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Suporte para Serviço de Pediatria Universal 
 

O sistema americano de pediatria está em crise: Pais trabalhadores não conseguem pagar os 
altos custos dos serviços, e ainda assim os profissionais de pediatria ganham salários mínimos. 
Isto é uma questão de justiça económica e racial para as famílias trabalhadoras e para os 
profissionais de pediatria. 
 
Acesso a serviços de pediatria de alta qualidade, confiáveis e comportáveis é um problema de 
justiça para famílias trabalhadoras. Sem cuidados de pediatria confiáveis, muitos pais são 
incapazes de trabalhar. Despesas pediátricas são um fardo para os ganhos familiares, com os 
gastos pediátricos a consumir entre 20 a 31% dos ganhos de uma família de 4. 
 
Cuidados pediátricos deveriam ser um direito garantido a todos os pais e não um luxo 
disponível apenas para alguns. 
 
Com as dificuldades dos pais em comportar com as despesas pediátricas, os funcionários da 
pediatria lutam para sobreviver e proporcionar uma vida decente às suas famílias. Os 
funcionários de pediatria são, na sua maioria mulheres (95.6%), desproporcionalmente de cor, 
e ganham em média, por hora, $10.31. 1 em cada 7 famílias de funcionários de pediatria vivem 
com salários abaixo da linha da pobreza. Salários para esses funcionários deveriam 
recompesar as funções, experiência e credenciais e e esses salários deveriam começar, nunca 
em menos de $15 por hora. 
 
A solução para a crise de pediatria da América é aumentar substancialmente o investimento 
público na pediatria. Nós precisamos de um investimento público significante para criar um 
sistema de saúde pediátrico que nós precisamos e merecemos: cuidado de alta qualidade 
garantido para todos, proporcionados por funcionários que ganham salários bons e justos para 
a subsistência. 
 
Portanto, fica resolvido que a SEIU irá lutar por uma solução compreensiva para a crise 
pediátrica americana suportando um serviço universal, publicamente financiado para todas as 
famílias, e que a SEIU irá ajudar iniciativas nacionais, estatais e locais para expandir o acesso 
á pediatria publicamente financiada e para subir os salários da força de trabalho da área de 
saúde pediátrica. 
 


