan 
San Francisco Health Plan (SFHP) đã được Giải thưởng Hạng 4/5 Sao theo Bảng Xếp hạng Chương trình Sức khỏe Medicaid của NCQA 
năm 2021. SFHP là chương trình bảo hiểm sức khỏe cộng đồng được cấp phép cung cấp bảo hiểm sức khỏe giá hợp lý cho hơn 
160.000 gia đình có thu nhập thấp và trung bình đang sinh sống tại San Francisco. SFHP được thiết kế và phục vụ cho hội viên SFHP, 
trong đó nhiều người không thể có được sự chăm sóc sức khỏe cho bản thân hoặc gia đình. Thông qua SFHP, hội viên được tiếp cận 
đầy đủ các loại dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, nhập viện, thuốc kê toa và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và 
các chương trình điều trị lạm dụng hóa chất. Sứ mệnh của SFHP là cải thiện sức khỏe cho các cộng đồng đa dạng của San Francisco 
thông qua quan hệ đối tác thành công. San Francisco Health Plan cũng là bên thứ ba quản lý chương trình Healthy San Francisco 
được phổ biến rộng rãi trên khắp Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về SFHP, hãy truy cập www.sfhp.org. 
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