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بررسی سياستگذاری و قوانين و مقررات سالمت در امريکا
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چکيده
سالمت عموم مردم یک کشور ،دغدغۀ اصلی حکومت هر کشور است ،اما بدون چارچوب قااوووی
مؤثر حمایت و حفاظت از سالمت جامعه غیرممکن است .شایان یادآوری است که حکومتها در
زمینۀ سالمت عمومی صالحیتهای گستردهای دارود .این اختیارات به آنها اجازه مایدهاد تاا
قواوین مربوطه را وضع ،اصالح و اجرا کنند .وظام سالمت امریکاا ویا دارای قاواوین مشاص و
دستهبندی شده است و هرروزه بر اوواع و شمار درمانگران و وهادهای وظارتی مستقل و وابساته
به دولت اف وده میشود .این قواوین با وجود شمار اواد باه طاور جاامع باه مقولاۀ ساالمت و
بهداشت شهروودان امریکایی میپردازود .وهادهاای ذیصاالح تنظای کنناد مقاررات در حاوز
سالمت باید ضمن رعایتکردن و مدوظر قراردادن مالحظات ،بهمنظور تأمین هرچاه مطلاوبتار
سالمت عمومی شهروودان و دروتیجه ،باالرفتن سطح رضایت آوان وگاهی جامع ،منسج  ،کلوگر
و هدفمند داشته باشند .از آوجا که امریکا در حوز سیاستگاااری و تنظای مقاررات در حاوز
سالمت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قواوین ،مقاررات و سیاساتگاااریهاای
حوز سالمت را در این کشور بررسی کنی .
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مقدمه
تحقق و اجرای حق بر سالمت مستل م اوجام اقدامات متعددی است .اوجام این اقادامات بناا باه
شرایط و مقتضیات هر کشور میتواود متفاوت باشد ،اما چاارچوب کلای آنهاا شاامل اقادامات
قاوونگااری ،اداری ،بودجهای ،قضایی و غیره است و بدون آنها اجرا و تحقق حاق بار ساالمت
غیرممکن است .پیمانهای بینالمللی وسصۀ واحد و مشصصی بارای اوجاام ایان اقادامات ارائاه
ومیدهند .برای ومووه ،بند  1ماد  2میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مایگویاد کاه
تحقق حقوق مندرج در متن این پیمان باید از طریق اوجام اقدامات مقتضی و بهویاهه از طریاق
قاوونگااری دوبال شود .در امریکا وی تحقق حق بر سالمت از راه سیاستگااری و وضع قواوین
و مقررات مربوط به سالمت در چارچوب قاوووی و مشص اوجام میشود.
قاوون اساسی هر کشور خاستگاه اراد آن ملت است و حقوق و آزادیهای بنیادین فاردی و
اجتماعی در آن به رسمیت شناخته میشوود .در این خصاو ،،حاق بار ساالمت ویا در کناار
حقهای بنیادین دیگری هماوند حق مسکن ،حق تغایه ،حق تحصیل و غیره در قااوون اساسای
کشورها ذکر شده و دولتها را مکلف به تحقق آنها کارده اسات .بار هماین اسااس اسات کاه
مراجع قضایی میتواوند در جهات اساتیفای ایان حقاوق شاهروودی وارد عمال شاوود و حکا
مقتضی را به وفع شهروودان صادر کنند.
هرچند حقوق بنیادین افراد در متن قاوون اساسی تبیین و مشص میشوود ،اما ال امای باه
ذکر مستقی آن در قاوون اساسی کشورها وجود ودارد .بارای مثاال ،حاق بار ساالمت باه طاور
مستقی حتی در قاوون اساسی فعلی کشوری وظیر امریکا قید وشده است .چنین امری دلیل بار
بیتوجهی به این حق بشری ویست ،بلکه برای مثال در قواوین عادی هندوستان با پیووادخوردن
حق سالمت با حق حیات ،قاوونگاار به دوبال تبیین اهمیت حیاتی این حق اسات و در قاواوین
سطح پایینتر با جدیت استیفای آن را در مراجع قضایی دوبال کرده است.
در هر عرصهای از حقوق ،سیاستگااری پیش از تدوین و تصویب قواوین ضرورت اساسی به
شمار میآید و بیااوگر مسایر حرکات و هاد از وضاع قاواوین اسات .در عرصاۀ حقاوق بشار،
سیاستهای کالن عبارتاود از :حا تبعیض و ایجاد برابری در دسترسای باه روشهاا و اواواع
مصتلف ،استفاده از سازمانهای مردموهاد (سمنها) در گرفتن و اجرای تصمیمات عماومی و باه
طور کلی فراه کردن مشارکت آگاهاوۀ مردم در تصمیمات مه مربوط به حقوق اولیاۀ آنهاا از
جمله حق بر سالمت.
همۀ حوزههای حق بر ساالمت و باه طاور کلای ،حقاوق بشار در وصساتین گاام ،ویازمناد
سیاستگااریاود .این سیاستها یا راهکارها از جمله مه ترین سیاساتهاای الزم و اساسای در
رویکرد حقوق بشری به مقولۀ سالمت به شمار میروود .البته موضوعاتی وظیر کیفیت و کاارایی
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و کاهش خطرهای روشهای پ شکی ،دارو و غیره وی از جمله سیاستهاای ایان حاوز مها و
حیاتی به شمار میآید.
اوواع مصتلف ارزیابی از جمله ارزیابی مؤثر ،به سیاساتگاااران امکاان مایدهاد کاه تاأثیر
احتمالی یک سیاست طراحیشده را پیشبینی و بعدها بتواوند تأثیر واقعی این سیاستهاا را در
تحقق حق بر سالمت بازوگری کنند .برابار تفسایر کلای شامار  14کمیتاۀ حقاوق اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی ،تعهدات دولتها در زمینۀ حق بار ساالمت شاامل تضامین دسترسای باه
مراقبتهای بهداشتی بهموقع و مناسب ،همچناین عناصار ساالمت از قبیال دسترسای باه آب
آشامیدوی سال و بهداشات کاافی و تاأمین غااای ساال  ،شارایط محیطای و حرفاهای ساال ،
دسترسی به اطالعات و آموزش مربوط به سالمت مایشاود .دولاتهاا ملا م باه ارائاۀ خادمات
بهداشتی به همۀ مردم به صورت برابر و بدون تبعیضاواد و بایاد باه گاروههاای آسایبپاایر و
محروم توجه خاصی داشته باشند و تعهد دولتها وسبت به گروههای خا ،و آسیبپایر شاامل
افرادی ماوند کودکان ،اشصا ،معلول ،اشصا ،مبتال به ایدز میشود .توجه به سالمتی بهمن لاۀ
حقی از حقوق بشر ویازمند توجهی خا ،به افراد مصتلف در جامعه و بهخصو ،کسااوی اسات
که در موقعیتهای آسیبپایر زودگی مایکنناد .بار هماین اسااس ،دولاتهاا بایاد در جهات
اطمینانیافتن از اینکه بر ضد افراد و گروههای خا ،تبعیضی صورت وگیارد ،مقاررات مناسابی
اتصاذ کنند .سیاستهای سالمت به شکل قواوین ،مقاررات ،تصامیمات عملیااتی یاا تصامیمات
قضاییاود و از راه مجموعۀ فرایند تصمی گیری و همینطور با تغییرات خا ،سیاست در فدرال،
ایالت و سطحهای محلی دولت از طریق فرایندهای مشاابه سااخته مایشاوود .عاالوه بار ایان،
ساختار فرایند تصمی گیری برای تمام دامنههای سیاست است که این دامنه بهداشت ،آموزش،
دفاع ،مالیات ،رفاه یا حوزههای دیگر را شامل میشود .سیاستهای بهداشتی متمرک واد و هماۀ
سیاستهای عمومی از طریق یک فرایند تصمی گیری به وام سیاستگاااری سااخته شادهاواد.
قلمرو سیاست سالمت بسیار گسترده است ،زیرا سالمت تابعی از عوامال تعیاینکنناد متعادد
است :محایط فی یکای ،محیطای اسات کاه ماردم در آن ،زوادگی و کاار مایکنناد و رفتاار و
زیسااتشناساای ،عواماال اجتماااعی و خاادمات بهداشااتی کااه بااه آن دسترساای داروااد .دامنااۀ
سیاستهای بهداشتی بسیار گسترده است و بین حاوز ساالمت و دیگار حاوزههاای سیاسات
مطابقتهای متعدد و خطوط تاری وجود دارد.
هد از وگارش این مقاله استفاده از سیاستگاااریهاا ،قاواوین ،مقاررات و تجربیاات امریکاا
بهمنظور رفع و اصالح وواق قواوین و سیاستگااریهای ایران در حاوز ساالمت اسات باه ایان
دلیل که امریکا در این زمینه کشوری پیشرو محسوب میشود .شایان یادآوری اسات کاه تااکنون
پهوهشی درخصو ،سیاستگااری ،قواوین و مقررات سالمت امریکا در کشور ما اوجام وشده است.
پرسشهای این پهوهش عبارتاود از :سیاستگااری سالمت در امریکا چگووه اسات قااوون
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اساسی امریکا تا چه اودازه به مقولۀ بهداشت و حق بار ساالمت پرداختاه اسات چاه قاواوین و
مقرراتی در حوز سالمت در ایران به تصویب رسیده است
این مقاله شامل سه گفتار است که در گفتار وصست مقولۀ سالمت در قاوون اساسی امریکاا،
در گفتار دوم سیاستگااری سالمت و سراوجام در گفتار ساوم قاواوین ساالمت در ایان کشاور
بحث و بررسی میشود.

قانون اساسی امريکا
قاوون اساسی ایاالت متحد امریکا که وصستین قاوون اساسی ووشاته در جهاان اسات در ساال
 1787و بهمنظور تحقق اهدا بیانشده در اعالمیاۀ اساتقالل ایان کشاور در ساال  1776باه
تصویب رسید .این قاوون ،از ووع قواوین اساسی اوعطا واپایر یا سصت است به این معنای کاه از
یکسو ،بر قواوین عادی اع از قواوین فدرال یا قواوین هرکدام از ایالتهای کشور برتاری دارد و
وظارت قوی و مؤثری برای مطابقت آنها با قاوون اساسی اعمال میشود .از سوی دیگر ،بازوگری
در اصول آن مستل م طی مراحل و اوجام تشریفات پیچیدهای است.
تقسی صالحیت میان دولت فدرال و دولاتهاای ایااالت باا دهماین تجدیادوظر در قااوون
اساسی صورت گرفت .بر این اساس ،صالحیت دولت فدرال ،خا ،و صالحیتهای ایااالت ،عاام
است .به عبارت دیگر ،صالحیتهای دولت مرک ی در قاوون اساسی شمرده شدهاود و باه هماان
موارد محدود میشوود ،درصورتیکه به ج موارد احصاشده به وفع دولت فدرال ،همۀ امور دیگار
در صالحیت دولتهای ایاالتاود (هریسیوهاد .)136 :1392 ،یعنی آوچه را که قاوون اساسای در
صالحیت دولت مرک ی قرار وداده اسات جا و صاالحیتهاای دولاتهاای ایااالت اسات .اها
صالحیتهای دولت فدرال به موجب قاوون اساسی عبارتاود از :تنظای رواباط خاارجی و ادار
امور بینالمللی ،ادار امور دفاعی شامل دفع تهدیدات خارجی ،ویروهای مسلح ،جنگ و صالح و
 ،...حفظ هماهنگی در میان دولتهای ایاالت باا تنظای تجاارت ،ورشکساتگی ،مساائل پاولی،
تابعیت و  ،...تضمین شکل جمهوری برای حکومت ایالتها .دولت مرک ی به ج در مواردی کاه
به این ترتیب احصا شدهاود اختیاری ودارد ،اگرچه تالش میشود با تکیه بار اودیشاۀ اختیاارات
تلویحی ،حاوز صاالحیتهاای آن روزباهروز گساترش یاباد .در مقابال ،دولاتهاای ایااالت از
صالحیتهای عام برخوردارود .اختیارات آنها بهمراتب وسیعتر از اختیارات یک «واحد محلای»
هماوند صالحیت در امور مالی ،شهرسازی ،اعاوه و  ...است .از جمله این اختیارات عباارتاواد از:
قاوونگااری در احوال شصصیه وظیر ازدواج ،طالق ،ارث و هر آوچه به اشصا ،مربوط میشاود،
تعیین قواعد حاک بر اوتصابات ،قاوونگااری در اماور کیفاری ،قااوونگاااری در اماور بااوکی و
بیمهای ،تنظی مقررات راهنمایی و راوندگی باه غیار از آوچاه باه ب رگاراههاای کشاور مرباوط
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میشوود ،سازمان قضایی ،قاوونگااری در امور آموزشی و بهداشتی ،تأمین اجتماعی ،مواد مصدر
و ( ...هریسیوهاد.)139 :1392 ،
مراقبتهای بهداشتی مسائل پیچیادهای از جملاه پوشاش ،دسترسای ،ه یناه ،پاساصگویی و
کیفیت مراقبتهای بهداشتی را شامل میشوود .با توجاه باه ایان مالحظاات ،مساائل مرباوط باه
وضعیت بهداشت و درمان بهمن لۀ حقوق قاوووی مطرح میشوود .قاوون اساسای ایااالت متحاده در
زمینۀ حق مراقبت بهداشتی پیشرو ویست و دیوان عالی این کشور قاوون اساسی را هرگ باهمن لاۀ
تضمین حق بر خدمات بهداشتی دولت برای کساوی کاه آن را ودارواد ،تفسایر ومایکناد ،اگرچاه
دیوان عالی کشور مقرر کرده است که دولت موظف به ارائۀ مراقبتهای پ شکی در شرایط محادود
و خا ،،ماوند زوداویان است .کنگره قواوین متعددی ماوند بیمۀ پ شکی سالمندان ،بیمۀ بهداشات
مستمندان و بروامۀ بیمۀ سالمت کودکان که حقوق قاوووی خا ،این افراد برای دریافات خادمات
مراقبت بهداشتی از دولت است ،تصاویب کارده اسات .کنگاره باهمنظاور اوجاام وظاایف خاود در
فراه کردن رفاه عمومی و حق مراقبتهای بهداشاتی ،قاواوینی را در زمیناۀ خادمات مرباوط باه
سالمت تصویب کرده است .همچنین ،کنگره از اختیاارات دیگاری هماوناد اختیاار قااوونگاااری
تجارت میان ایاالت و اختیار در وضع مالیاتها برای تصاویب بیماۀ ساالمت و مراقبات بهداشاتی
برخوردار است .قاوون اساسی امریکا به طور صریح به حق بر مراقبت بهداشتی اشاره ومیکناد .واژ
«سالمت» یا «مراقبتهای پ شکی» در هیچ جای متن قاوون اساسی این کشاور دیاده ومایشاود.
اصول قاوون اساسی وشان میدهند که بیشترین اصالحات قااوون اساسای ایان کشاور درخصاو،
حقوق مدوی و سیاسی بوده اسات و واه حقاوق اجتمااعی و اقتصاادی .باا ایان حاال ،در گاشاته
پیشنهادی دربار اف ودن حق مراقبت بهداشتی در اصالحات قاوون اساسی وجود داشته است.
قاوون اساسی امریکا بهصراحت به حق بر سالمت اشاره ومیکند ،اما تصمیمات دیاوان عاالی
این کشور درخصو ،حق بر حری خصوصی و تمامیت جسماوی وشان میدهد که قاوون اساسی
به طاور ضامنی بارای یاک فارد حاق دسترسای باه خادمات بهداشاتی و درمااوی را در برابار
ارائهدهندگان خدمات پ شکی به رسمیت میشناسد (.)S. Swendiman, 2012: 1
آیا در امریکا دولت یا برخی دیگر از وهادها موظفاود به کساوی که استطاعت ودارواد چناین
مراقبتی ارائه دهند
اگر دیوان عالی امریکا به دوبال یافتن حق ضمنی بر سالمت بارای افارادی باشاد کاه قاادر
ویستند ه ینههای مراقبت را پرداخت کنند ،باید مبنای آن را در قاوووی اساسی پیدا کند که باه
طور ضمنی این حق را تضمین یا در قاوووی که با افراد به طور متفاوتی با توجاه باه ویااز ماالی
آنها برخورد میکند و امتیاز خاصی برایشان متصور میشود .بهرغ ذکاروشادن بحاث حقاوق
بهداشت و درمان در قاوون اساسی ،استدالل شده است که خاودداری دولات فادرال از تضامین
سطح حداقل از مراقبتهای بهداشتی به افراد فقیر ،سرپیچی از تضمین حمایت در برابار قااوون
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اساسی است .این در حالی است که حمایت از حاق بار ساالمت در اصاالحیۀ چهاارده قااوون
اساسی تنها برای ایاالت به کار میرود و اصول حفاظتی مشابهی از راه اصالحیۀ بند پانج ایان
قاوون برای دولت فدرال قابل اجراست (.)S. Swendiman, 2012: 2
ایاالت متحد امریکا یکی از  86کشوری است کاه قااوون اساسای آن باه تضامین حاق بار
سالمتی شهروودان اشاره وکارده اسات .ایان یافتاه از مطالعاۀ جدیادی از فیلادینگ داوشاکد
بهداشت داوشگاه یوسیالای 1به دست آمده است که به بررسی سطح و دامنۀ حفاظت از قااوون
اساسی از حقوق خا ،بهداشت عمومی و مراقبتهای پ شکی و حق گستردهای بارای ساالمت
میپردازد .در این مقاله ،قواوین اساسی همۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحاد بررسای شاد و
گویای این واقعیت است که همۀ اعضای سازمان ملل -همانطور که در ساند اصالی و بنیاادین
ایجاد این وهاد بینالمللی در سال  1948ووشته شده است -در بعد جهاوی حق بر سالمت را باه
رسمیت شناختهاود .این مطالعاه وشاان داد  73کشاور عضاو ساازمان ملال ( 38درصاد) حاق
برخورداری از سالمت در آنها تضمین شده است ،درحالیکه در عمل این موضوع ضاعیفتار و
تنها در  27کشور ( 14درصد) این حق تضمین شده بود.
بنابراین ،بین کشورها شکا وجود دارد ،کشورهایی هستند که ممکن است در قااوون اساسای
آنها از حق بر سالمت به طور قوی حمایت شده باشد ،اما در اجرا ضعفهایی در این زمینه داشته
باشند .از سوی دیگر ،کشورهایی هستند که فاقد مواد حمایتی در قاوون اساسی خود هساتند ،اماا
وظام مراقبتهای بهداشتی بسیار عالی در آنها وجود دارد (.)S. Swendiman, 2012: 2

سياستگذاری سالمت در امريکا
سیاستهای مربوط به سالمت ،تصمیمات متعاددی را دربرگرفتاه و اهمیات آن رو باه افا ایش
است .بهداشت شصصی ،از اولویتهای بسیاری از مردم است و دساتیابی باه ساالمتی اهمیتای
روزاف ون در اقتصاد ملای و وظاام عادالت اجتمااعی دارد .بناابراین ،بصشای از توجاه دولاتهاا
سیاستهای آنها در زمینۀ سالمت است.
سالمت و پیگیری آن با بافت اجتماعی و اقتصادی همۀ کشورهای صانعتی درها آمیصتاه
است .سالمت در رفاه جسمی و رواوی مردم ،همچنین در اقتصاد کشورها وقشی مستقی و مها
ایفا میکند .در ایاالت متحده حق بر سالمت در سال  2006بیش از  2تریلیاون دالر ،یعنای 16
درصد از تولید واخال داخلی این کشور و در سال  2014در حدود  3/6ه ار میلیارد دالر یعنی
 18/7درصد از تولید واخال داخلی را دربر گرفته است (.)Heffler, et al., 2005
بنابراین ،تعجبآور ویست که دولت امریکا در همۀ سطوح به سالمت و چگووگی پیگیری آن
1. UCLA.
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توجه کرده است .سالمتی جنبۀ مهمی از زودگی اوسان است .تعریف سازمان بهداشت جهااوی از
سالمت بهمن لۀ «حالت کامل رفااه جسامی ،رواوای ،اجتمااعی و واه صارفا فقادان بیمااری یاا
معلولیت» است (.)WHO, 1948
دیویااد بااایرن ( )2004تعریااف دیگااری ارائااه داده اساات :کمیساار سااالمتی و حمایاات از
مصر کنند اروپا سالمت خوب را تحت عنوان «یک حالت سالمت جسمی و رواوای الزم بارای
یک زودگی معنیدار ،لاتبصش و سازوده» تعریاف مایکناد .ساالمت خاوب همچناین بصاش
جداییواپایر از جوامع مدرن ،سنگبنای عملکرد خوب اقتصادی و اصل مشتر ماردمسااالری
اروپایی است که بهآساوی میتواود به تمام دموکراسیها بسط داده شود .درواقع ،سالمت اولویتی
برای همۀ ملتهاست ،اگرچه منابع موجود برای دستیابی باه ساالمتی باه طاور گساتردهای در
میان ملتها متفاوت است (.)Beaufort B. Longest, Jr, 2006: 1
ه برای یک فرد و ه برای جمعی از افراد ،عوامل بهداشتی شامل محیط فی یکی است که
مردم در آن زودگی و کار میکنند و رفتار و زیستشناسی آنها شامل ساختار ژوتیکای ،ساابقۀ
خاووادگی ،مشکالت سالمت جسمی و رواوی بهدستآمده طی زودگی است.
سیاستها و مداخالت میتواوند اثر مثبتی در سالمت افاراد و جامعاه داشاته باشاند .بارای
مثال ،میتوان به پویشهای ارتقای سالمت برای جلاوگیری از اساتعمال دخاویاات ،اساتفاده از
کمربند ایمنی در اتومبیل ،خدمات پیشگیری از بیماری ماوند ایمنسازی کودکاان ،ووجواواان و
ب رگساالن و خدمات بالینی ماوند اف ایش مراقبات از ساالمت روان اشااره کارد .سیاساتهاا و
مداخالتی که سالمت فردی و جامعه را اف ایش میدهند ممکن است بهوسیلۀ اوواع ساازمانهاا،
در حوز حملووقل ،آموزش ،اورژی ،مسکن ،کار ،عدالت و مکانهای دیگار یاا از راه مکاانهاای
عبادت ،سازمانهای مبتنی بر جامعه ،گروههای مدوی و کسبوکار اجرا شوود.
کیفیت خدمات بهداشتی میتواود برای سالمت افراد و جوامع حیاتی باشاد .گساترش دسترسای
به خدمات برای ازمیانبردن وابرابریهای مربوط به سالمت و اف ایش کیفیت زودگی سال بارای هماۀ
مردمی که در ایاالت متحده زودگی میکنند ،مه است .خدمات بهداشتی و درمااوی در وسایعتارین
سطح وهتنها شامل خدماتی است که از سوی ارائهدهنادگان ایان خادمات دریافات مایشاود ،بلکاه
اطالعات و دسترسی به خدمات سالمت از راههای دیگر در جامعه را وی شامل میشود.
هنگامیکه سالمت افراد یک جامعه را در وظر میگیری باید به یاد داشته باشی که مردم از
ابعاد مصتلف ،از جمله سن ،سالمت و ویازهای مرتبط با سالمت با یکدیگر متفاوتاود .شهروودان
ایاالت متحده به طور قابل مالحظهای از وظر سن ،جنس ،وهاد ،قومیت و عوامل دیگر متفاوتاود.
همان طور که سرشماری سال  2000وشان داد ،از کال جمعیات ( ،)000/400/281حادود 35
میلیون باالتر از سن  65بودود و حدود  17میلیون وفر از آنها کسااوی بودواد کاه بایش از 75
سال داشتند (ادار سرشماری ایاالت متحده .)2000 ،تا سال  ،2020ایان اعاداد باهترتیاب باه
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حدود  55و  23میلیون ،اف ایش خواهد یافت (ایاالت متحده .)DHHS 2004 ،پیگیاری ساالمت
تغییرات جمعیتی مه است ،زیرا افراد مسن وسبت به افراد جوان از خادمات بهداشاتی وسابتا
بیشتری درخصو ،ویازهای مرتبط با سالمت خود استفاده میکنند .همچناین ،افاراد مسان از
خدمات طوالویمدت مراقبتی و خدمات مبتنی بر کمک جامعه که بارای آنهاا در وظار گرفتاه
شده است در مقابله با محدودیتهای مصتلف در فعالیتهای روزمر زودگی استفاده میکنند.
در سرشماری سال  ،2000از کل جمعیت ایاالت متحده از  000/400/281وفار حادود 34
میلیون امریکایی آفریقاییتبار و  35میلیون التینتبار بودواد (ادار سرشاماری ایااالت متحاده،
 .)2000هر گروه بیش از  12درصد از کل جمعیت را وشان دادود .هر دو گروه در حال حاضر به
طور وامتناسبی از خدمات بهداشتی محروماود و در معرض تبعیضی در حاوز ساالمت هساتند
(.)Beaufort B. Longest, Jr, 2006: 3
سیاستهای سالمت در قالب قواوین ،مقررات ،تصمیمات عملیاتی یا قضااییاواد و از طریاق
مجموعۀ فرایند تصمی گیری در حوز فدرال ،ایالت و سطحهای محلی شاکل مایگیرواد .هماۀ
سیاستهای عمومی از طریق فرایند تصمی گیری به وام سیاستگااری اتصاذ میشاوود .قلمارو
سیاست سالمت بسیار گسترده است ،زیرا سالمت تابعی از عوامل تعیینکنند متعدد اسات کاه
عبارتاود از :محیط فی یکی ،محیطی است که مردم در آن ،زوادگی و کاار مایکنناد و رفتاار و
زیستشناسی ،عوامل اجتماعی و خدمات بهداشتی که باه آن دسترسای دارواد .واهتنهاا دامناۀ
سیاستهای بهداشتی گسترده است ،بلکه ارتباطاتی میاان حاوز ساالمت و دیگار حاوزههاای
سیاست وجود دارد .برای مثال ،ومیتوان سیاستهای بهداشتی را از سیاستهای مالیااتی جادا
در وظر بگیری  .سیاست بهداشتی ومیتواود از این واقعیت که دولت بایاد تاأمین ماالی را اوجاام
دهد جدا بماود ،درواقع ،این تأمین مالی از راه مالیات ،خدمات یاا برواماههاایی اسات کاه از راه
سیاستهای بهداشتی در قالب خدمات بهداشتی و درماوی بهرهمند از برواماۀ مادیکیر ،پاهوهش
در آزمایشگاه زیستپ شکی یا دیگر خدمات تاأمین مایشاود« .حاق بااالترین اساتاودارد قابال
حصول سالمت» به مجموعهای از معیارهای اجتماعی که به سالمت همۀ مردم منجر مایشاود،
ویاز دارد از جمله :دردسترسبودن خادمات ساالمت ،شارایط کااری ایمان ،مساکن مناساب و
غااهای مغای .دستیابی به حق بر سالمت با دیگر حقوق بشر از قبیل حق دسترسای باه غااا،
مسکن ،کار ،آموزش ،عدم تبعیض ،حق دسترسی به اطالعات و حق مشارکت مرتبط است .حاق
بر سالمت ه شامل آزادی و ه از جمله حقوق مطالبه از دولت مایشاود .آزادی شاامل حاق
کنترل سالمتی و بدن (برای مثال ،حقوق جنسی و باروری) به دور از دخالت دولت (برای مثاال
از شکنجه و از معاینات پ شکی بدون رضایت و آزمایش) است .حقوق مطالبه از دولات حاق بار
استفاده از وظام حفاظت از سالمت است که فرصت برابر برای بهرهگیری از باالترین سطح قابال
حصول برای سالمت را دربر میگیرد ( .)Beaufort B. Longest, Jr, 2006: 75
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در ایاالت متحد امریکا تا پیش از تصویب قاوون جدید اصالح وظام بهداشت و درمان امریکاا و
تغییرات سیاستهای دولت در زمینۀ بیمههای درماوی ،بیمههای خصوصی درماوی وقاش پرروگای
در زیر پوشش قراردادن مردم داشتند و بیمههای درماوی دولتی ،بیشتر برای زیر پوشش قاراردادن
گروههای هد خاصی طراحی شده بودود .وبود قاوووی برای اجبااریکاردن بیماههاای اجتمااعی
درمان ،پره ینهبودن بیمههای درماوی خصوصی و پوششودادن این بیمهها بارای افاراد بااالی 65
سال ،وبود سازوکار مناسب بیمهای برای پناهندگان تازهوارد سابب شاد تاا پایش از ساال 2012
میالدی بیش از  30میلیون شهروود امریکایی زیر پوشش هیچیک از اوواع بیمههاای درمااوی قارار
وگیرود ،اما پس از تصویب الیحۀ اصالح وظام بهداشت و درماان امریکاا باه صاورت یاک قااوون ،از
سوی کنگر امریکا ،پوشش اجباری بیمههای درماوی برای شهروودان امریکایی و پناهندگان باه آن
کشور (بهرغ شکایت به دیوان عالی فدرال و مصالفتهای بسیار اعضاای حا ب جمهاوریخاواه و
فرماوداران برخی ایاالت) فراه شد .در این خصو ،دولت فدرال تصمی گرفات باا ایجااد سااماوۀ
الکتروویک در چند مرحله به ثبتوام در طرحهای بیمههای درماوی دولتی اقدام کند.
طرحهای بیمۀ مدیکیر 1که به طور معمول برای زیار پوشاش قاراردادن اشاصا ،دارای 65
سال به باال (سالمندان) ،برخی افراد معلول و افراد دارای وارساییهای کلیوی در  4طرح صاورت
میگرفت در حال حاضر افراد دارای کمتر از  65سال را وی زیر پوشش بیمۀ درماوی خاود قارار
میدهد .استفاده از طرحهای متعدد بیمۀ تکمیلی در مدیکیر یکی از اقدامات مثبت در این بیمه
تلقی میشود .تغییر وظام پرداخت بیمهها به پ شکان و داروخاوههاا و اساتفاده از وظاام پ شاک
خاوواده و وظام ارجاع با تکیه بر پ شک عمومی ،وموواۀ تغییارات بسایار مها در سیاساتهاای
بهداشت و درمان در ایاالت متحد امریکاست (شریفی سلطاوی.)36 :1393 ،
بیمۀ مدیکیر در امریکا در زیرمجموعۀ خود دارای چهار طرح است:
 .1طرح بيمۀ بيمارستاانی :ایان طارح باه پرداخات ه یناۀ مراقباتهاای بیمارساتاوی و
بستریشدن کمک میکند که در بیمارستان یا مراک پرستاری تصصصی ارائه مایشاود و بارای
برخی از افراد رایگان است.
 .2طرح بيمۀ پزشکی :باه پرداخات دساتم د خادمات پ شاکان و بسایاری از خادمات و
مل ومات دیگر پ شکی کمک میکند که زیر پوشش بیمۀ بیمارستاوی ویست .این طرح وی برای
برخی از افراد رایگان است.
 .3طرح مديکير ادوناج 2:این بیمه به اشصاصی کاه طارح بیماۀ بیمارساتاوی و پ شاکی
مدیکیر را دارود ،اجازه میدهد که بتواوند تمام خدمات درماوی و بهداشتی خود را از راه یکای از
سازمانهای بهداشتی م بور دریافت کنند .در طرح بیمۀ ادووتج مدیکیر ،کساوی کاه از خادمات
1. Medicare.
2. Medicare Advantage.
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بیمۀ بیمارستاوی و پ شکی مدیکیر برخوردارود مایتواوناد باه طارح م یات مادیکیر بپیوودواد.
طرحهای م یت مدیکیر از سوی شرکتهای خصوصی ارائه و از طر مدیکیر تأیید میشوود .باا
استفاده از یکی از این طرحها ،دیگر به بروامۀ سیاستهای مکمل مدیکیر یا همان مدیگپ ویااز
ودارود .افرادی که از طرح مدیکیر ادووتج استفاده میکنند باید به طور ماهاوه حق بیمه بپردازود
و این به جهت م ایای اضافی است که در دسترسشان قرار میگیرد.
 .4طرح پوشش داروهای تجويزی :این طرح به پرداخت ه یناۀ داروهاای تجوی شاده از
سوی پ شک کمک میکند .پیوستن به طرح داروهای تجوی ی مدیکیر ،داوطلباوه است و بارای
برخورداری از این طرح باید حق بیمۀ ماهاوۀ بیشاتری پرداخات شاود .مدیکیاد ،1برواماۀ بیماۀ
سالمتی دولتی است که همۀ ه ینههای خدمات پ شاکی را در خاواه یاا هار محلای غیار از آن
میپردازد .مدیکید و چیپ وی درخصو ،شیو ارائۀ خدمات درماوی از وظام پ شاک خااوواده و
وظام ارجاع استفاده میکنند .بیمهشدگان مدیکیر کارت مدیکیر دارود و در صورت تأیید پ شک
خاوواده میتواوند به مراک درماوی مراجعه کنند و از خدمات مدیکیر بهرهمند شوود ،اما بایاد در
وظر داشته باشند که برخی بیمارستانها و مطبها با مادیکیر طار قارارداد ویساتند .بودجاۀ
مدیکیر از راه بودجههای فدرال و ایالتی حمایت میشود (مهدیزادگان و باقرپور.)1380 :

قوانين سالمت در امريکا
قواوین دولت فدرال امریکا در حوز سالمت عبارتاود از :قاوون امریکاییهای معلول ،قااوون قابلیات
اوتقال و مسئولیت بیمۀ سالمت ،قاوون توافق کلیاات بودجاه بارای بیکااران ،قااوون کاار و درماان
اورژاوس پ شکی ،قاوون بهبود و ووسازی تجوی دارویی مدیکیر ،قاوون بهبود کیفیت و ایمنی بیماار،
قاوون حمایت از بیمار و مراقبت مقرون بهصرفه ،قاوون سالمت امریکا و منشور حقوق بیمار.

 .1قانون امريکايیهای معلول

2

این قاوون که در سال  1990برای رفع تبعیض معلوالن تصویب شد ،برخای محادودیتهاایی را
برای کارفرمایان و بیمهگران ایجاد کرد .درواقع ،این قاوون بهمنظور تحقق حقوق مدوی است که
تبعیض علیه افراد معلول در همۀ امور زودگی عمومی را ممنوع کرده است .از جمله میتوان باه
مشاغل ،مدارس ،حملووقل و همۀ مکانهای عمومی و خصوصی که در اختیار و ماورد اساتفاد
عموم مردم است اشاره کرد .هد از این قاوون این است کاه افاراد دارای معلولیات از حقاوق و
فرصتهایی هماوند دیگر افراد برخوردار شوود (.)https://adata.org/learn-about-ada
1. Medicaid.
2. Americans with Disabilities Act (ADA).
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 .2قانون قابليت انتقال و مسئوليت بيمۀ سالمت

1

این قاوون در سال  1996برای مقابله با تهدیدهای بالقوه برای حفاظ حاری خصوصای بیماار و
مدار پ شکی وی و حفاظت از اطالعات پ شکی در هماۀ  50ایالات فادرال تصاویب شاد .در
اغلب موارد ،این قاوون مطابق با قاوون حفظ حری خصوصی مصوب آوریل  2003است .باا ایان
حال ،سردرگمی و وگراوی بسیاری درخصو ،قاوون حفظ حری خصوصی و تغییرات خاا ،آن
باقی میماود که برای ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی ،طارحهاای ساالمت و اساتفادههاای
دیگر همچون حفظ و افشای اطالعات سالمت موردویاز است .محققان دربار قاوون حفظ حاری
خصوصی که ماوع دسترسی آنها به اطالعات مربوط به سالمت موردویاز برای اوجاام تحقیقاات
میشود ،وگراوی بسیاری دارود ( .)Patrick P, et al., 2004: 321از کارکردهای این قاوون کاهش
سوء استفاده و فریب در خدمات مراقبتی سالمت است .همچنین ایان قااوون ،اساتاوداردهایی را
برای اطالعات مربوط به مراقبتهای بهداشتی در صدور صورتحساب الکتروویکی و فراینادهای
دیگر پیشبینی و از دسترسی به اطالعاات بهداشاتی محرماواه جلاوگیری و حفاظات مایکناد
(.)http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/hipaa/Pages/1.00WhatisHIPAA.aspx

 .3قانون توافق کليات بودجه برای بيکاران

2

این قاوون فدرال مصوب سال  1985است و مشامول کارمناداوی مایشاود کاه تحات حمایات
کارفرمای خود خدمات مربوط به سالمت را دریافت کرده و به دلیال حادثاهای ،کاار خاود را از
دست دادهاود یا ساعات کاری آنها کاهش یافته است .این قاوون در زمان محرومیت از خادمات
سالمت ،از این کارمندان حمایت میکند.

 .4قانون کار و درمان اورژانس پزشکی

3

این قاوون از سوی کنگره در سال  1986بهمن لۀ بصشی از قاوون اصاالح تاوافقی کلیاات قااوون
بودجۀ سال  1985به تصویب رسید .این قاوون با هد اوطباق باا مأموریات داوشاکد پ شاکان
اورژاوس امریکا 4و اعتماد عمومی از سوی پ شکان اورژاوس وضع شاده اسات .ایان قااوون یاک
قاوون فدرال است که ویاز هرکس را به بصش اورژاوس صار وظار از وضاعیت بیماه یاا تواواایی
پرداخت آنها تثبیت میکند ،اما از آوجا که اجرای آن در ساال  1986متوقاف شاده اسات باار

1. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
2. Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA).
3. Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA).
4. American College of Emergency Physicians (ACEP).
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مراقبت جبرانوشد آن همچون بستهشدن بسیاری از بصشهای اورژاوس ،کااهش مناابع بارای
همه و کاهش تواوایی بصش اورژاوس به مراقبت برای همۀ بیماران در حال رشد است.
1
همچنین ،این قاوون برای جلوگیری بیمارستانها از اوتقال بیماران بیمهوشده یا مدیکید به
بیمارستانهای عمومی طراحی شده است .دروتیجه ،دولتهای محلی و ایالتی شاروع باه تغییار
مسئولیت مراقبت خیریه به مسئولیت عمومی تمام بیمارستانهاا کردواد .قااوون کاار و درماان
اورژاوس پ شکی در عمل به سیاست مراقبتهای بهداشتی ملی برای افراد بیمهوشده میپاردازد
و به مشارکت بیمارستانهایی ویاز دارد که زیر پوشش مدیکیر قرار دارود .همچنین به مشاارکت
بصش اورژاوس ویاز دارد که در شرایط اضطراری پ شکی در روشی غیرتبعیضآمی باه هرکسای
صر وظر از تواوایی خود به پرداخت ،وضعیت بیمه ،ملیت ،وهاد ،عقیده یا روگ خدمات میدهاد
(.)https://www.acep.org/news-media-top-banner/emtala

 .5قانون بهبود و نوسازی تجويز دارويی مديکير
این قاوون در سال  2003به تصویب رسید .وام دیگر این قاوون ،قاوون ووسازی مدیکیر است .این
قاوون ،امتیازی برای داروهای تجوی ی مدیکیر از راه معافیتهای مالیاتی و یاراوه ایجاد و برواماۀ
جدید مدیکیر را جایگ ین بروامۀ فعلی مدیکیر کرد .براساس این قااوون ،ذیوفعاان و داوطلباان
باید پس از ثبتوام ،حق بیمۀ ماهاوه پرداخت کنند و در مقابل از کارت تصفیف دارو برای خرید
�.)O
دارو بهرهمند شوود (Sullivan, et. al, 2004: 1

 .6قانون بهبود کيفيت و ايمنی بيمار

2

این قاوون در سال  2005با ایجاد ساماوۀ گ ارش داوطلباوه برای افا ایش اطالعاات در دساترس
برای ارزیابی ایمنی و مراقبتهای بهداشتی مسائل مربوط به بیمار طراحی شده است .این قاوون
برای بهبود گ ارش و تج یه و تحلیل خطاهاای پ شاکی ،ساود و امکاواات و امتیاازاتی را بارای
ایمنی اطالعات بیمار فراه میکند که محصول ایمنی کار بیمار وام دارد .قاوون بهبود کیفیت و
ایمنی بیمار به وزارت بهداشت و خدمات اوسااوی 3اجااز اعماال مجاازات ماالی را بارای وقاض
محرماوهباودن ایمنای بیماار مایدهاد .ایان قااوون همچناین باه آژاواس تحقیقاات و کیفیات
مراقبتهای سالمت 4،اجاز دسترسی به فهرست سازمان ایمنی بیمار را مایدهاد کاه درواقاع،
آژاوس ماکور متشکل از کارشناساوی است که وظیفۀ جمعآوری و بررسی اطالعات ایمنی بیمار
1. Medicaid.
2. Patient Safety and Quality Improvement Act (PSQIA).
3. United States Department of Health and Human Services (HHS).
4. Agency for Healthcare Research & Quality (AHRQ).
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را بااه عهااده داروااد (http://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/patient-safety/statute-

.)/and-rule

 .7قانون حمايت از بيمار و مراقبت مقرون بهصرفه

1

قاوون حمایت از بیمار و مراقبت مقارون باهصارفه کاه طارح مراقبتای اوباماا وامیاده مایشاود
(اصالحشده از سوی قااوون آماوزش اصاالح و بهداشات) ایان اطمیناان را مایدهاد کاه هماۀ
امریکاییها به مراقبتهای بهداشتی باکیفیت و مقرون بهصارفه دسترسای داشاته باشاند .ایان
قاوون در وظام مراقبتهای بهداشتی ضروری ه ینهبر تحولی را ایجااد کارده اسات .ایان قااوون
شامل وه بصش میشود که عبارتاود از:
 .1کیفیت ،مراقبتهای بهداشتی مقرون بهصرفه برای همۀ امریکاییها؛
 .2وقش بروامههای عمومی؛
 .3بهبود کیفیت و بهرهوری از مراقبتهای بهداشتی؛
 .4پیشگیری از بیماریهای م من و بهبود بهداشت عمومی؛
 .5سالمت کارکنان بهداشت؛
 .6شفافیت و یکپارچگی بروامه؛
 .7بهبود دسترسی به درمانهای ووآوراوۀ پ شکی؛
 .8اوجمن حمایت و خدمات مساعدت زودگی؛
 .9مقررات درآمد.

 .8قانون آموزش اصالح و بهداشت
این قاوون مصوب سال  2010و ترکیبی است از بصش تجدیدوظرشد قاوون حمایات از بیماار و
مراقبت مقرون بهصرفه با قاوون مسئولیت مالی و کماک باه داواشآماوزان 2کاه اصاالح قااوون
آموزش عالی 3مصوب  1965است.

 .9قانون سالمت امريکا

4

قاوون سالمت امریکا ،وظام م ایای مالیاتی و کاهش حق بیمه را ایجااد مایکناد کاه بارای هار
امریکایی یک طرح بهداشتی خصوصی با کیفیت باال را مشابه آوچه اعضای کنگره در حال حاضر
1. The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA).
2. Student Aid and Fiscal Responsibility Act (SAFRA).
3. Higher Education Act (HEA).
4. Healthy Americans Act (HAA).
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از آن بهره میبرود تضمین خواهد کرد .با این قاوون ،مشکالت قبلی و فعلای ساالمت ،اشاتغال،
اطالعات ژوتیکی ،جنسیت و سن دیگر تأثیری در مقبولیت یا قیمت پرداخاتشاده بارای بیماه
ودارود .در عوض ،شرکتهای بیمه موظفاود تا هر فردی را که مایل به ثباتواام اسات پوشاش
دهند و هنگامیکه افراد بیمارود ومیتواوند قیمتها را اف ایش دهناد یاا پوشاش بیماه را اوکاار
کنند.

 .10منشور حقوق بيمار
با توجه به وظر اتحادیۀ آزادیهای مدوی امریکاا ،منشاور حقاوق بیماار در  22مااده در سراسار
ایاالت متحد امریکا بهمن لۀ رویۀ واحد تصویب و اجرا میشود .به طور خالصه حقاوق بیمااران
در منشور حقوق بیمار در امریکا در  9بند احصا شده است که عبارتاود از« .1 :حق برخورداری
از مراقبت و درمان مناسب ،با کیفیت بااال و بادون هایچگوواه تبعایض؛  .2حاق برخاورداری از
اطالعات بهداشتی-درماوی مربوط به وضعیت بیمااری خاود؛  .3حاق محرماواهباودن اطالعاات
بهداشتی-درماوی بیمار و رازداری ارائاهکننادگان خادمات بهداشاتی و درمااوی؛  .4حاق اعاالم
رضایت آگاهاوه برای هرگووه مداخلۀ بهداشتی-درماوی؛  .5حاق اساتقالل رأی و تصامی گیاری
درخصو ،ووع خدمات بهداشتی-درماوی؛  .6حق رعایت محیط خصوصای بیمارساتان؛  .7حاق
داشتن آرامش؛  .8حق ابراز اعتراض و شکایت و  .9حق جباران خساارت» (مصادقراد:1382 ،
.)708

نتيجهگيری
حق بر سالمت شهروودان حقی فراگیر ،عامالشمول ،اوکارواپایر و مستل م رعایات برخای اصاول
حقوقی تغییرواپایر و الزماالجرا و اوجام اقدامات خاصی از سوی دولاتهاسات .تحقاق حاق بار
سالمت برای شهروودان ویازمند سیاستگااری و تصویب قواوین جامع و کامل در حوز ساالمت
است .این حق که در بسیاری از اسناد و معاهدات بینالمللی و قواوین و مقررات موضوعۀ داخلی
کشورها در سطح جهان شناسایی و پایرفته شده است ،تعهادات و تکاالیف حقاوقی ویاههای را
برای دولتها در سطح ملی و فراملی به وجود میآورد .سیاستگااریها ،بروامهری یهاا ،تنظای
مقررات و ارائۀ خدمات مستمر در حوز سالمت از سوی دولتها و از طریاق وهادهاای فعاال در
این حوزه با کیفیت باال و ه ینۀ پایین بهمن لۀ یکی از اقدامات اصلی دولتها تلقی مایشاود .در
امریکا وی بهمن لۀ یکی از پیشتازان حوز سالمت ،سیاساتهاا و قاواوینی در ایان خصاو ،باه
تصویب رسیده است .وظام سالمت امریکا دارای قواوین و مقررات مشصصی اسات و هارروزه بار
اوواع و تعداد درمانگران و وهادهای وظارتی مستقل و وابسته به دولت اف وده میشود .در قااوون
اساسی این کشور در هیچ مادهای به حق بر سالمت ،سالمتی و بهداشت اشارهای وشده است .اما
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شایان یادآوری است که صر درج این حق در قااوون اساسای کشاورها وشااندهناد عملکارد
مطلوب دولتها ویست .در ایاالت متحد امریکا تا پیش از تصاویب قااوون جدیاد اصاالح وظاام
بهداشت و درمان امریکا و تغییرات سیاستهای دولت در زمینۀ بیمههاای درمااوی ،بیماههاای
خصوصی درماوی وقش پرروگی در زیر پوشش قراردادن مردم داشتند و بیمههای درماوی دولتی،
بیشتر برای زیر پوشش قراردادن گروههای هد خاصی طراحی شده بودود .وباود قااوووی بارای
اجباااریکااردن بیمااههااای اجتماااعی درمااان ،پره ینااهبااودن بیمااههااای درماااوی خصوصاای و
پوششودادن این بیمههاا بارای افاراد بااالی  65ساال ،وباود ساازوکار مناساب بیماهای بارای
پناهندگان تازهوارد سبب شد تاا پایش از ساال  2012مایالدی بایش از  30میلیاون شاهروود
امریکایی زیر پوشش هیچیک از اوواع بیماههاای درمااوی قارار وگیرواد .حاال باا سیاساتهاای
اعالمشد دولت جدید و حا این قاوون به وظر میرسد تهدید ب رگی بصش سالمت این کشور
را تهدید میکند .پس از تصویب الیحۀ اصالح وظام بهداشات و درماان امریکاا باه صاورت یاک
قاوون ،از سوی کنگر امریکا ،پوشش اجباری بیماههاای درمااوی بارای شاهروودان امریکاایی و
پناهندگان به آن کشور (با وجود شکایت به دیوان عالی فادرال و مصالفاتهاای بسایار اعضاای
ح ب جمهوریخواه و فرماوداران برخی ایاالت) فراه شد .در این خصو ،دولت فدرال تصمی
گرفت که با ایجاد ساماوۀ الکتروویک در چند مرحله به ثبتوام در طرحهای بیماههاای درمااوی
دولتی اقدام کند .در این کشور سیاستگااریهای حوز سالمت ،حول طارحهاای بیماه چاون
مدیکیر و مدیکید و  ...اوجام شده است .با این حال معادل  7/1درصد از شهروودان امریکاا فاقاد
بیمههای درماویاود که بیشتر قشر ک درآمد را شامل میشوود .این امر موجب مار دو وفار در
هر ساعت میشود .قواوین سالمت دولت فدرال امریکا عبارتاود از :قاوون امریکاییهاای معلاول،
قاوون قابلیت اوتقال و مسئولیت بیمۀ سالمت ،قاوون توافق کلیات بودجه بارای بیکااران ،قااوون
کار و درمان اورژاوس پ شکی ،قاوون بهبود و ووسازی تجوی دارویی مدیکیر ،قاوون بهبود کیفیت
و ایمنی بیمار ،قاوون حمایت از بیمار و مراقبت مقرون بهصرفه ،قاوون سالمت امریکاا و منشاور
حقوق بیمار .این قواوین با وجود تعاداد اواد باه طاور جاامع باه مقولاۀ ساالمت و بهداشات
شهروودان امریکایی باالخ افراد معلول ،واتوان ،فاقد بیمه ،مسن و ازکارافتاده پرداختهاود.
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