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Nghị Quyết về Bảo Hiểm Sức Khỏe có tính Khấu Trừ Cao 

  
XÉT THẤY RẰNG các kế hoạch thảm khốc đã từ chối quyền cho người lao động được sử dụng dịch vụ chăm 
sóc y tế chất lượng và giá phải chăng vì họ không thể trả các chi phí cao ngay lập tức, cũng như đã làm 
trầm trọng hơn những bất công dựa trên thu nhập trong quyền được dùng dịch vu y tế; và  
XÉT THẤY RẰNG các loại hình bảo hiểm sức khỏe có tính khấu trừ cao đầy thảm họa đã gây tổn thương 
cho sức khỏe của cộng đồng qua việc làm nản lòng việc quản lý vấn đề phòng ngừa bệnh tật cũng như 
bệnh mãn tính; và  
  
XÉT THẤY RẰNG nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại bảo hiểm y tế khấu trừ cao khiến cho bệnh nhân không 
dám đi khám bệnh, và hoãn việc sử dụng các loại thuốc men cần thiết, do vậy làm trầm trọng hơn những 
bất công trong xã hội về mặt chăm sóc sức khỏe và kết quả cuối cùng;  
  
  
  
XÉT THẤY RẰNG high deductible health plans increase the risk of medical debt and medical bankruptcy, 
which remains the leading cause of bankruptcy in America; and,  
  
XÉT THẤY RẰNG các loại hình bảo hiểm y tế khấu trừ cao chỉ thay đổi chi phí tăng lên cho người lao động 
nhưng lại giảm xuống cho các ông chủ dù lương bổng bị đình đốn và bất công trong thu nhập tăng lên; và  
  
Do đó, giải pháp được đưa ra là: 

1. SEIU sẽ chiến đấu chống lại các loại hình bảo hiểm y tế có tính khấu trừ cao bằng cách thương 
thuyết với các loại hình khác dựa trên giá trị và tót hơn cho người tiêu dùng; và  
  

2. SEIU sẽ tiếp tục làm việc cùng các nhà nghiên cứu và tham gia việc thu thập dữ liệu chung thông 
qua chính quyền liên bang, toàn bang, và tại địa phương để trình bày những chi phí cuối cùng của 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các loại hình bảo hiểm khấu trừ cao; và  
  

3. SEIU sẽ tiếp tục giáo dục các thành viên, phong trào lao động, các đồng minh trong cộng đồng, và 
nhân viên nhà nước về những hậu quả xấu của các loại hình bảo hiểm y tế khấu trừ cao.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


