
Phần 1557: Bảo Vệ Các Cá Nhân Chống Lại 
Phân Biệt Đối Xử Theo Giới Tính 
 
Phần 1557 là quy định về dân quyền của Affordable Care Act (Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền) 
năm 2010. Phần 1557 nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, 
độ tuổi, hay tình trạng khuyết tật trong các chương trình và hoạt động chăm sóc sức khỏe nhất định. Quy tắc 
cuối cùng trong Phần 1557 áp dụng cho bất kỳ chương trình hay hoạt động y tế nào, bất kỳ thành phần nào của 
các chương trình hay hoạt động y tế đó nhận ngân sách từ Department of Health and Human Services (HHS, 
Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh), như các bệnh viện nhận bệnh nhân Medicare hay các bác sĩ nhận thanh toán 
Medicaid; Health Insurance Marketplaces (Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm Y Tế) và các công ty bảo hiểm khác 
tham gia Marketplace này; và bất kỳ chương trình y tế mà HHS tự quản lý.  
 
Quy tắc cũng nêu rõ rằng phân biệt đối xử theo giới tính bị nghiêm cấm theo Phần 1557 bao gồm phân biệt đối 
xử theo: 
 

− Giới tính của cá nhân 
− Tình trạng mang thai, sinh con và các chứng bệnh khác có liên quan 
− Nhận biết giới tính 
− Rập khuôn trong tình dục  
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− Các cá nhân không thể bị từ chối chăm sóc y tế hay bảo hiểm y tế trên cơ sở giới tính của họ, bao gồm 
cả nhận biết giới tính và rập khuôn trong tình dục của họ. 
 

− Phụ nữ phải được đối xử bình đẳng như nam giới trong các dịch vụ chăm sóc y tế mà họ nhận được và 
trong các gói bảo hiểm y tế mà họ mua.   
 

− Việc loại trừ thẳng thừng bảo hiểm hoặc giới hạn đối với tất cả các dịch vụ y tế liên quan đến chuyển 
giới là phân biệt đối xử.   
 

− Các cá nhân phải được đối xử phù hợp với định hướng giới tính của họ, bao gồm cả việc tiếp cận các 
cơ sở y tế.  Tuy nhiên, nhà cung cấp không được từ chối hoặc giới hạn các dịch vụ điều trị cho bất kỳ 
tình trạng sức khỏe nào thường hoặc đặc biệt dành riêng cho các cá nhân thuộc một giới tính dựa trên 
việc một người yêu cầu các dịch vụ đó nhận biết là thuộc giới tính khác.   
 

− Các chương trình hoặc hoạt động y tế cụ thể theo giới tính chỉ được phép khi đơn vị có thể chứng minh 
được lý do cực kỳ thuyết phục rằng chương trình hoặc hoạt động y tế cụ thể theo giới tính có liên quan 
đáng kể đến việc đạt được mục tiêu quan trọng liên quan đến sức khỏe hoặc mục tiêu y khoa.  
 

− Mặc dù quy tắc cuối cùng không giải quyết việc liệu phân biệt đối xử trên cơ sở chỉ tình trạng định 
hướng tình dục của một cá nhân là hình thức phân biệt đối xử theo giới tính theo Phần 1557, thì quy 
tắc này giải thích rõ ràng rằng OCR sẽ đánh giá các khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử theo giới tính 
liên quan đến định tình dục của cá nhân để xác định liệu chúng có liên quan đến các loại rập khuôn tình 
dục có thể được giải quyết theo Phần 1557 không. HHS ủng hộ việc cấm phân biệt đối xử theo định 
hướng tình tục như là vấn đề của chính sách và sẽ tiếp tục theo dõi việc triển khai pháp lý của vấn đề 
này. 

 
Để biết thêm thông tin về Phần 1557, hãy truy cập trang http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-
1557.  
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