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ข ้อเสนอที่

กำำ�หนดข้ ้อกำำ�หนดระดัับรััฐสำำ�หรัับคลิินิก
ิ ล้ ้างไต
กำำ�หนดให้ ้มีีผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้ ้านการแพทย์์
ประจำำ�อยู่่�ในคลิินิก
ิ การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ สน ับสนุนการข้อเสนอที่ 23 ★

การเปลี่่�ยนแปลงการช่่วยชีีวิติ สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยล้ ้างไต
ชาวแคลิิฟอร์์เนีีย 80,000 คนที่่�เป็็ นโรคไตระยะสุุดท้ ้ายไปที่่�ศููนย์์
ฟอกไตเชิิงพาณิิชย์์สามครั้้�งต่่อสััปดาห์์มากกว่่า 600 แห่่งในรััฐ ซึ่่ง�
เป็็ นที่่�พวกเขาใช้ ้เวลาสามถึึงสี่่�ชั่่�วโมงในการเชื่่�อมต่่อกัับเครื่่�องที่่�เอา
เลืือดออก ทำำ�ความสะอาด และส่่งกลัับไปที่่�ร่่างกายของพวกเขา
การฟอกไตเป็็ นสิ่่�งที่่�ช่่วยให้ ้พวกเขามีีชีวิี ต
ิ อยู่่�ได้ ้อย่่างแท้ ้จริิง และต้ ้อง
ได้ ้รัับการรัักษาต่่อไปตลอดชีีวิต
ิ หรืือจนกว่่าจะได้ ้รัับการปลููกถ่่ายไต
เนื่่�องจากชีีวิต
ิ ของเพื่่�อนชาวแคลิิฟอร์์เนีียเหล่่านี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับการฟอกไต
ที่่�ทำำ�ได้ ้ทั้้�งอย่่างปลอดภััยและมีีประสิิทธิิผล เราจึึงให้ ้การสนัับสนุุน
อย่่างเต็็มที่่�ต่่อกฎหมายว่่าด้ ้วยปกป้้ องชีีวิต
ิ ของผู้้�ป่่วยฟอกไต ซึ่่ง�
เป็็ นการเข้ ้าชื่่�อเสนอกฎหมายโดยประชาชนที่่�จะปรากฏในบััตรลง
คะแนนในวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน การเข้ ้าชื่่�อเสนอกฎหมายโดยประชาชน
นี้้�จะอาศััยสามััญสมนึึกในการปรัับปรุุงการรัักษาด้ ้วยการฟอกไต ซึ่่ง� จะ
ช่่วยปกป้้ องผู้้�ที่่�เปราะบางที่่�สุุดในสัังคมของเรา
การเข้ ้าชื่่�อเสนอกฎหมายโดยประชาชนทำำ�สี่่�สิ่่�งสำำ�คัญ
ั :
ประการแรก ต้ ้องมีีแพทย์์หรืือพยาบาลผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอยู่่�ในคลิินิกิ
ทุุกครั้้�งที่่�ผู้้�ป่่วยได้ ้รัับการรัักษา ซึ่่ง� ไม่่ได้ ้เป็็ นข้ ้อกำำ�หนดในปัั จจุุบัน
ั การ
ฟอกไตเป็็ นหััตถการที่่�อัันตราย และหากมีีสิ่่�งผิิดปกติิเกิิดขึ้้�น ควรให้ ้
แพทย์์หรืือพยาบาลที่่�ได้ ้รัับการฝึึ กฝนมาอย่่างดีีอยู่่�ใกล้ ้ ๆ
ประการที่่�สอง ผู้้�ป่่วยฟอกไตมีีแนวโน้ ้มที่่�จะติิดเชื้้�อจากการรัักษาซึ่่ง�
อาจนำำ �ไปสู่่�การเจ็็บป่่ วยที่่�รุุนแรงขึ้้�นหรืือถึึงขั้้�นเสีียชีีวิต
ิ ได้ ้ การเข้ ้าชื่่�อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชนนี้้�กำำ�หนดให้ ้คลิินิก
ิ รายงานข้ ้อมููลที่่�ถููก
ต้ ้องเกี่่�ยวกัับการติิดเชื้้�อไปยัังรััฐบาลของรััฐและรััฐบาลกลางเพื่่�อให้ ้
สามารถระบุุและแก้ ้ไขปัั ญหาเพื่่�อปกป้้ องผู้้�ป่่วยได้ ้
ประการที่่�สาม เช่่นเดีียวกัับสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้ ้านการดููแลสุุขภาพ
ที่่�ช่่วยชีีวิต
ิ อื่่�น ๆ การเข้ ้าชื่่�อเสนอกฎหมายโดยประชาชนนี้้�ระบุุว่า่

บริิษััทฟอกไตไม่่สามารถปิิ ดคลิินิก
ิ หรืือลดบริิการได้ ้ เว้ ้นแต่่จะได้ ้รัับ
การอนุุมัติ
ั จิ ากรััฐ นอกจากนี้้�ยัังได้ ้รัับการออกแบบมาเพื่่�อปกป้้ องผู้้�
ป่่ วยโดยเฉพาะในชุุมชนชนบท เพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่าพวกเขาสามารถเข้ ้าถึึง
การรัักษาด้ ้วยการฟอกไต และเพื่่�อป้้ องกัันไม่่ให้ ้บริิษััทฟอกไตใช้ ้การ
ปิิ ดเพื่่�อเสริิมกำำ�ไรของบริิษััท
ประการที่่�สี่่� ห้ ้ามมิิให้ ้คลิินิกิ เลืือกปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ผู้้�ป่่วยเนื่่�องจากประเภท
ของการประกัันที่่�พวกเขามีี และคุ้้�มครองผู้้�ป่่วยในทุุกคลิินิก
ิ ไม่่ว่า่
พวกเขาจะอยู่่�ในย่่านที่่�ร���รวยหรืือชุุมชนที่่�ยากจนชนบท ชุุมชนคนผิิว
ดำำ�หรืือสีีน้ำำ��ตาล คลิินิก
ิ ทุุกแห่่งจะต้ ้องมีีแพทย์์หรืือพยาบาลประจำำ�
สถานที่่� คลิินิก
ิ ทุุกแห่่งจะต้ ้องรายงานอััตราการติิดเชื้้�อต่่อรััฐและ
รััฐบาลกลาง และบริิษััทฟอกไตทุุกแห่่งจะถููกห้ ้ามมิิให้ ้เลืือกปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่
ผู้้�ป่่วยเนื่่�องจากประเภทของประกัันที่่�พวกเขามีี
อย่่าฟัั งเมื่่�ออุุตสาหกรรมฟอกไตอ้ ้างว่่าการเข้ ้าชื่่�อเสนอกฎหมายโดย
ประชาชนนี้้�จะสร้ ้างต้ ้นทุุนใหม่่จำำ�นวนมาก หรืือพููดว่่าผู้้�ป่่วยจะได้ ้รัับ
อัันตราย หรืืออ้ ้างว่่าจะทำำ�ให้ ้เกิิดปัั ญหาการขาดแคลนแพทย์์—ข้ ้อ
โต้ ้แย้ ้งปลอมเหล่่านี้้�แค่่ออกแบบมาเพื่่�อนำำ �เรื่่�องผู้้�ป่่วยและการแพร่่
ระบาดของไวรััสโคโรนามาใช้ ้ อัันเป็็ นกลยุุทธ์์ที่่�น่่ากลััวในการรณรงค์์
ประชาสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่สุจุ ริิต ความจริิงก็็คือ
ื บริิษััทเหล่่านี้้�สามารถทำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งเหล่่านี้้�ได้ ้อย่่างง่่ายดาย และยัังคงทำำ�เงิินได้ ้หลายร้ ้อย
ล้ ้านดอลลาร์์ต่อ
่ ปีี ได้ ้ โดยไม่่ทำำ�ให้ ้ระบบการดููแลสุุขภาพของเราหยุุด
ชะงัักไป
ข้ ้อเสนอที่่� 23 จะทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�เราต้ ้องการเพื่่�อปกป้้ อง
ผู้้�ป่่วยฟอกไตอย่่างแท้ ้จริิง เราขอให้ ้คุุณลงคะแนนเสีียง รัับ!
MAGELLAN HANDFORD, พยาบาลที่่�ลงทะเบีียนด้ ้านการฟอกไต
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
ผู้้�นำำ �การประชุุมคริิสเตีียนใต้ ้แห่่งแคลิิฟอร์์เนีียใต้ ้
CARMEN CARTAGENA, ผู้้�ป่่วยฟอกไต

★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีส่ น ับสนุนการข้อเสนอที่ 23 ★

23

ข้ ้อเสนอที่่� 23 เป็็ นข้ ้อเสนอที่่�เป็็ นอัันตรายและมีีค่า่ ใช้ ้จ่่ายสููงซึ่่ง� ได้ ้
รัับทุุนจากกลุ่่�มผลประโยชน์์พิเิ ศษกลุ่่�มหนึ่่ง� ที่่�ไม่่มีค
ี วามเชี่่�ยวชาญใน
การฟอกไต องค์์กรชั้้�นนำำ �มากกว่่า 100 แห่่งเรีียกร้ ้องเป็็ นอย่่างยิ่่�ง:
ไม่่รัับ 23
• สมาคมพยาบาลอเมริกน
ั \รัฐแคลิฟอร์เนียเตือนว่าข ้อเสนอที่ 23
เป็ นอันตราย: “ชาวแคลิฟอร์เนียเกือบ 80,000 คนทีเ่ ป็ นโรคไตวาย
ต ้องพงึ่ การฟอกไตเพือ่ มีชวี ติ อยูไ่ ด ้ ข ้อเสนอที่ 23 เพิม่ ข ้อก�ำหนดที่
ไม่จ�ำเป็ นและมีคา่ ใช ้จ่ายสูงซึ่งอาจท�ำให ้มีการปิ ดคลินก
ิ ฟอกไตหลาย
ร ้อยแห่ง
ซึ่่ง� เป็็ นอัันตรายต่่อการลดการเข้ ้าถึึงการดููแลและทำำ�ให้ ้ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความ
เสี่่�ยงหลายหมื่่�นคนตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงร้ ้ายแรง”
• สมาคมการแพทย์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกระตุ ้นให ้ไม่รับข ้อเสนอที่
23:“ ข้ ้อเสนอที่่� 23 จะทำำ�ให้ ้แพทย์์หลายพัันคนออกไปจากโรง
พยาบาลและคลิินิก
ิ ในที่่�ที่่�พวกเขาเป็็ นที่่�ต้ ้องการ และส่่งพวกเขาไป
ทำำ�งานราชการที่่�คลิินิก
ิ ฟอกไตในที่่�ที่่�พวกเขาไม่่เป็็ นที่่�ต้ ้องการ
ข้ ้อเสนอที่่� 23 จะทำำ�ให้ ้การขาดแคลนแพทย์์แย่่ลงไปอีีก และทำำ�ให้ ้
เราต้ ้องรอพบแพทย์์นานขึ้้�น”
• พลเมืองผู ้ป่ วยฟอกไต องค์กรทีใ่ ห ้ความช่วยเหลือผู ้ป่ วยซึ่งเป็ น
ตัวแทนของผู ้ป่ วย 28,000 คน: “ข ้อเสนอที่ 23 เป็ นการคุกคามการ
เข ้าถงึ การดูแล ท�ำให ้ผู ้ป่ วยฟอกไตเสีย่ งต่อการเสียชีวติ จากการทีไ่ ม่
ได ้รับการรักษา”
• NAACP CALIFORNIA“ โรคไตส่งผลกระทบต่อคนผิวสีอย่างไม่
เป็ นสัดส่วน ข ้อเสนอที่ 23 ท�ำร ้ายผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นชนกลุม
่ น ้อยและชุมชน
ผู ้ด ้อยโอกาสมากทีส
่ ด
ุ ”

64| ข ้อโต ้แย ้ง

• คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้เสียภาษี รัฐแคลิฟอร์เนีย:“ ข ้อเสนอที่ 23
จะเพิม่ ค่าใช ้จ่ายด ้านการดูแลสุขภาพ $320,000,000 ต่อปี การเพิม่
ขึน้ จ�ำนวนมหาศาลนีจ้ ะส่งผลกระทบต่อชาวแคลิฟอร์เนียทีต
่ ้องดิน้ รน
ทางการเงินอยูแ
่ ล ้ว”
ข้ ้อเสนอที่่� 23 เป็็ นเรื่่�องไร้ ้สาระ
ผู้้�ป่่วยฟอกไตแต่่ละคนได้ ้รัับการดููแลจากแพทย์์ไตของตนอยู่่�แล้ ้ว
การรัักษาโดยการฟอกไตดำำ�เนิินโดยพยาบาลและแพทย์์ที่่�ได้ ้รัับการ
ฝึึ กมาด้ ้านการฟอกไตโดยเฉพาะ ยิ่่�งกว่่านั้้�นหน่่วยงานราชการจาก
ทางรััฐบาลกลาง และ รััฐ เองได้ ้มีีการควบคุุมคลิินิก
ิ การฟอกไตอย่่าง
กว้ ้างขวาง และคลิินิก
ิ ในรััฐแคลิิฟอร์์เนีียทำำ�งานได้ ้โดดเด่่นกว่่ารััฐอื่่�น
ในเรื่่�องของคุุณภาพด้ ้านการรัักษา
มาร่่วมกัับแพทย์์ พยาบาล ตััวแทนความยุุติธิ รรมทางสัังคมและผู้้�
สนัับสนุุนผู้้�ป่่วย: ไม่่รัับข้ ้อเสนอที่่� 23!
www.NoProposition23.com
MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, กรรมการบริิหาร
สมาคมพยาบาลอเมริิกัน
ั \รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย
DEWAYNE COX, ผู้้�ป่่วยที่่�รัับการฟอกไต
PETER N.BRETAN, MD, ประธาน
สมาคมแพทย์์รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย

ข ้อโต ้แย ้งทีพ
่ ม
ิ พ์ในหน ้านีเ้ ป็ นความเห็นของผู ้เขียน และยังไม่ได ้รับการตรวจสอบความถูกต ้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ

กำำ�หนดข้ ้อกำำ�หนดระดัับรััฐสำำ�หรัับคลิินิก
ิ ล้ ้างไต
กำำ�หนดให้ ้มีีผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้ ้านการแพทย์์
ประจำำ�อยู่่�ในคลิินิก
ิ การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ ค ัดค้านข้อเสนอที่ 23 ★
พยาบาล แพทย์ และผู ้ป่ วยเรียกร ้องให ้ไม่รับข ้อเสนอที่ 23—ข ้อเสนอ
ทีเ่ ป็ นอันตรายและมีคา่ ใช ้จ่ายสูงในการฟอกไต
มีชาวแคลิฟอร์เนียเกือบ 80,000 คนทีม
่ ไี ตวาย ทีไ่ ด ้รับการฟอกไต
สัปดาห์ละสามวันเพือ
่ ให ้มีชวี ต
ิ อยู่ การฟอกไตท�ำให ้ไตท�ำงานโดยการ
ก�ำจัดสารพิษออกจากร่างกาย การไม่ได ้รับการรักษาเพียงครัง้ เดียวจะ
เพิม
่ ความเสีย่ งต่อการเสียชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยถึง 30%
ข ้อเสนอที่ 23 เป็ นอันตรายอย่างมากต่อการเข ้าถึงการดูแลของชาว
แคลิฟอร์เนียหลายหมืน
่ คนทีต
่ ้องฟอกไตเพือ
่ ให ้มีชวี ต
ิ อยู่ นั่นจึงเป็ น
เหตุทท
ี่ �ำไมสมาคมพยาบาลอเมริกน
ั \รัฐแคลิฟอร์เนีย สมาคมแพทย์
แคลิฟอร์เนีย และตัวแทนผู ้ป่ วย จึงท�ำการเรียกร ้องอย่างหนักให ้ออก
เสียง ไม่รับ ข ้อเสนอที่ 23!
ข ้อเสนอที่ 23 จะบังคับให ้คลินก
ิ ฟอกไตชุมชนเพือ
่ ตัดการให ้บริการ
และปิ ดตัวลง ซึ่งจะท�ำให ้ผู ้ป่ วยเสีย่ งต่อชีวต
ิ
ข ้อเสนอที่ 23 จะบังคับให ้คลินก
ิ ฟอกไตต ้องมีแพทย์ประจ�ำสถานที่
ตลอดเวลาแม ้ว่าจะไม่ดแ
ู ลผู ้ป่ วยก็ตาม ผู ้ป่ วยล ้างไตแต่ละรายอยูภ
่ าย
ใต ้การดูแลของแพทย์ไตของตนอยูแ
่ ล ้ว และการฟอกไตจะได ้รับการ
ดูแลโดยพยาบาลและผู ้เชีย่ วชาญในการฟอกไตทีไ่ ด ้รับการฝึกฝนและ
มีประสบการณ์มาโดยเฉพาะ
ค�ำสัง่ ของระบบราชการทีไ่ ร ้ประโยชน์นี้ จะท�ำให ้ค่าใช ้จ่ายของคลินก
ิ
เพิม
่ ขึน
้ หลายร ้อยล ้านต่อปี ท�ำให ้ครึง่ หนึง่ ของคลินก
ิ ทัง้ หมดเสีย่ งต่อ
การปิ ดตัว
“ข ้อเสนอที่ 23 ลดการเข ้าถึงการดูแล ซึ่งเป็ นอันตรายอย่างยิง่
ท�ำให ้ผู ้ป่ วยฟอกไตทีเ่ ปราะบางมีความเสีย่ งร ้ายแรง” —Marketa
Houskova, Doctor of Nursing Practice, RN, สมาคมพยาบาล
อเมริกน
ั \รัฐแคลิฟอร์เนีย
ข ้อเสนอที่ 23 จะท�ำให ้เกิดความขาดแคลนแพทย์มากยิง่ ขึน
้ และท�ำให ้
ห ้องฉุกเฉินมีผู ้ป่ วยมากเกินไป
“ข ้อเสนอที่ 23 จะดึงแพทย์นับพันออกไปจากโรงพยาบาลและคลินก
ิ
ในทีท
่ พ
ี่ วกเขาเป็ นทีต
่ ้องการ และส่งพวกเขาไปท�ำงานราชการที่
คลินก
ิ ฟอกไตในทีท
่ พ
ี่ วกเขาไม่เป็ นทีต
่ ้องการ นีไ่ ม่ใช่เวลาทีจ่ ะท�ำให ้
ปั ญหาการขาดแคลนแพทย์ของเราแย่ลง” —ดร. Peter N. Bretan,
MD, ประธา่น, สมาคมการแพทย์แคลิฟอร์เนีย
แพทย์ห ้องฉุกเฉินต่อต ้านข ้อเสนอที่ 23 เป็ นอย่างมาก มันจะบังคับ
ให ้คลินก
ิ ฟอกไตต ้องปิ ด โดยส่งผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วามเสีย่ งหลายหมืน
่ คนไป
ยังห ้องฉุกเฉิน ท�ำให ้ต ้องรอ ER นานขึน
้ และลดความสามารถในการ
รับมือกับเหตุฉุกเฉินทีร่ ้ายแรง

23
ข ้อเสนอที่

ข ้อเสนอที่ 23 จะเพิม
่ ค่าใช ้จ่ายในการดูแลสุขภาพขึน
้ หลายร ้อยล ้าน
จากการศึกษาของ Berkeley Research Group ข ้อเสนอที่ 23 จะ
เพิม
่ ค่าใช ้จ่ายด ้านการดูแลสุขภาพ $320 ล ้านดอลลาร์ตอ
่ ปี การ
เพิม
่ ขึน
้ อย่างมหาศาลนีจ้ ะสร ้างความเสียหายอย่างยิง่ ในขณะทีช
่ าว
แคลิฟอร์เนียจ�ำนวนมากต ้องดิน
้ รนทางการเงิน
คลินก
ิ ฟอกไตได ้รับการควบคุมอย่างเข ้มงวดและให ้การดูแลทีม
่ ี
คุณภาพสูง
รัฐบาลกลางและรัฐควบคุมคลินก
ิ ฟอกไตอย่างกว ้างขวาง ตาม
ศูนย์กลางรัฐบาลกลางส�ำหรับบริการ Medicare และ Medicaid คลินก
ิ
ในรัฐแคลิฟอร์เนียท�ำงานได ้โดดเด่นกว่ารัฐอืน
่ ในเรือ
่ งของคุณภาพ
ด ้านการรักษาและความพึงพอใจของผู ้ป่ วย
“ผู้้�ป่่วยฟอกไตทุุกรายอยู่่�ภายใต้ ้การดููแลของแพทย์์ไตของตน และ
การฟอกไตจะได้ ้รัับการดููแลโดยพยาบาลและผู้้�เชี่่�ยวชาญในการ
ฟอกไตที่่�ได้ ้รัับการฝึึ กฝนและมีีประสบการณ์์มาโดยเฉพาะ ไม่่มีเี หตุุผล
ที่่�จะต้ ้องการผู้้�ดููแลระบบแพทย์์ประจำำ�สถานที่่�ทำำ�งานเต็็มเวลา”
—ดร. Jeffrey A. Perlmutter, MD, ประธานสมาคมแพทย์์ไต ซึ่่ง� เป็็ น
ตััวแทนแพทย์์ไตกว่่า 3,500 คน
การละเมิดของผู ้แสวงหาผลประโยชน์พเิ ศษอืน
่ ๆ ต่อระบบการเข ้าชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนของเราอีกประการหนึง่
กลุม
่ เดียวกันทีส
่ นับสนุนข ้อเสนอที่ 23 ได ้มีการใช ้เงิน $20,000,000
ในการเลือกตัง้ ครัง้ ล่าสุด ในการผลักดันข ้อเสนอทีค
่ ล ้ายกัน ซึ่งถูกผู ้
ลงคะแนนเสียงปฏิเสธ พวกเขากลับมาอีกครัง้ โดยผลักดันข ้อเสนอ
การฟอกไตทีอ
่ น
ั ตรายอีกแล ้ว
แพทย์ พยาบาล และผู ้ให ้ความช่วยเหลือผู ้ป่ วย: ไม่รับข ้อเสนอที่ 23!
• สมาคมพยาบาลอเมริกน
ั \รัฐแคลิฟอร์เนีย • สมาคมแพทย์รฐ
ั
แคลิฟอร์เนีย • แนวร่วมโรคเรือ
้ รัง • NAACP แคลิฟอร์เนีย • สมาคม
โรคเบาหวานส�ำหรับชาวลาติน • พันธมิตรทหารผ่านศกึ หญิง • สถาบัน
อนามัยส�ำหรับชนกลุม
่ น ้อย
www.NoProposition23.com
MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, กรรมการบริหาร
สมาคมพยาบาลอเมริกน
ั \รัฐแคลิฟอร์เนีย
LETICIA PEREZ, ผู ้ป่ วยรับการฟอกไต
PETER N. BRETAN, MD, ประธาน
สมาคมแพทย์รัฐแคลิฟอร์เนีย

่ ัดค้านข้อเสนอที่ 23 ★
★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีค
บริษัทการฟอกไตต ้องการทีจ่ ะปกป้ องผลก�ำไรของพวกเขา
ในปี 2018 อุตสาหกรรมการฟอกไตของแคลิฟอร์เนียได ้ใช ้จ่ายกว่า
$11O ล ้าน เพือ่ เอาชนะการเข ้าชือ่ เสนอกฎหมายโดยประชาชนในการ
ปรับปรุงเงือ
่ นไขในคลินก
ิ ฟอกไตและปกป้ องผู ้ป่ วยจากการเรียกเก็บ
เงินทีส
่ งู เกินจริง
ท�ำไมพวกเขาได ้ใช ้จ่ายสูงขนาดนัน
้ เพือ
่ ปกป้ องก�ำไร $468 ล ้านในรัฐ
แคลิฟอร์เนียในปี 2018
ส�ำหรับผู ้ป่ วย การฟอกไตเป็ นการช่วยชีวต
ิ แต่ส�ำหรับการผู ้บริหาร
จัดการอุตสาหกรรม มันเป็ นตัวท�ำเงินมหาศาล ดังนัน
้ พวกเขาจึง
กลับมาอีกครัง้ แล ้วพยายามยุให ้มีความหวาดกลัวโดยการขูท
่ จี่ ะปิ ด
คลินก
ิ หากมีการผ่านข ้อเสนอที่ 23 และพวกเขามีความรับผิดชอบ
ทีต
่ ้องท�ำให ้มีมาตรฐานทีส
่ งู ขึน
้ อีกครัง้ หนึง่ ทีพ
่ วกเขาใช ้ผู ้ป่ วยฟอก
ไตทีป
่ ่ วยหนักมาเป็ นดังโล่หป
์ ้ องกันสิทธิประโยชน์และเงินเดือนล ้าน
ดอลลาร์ของพวกเขา
พวกเขาอ ้างอย่างไม่ถก
ู ต ้องว่า การเข ้าชือ่ เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนนีจ้ ะท�ำให ้พวกเขาต ้องเสียเงินจ�ำนวนมหาศาล โดยอิงจาก
“การศึกษาวิจัย” ทีน
่ ่าสงสัยมาก ซึ่งพวกเขาได ้จ่ายเงินไปส�ำหรับการ
ศึกษาวิจัยนี้

พวกเขาอ ้างว่าแพทย์ตอ่ ต ้าน แต่แพทย์เหล่านีไ้ ด ้รับเงินเดือนจากพวกเขา
พวกเขากล่าวว่า สิง่ นีจ้ ะท�ำให ้เกิดการขาดแคลนแพทย์ แต่แพทย์ไต
ไม่ได ้ท�ำงานในห ้องฉุกเฉิน
พวกเขากล่าวว่าคลินก
ิ ฟอกไตได ้รับการควบคุมอย่างเข ้มงวดอยูแ
่ ล ้ว
แต่ต ้องเผชิญกับการตรวจสอบน ้อยกว่าสถานบริการด ้านสุขภาพอืน
่ ๆ
มาก แต่กระนัน
้ ก็ยงั พบข ้อบกพร่องอยูบ
่ อ
่ ยครัง้
ข ้อเสนอที่ 23 จะอาศัยสามัญสมนึกในการปรับปรุงการรักษาด ้วยการ
ฟอกไตเพือ
่ ปกป้ องชีวต
ิ ของผู ้ป่ วย อย่างเช่น การมีแพทย์ในสถานที่
เพือ
่ รับมือกับเหตุฉุกเฉิน การก�ำหนดให ้ศูนย์รายงานข ้อมูลการติดเชือ้
การยุตกิ ารเลือกปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ป่ วยบางรายตามประเภทของประกันทีพ
่ วก
เขามี และการก�ำหนดให ้รัฐอนุมต
ั กิ ารปิ ดคลินก
ิ ใดก็ตามเพือ
่ ไม่ให ้ผู ้
ป่ วยถูกปล่อยทิง้ ไว ้โดยไม่ได ้รับการรักษา
ในทีส
่ ด
ุ นี้ ชาวแคลิฟอร์เนียสามารถปกป้ องผู ้ป่ วยฟอกไตทีเ่ ปราะบาง
ได ้โดยการลงคะแนนเสียงบน Yes0nProp23.com
EMANUEL GONZALES, เจ ้าหน ้าทีฟ
่ อกไต
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
ผู ้น�ำการประชุมคริสเตียนใต ้แห่งแคลิฟอร์เนียใต ้
ROBERT VILLANUEVA, ผู ้ป่ วยฟอกไต

ข ้อโต ้แย ้งทีพ
่ ม
ิ พ์ในหน ้านีเ้ ป็ นความเห็นของผู ้เขียน และยังไม่ได ้รับการตรวจสอบความถูกต ้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ

ข ้อโต ้แย ้ง
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