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مروری بر طرح پر سروصدای بهداشت و درمان «برنی سندرز» نامزد انتخابات ریاستجمهوری آمریکا

نسیم بنایی

بسته سخاوتمندانه
آقایسناتور

روزنامهنگار

نظام سالمت همگانی نخستینبار در پنجم جوالی ســال  ۱۹۴۸متولد شد .در آن روز پزشکها،
پرستارها ،داروسازها ،چشمپزشکها ،دندانپزشکها و بیمارستانیها همه دور هم جمع شدند .از آن
به بعد این سیستم در سرتاسر جهان مطرح شد .در این نظام قرار بود هزینههای پزشکی و دارویی
افراد به گونهای باشد که همه مردم بتوانند از آن خدمات بهره گیرند .فقیر و ثروتمند ،پیر و جوان،
همه باید از خدمات بهداشت و درمان منتفع شوند .این نظام از اروپا آغاز شد ،پایش به سایر کشورهای
پیشرفته جهان رسید و در این سالها با تغییرات بسیاری همراه گردید تا به امروز که سناتور برنی
سندرز نامزد دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا آن را در قالب یک بسته سخاوتمندانه و
متفاوت از سایر کشورها ارائه کردهاست .اما بسته بهداشت و درمان برنی سندرز چیست؟
ســندرز نوعی از نظام بهداشــت و درمان را معرفی کرده که به
آن نظام بهداشــت و درمان پرداختکننده واحد میگویند .اما
این یعنی چه؟ پرداختکننده واحد ،نوعی از نظام بهداشــت و
درمان همگانی است که در آن هزینهها با مالیات پوشش داده
میشــود؛ این هزینهها را تنها یک نظام عمومــی مانند دولت
پوشش میدهد .در نتیجه به آن پرداختکننده واحد میگویند.
در نظامی که سندرز معرفی کرده دولت برنامهای همگانی را ارائه
میدهد که همه آمریکاییها میتوانند از آن منتفع شوند .سارا
کلیف در گزارشی درباره برنامه بهداشــت و درمان سندرز در
ووکس میگوید برنامه بهداشت و درمان این سناتور ،آیندهای را
متصور شده که در آن همه آمریکاییها زیر پوشش نظام بهداشت
و درمان قرار میگیرند .در این نظام هیچیــک از آمریکاییها
حتی یک سنت هم از جیب خود بابت هزینههای ویزیت پزشک
پرداخت نمیکنند .همه این هزینهها را دولت پوشش میدهد.
بستههایی که ســندرز در طرح خود آورده نسبت به بستههای
حمایتی سایر کشورها دستودلبازتر است .برای مثال ،کانادا
هم نظام پرداختکننده واحد را دارد؛ در حال حاضر افرادی که
ساکن کانادا هســتند از مالیات بر درآمد هم برای کارفرما و هم
برای کارگر بهره میگیرند و همه از این جریان سود میبرند .اما
سندرز قرار است از این هم بخشندهتر باشد.
سندرز در دورهای طرح خود رونمایی کرده که هم رایدهندگان
آمریکایی و هم قانونگــذاران دموکرات بهشــدت حامی نظام
بهداشت و درمانی شدهاند که دولت پشت آن باشد .در واقع همه
به دنبال این هستند که این مسئولیت را به دولت واگذار کنند .اما
برنامه سندرز دقیقا به چه صورت است؟ او برنامهای بسیار دقیق
و مفصل دارد که درباره همه مسائل به صورت جزیی توضیح داده
74

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

شمار ه  52مهر 1398

و در نتیجه نشان داده که هر آمریکایی زیر پوشش چه چیزهایی
قرار میگیرد .اما در این برنامه دقیق که همه جزییات آورده شده،
یک مساله مهم غایب است :این نظام بخشنده بهداشت و درمان
قرار است از کجا تامین مالی شود؟ به این ترتیب یک نکته کلیدی
هنوز به درستی مطرح نشدهاست .سندرز به جای اینکه بگوید
برنامهاش قرار است از کجا به لحاظ مالی تامین شود ،یک طرح
پنج صفحهای ارائه کرده و در آن فهرستی از گزینههای ممکن
برای تامین مالی این برنامه را آورده است .به طور مثال ،مالیات
بر کسانیکه بیش از اندازه ثروتمند هستند یکی از گزینههایی
است که میتواند امور مالی طرح بهداشت و درمان وی را پوشش
دهد.
برای اینکه طرح سندرز در زمینه بهداشت و درمان اجرایی شود
نظام دریافت مالیات در آمریکا باید تغییر کند تا بتواند هزینههای
این طرح را به درستی پوشــش دهد .اما واقعیت این است که
نمیتوان گفت چه کسی قرار است برای پوشش این برنامه پول
بیشتری و چه کســی پول کمتری بدهد و همچنین هر کدام
چقدر خواهند داد؟ این یکی از بخشهای حیاتی در هر برنامه
بهداشت و درمان به شمار میآید .مسالهای که به شکلی ناباورانه
در برنامههای ســندرز غایب اســت .پس هرچند برنامه ظاهر
دلربایی دارد اما در این زمینه نمیتواند تصویری به ما ارائه دهد.
بستههای
سخاوتمندانه
سندرز

طرح پرداختکننده واحد ســندرز،
فضایی را فراهم میکند که در آن همه
آمریکاییها از خدمات بهداشــت و
درمان بهره میبرند؛ در واقع یک طرح
همگانی برای همــه آمریکاییها که

