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Các chuyên gia hàng đầu đã bác bỏ đơn khiếu nại của những người ủng hộ rằng 
Dự luật 61 sẽ làm giảm giá thuốc. Trên thực tế, CÁC CHUYÊN GIA CẢNH BÁO DỰ 
LUẬT 61 SẼ LÀM TĂNG GIÁ THUỐC. 
Hội Y khoa California, tổ chức y tế lớn nhất tiểu bang đại diện cho 41,000 bác sĩ, 
cho biết: 
"Trong khi các y sĩ của California rất quan tâm đến khả năng chi trả cho các loại thuốc 
kê đơn, chúng tôi đánh giá cao dự luật này và cho rằng dự luật còn nhiều sai sót và 
không thể thực hiện được. Chúng tôi tin rằng dự luật sẽ làm tăng—chứ không làm 
giảm—các chi phí cho thuốc kê đơn của tiểu bang." 
Phân tích viên Lập pháp của Tiểu bang California cho rằng Dự luật 61 "có thể làm 
tăng chi tiêu (của tiêu bang) cho các loại thuốc kê đơn." 
Hội Người Dân Đóng Thuế California phản đối Dự luật 61 bởi vì dự luật sẽ áp đặt chế 
độ quan liêu và tệ quan liêu, và gây ra vô số vụ kiện—TIÊU TỐN HÀNG TRIỆU USD 
CỦA NGƯỜI ĐÓNG THUẾ. 
Cựu chiến binh của Chiến tranh Hải ngoại (VFW), Sở Đặc Trách Cựu Chiến Binh 
California PHẢN ĐỐI dự luật 61 bởi vì dự luật có thể cản trở việc giảm giá đặc biệt 
đã đệ trình lên Sở Đặc Trách Cựu Chiến Binh và LÀM TĂNG GIÁ THUỐC ĐỐI VỚI CÁC 
CỰU CHIẾN BINH. 
Ai đứng sau dự luật này? 

Dự Luật 61 được soạn thảo bởi Michael Weinstein, chủ tịch của tổ chức có doanh 
thu 1 tỷ USD mỗi năm từ việc bán các loại thuốc kê đơn và vận hành HMO. Nhóm 
của ông sẽ chi hàng triệu USD để tài trợ cho chiến dịch. Nhưng ông đã để tổ chức 
của mình đứng ngoài các điều khoản định giá thuốc của dự luật. Ông không nên 
yêu cầu người dân California phê chuẩn sáng kiến chưa hoàn chỉnh và bản thân 
ông cũng không ủng hộ. 
Dự Luật 61 bị PHẢN ĐỐI BỞI HƠN 100 TỔ CHỨC TẠI CALIFORNIA, bao gồm: 
• Cựu chiến binh Người Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam, Hội đồng Tiểu bang 
California • Hội Người Dân Đóng Thuế tại California • Cựu chiến binh của Chiến 
tranh Hải ngoại (VFW), Sở Đặc trách California • NAACP California• Hội Sản Khoa 
Mỹ (ACOG)—Khu IX/CA • Hội Y Khoa California 
Dự Luật 61 còn nhiều sai sót và tốn kém. Hãy bầu KHÔNG. 
www.NoProp61.com 

STEVE MACKEY, Chủ tịch 
Cựu chiến binh Người Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam, Hội đồng Tiểu bang 
California 
WILLIAM M. REMAK, Chủ tịch 
Toán đặc nhiệm trị bệnh Viêm gan Siêu vi C California 
ALICE A. HUFFMAN, Chủ tịch 
NAACP California 

Các công ty thuốc thu được các khoản lợi nhuận khổng lồ từ các bệnh tật của con 
người và nỗi thống khổ không đơn thuần là vấn đề đạo đức. Giá tăng vọt của 
thuốc kê đơn là một vấn đề sống còn. Nhiều người Mỹ chết vì bệnh viêm gan siêu 
vi C hơn là chết vì các bệnh truyền nhiễm khác—MẶC DÙ ĐÃ CÓ THUỐC CHỮA. Lý 
do là gì? Công ty thuốc độc quyền về giá cả mỗi viên thuốc trên 1,000USD, vượt quá 
khả năng của hầu hết bệnh nhân. 
Đây không phải là ví dụ vô nhân đạo duy nhất về việc bán với giá quá đắtcủa công 
ty thuốc: 
• Giá của một viên thuốc trị bệnh truyền nhiễm thông thường tăng lên chỉ trong 
một đêm từ 13,50 lên 750USD—tăng gần 5,000%. • Chi phí bình quân hàng năm 
của các loại thuốc đặc trị được sử dụng rộng rãi dự tính ở mức 53.000USD—cao hơn 
mức thu nhập trung bình hộ gia đình của quốc gia (52,000USD) và lớn hơn 3.5 lần 
các khoản trợ cấp An sinh Xã hội trung bình hàng năm là 15,000USD. • Một loại 
thuốc trị bệnh ung thư tiêu tốn 300,000USD mỗi năm. 
Các công ty thuốc đặt lợi nhuận lên đầu người dân, doanh lợi cho các cổ đông còn 
quan trọng hơn việc chữa trị cho các bệnh nhân. Điều thần kỳ của các loại thuốc 
cứu người là gì, nếu chúng được bán với giá cao đến nỗi bệnh nhân không thể 
kham nổi—và hậu quả là hàng nghìn người phải chết ư? 
Dự luật 61, Đạo luật Giảm Giá Thuốc của California, đấu tranh chống lại việc bán 
với giá quá đắtcủa các công ty thuốc. Và hy vọng dự luật có thể cứu sống nhiều 
người. Dưới đây là cách dự luật hoạt động: Đạo luật yêu cầu Tiểu bang California 
thương lượng về giá thuốc với các công ty thuốc sao cho giá thuốc không cao hơn 
số tiền mà Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (DVA) đã trả cho cùng loại thuốc. 
Tại sao Bộ Cựu chiến binh lại trả tiền? Bởi vì không giống như Medicare, DVA 
thương lượng về giá thuốc, và chi trả cho các loại thuốc trung bình thấp hơn từ 
20–24% các cơ quan chính quyền khác chi trả, và tối đa là thấp hơn 40% mà 
Medicare Part D chi trả. Đạo luật Giảm Giá Thuốc của Tiểu bang California, với tư 
cách là người mua dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người dân California, 
để thương lượng mức giá bằng hoặc thấp hơn cho những người đóng thuế, và 
điều này có thể tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chăm sóc sức khỏe. 

Các công ty thuốc dự tính chi hàng 100 triệu USD để chống lại dự luật này bởi vì 
họ biết rõ dự luật sẽ làm giảm giá TẤT CẢ các loại thuốc—và sẽ cắt giảm lợi nhuận 
khổng lồ của họ. 
Không chỉ lên tiếng phản đối dự luật, một ấn bản dành riêng cho các nhà quản lý 
thuốc được gọi là Dự luật 61 "GROUND ZERO" trong cuộc chiến chống lại việc giảm 
giá thuốc trên toàn quốc, yêu cầu: 
"Nếu các cử tri của California phê chuẩn dự luật này . . . [dự luật] chắc chắn sẽ 
gây ra một nhu cầu cấp thiết cho cùng mức triết khấu VA sẽ được áp dụng đối với 
các tiểu bang khác, chính quyền liên bang, cũng như các công ty tư [kế hoạch y 
tế]. TÓM LẠI [DỰ LUẬT] SẼ LÀ MỘT THẢM HỌA ĐỊNH GIÁ CHO TOÀN BỘ NGÀNH THUỐC 
CỦA HOA KỲ." 
Nhưng một "thảm họa định giá" đối với các công ty thuốc sẽ cân bằng mức giảm 
giá cho những người tiêu dùng đang gặp khó khăn. 
Dự Luật 61 được ủng hộ mạnh mẽ bởi 86,000 thành viên của Hội Y Tá California—
tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế lớn nhất tại tiểu bang; AARP, nhóm những 
người hồi hưu lớn nhất tại California, với 3.3 triệu thành viên; Liên đoàn Thành 
thị; Chiến dịch vì một California Khỏe mạnh, bao gồm nhiều công đoàn lao động; 
Thành viên Đảng Dân chủ Cấp tiến Hoa Kỳ; Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders; cựu Bộ 
trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ Robert Reich; và nhiều thành viên khác. 
HÃY CÙNG CHÚNG TÔI ĐẤU TRANH CHỐNG GIÁ THUỐC CAO VÀ SỰ THAM LAM CỦA 
CÔNG TY THUỐC. HÃY BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 61. Để biết thêm thông tin, hãy truy 
cập trang web www.StopPharmaGreed.com. 

ZENEI CORTEZ, RN, Đồng Chủ tịch 
Hội Y Tá California/Ủy ban Quốc gia về Tổ chức Y tá 
NANCY MCPHERSON, Quản trị viên Tiểu bang 
AARP California 
THƯỢNG NGHỊ SĨ ART TORRES,(Hồi Hưu), Chủ tịch 
Đảng Dân Chủ California (1996–2009) 
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DỰ LUẬT

61
  BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 61  

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 61  

Các công ty thuốc muốn bạn tin rằng họ sẽ phản đối Dự luật 61 vì dự luật sẽ không 
chi trả cho việc mua các loại thuốc tại California. Thật nực cười khi NRA cho biết cơ 
quan này phản đối lệnh cấm các vũ khí tấn công bởi vì nó không bao gồm các loại 
súng khác nhau. 
CÁC CÔNG TY THUỐC CHỈ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC DUY TRÌ GIÁ CẮT CỔ VÀ LỢI NHUẬN 
CỦA HỌ, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ! 
Đừng để bị lừa gạt bởi chiến dịch xuyên tạc và sai sự thật trị giá 100 triệu USD của 
họ. Việc bầu chống lại dự luật 61 chỉ cho phép các công ty thuốc tiếp tục lừa gạt 
bạn và gia đình của bạn. 
Cho dù họ có nói gì với các cử tri, có một lý do để bạn Phản đối Dự luật 61 đó là 
chiến dịch đó HOÀN TOÀN ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC CÔNG TY THUỐC NGOẠI BANG. 
Đây là những gì những nhà sản xuất thuốc hứa hẹn, trên những ấn bản như Giám 
đốc điều hành Dược phẩm: 
"Rõ ràng là nếu dự luật về định giá thuốc của California này được thông qua, CÓ 
THỂ PHÁ VỠ SỰ HỖN ĐỘN QUÁ MỨC ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC PHẨM HOA KỲ. . . Nó 
sẽ khiến những người lái bè mất quyền hưởng chương trình hỗ trợ thuốc tiểu bang 
cũng như các chương trình Medicaid và Medicare của liên bang." 

Các công ty thuốc cũng sẽ đe dọa tăng giá thuốc thuốc đối với các cựu chiến binh, 

NHƯNG ĐÓ LÀ SỰ ĐE DỌA TRỐNG RỖNG KHÁC. Luật liên bang QUY ĐỊNH giảm giá 
thuốc cho Bộ Cựu chiến binh, các công ty thuốc sẽ không bán giảm giá các loại 
thuốc cho các cựu chiến binh mà không tính toán tư lợi cho họ. 
Ủng hộ Dự luật 61 cùng với: 
• Hội Y Tá California • AARP California • Liên đoàn Thành thị • Quỹ Chăm sóc Sức 
khỏe AIDS • Quỹ Hành động vì các Cựu chiến binh • Hiệp hội các Tổ chức Y tế Cộng 
đồng Châu Á Thái Bình Dương • Thành viên Đảng Dân chủ Cấp tiến của Mỹ 
CHỈ DỰ LUẬT 61 CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI DÂN THƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI 
QUYỀN LỰC VÀ SỰ THAM LAM CỦA CÔNG TY THUỐC. www.StopPharmaGreed.com. 

OTTO O. YANG, M.D., Giám đốc Khoa học 
Quỹ Chăm sóc Sức khỏe AIDS 
CAPTAIN SHAWN TERRIS,(Hồi Hưu), Chủ tịch 
Cuộc họp kín của các Cựu chiến binh Đảng Dân Chủ California 
NOLAN V. ROLLINS, Chủ tịch 
Liên đoàn Thành thị Los Angeles/Hiệp hội các Liên đoàn Thành thị California 

Dự luật 61 là một kế hoạch còn nhiều sai sót và tốn kém. 
Dự Luật 61 được soạn thảo bởi và đang được quảng bá bởi Michael Weinstein, chủ 
tịch hay tranh cãi của tổ chức có doanh thu hơn 1 tỷ USD từ việc bán các loại thuốc 
kê đơn và các chính sách HMO. Rõ ràng ông ta đã không để HMO riêng của mình 
phải tuân thủ dự luật do chính ông ta soạn thảo và quảng bá. 
• Cựu Chiến binh Hải ngoại, Sở Đặc trách California cho rằng Dự luật 61 sẽ gây tổn 
hại cho các cựu chiến binh. • Hội Y Khoa California, đại diện cho 41,000 bác sĩ, cho 
rằng Dự luật 61 sẽ làm giảm số bệnh nhân được tiếp cận với các loại thuốc. • Hội 
Người dân Đóng Thuế California cho rằng Dự luật 61 sẽ áp đặt chế độ quan liêu 
mới, tệ quan liêu và các vụ kiện—tiêu tốn hàng triệu USD của người đóng thuế. 
DỰ LUẬT 61 KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 88% NGƯỜI DÂN CALIFORNIA. NHƯNG DỰ LUẬT 
SẼ CÓ TÁC ĐỘNG XẤU LÊN TẤT CẢ NGƯỜI DÂN CALIFORNIA 
Dự luật chỉ ảnh hưởng đến một nhóm bệnh nhân bất kỳ trong các chương trình 
của chính quyền tiểu bang, bao gồm một số nhân viên chính quyền và các tù nhân 
tiểu bang. Trên 88% người dân California không bị ảnh hưởng. Trên 10 triệu bệnh 
nhân có thu nhập thấp thuộc chương trình Medi-Cal, 20 triệu người dân California 
có bảo hiểm y tế tư và Medicare, và hàng triệu người khác—TẤT CẢ KHÔNG BỊ ẢNH 
HƯỞNG. 
DỰ LUẬT 61 CÓ THỂ LÀM TĂNG CHI PHÍ THUỐC KÊ ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC CỰU CHIẾN BINH 
Sở Đặc Trách Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ được hưởng mức giảm giá đặc biệt đối với các 
loại thuốc kê đơn cho các cựu chiến binh. Dự luật này có thể làm mất quyền hưởng 
mức giảm giá và làm tăng giá thuốc kê đơn đối với các cựu chiến binh. Đó là lý do 
tại sao dự luật bị phản đối bởi hơn chục nhóm cựu chiến binh, bao gồm: 
• Cựu chiến binh của Chiến tranh Hải ngoại, Sở Đặc trách California  
• Cựu chiến binh Người Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam, Hội đồng Tiểu bang 
California  
• Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Sở Đặc trách California 
• AMVETS, Sở Đặc trách California 
CÁC BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 61 SẼ KHIẾN HỌ KHÔNG ĐƯỢC TIẾP CẬN 
VỚI CÁC LOẠI THUỐC CẦN THIẾT 
Dự Luật 61 sẽ dẫn đến quy trình phê chuẩn trước tạo ra sự quan liệu mới điều đó 
sẽ ngăn cản bệnh nhân tiếp cận với các loại thuốc cần thiết. 
Các nhóm y tế hàng đầu phản đối Dự luật 61, bao gồm: 

• Hội Y Khoa California • Hội Sản Khoa Mỹ (ACOG)—Khu IX/CA • Hội Liên minh 
Chống Ung thư Buồng trứng của Greater California 
DỰ LUẬT 61 SẼ LÀM TĂNG CÁC CHI PHÍ ĐỐI VỚI THUỐC KÊ ĐƠN CỦA TIỂU BANG 
Dự Luật 61 sẽ làm mất quyền được hưởng giảm giá thuốc mà tiểu bang hiện đang 
được hưởng—làm tăng chi phí đối với thuốc kê đơn của tiểu bang lên hàng chục 
triệu USD hàng năm. Phân tích viên Lập pháp Phi đảng phái của tiểu bang cho 
rằng dự luật có thể làm tăng chi tiêu của tiểu bang cho nhiều loại thuốc kê đơn. 
CHẾ ĐỘ QUAN LIÊU, TỆ QUAN LIÊU TĂNG LÊN VÀ CHI PHÍ CỦA NGƯỜI ĐÓNG THUẾ CAO 
HƠN 
Hội Người Dân Đóng Thuế California phản đối Dự luật 61. Dự luật hoàn toàn không 
rõ ràng về cách thức dự luật được thực thi. Việc thông qua dự luật này sẽ dẫn đến 
chế độ quan liêu chính quyền, tệ quan liêu và các vụ kiện tăng lên vì các cơ quan 
tiểu bang đang đấu tranh để thực thi dự luật—tiêu tốn hàng triệu USD của người 
đóng thuế. 
NGƯỜI ỦNG HỘ ĐÃ SOẠN THẢO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẶC BIỆT CÓ LỢI CHO TỔ CHỨC RIÊNG 
CỦA ÔNG TA
Người ủng hộ đã được miễn trừ hàng tỷ đô-la trong hoạt động kinh doanh của 
ông ta và soạn thảo các điều khoản cho phép ông ta đặc quyền tham gia vào các 
vụ kiện về dự luật này. Điều khoản này bắt những người đóng thuế tại California 
phải trả tiền cho luật sư của ông ta—người có toàn quyền quyết định. 
Dự luật 61 cũng là một ví dụ khác về một dự luật được đưa vào lá phiếu sai trái và 
tốn kém. Dự luật sẽ gây khó khăn cho các cựu chiến binh; gây trở ngại cho bệnh 
nhân tiếp cận với các loại thuốc cần thiết; tăng các chi phí thuốc kê đơn của tiểu 
bang; và làm tăng chế độ quan liêu, tệ quan liêu và các vụ kiện—tiêu tốn hàng 
triệu USD của người đóng thuế. 
HÃY CÙNG CÁC CỰU CHIẾN BINH, BÁC SĨ, NGƯỜI ỦNG HỘ BỆNH NHÂN, NHÓM NGƯỜI 
ĐÓNG THUẾ: bầu KHÔNG cho Dự luật 61. 
www.NoProp61.com 

DALE SMITH, Chỉ huy 
Cựu Chiến binh Hải ngoại, Sở Đặc trách California 
RANDY MUNOZ, Phó Chủ tịch, Hội Người Mỹ La-tinh mắc Bệnh Tiểu đường 
GAIL NICKERSON, Chủ tịch 
Hiệp hội Phòng khám Sức khỏe Nông thôn California 




