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Ներկայացված` Ծառայությունների մատուցման ոլորտի 
աշխատողների միության  (SEIU) Բժիշկների խորհրդի կողմից` 
Ծառայությունների  մատուցման  ոլորտի  աշխատողների  միության  
(SEIU) 2016թ.Կոնվենցիային  
 

Բանաձև` ապահովագրական ցանցային առողջապահական 
հաստատություններ ի,  հիվանդանոցներ ի  և  առողջ ապահական 

համակարգեր ում քարոզչության  վերաբերյալ  
 
 

Որովհետև`  որակյալ առողջապահությունը հանդիսանում է 
մարդու հիմնարար իրավունք և սոցիալական 
բարեկեցություն, և  

 
Որովհետև`  ծ առայությունների  մատուցման  ոլորտի  

աշխատողների  միությ ու ն ն  (SEIU) առաջատար է 
հանդիսանում աշխատողների և ընտանիքների կյանքը 
բարելավելու գործում` $15 և վճարովի ընտանեկան 
արձակուրդի համար պայքարի միջոցով, և  

 
Որովհետև`  որպես SEIU-ի հպարտ անդամ ներ  և միո ւ թյ ուններ, մենք 

կողմնակից ենք լավ աշխատատեղերի , ներգաղթյալների 
հանդեպ արդար ության, անվտանգ և արդար համայնքերի, 
ուժեղ ընտանիքների, և  

 
Որովհետև`  հաճախ մեր առողջապահական համակարգն արտացոլում 

է երկու համակարգ . մեկը` նրանց համար, ովքեր կարող են 
իրենց թույլ տալ ունենալ առողջապահական 
ապահովագրություն, իսկ մյուսը` նրանց համար, ովքեր 
չեն կարող իրենց թույլ տալ առողջապահական 
ապահովագրություն ստանալ, և  

 
Որովհետև`  ապահովագրական ցանցային առողջապահական 

հաստատություններ ը , հիվանդանոցներ ը  և 
առողջապահական համակարգերը հասանելիություն և 
բժշկական խնամք են ապահովում բոլոր հիվանդներին ` 
անկախ այն հանգամանքից, թե ովքեր են նրանք, անկախ` 
վճարունակությունից, եկամտի մակարդակից, փոստային 
դասիչից կամ ներգաղթյալի կարգավիճակից , և   

 
Որովհետև`  ապահովագրական ցանցային առողջապահական 

հաստատություններ ը , հիվանդանոցներ ը  և 
առողջապահական համակարգերն առանցքն են հանդիսա նում 
մեր առողջապահական համակարգի, մարդկ անց հանդեպ 
հոգատարության, երբ այլոք դա չեն անի կամ երբ 
անհրաժեշտ  է , օրինակ` Էբոլայի և Սանդի փոթորկի 
դեպքում, և   
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Որովհետև`  հանրային հետաքրքրությունը`  հատկապես 

ռասսայական պատկանելությամբ և ներգաղթյալի 
կարգավիճակով պայմ անավորված վատ բժշկական 
սպասարկմամբ համայնքներում , ինչպես նաև խնամք 
ապահովողներն, ովքեր այդտեղ աշխատանք ունեն, ուժեղ 
ապահովագրական ցանցային առողջապահական  համակարգի 
կողմից լավագույնն են սպասարկվում, և  

 
Որովհետև`  ապահովագրական ցանցային առողջապահական 

հաստատություններ ի համար նախատեսված 
ֆինանսավորումը միշտ չէ, որ գնում է` որտեղ անհրաժեշտ 
է , մասնավորապես` առողջապահական 
հաստատություններին, հիվանդանոցներին և 
առողջապահական համակարգերին, որոնք խնամք են տանում 
Medicaid-ի և չապահովագրված հիվանդների մեծ մասին, և  

 
Որովհետև`  կենսական որեն կարևոր է , որ մենք շարունակենք 

քայլեր ձեռնարկել` պաշտպանելու համար 
ապահովագրական ներցանցային առողջապահական 
հաստատություններ ը, հիվանդանոցները և 
առողջապահական համակարգերը, ինչպես նաև պահպանել 
նրանց կարողությունն` իրենց հիվանդներին 
տրամադրելու մատչելի, հասանելի, որակյալ 
առողջապահական խնամք և բարելավելու բնակչության 
առողջությունը:   

 
Հետևաբար, վճռվում է,  որ  SEIU-ն ապահովագրական ցանցային 

առողջապահական հաստատություններ ի, հիվանդանոցների 
և առողջապահական համակարգերի համար ակտիվորեն 
քարոզչութ յուն իրականացնի և կազմակերպի` կոչ անելով  

  
• բաշխել բ արեգործական խնամքի դոլարները, որոնք 

օգտագործվում են  չ ապահովագրված հիվանդներին 
հետևելու համար և ուղղ ված են Medicaid-ի 
հիվանդանոցներին  (մասնավոր և պետական ),  

 
• սահմանել  օրենսդրորեն  «ճշմարիտ » ապահովագրական 

ցանցեր  (հիմնված`  Medicaid-ի և  չապահովագրված  
հիվանդների բուժման վրա ) և մե ծ ացնել նրանց  Medicaid-
ի  փոխհատուցումը,  

 
• առանց փաստաթղթերի ներգաղթյալներին սպասարկել 

Մատչելի խնամքի օրենքի համաձայն (Affordable Care Act, 
ACA),  
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• նահանգային օրենսդրությանն  անհապաղ կարգով 
իրականացնել ավելի անաչառ բանաձև` ուղղված 
Disproportionate Share Hospital (DSH)-ի վճարումներին` 
ֆինա նսավորելով առողջապահական 
հաստատություններ ը, հիվանդանոցները և 
առողջապահական համակարգերը` չապահովագրված 
մեծաքանակ հիվանդներին իրենց մատուցած իր ական 
խնամքի հիման վրա,  

 
և  
 
• Կոնգրեսին` հետաձգել DSH-ի կրճատումները:  


