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SEIU Առողջապահություն. 
Միավորվելով անհնարինը 

դարձնենք հնարավոր 

Մեր հարթակը՝ որպես 21-րդ դարի առողջապահական միություն
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Մեր պատմության ընթացքում SEIU-ի բուժաշխատողներն անհնարին թվացողը հնարավոր են դարձրել, միավորվելով՝ 
պայքարելու հանուն մեր կյանքն ավելի բարելավելու, մեր հիվանդների և մեր համայնքների համար ավելի լավ խնամք 
ապահովելու:

 •  Վեց տարի առաջ Նյու Յորքի հիվանդանոցի աշխատողներն օրինական իրավունք չունեին միություն 
ձևավորելու: Տոգորված լինելով քաղաքացիական իրավունքների շարժմամբ՝ հազարավոր աֆրոամերիկյան 
և պուերտոռիկական բուժաշխատողներ հեռանում էին աշխատանքից՝ պահանջելով արժանապատվություն 
և հարգանք: Այդ ձգտումն է, որ օգնել է մեզ ստեղծել մեր 1 միլիոն անդամ ունեցող ուժեղ ազգային 
առողջապահական միությունը:

  •  Նմանապես, ոչ ոք չէր կարծում, որ տնային ծառայություններ մատուցող աշխատողները կարող են միություն 
ունենալ: Սակայն, այլ ռասայական պատկանելության հազարավոր կանայք, որոնցից շատերն ապրում 
են ծայրահեղ աղքատության մեջ, կկարողանան իրենց միասնական ձայնը բարձրացնել՝ իրենց և իրենց 
սպառողների համար: Նրանց ձեռք բերած բեկումները Լոս Անջելեսում և Իլլինոիսում շարժում է մեկնարկել 
և սկիզբ է դրել 600,000 տնային ծառայություններ մատուցող աշխատողների՝ մեր միությանը հետագայում 
միանալու համար: 

  •  2007թ. ռեկորդային մակարդակի չապահովագրվածների քանակ և քաղաքական անգործության 
տասնամյակներ ունենալով, մենք միավորվեցին SEIU առողջապահության մեջ և օգտագործեցինք մեր 
հավաքական ուժը՝ ընտրելու Բարաք Օբամային որպես նախագահ և Մատչելի խնամքի օրենքն (Af-
fordable Care Act Healthcare) անցկացնելու համար: Այսօր ավելի քան 20 միլիոն ամերիկացիներ ձեռք 
են բերել առողջապահական ապահովագրության ծածկույթ, շատերն առաջին անգամ, ստանալով 
որակյալ առողջապահական խնամքի ավելի մեծ հասանելիություն և ֆինանսական բարեկեցություն՝ մեր 
համայնքների և մեր խնամքի տակ գտնվող անհատների համար:

  

Մենք կոչված ենք ևս մեկ անգամ անհնարինը դարձնելու հնարավոր: 
Միլիոնավոր բուժաշխատողներ դեռևս չունեն հավաքական ձայնի հնարավորություն: Մենք բախվում ենք 
կորպորատիվ ֆինանսավորմամբ աննախադեպ հարձակումների՝ մեր իրավունքների հանդեպ, որպես աշխատողներ: 
Առողջապահական բարեփոխումը, որի անցկացման և քարոզչության համար մենք շատ ենք աշխատել, անընդհատ 
խարխլվում է՝ առաջընթացը հետ մղելու կրկնվող ջանքերի շնորհիվ: 

Մինչդեռ, մեր արդյունաբերությունում փոփոխության տեմպերը երբեք ավելի արագ չեն եղել. 

 •   Վճարման ձևերը փոփոխվում են՝ կենտրոնանալով արդյունքի վրա հիմնված փոխհատուցման 
խրախուսանքների վրա:

 •   Շահույթ հետապնդող և շահույթ չհետապնդող գործատուները համախմբվում են ավելի արագ, քան երբևէ, 
հաճախ իրենց ստորին գիծը խթանելով՝ հիվանդի խնամքի կրճատման հաշվին: 

 •  Արագ փոփոխվող տեխնոլոգիաները շատ դեպքերում հեղափոխում են ծառայությունների մատուցումը:

  •  Չնայած առողջապահական սղաճի մակարդակի հանըդհանուր դանդաղեցման՝ ընտանիքներն առերեսվում 
են բարձր ապահովագրավճարների և մեծ ծախսերի՝ հաճախ նվազեցվող առողջապահական ծրագրերի 
ձևով, որոնք անհրաժեշտ խնամքն անհասանելի են դարձնում:

  •  Ժողովրդագրական տեղաշարժերը նոր հրատապություն են հաղորդում մեր ջանքերին, ուղղված՝ տևական 
խնամքի ֆինանսավորման մեր բազմատեսակ համակարգը բարեփոխելուն և խնամք ապահովող բավարար 
արհեստավարժ աշխատողներ տրամադրելուն: 

  •  Գլոբալ կլիմայական փոփոխությունը եկամտի աճող անհավասարությունը համայնքային և հանրային 
առողջության ճգնաժամեր են ստեղծում, հատկապես՝ մեր երկրում ռասայական պատկանելության 
համայնքներում և պակաս զարգացած երկրներում՝ ամբողջ աշխարհում:

Չնայած այս ամբողջ փոփոխությանը՝ որոշ բաներ մնացել են նույնը: Գործադիր տնօրենի աշխատավարձն աճում է, 
իսկ մերը՝ ոչ: Հիվանդանոցներում, ծերանոցներում, կլինիկաներում և տնային պայմաններում բուժաշխատողների 
քառասուն տոկոսը ժամական $15-ից պակաս է ստանում, 90 տոկոսից ավելին մնում է անկարող բարձրացնել միմյանց 
հետ միասնական իրեց ձայնը: 

Այս մարտահրավերները միայն քաջալերում են մեզ և ամրապնդում անհնարինը հնարավոր դարձներու մեր 
վճռականությունը:

Throughout our history, the healthcare workers of  SEIU have made the seemingly impossible possible by coming 
together to fight for better lives for ourselves and better care for our patients and our communities.

 •  Sixty years ago, hospital workers in New York had no legal right to form a union. Fueled by the Civil 
Rights movement, thousands of  African American and Puerto Rican healthcare workers walked off  the 
job anyway to demand dignity and respect. That spark helped create our 1 million member strong national 
healthcare union.

 •  Similarly, no one thought home care workers could have a union. However, thousands of  women of  color, 
many living in extreme poverty, would not be denied a united voice for themselves and their consumers. 
The breakthroughs they gained in Los Angeles and Illinois started a movement and led to 600,000 home 
care workers joining our union in the years that followed.

 •  In 2007, with the uninsured rate at record levels and facing decades of  political inaction, we united in SEIU 
Healthcare and used our collective strength to elect Barack Obama president and pass the Affordable Care 
Act. Today, more than 20 million Americans have gained health insurance coverage, many for the first 
time, leading to greater access to quality healthcare and financial well-being for our communities and the 
individuals in our care.

WE ARE CALLED ONCE AGAIN TO MAKE THE IMPOSSIBLE POSSIBLE. 
Millions of  healthcare workers still have no path toward a collective voice. We face unprecedented corporate-funded 
attacks on our rights as workers. The healthcare reform we worked so hard to pass and promote is being undermined 
with repeated efforts to roll back progress.

Meanwhile, the pace of  change in our industry has never been faster: 

 • Payment models are shifting, focusing on outcome-based reimbursement incentives.

 •  For-profit and nonprofit employers are consolidating faster than ever, often boosting their bottom lines at 
the expense of  patient care. 

 •  Rapidly changing technology is revolutionizing service delivery in many settings.

 •  Despite an overall slowing in the rate of  healthcare inflation, families face higher insurance premiums and 
out-of-pocket costs—often in the form of  high-deductible health plans that put needed care out of  reach.

 •  Demographic shifts bring new urgency to efforts to reform our patchwork system for funding long term 
care and to ensure there are enough skilled workers to provide care. 

 •  Global climate change and increasing income inequality are creating community and public health crises, 
especially in communities of  color here at home and in less-developed countries around the world.

Despite all this change, some things have remained the same. CEO pay is going up, our wages are not. Forty percent 
of  healthcare workers—in hospitals, nursing homes, clinics and home settings—make less than $15 an hour; more 
than 90 percent remain unorganized with no way to lift their voices in unity with each other. 

These challenges only embolden us and strengthen our determination to make the impossible possible.



Մեր տեսլականն է … 
Միավորված բուժաշխատողների շարժում՝ վերափոխելու մեր առողջապահական համակարգն այնպես, որ մեր 
համայնքների առողջությունը կորպորատիվ եկամուտներից վեր դասվի, որ ռասայական և այլ անհավասարությունները 
վերացվեն, և որ բոլորը որակյալ խնամքի հասանելիություն ստանան: Բոլոր բուժաշխատողները պետք է ստանան 
ժամական ավելի քան $15, պետք է ունենան միությանը միանալու հնարավորություն և ավելի հավասար և արդար 
առողջապահական համակարգ կառուցելուն ուղղված՝ իրական ձայն: 
 

Մենք հավատում ենք՝
  •  Ամեն մի բուժաշխատող պետք է ժամական ստանա նվազագույնը $15 և հնարավորություն ունենա 

հավաքվելու մի կազմակերպության մեջ՝ պայքարելու հանուն ավելի լավ աշխատատեղերի և խնամքի ավելի 
բարձր չափանիշների: 

  •  Բուժաշխատողները պետք է կարողանան աջակցել մեր ընտանիքներին և ծրագրեն մեր ապագան՝մինչ մենք 
ուրիշներին ենք հոգ տանում, և ունենան վերապատրաստվելու և աշխատանքային կարիերայում առաջ գնալու 
հնարավորություն:

 •   Բուժաշխատողները պետք է ստանձնեն մեր առողջապահական համակարգը վերափոխելու առաջատարի 
դերը, որպեսզի քարոզեն կանխարգելիչ առողջությունը և ծառայությունների հասանելիությունն այնպես, որ 
բոլոր ընտանիքները և համայնքները կարողանան բարգավաճել: 

  •  Ռասայական և սեռային անհավասարությունները պետք է վերացվեն՝ հիվանդների և նման աշխատողների 
համար ավելի արդար առողջապահական համակարգ ստեղծելու նպատակով:

  •  Ամեն մարդ, կին և երեխա պետք է մատչելի, բարձրորակ առողջապահական խնամքի և երկարաժակետ 
խնամքի ծառայությունների հասանելիություն ունենա՝ մատուցված իրենց ընտրած վայրում, որտեղ կան 
բավարար քանակի լավ պատրաստված աշխատողներ՝ ամենաբարձր չափանիշների խնամք ապահովելու 
համար: 

  •  Մեր առողջապահական համակարգը պետք է մշտապես գերակայություն տա խնամքի որակին և մեր 
համայնքների առողջությանը՝ կորպորատիվ ստորին գծի համեմատությամբ:

ՄԵՐ ԿՈՉԸ՝ ԳՈՐԾԵԼՈՒ
Մենք, SEIU առողջապահության անդամներս, հանձնառու ենք հասնել մեր տեսլականին՝ հավաքական 
գործունեությամբ, բոլոր բուժաշխատողների հետ ձեռք ձեռքի տված և ավելի լայն արդար շարժման միջոցով: 

Միասին մենք՝
 
1.  Կառուցելու ենք կազմակերպությունների նոր տեսակներ, որոնք կներգրավեն Հյուսիսային Ամերիայի բոլոր 18 

միլիոն բուժաշխատողներին այնպես, որ միասին մենք կարող ենք հաղթանակ տանել՝ հանուն մեր ընտանիքների, 
հիվանդների և համայնքների:

 
2.  Ձեռք ձեռքի ենք տալու կենսունակ համագործակցությամբ և բոլոր նրանց հետ, ովքեր հավատում են, որ որակյալ և 

մատչելի առողջապահությունը մարդու իրավունք է և հանդիսանում է ճգնաժամային ՝ ռասայական, ներգաղթյալների, 
շրջակա միջավայրի և տնտեսական արդարության հասնելու համար:

 
3.  Նորարարություն ենք կատարելու՝ սակարկելու, ներկայացնելու և կազմակերպելու մեր ընթացիկ միջոցներն 

ամրապնդելու համար՝ փոխակերպվող առողջապահական համակարգի մարտահրավերներին դիմակայելու և մեր ու 
համայնքների կյանքը բարելավելու նպատակով: 

OUR VISION IS… 

A movement of  healthcare workers united together to transform our healthcare system so that the health of  our 
communities comes before corporate profits, racial and other disparities are eliminated, and everyone gains access to 
quality care. All healthcare workers should earn more than $15 per hour, have the chance to join a union, and have a 
real voice in building a more equitable and just healthcare system.

WE BELIEVE:
 
 •  Every healthcare worker should earn at least $15 per hour and have the chance to join together in an 

organization to fight for better jobs and higher standards of  care. 
 
 •  Healthcare workers should be able to support our families and plan for our future while we take care of  

others, and have access to training and paths to career advancement. 
 
 •  Healthcare workers should take the lead to transform our healthcare system to promote preventive health 

and access to services so that all families and communities can thrive. 
 
 •  Racial and gender disparities should be eliminated to create a more just healthcare system for patients and 

workers alike.
 
 •  Every man, woman and child should have access to affordable, high quality healthcare and long term care 

services—delivered in the setting of  their choice—where there are a sufficient number of  well-trained 
workers to provide the highest standards of  care. 

 
 •  Our healthcare system should always prioritize quality of  care and the health of  our communities over 

corporate bottom lines. 

OUR CALL TO ACTION

We, the members of SEIU Healthcare, commit to achieving our vision through collective action, linking arms with 
all healthcare workers and the broader social justice movement. 

Together, we will:
 
1.  Build new kinds of organizations that embrace all 18 million healthcare workers in North America, so that 

together we can win for our families, patients and communities.
 
2.  Link arms, in vibrant partnership, with all who believe that access to quality, affordable healthcare is a human 

right and critical to achieving racial, immigrant, environmental and economic justice.
 
3.  Innovate to strengthen our current methods of bargaining, representation, and organizing to meet the 

challenges of a transforming healthcare system and make our lives and communities better. 


