
DỰ LUẬT QUY ĐỊNH SỐ TIỀN MÀ NHỮNG PHÒNG KHÁM LỌC THẬN 
NGOẠI TRÚ TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.8

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 8  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 8  ★
Người ủng hộ dự luật này đang cố gắng đánh lừa cử tri. Dự luật này 
thiếu sót và đầy nguy hiểm. Đây là những sự thật.
Dự Luật 8 bị hàng nghìn chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh 
nhân lọc thận trên toàn California phản đối, bao gồm Hiệp Hội Y Tá 
Hoa Kỳ/California, Hiệp Hội Y Khoa California và Đại Học Bác Sĩ Cấp 
Cứu Hoa Kỳ, Chi Nhánh California, vì nó gây nguy hiểm cho việc tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 66,000 bệnh nhân cần lọc thận 
để tiếp tục sống.
“Việc lỡ chỉ một buổi lọc thận có thể khiến bệnh nhân lọc thận mất  
mạng. Bằng cách hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc lọc, máu, Dự Luật 
8 đã gây nguy hiểm cho tính mạng của các bệnh nhân.”—Theodore 
M. Mazer, M.D., Chủ Tịch, Hiệp Hội Y Khoa California, đại diện cho 
43,000 bác sĩ
PHÒNG KHÁM LỌC THẬN CALIFORNIA XẾP HẠNG CAO NHẤT TẠI 
QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC
Phòng khám lọc thận California được quản lý bởi cấp tiểu bang 
và liên bang. Theo nhà điều hành liên bang, các phòng khám tại 
California hoạt động tốt hơn các tiểu bang khác về chất lượng lâm 
sàng và sự hài lòng của bệnh nhân.
DỰ LUẬT 8 SẼ BUỘC CÁC PHÒNG KHÁM LỌC THẬN CỘNG ĐỒNG 
PHẢI CẮT GIẢM DỊCH VỤ VÀ ĐÓNG CỬA—GÂY NGUY HIỂM CHO 
BỆNH NHÂN

Một phân tích độc lập của cựu Phân Tích Viên Lập Pháp của 
California nhận thấy rằng theo Dự Luật 8, 83% phòng khám lọc thận 
sẽ hoạt động lỗ vốn. Thực tế này buộc hàng trăm phòng khám phải 
thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa.
DỰ LUẬT 8 CÓ THỂ LÀM NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ 
TỐN HÀNG TRĂM TRIỆU MỖI NĂM
Dự Luật 8 giới hạn số tiền các công ty bảo hiểm trả cho dịch vụ chăm 
sóc lọc thận. Nhưng KHÔNG GÌ trong Dự Luật 8 yêu cầu các công ty 
bảo hiểm phải chuyển BẤT KỲ khoản tiết kiệm nào cho người tiêu 
dùng. Thực tế, Dự Luật 8 có thể TĂNG CHI PHÍ lên hàng trăm triệu 
mỗi năm cho người đóng thuế bằng các buộc bệnh nhân lọc thận 
phải vào những bệnh viện và phòng cấp cứu có chi phí cao hơn, vắt 
kiệt các phòng cấp cứu (Emergency Room, ER) vốn đã quá đông.
Vui lòng đồng hành với bác sĩ, y tá và bệnh nhân.
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 8. DỰ LUẬT NÀY THẬT NGUY HIỂM
www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Tá Hoa Kỳ/California
TERRY RICO, Bệnh Nhân Lọc Thận
THEODORE M. MAZER, MD, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Khoa California

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 8—ĐỊNH GIÁ CÔNG BẰNG ĐỐI VỚI HOẠT 
ĐỘNG LỌC THẬN
Lọc thận là biện pháp điều trị cứu sống bệnh nhân suy thận, trong 
đó máu được lấy ra, làm sạch và sau đó được đưa trở lại cơ thể bệnh 
nhân. Bệnh nhân lọc thận nên ở trong môi trường sạch và vô trùng 
trong quá trình điều trị, nhưng những nhà cung cấp dịch vụ lọc thận 
lớn, mà kiếm được hàng tỉ bằng cách thu tiền từ bệnh nhân nặng 
lến đến $150,000 mỗi năm, sẽ không đầu tư đủ cho hệ thống vệ sinh 
cơ bản. Vết máu, gián và phòng tắm dơ bẩn đều được báo cáo tại 
phòng khám lọc thận, và tính mạng bệnh nhân gặp rủi ro do tiếp 
xúc với những bệnh nhiễm trùng và bệnh nguy hiểm. Những mức 
giá cao này làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân 
California. DỰ LUẬT 8 sẽ yêu cầu các công ty phải hoàn trả lợi nhuận 
vượt mức mà họ không dùng để cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh 
nhân lọc thận.
CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG THU PHÍ QUÁ CAO VỚI BỆNH NHÂN 
Công ty lọc thận lớn nhất của California tính các khoản phí cho  
bệnh nhân lên đến 350% trên mức chi phí chăm sóc thực tế, hoặc 
lên đến $150,000 mỗi năm. DỰ LUẬT 8 sẽ cung cấp những ưu đãi 
mạnh mẽ cho các công ty lọc thận để giảm chi phí và cải thiện chất 
lượng chăm sóc bệnh nhân, giúp bệnh nhân được ưu tiên ở mọi nơi, 
điều này đặc biệt quan trọng với các cộng đồng thu nhập thấp và 
thiểu số.
CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE THẤP HƠN CHO MỌI NGƯỜI
Vì bệnh nhân lọc thận thường phải trả các khoản phí khổng lồ để 

được điều trị cứu sống, các công ty bảo hiểm buộc phải chuyển các 
chi phí đó cho người mua bảo hiểm, tăng chi phí chăm sóc sức  
khỏe cho mọi người dân California. Theo báo cáo của Blue Shield  
of California, một công ty bảo hiểm, phải dùng chí phí của 3,800 
người mua bảo hiểm để bù vào chi phí cho một bệnh nhân lọc thận.  
DỰ LUẬT 8 sẽ giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của mọi người 
dân California.
ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI MỘT LIÊN ĐOÀN RỘNG LỚN
Dialysis Advocates, LLC • Californians for Disability Rights • CalPERS 
• Hội Người Cao Niên California • Nghiệp Đoàn Quốc Tế Nhân Viên 
Dịch Vụ California • Liên Đoàn Cựu Chiến Binh Thiểu Số California  
• và nhiều hơn nữa . . .
ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CHO BỆNH NHÂN 
Chúng ta nên bầu “CÓ”cho Dự Luật 8 và yêu cầu các công ty lọc  
thận ưu tiên điều trị cứu sống bệnh nhân hơn là ưu tiên lợi nhuận 
doanh nghiệp.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 8
Tìm hiểu thêm về DỰ LUẬT 8 sẽ giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho người dân California tại www.YESonProp8.com
TANGI FOSTER, Bệnh Nhân Lọc Thận
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Hội Người Cao Niên California
NANCY BRASMER, Chủ Tịch
Liên Minh Người Mỹ Về Hưu California

54 | Tranh Luận Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.



QUY ĐỊNH SỐ TIỀN MÀ NHỮNG PHÒNG KHÁM LỌC THẬN 
NGOẠI TRÚ TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN.  

ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

8
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 8  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 8  ★
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 8 ĐỂ CẢI THIỆN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE TẠI CALIFORNIA.
CÁC DOANH NGHIỆP LỌC THẬN CẮT XÉN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ 
GÂY NGUY HIỂM CHO BỆNH NHÂN
Bệnh nhân suy thận thường phải được lọc thận ba lần một tuần, 
khi máu được lấy ra khỏi cơ thể, làm sạch và được đưa trở lại cơ thể 
bệnh nhân. Bệnh nhân và người chăm sóc báo cáo các điều kiện 
không an toàn tại phòng khám lọc thận, bao gồm thiếu nhân viên và 
vệ sinh kém chất lượng, điều này có thể khiến bệnh nhân bị nguy cơ 
nhiễm trùng đe dọa tính mạng.
“Khi tôi bắt đầu lọc thận, tôi không ngờ rằng tôi phải lo lắng về 
phòng khám mà có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho tôi. Tôi thấy 
những con bọ bò trong những miếng nhựa bọc các bóng đèn trên 
trần nhà. Tôi đã phải gọi phòng y tế nhiều lần để báo cáo về những 
con gián, vết máu và tình trạng thiếu vệ sinh.”—Tangi Foster,  
Bệnh Nhân Lọc Thận
Truy cập www.Yes0n8.com để đọc các phần nhận xét trực tiếp của 
bệnh nhân lọc thận.
CÔNG TY LỌC THẬN THU LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ NHỜ VÀO CÁC CHI 
PHÍ CỦA BỆNH NHÂN
Công ty lọc thận hoạt động vì lợi nhuận thu về hàng tỉ lợi nhuận 
trong khi các phòng khám tại các cộng đồng dễ tổn thương bị cắt 

giảm quy mô và thỉnh thoảng không có bác sĩ tại chỗ.
DỰ LUẬT 8 khiến các công ty lọc thận phải đầu tư một số lợi nhuận 
đó để cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân, điều mà đặc biệt 
cần thiết ở các cộng đồng thu nhập thấp.
TÌNH TRẠNG THU PHÍ QUÁ CAO LÀM TĂNG CHI PHÍ CHO TẤT CẢ 
CHÚNG TA
Các công ty lọc thận ghi chi phí chăm sóc cho một số bệnh nhân cao 
hơn khoảng 350%, một khoản chi phí mà các công ty bảo hiểm thu 
về và chuyển qua cho người được bảo hiểm trên toàn California.
Các mức giá cao của họ khiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên đắt 
đỏ hơn đối với tất cả chúng ta.
Đảng Dân chủ California, cựu chiến binh, người ủng hộ dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và nhà lãnh đạo tôn giáo đều ủng hộ phiếu bầu 
CÓ CHO DỰ LUẬT 8.
Đã đến lúc các công ty Lọc Thận ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe 
bệnh nhân hơn là quan tâm đến lợi nhuận của mình.
GUADALUPE TELLEZ, Y Tá Lọc Thận Có Đăng Ký
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
Hội Nghị Lãnh Đạo Cơ Đốc Giáo Miền Nam của Miền Nam California
TANGI FOSTER, Bệnh Nhân Lọc Thận

DỰ LUẬT 8 GÂY RỦI RO CHO NHỮNG BỆNH NHÂN LỌC THẬN DỄ  
TỔN THƯƠNG
Hiệp Hội Y Yá Hoa Kỳ/California, Hiệp Hội Y Khoa California và Đại Học 
Bác Sĩ Cấp Cứu Hoa Kỳ, Chi Nhánh California, và những người bảo 
vệ bệnh nhân đều PHẢN ĐỐI Dự Luật 8 vì nó gây nguy hiểm cho việc 
tiếp cận chăm sóc điều trị của 66,000 bệnh nhân tại California, những 
người cần được điều trị lọc thận thường xuyên để tiếp tục sống.
“Những bệnh nhân lọc thận bị suy thận và rất yếu. Họ cần được lọc thận 
ba lần một tuần, bốn giờ một lần để thực hiện chức năng của thận là 
loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Những bệnh nhân này không thể sống 
sót nếu không được điều trị thường xuyên. Dự Luật 8 gây nguy hiểm khi 
làm giảm sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc điều trị và đưa người bệnh dễ tổn 
thương vào tình thế nguy hiểm hơn.”—Phillip Bautista, BSN, RN, PHN, 
Chủ Tịch, Hiệp Hội Y Tá Hoa Kỳ/California
DỰ LUẬT 8 SẼ BUỘC CÁC PHÒNG KHÁM LỌC THẬN CỘNG ĐỒNG CẮT GIẢM 
DỊCH VỤ HOẶC ĐÓNG CỬA
Dự Luật 8 hạn chế quá mức số tiền mà công ty bảo hiểm phải thanh 
toán cho dịch vụ điều trị lọc thận. Những hạn chế độc đoán này sẽ 
không chi trả cho các chi phí chăm sóc sức khỏe thực tế.
Trong thực tế, một phân tích độc lập của cựu Phân Tích Viên Lập 
Pháp California kết luận rằng Dự Luật 8 sẽ khiến cho 83% phòng 
khám lọc thận hoạt động lỗ vốn. Điều đó buộc hàng trăm phòng 
khám phải giảm quy mô hoạt động hoặc đóng cửa, gây nguy hiểm 
cho bệnh nhân.
Nếu không đến các phòng khám cộng đồng, bệnh nhân sẽ phải di 
chuyển những quãng đường dài, bỏ lỡ các đợt điều trị và cuối cùng 
phải đến phòng cấp cứu.
BÁC SĨ, Y TÁ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ BỆNH NHÂN ĐỀU PHẢN ĐỐI DỰ 
LUẬT 8
“Việc lỡ chỉ một buổi lọc thận có thể khiến bệnh nhân lọc thận mất mạng. 
Bằng cách hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc lọc, máu, dự luật này đã 
gây nguy hiểm cho tính mạng của các bệnh nhân.”—Bác Sĩ Theodore 
M. Mazer, M.D., Chủ Tịch, Hiệp Hội Y Khoa California, đại diện cho 
43,000 bác sĩ
“Là bác sĩ cấp cứu, chúng tôi thường xuyên điều trị cho bệnh nhân lọc 
thận khi phải họ đến phòng cấp cứu do bị lỡ buổi lọc thận hoặc do các 
biến chứng suy thận. Dự luật này sẽ làm tăng nguy cơ gây ra biến chứng 
đe dọa sự sống cho những bệnh nhân rất dễ tổn thương này.”— 

Bác sĩ Aimee Moulin, Chủ Tịch, Đại Học Y Cấp Cứu Hoa Kỳ,  
Chi Nhánh California.
DỰ LUẬT 8 LÀM TỔN THƯƠNG NHỮNG CỘNG ĐỒNG CHỊU THIỆT THÒI 
MỘT CÁCH KHÔNG CHÍNH ĐÁNG
Dự Luật 8 bị phản đối bởi Hiệp Hội Quốc Gia vì Sự Tiến Bộ của Người 
Da Màu (National Association for the Advancement of Colored People, 
NAACP) California và Hiệp Hội Y Khoa Quốc Gia Cho Người Gốc Tây 
Ban Nha vì nó sẽ gây ra những tác động không đáng đáng cho bệnh 
nhân thuộc cộng đồng chịu thiệt thòi có nguy cơ suy thận cao hơn.
DỰ LUẬT 8 LÀM TĂNG CHI PHÍ LÊN HÀNG TRĂM TRIỆU MỖI NĂM CHO TẤT 
CẢ NGƯỜI DÂN CALIFORNIA
Khi phòng khám đóng cửa, bệnh nhân lọc thận phải đến ER nơi mà 
chi phí chăm sóc sức khỏe đắt đỏ hơn. Theo cựu Phân Tích Viên Lập 
Pháp, dự luật này sẽ làm tăng chi phí mà người nộp thuế phải nộp, 
khoảng $300 triệu mỗi năm.
CHẤT LƯỢNG LỌC THẬN TẠI CALIFORNIA XẾP HẠNG CAO NHẤT CẢ NƯỚC
Các phòng khám lọc thận tại California được quản lý bởi các nhà 
quản lý cấp liên bang và tiểu bang mà sẽ cung cấp báo cáo chất 
lượng về mỗi cơ sở. Theo các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 
Medicaid liên bang, các phòng khám tại California hoạt động tốt hơn 
các tiểu bang khác về chất lượng lâm sàng và sự hài lòng của bệnh 
nhân. Dự luật này không có nghĩa gì khi điều trị chăm sóc lọc thận 
tại California được quản lý chặt chẽ và cứu sống bệnh nhân.
DỰ LUẬT 8 CAN THIỆP VÀO BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 8 và hãy để những quyết định y khoa phức 
tạp về lọc thận cho bác sĩ và bệnh nhân quyết định.
DỰ LUẬT 8 THẬT NGUY HIỂM. BẦU KHÔNG.
Hãy cùng bác sĩ, y tá, người bảo vệ bệnh nhân phản đối dự luật nguy 
hiểm này, dự luật gây rủi ro cho bệnh nhân lọc thận dễ tổn thương. 
www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Tá Hoa Kỳ/California
THEODORE M. MAZER, MD, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Khoa California
AIMEE MOULIN, MD, Chủ Tịch
Đại Học Bác Sĩ Cấp Cứu Hoa Kỳ,  
Chi Nhánh California
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