پزشک کافی است فقط یک نامه برای دولت فدرال ارسال کند.
بررسیها نشان میدهد آمریکا نســبت به کانادا بابت همین
مسائل دو برابر بیشتر هزینه پرداخت میکند.
در برنامه سندرز دولت برای هر اقدامی تنها یک هزینه واحد
در نظر میگیرد و در نتیجه خبری از هزینههای متغیر نخواهد
بود .به این ترتیب خدماتی مانند جراحی آپاندیس هم دیگر
فقط یک هزینه را به همراه خواهد داشت.
نکته مهم دیگر هم این است که هزینههای ناشی از بیمه طرح
سندرز بسیار پایینتر از بیمههای خصوصی است .البته برخی
میگویند بسته حمایتی فوقالعاده سخاوتمندانه سندرز باعث
میشود کارهای پزشکی به درســتی انجام نشود و در نتیجه
افراد بیشتر از گذشته به پزشــک مراجعه کنند و در نتیجه
هزینهها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
بر اساس مطالعاتی که موسسه بیمه راند انجام داده ،بیماران
وقتی هزینه کمتری پرداخت میکنند بیشتر به دنبال راههای
درمانی میروند و اعتماد کمتری هم به فرایند درمان خواهند
داشــت .برخی از موارد درمان ضروری است اما برخی دیگر
میتواند دردسرهایی را ایجاد کند.
به همین خاطر اســت که برخــی تحلیلگــران میگویند
برنامههای ســندرز میتواند معکوس عمل کند و در نتیجه
هزینههــای درمــان را در آمریکا افزایش دهــد و اندوخته
یا پساندازی برای آمریکاییها و دولت این کشــور نداشته
باشد.

طرح سندرز جزییات زیادی را مطرح
کرده اما در یک زمینه پاسخ شفاف و
پرسش اصلی
روشــنی ندارد :ایــن هزینهها به چه
و بدون پاسخ
صــورت پرداخت خواهد شــد .دفتر
ســندرز فقط چند تکه کاغذ منتشر
کرده که در آن میتوان یک فهرست بلندباال از گزینههای محتمل
برای تامین مالی را مشاهده کرد .برای مثال ،حذف مالیات هزینه
سالمت و وضع مالیات بر افراد خیلی ثروتمند از جمله مواردی است
که او مطرح کردهاست .قطعا مواردی که او در این فهرست مطرح
کرده میتواند برای یک نظام بهداشت و درمان به عنوان یک منبع
تامین مالی مورد استفاده قرار بگیرند .اما در نهایت یک نفر باید یکی
از اینها را انتخاب کند و از آن به عنوان تامینکننده امور مالی بهره
گیرد .همینجاست که مســائل میتواند سخت و پیچیده شود.
تامین مالی یک نظام بهداشت و درمان جزو مهمترین مسائل است
که میتواند چالشهایــی را ایجاد کند .تقریبا حــدود نیمی از
تالشهای دولت برای تبدیل کردن کشور به یک نظام بهداشت و
درمان پرداختکننده واحد با شکســت مواجه شده است .قطعا
نظامی که برنی ســندرز معرفی کرده میتواند پرداختکننده را
عوض کند و بخش عمده بار پرداخت هزینه بهداشــت بر دوش
کسانی بیفتد که ثروتبیشتری دارند اما هنوز جزییات آن مشخص
نیست .هر کسی قرار است چقدر برای این طرح هزینه کند تا به
مرحله اجرا برسد؟ سندرز هنوز به این پرسش اساسی پاسخ نداده
اما جزییاتی را درباره طرحش ارائه داده که به نظر جذاب میآید.
شمار ه  52مهر 1398

برخی تحلیلگران
میگویند
برنامههای سندرز
میتواند معکوس
عمل کند و در
نتیجه هزینههای
درمان را در
آمریکا افزایش
دهد
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