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Trabalhadores de Hospital Lutam pelos 15 
 

Trabalhadores da saúde salvam vidas, protegem contra a propagação de doenças e infeções, e 
fornecem cuidados aos doentes e suas famílias. 
 
A indústria da saúde é uma das indústrias de mais rápido crescimento nos Estados Unidos. 
Mesmo tendo o foco mudado para os cuidados primários e preventivos, os hospitais 
permanecem centrais no sistema de prestação de cuidados de saúde e são uma espinha 
dorsal econômica das comunidades em todo o país. 
 
À medida que a indústria cresce, os hospitais estão se tornando mais industrializados e muitos 
são executados com uma ênfase no "fim da linha" - resultando em salários estagnados para os 
trabalhadores do hospital, pessoal inadequado e outras medidas de redução de custos que 
prejudicam os trabalhadores e os pacientes. 
 
Enquanto a gestão hospitalar concentra-se sobre os lucros, os trabalhadores do hospital 
recebem abaixo do salário mínimo anual para uma família de dois. Muitos hospitais se 
beneficiam de um subsídio duplo, pagando salários aos trabalhadores, os quais dependem dos 
programas anti-pobreza, tais como Medicaid ou SNAP, tendo simultaneamente tirado vantagem 
do status sem fins lucrativos ou reduções de impostos corporativos para enriquecerem seus 
executivos, enquanto falham contribuir com a sua parte justa de impostos que financiam esses 
programas de combate à pobreza em nossos estados e comunidades. 
 
Riqueza e pobreza são os principais determinantes sociais da saúde. As pessoas que vivem na 
pobreza desproporcional sofrem de doenças crónicas e têm pobres condições de saúde e 
menores expectativas de vida. Mulheres e pessoas de cor estão sobre-representados em 
empregos com baixos salários, particularmente nas profissões de "cuidados", como 
enfermagem e são, portanto, mais suscetíveis a serem afetadas por disparidades de saúde. 
Quando um hospital paga aos seus trabalhadores salários abaixo, ele desmente a sua missão 
de melhorar a saúde e, em vez disso contribui para o agravamento da saúde dos seus 
empregados e dos familiares deles. 
 
O aumento do salário mínimo para US $ 15 por hora melhora condições de trabalho e de vida 
para trabalhadores de baixa renda e suas famílias, estimula os gastos de consumo e cresce a 
nossa economia. 
 
Salários competitivos para trabalhadores técnicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde 
são necessários para fortalecer e estabilizar a força do trabalho de saúde. 
 
Portanto, seja decidido que os associados da SEIU e as locais farão campanha para um piso 
salarial de $ 15 para todos os trabalhadores do hospital e 15% de aumento para profissionais 
de saúde, publicamente e durante a negociação coletiva. 
 


