دولت آن را اجرایی میکند .در برنامه سندرز به کارفرمایان اجازه
داده نشده که برنامههای جداگانهای در زمینه بهداشت و درمان
برای خودشــان ارائه دهند و در نتیجه نمیتوانند با این برنامه
جدید رقابت کنند .به این ترتیب طبق برنامه سندرز فقط یک
گزینه برای بهداشت و درمان وجود دارد :برنامه بهداشت و درمان
دولتی که سندرز آن را پیشنهاد داده است .در واقع او یک برنامه
همگانی ارائه میدهد که جایگزین تمامی برنامههای پیشــین
میشــود .در عینحال ،این برنامه به دو نظام ســامت اجازه
میدهد به همان شــکلی که اکنون هستند به حیات و عملکرد
خود ادامه بدهند :نظام بهداشت و درمان کهنهسربازان و نظام
خدمات بهداشت و درمان (.)IHS
آن دسته از افرادی صالحیت برنامه جدید را دارند که برای چهار
سال تحت پوشش این برنامه بهداشت و درمان قرارگیرند .البته
در این بین به صورت موقتی میتوانند وارد نظام عمومی بهداشت
و درمان هم شوند که برخی از اینها در حال حاضر وجود ندارند.
اما در نهایت همه اینها به یک برنامه ختم میشود که مزایای
زیادی برای همه دارد .این برنامه ویزیتهای بیمارستانی ،لوازم
درمانی ،خدمات آزمایشگاهی ،مراقبتهای مادر و نسخههای
پزشکی را به صورت کامل پوشــش میدهد و جزییات آن نیز
آورده شدهاست.
بزرگترین تفاوت این برنامه با نســخههای دیگری که سندرز
در ســال  ۲۰۱۷معرفــی کرد ه بــود در اضافه شــدن مزایای
مراقبتهای درازمدت است که مراقبتهای درمانی را برای همه
آمریکاییهایی که دچار معلولیت هستند یا به دلیلی خانهنشین
به شمار میآیند در نظر گرفتهاست .این برنامه قطعا نسبت به
برنامه پرداختکننده واحدی که در ســایر کشورهای همتای

آمریکا در جریان است ســخاوتمندانهتر است .برای مثال نظام
بهداشت و درمان کانادایی سالمت بینایی یا دندانی و همچنین
نسخههای دارویی ،خدمات توانبخشــی و یا خدمات سالمت
خانگی را پوشش نمیدهد .در عوض ،دوسوم از کل کاناداییها
جهت استفاده این موارد ناچار میشوند از بیمههای شخصی و
دیگر روشها بهره گیرند .هلند و اســترالیا هم مزایای مشابهی
دارند اما سالمت بینایی و مراقبت دندانی را پوشش نمیدهند.
بهعالوه برنامههای سندرز نهتنها مشــتریان را وادار نمیکند
هزینهای برای سالمت از جیب خودشــان پرداخت کنند بلکه
هزینههای نسخههای دارویی آنها را هم میپردازد.
این یعنی وقتی یک آمریکایی به پزشک مراجعه میکند نیازی
نیست هیچ هزینهای پرداخت کند .عالوه بر آن وقتی به صورت
اورژانسی ویزیت میشــود هم نیازی نیست هزینهای پرداخت
کند تا مداوا آغاز شود .تمامی این خدمات را یک برنامه بهداشت
و درمانی پوشش میدهد .این برنامه به هر حال کامال متفاوت از
سایر برنامههای جهانی پرداختکننده واحد است .در بسیاری
از نظامهای پرداخت بهداشت و درمان در جهان به هر حال فرد
باید در یک نقطه خودش هزینهای را برای بسیاری از این خدمات
پرداخت کند .نظام بهداشــت و درمان پرداختکننده واحد در
تایوان ،بیمار را وادار میکند بعد از ویزیت دکتر یا بعد از مرخص
شدن از بیمارستان هزینهها را پرداخت کند .هرچند در برخی
از مسائل بیمار معاف میشــود اما به هر حال باید هزینههایی
را پرداخت کند .در اســترالیا نیز مردم  ۱۵درصد از هزینههای
ویزیت خود با پزشک متخصص را باید پرداخت کنند.
برنامه ســندرز در بخش کار از برنامه بهداشــت و سالمتی که
آمریکاییها در حال حاضر دریافت میکنند نیز سخاوتمندانهتر
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سندرز در دورهای
طرح خود را
رونمایی کرد که
هم رایدهندگان
آمریکایی و هم
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حامی نظام
بهداشت و درمانی
شدهاند که دولت
پشت آن باشد
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