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Տեղական  առողջապահական  միությունները  կայացրել  են  մի  շարք  
որոշումներ  բժշկական , առողջապահության  ոլորտի  աշխատակիցների  և  
բժշկական  ծառայություններից  օգտվողների  կարևորագույն  խնդիրների  
վերաբերյալ : Սույն  որոշումը  միացնում  է  դրանք  մեկ  բազմա պրոֆիլ  
որոշման ը : 
 
Ամերիկայի  առողջապահական  համակարգը  մեծ  անցման  ժամանակաշրջանում  է :  
SEIU անդամների  պրոպագանդան  հանգեցրել  է  հսկայական  առաջընթացի , 
սակայն  մենք  պետք  է  հեռատես  լինեն ք  և  գիտակցենք , որ  դեռ  կատարվելիք  
աշխատանք  ունենք :   
 
Հասանելի  բժշկական  սպասարկման  մասին  օրենքը  կարևոր  ձեռքբերում  է , որի  
արդյունքում  բժշկական  սպասարկման  ծառայությունները  հասանելի  են  
դարձել  մինչև  20 միլիոն  ամերիկաբնակ  անձանց , ովքեր  նախկինում  
ապահովագրված  չեն  եղել : Սակայն  աշխարհի  ամենահարուստ  երկրում  30 
միլիոն  բնակիչներ  դեռ  չունեն  ապահովագրությու ն : Բժշկական  ոլորտի  
զարգացումը  հանգեցրել  է  մեր  տնտեսություն ում  զբաղվածության  և  տնային  
պայմաններում  բժշկական  ծառայությունների  տրամադրման  աշխատանքի  
աճին , և  ակնկալվում  է  արագ  տեմպով  ավելացնել  աշխատատեղերը : Սակայն  
բժշկական  ոլորտի  աշխատողների  40% աշխատավարձը  մեկ  ժամի  համար  կազմում  
է  15 ԱՄՆ  դոլար , մեծամասնությունը  աշխատում  են  միությունից  դուրս  և  
շարքային  և  ղեկավար  կազմի  աշխատակիցների  աշխատավարձային  
տարբերությունը  շարունակում  է  աճել : 15 ԱՄՆ  դոլարի  պայքարն  անհրաժեշտ  
է  առողջապահության  ոլորտի  բոլոր  աշխատակիցների  համար , ովքեր  
տրամադրում  են  մեր  երկրին  անհրաժեշտ  բժշկական  ծառայություններ :   
 
Երկարատև  բժշկական  ծառայությունների  տրամադրման  ճգնաժամը  ազգային  
մաշտաբով  առաջնային  պլան  է  մղվել , քանի  որ  տնային  պայմաններում  15 ԱՄՆ  
դոլարի  պայքար ի  արդյունքում  տնային  պայմաններում  բժշկական  
ծառայություններ  տրամադրող  աշխատակիցների  ցածր  աշխատավարձը  և  
անհրաժեշտ  ծառայությունների ց  օգտվելու  հասանելիության  պակասը  
դարձել  է  առաջնային  խնդիր , այնուամենայնիվ  մենք  պատրաստ  չենք  
երկարատև  խնամքի  և  ծառայություններ ի  կարիք  ունեցող  հետպատերազմյան  
սերնդի  անձանց  բժշակական  ծառայություններ  տրամադրելուն : 
 
Վճարման  բարեփոխումները , որոնք  արագացվել  են  Հասանելի  բժշկական  
սպասարկման  մասին  օրենք ով , սկսել  են  դանդաղեցնել  ընդհանուր  
առողջապահական  ոլորտ ի  ծախսերի  աճի  տեմպը : Սակայն  տքնաջան  աշխատող  
ամերիկաբնակ  անձանց  վաստակած  եկամուտը  ուղղված  են  պարգևավճարների  և  
լրավճարների  բարձրացմանը , մինչդեռ  բարձր  գանձվող  աղետաբեր  
առողջապահական  ծրագրերը  ոչնչացնում  են  մեր  առաջընթացը ՝  
վատթարացնելով  անհավասարությունը  առողջապահության  ոլորտում  և  
այդպիսով  շատերը  ունենում  են  բժշկական  ոլորտի  պարտքեր  և  հասնում  
սնանկության :   
 
Խրախուսական  վճարներ ը  օգնում  ե ն , որպեսզի  մեր  ընտանիքի  անդամները  
առողջ  լինեն , այլ  ոչ  միայն  բուժել  նրանց  միայն  այն  ժամանակ , երբ  նրանք  
հիվանդ  են : Այնուամենայնիվ  բժշկական  ծառայություններից  օգտվելու  մեր  
հնարավորությունը  վտանգված  է  արագ  միավորմամբ , որն  արագ  տարածվում  է  
ոլորտի  միջոցով , ստեղծելով  հսկայական  կորպորացիաներ  և  ոչ  առևտրային  
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ընկերություններ , որոնք  ավելի  ու  ավելի  շատ  են  վերահսկում  
մատակարարման  հ ամակարգը :   
 
Նախկինում  մարդիկ  այդքան  երկար  չեն  ապրել , սակայն  ինստիտուցիոնալ  
ռասիզմի  օրինականությունը  դարձրել  են  աֆրիկա -ամերիկացիների  
համայնքը  ախտահարված  խրոնիկ  պայմաններով ՝  սպիտակամորթների  
համայքները  անցնելու  համար :   
 
Դեղատոմսային  ն որ  դեղամիջոցների  զարգացումը  բարելավում  է  
միլիոնավոր  մարդկանց  կյանքը , սակայն  ընդհանուր  ագահությունը  
հանգեցրել  է  շատ  դեղերի  ավելացող  ծախսերի , ինչի  արդյունքում  շատերին  
դրանք  հասանելի  չեն : 
 
Մենք  գրեթե  վերացրել  են  պոլիոմելիտի  պատվաստանյութերը  և  հաջորդ  
քայլով  մտադրված  ենք  մալարիա յի  դեմ  պատվաստանյութը  հանել , սակայն  
համընդհանուր  անտեսումը  և  արհեստական  կլիմայական  փոփոխությունները  
հանգեցրել  են  նոր  և  ավելի  հաճախակի  հանդիպող  հիվանդությունների , 
ինչպես  օրինակ  Էբոլա  և  Զիկա :  
 
Ի  վերջո  մենք  սկսել  ենք  տուգանել  հիվանդոնոցներին , երբ  հիվանդները  
ստացիոնար  բուժման  ընթացքում  ձեռք  են  բերում  հիվանդություններ : 
Սակայն  առողջապահության  ոլորտի  աշխատակիցները  ավելի  ու  ավելի  հաճախ  
են  հիվանդանում , երբեմն  նույնիսկ  մահանում  աշխատավայրում : 
 
Այսպիսով  որոշում  է  կայացվել , որ  SEIU անդամները  պարտավորվում  են  
ստեղծել  Հասանելի  բժշկական  սպասարկման  մասին  օրենքը  ստեղծելու  համար  
առողջապահական  համակարգը , որը  առաջացնում  է  նոր  աշխատատեղեր , 
տրամադրում  է  որակյալ  խնամք  բոլորին  և  վերացնում  է  առողջապահական  
խնդիրները : Մենք  պարտավորվում  ենք՝  
 

• ս տեղծել  Հասանելի  բժշկական  սպասար կման  մասին  օրենքը  
բարելավելու  համար  որակը , հասանելիությունը  և  մատչելիությունը : 
Մենք  կանգ  չենք  առնի , մինչև  բոլոր ը  չստանան  իրենց  համար  անհրաժեշտ  
ապահովագրությունը :  
 

• Կողմնակից  լինել  հասանելի  առողջապ ահական  արտոնավճարներին , 
որոնք  տրամադրում  են  հասանելիություն  բժշկական  
ծառայություններին , այդ  թվում  պայքար  բարձր  գանձվող  
առողջապահական  ծրագրերի  համար :  

 
• Օժանդակել  մատչելի  դեղորայքի  արտոնությունների  հասանելիության  
ապահովմանը  բոլորի  համար  պետական  և  դաշնային  օրենսդրական  
աշխատանքի  շնորհիվ  և  դրդելով  առողջապահական  ոլորտի  ծրագրերին  
օգտագործել  իրենց  հնարավորությունները  որպես  սպառողներ  
բանակցելու  համար  դեղորայքների  գների  համար :  

 
• Պայքար ել  հասնելու  համար  համապատասխան  ֆինանսավորման  անվտանգ  
ցանցային  համակարգերի  ապահովագրություն  չստացած  անձանց  համար  և  
ապահովել , որպեսզի  այդ  միջոցները  բաշխվեն  ամենաշատ  կարիքավոր  
համակարգերին :  
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• Ներգրավել  առողջապահական  ոլորտի  անդամներին  լինել  ակտիվ  
առաջնորդներ  ո րակի  բարելավման  ոլորտում , համագործակցել  
գործատուների  հետ  հնարավորության  դեպքում , կամ  անհրաժեշտության  
դեպքում  անձամբ :  

 
• Միավորվել  մեր  միության  ներսում  ավելի  երկարատև  բշկական  
ծառայություններ  մատուցելու  համակարգ  ստեղծելու  համար , որը  
թույլ  է  տալիս  տարեցներին  և  հաշմանդամներին  ստանալ  բժշկական  
օգնություն  ըստ  իրենց  նախընտրության :  

 
• Զարգացնել  միության  առողջապահական  և  անվտ անգության  ոլորտի  
անդամ  առաջնորդներ ին  և  կրթել  և  ամբողջովին  պաշտպանել  բոլոր  
աշխատատեղերի  համար  անվտանգ  լինելու  համար , այդ  թվում  կոալիցիոն  
աշխատանք  օրենսդրությունը  և  OSHA կանոնները  հաղթահարելու  համար  
կապված  վարակիչ  հիվանդությունների , աշխատատեղի  բռնության , 
էրգոնոմիկայի  և  այլ  առողջապահական  և  անվտանգության  խնդիրների  
հետ :  

 
• Աշխատել  մեր  գործընկերների  հետ  տեղեկատվությունը  բարձրացնելու  
համար  արձագանքել  տնային  և  միջազգային  առողջապահական  
հիմնահարցերին , պաշտպանել  միության  իրավունքները  
առողջապահության  ոլորտի  իրաավունքների  համար  աշխարհում  և  ԱՄՆ , 
Պուերտո  Ռիկոյի , Կանադային  և  միջազգային  
կազմակերպություններում  և  ներդրումներ  կատարել  հզոր  պետական  
առողջապահական  համակարգերում :  

 
• Կազմակերպել  միությունից  դուրս  առողջապահության  ոլորտի  
աշխատակիցների  միացումը  մեզ  այս  գործողությունները  
իրականացն ելու  համար :  


