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یکی از مهمترین
مسائلی که سندرز
مدام به آن اشاره
میکند این است
که آمریکاییها
هزینه زیادی
صرف بهداشت
و درمان خود
میکنند و این
ماجرا از کنترل
خارج شدهاست
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است .کسورات یا کسر از حقوق برنامههای سال گذشته مربوط
به کارفرما بیش از هزار دالر بوده اســت .برنامه ســندرز از این
هم سخاوتمندانهتر اســت .ابن برنامه  ۶۵درصد از آمریکاییها
را تحت پوشش خود قرار میدهد .افراد ســالمند نیز فقط ۲۰
درصد از هزینههای ویزیت دکتر خود را حتی بعد از اتمام کارها
پرداخت میکنند .به هر حال در هــر طرح بیمهای ،بیمار باید
بخشــی از هزینههایش را از جیب خــودش پرداخت کند .این
مساله همه شهروندان را پوشش میدهد .به همین خاطر است
که بیمههای خصوصی در نظر گرفته میشود تا این شکافها را
پر کند .برای مثال در کانادا بسیاری از این مسائل نظیر بهداشت
و مراقبت دندان را بیمههای خصوصی پوشش میدهند .دلیل
حرکت به این مسیر هم کامال روشن است :برنامه سالمتی که در
آن مزایای کمتری در نظر گرفته شده باشد (مانند همین مراقبت
دندانی) ارزانتر تمام میشود .برنامه سندرز که این هزینهها را
برای خودش کم نکرده در واقع هزینه بهداشت و سالمت را برای
دولت باال برده و این بزرگترین تفاوت برنامههای او با برنامههای
سایر کشورهاست.
آیا برنامههای
سندرز هزینهها را
کاهش میدهد؟

نمیتوان به درستی گفت برنامههای
سندرز هزینهها را کم میکند .یکی
از مهمترین مسائلی که سندرز مدام
به آن اشــاره میکند این است که
آمریکاییها هزینــه زیادی صرف

شمار ه  52مهر 1398

بهداشت و درمان خود میکنند و این ماجرا خارج از کنترل
شــدهاســت .او معتقد اســت نظــام بهداشــت و درمان
پرداختکننده واحد میتواند این جریان را مهار کند .بسیاری
از تحلیلها اینطور نشــان میدهند که برنامههای سندرز
میتواند برای مردم آمریکا پساندازهایی را به همراه داشته
باشد .سیاستهایی در برنامههای سندرز وجود دارد که هزینه
بهداشت و درمان آمریکاییها را کاهش میدهد.
در وهله نخســت باید گفت وقتی همــه آمریکاییها تحت
پوشش یک نظام واحد بهداشت و درمان قرار گیرند به صورت
قطعی هزینههــای اتالفی دولت در ایــن زمینه کاهش پیدا
میکند.
بســیاری از پزشــکهای آمریکایی هزینه زیادی را صرف
ســروکله زدن با بیمههای مختلف میکنند که هزاران مورد
از آنها وجــود دارد و هر کدام هم شــیوه مذاکره خودش را
میخواهد .هر بیمارستان و هر پزشک هم در این زمینه باید
هزینههایی را پرداخت کند.
برای مثال ،بابت همین مسائل هزینه یک جراحی آپاندیس
میتواند هزینهای متغیر بین هــزار و  ۵۲۹دالر تا  ۱۸۶هزار
و  ۹۵۵دالر را به همراه داشته باشــد .بستگی دارد که طرف
قرارداد یک بیمارســتان کدام بیمهکننده باشد .اما در نظام
بهداشت و درمان پرداختکننده واحد که سندرز آن را معرفی
کرده چنین اتفاقی رخ نمیدهد .او به جای اینکه با چندین
بیمهگذار ســروکله بزند فقط یک دولــت را در نظر گرفته و

