CHĂM SÓC SỨC KHỎE là NHÂN QUYỀN

Wa s h i n g t o n

Chúng ta, người dân of tiểu Bang Washington, cùng nhau tranh đấu để bảo đảm quyền cơ bản của chăm
sóc sức khoẻ mọi người. Điều này không phải là đặc quyền hay là mặt hàng. Chúng ta phải hành động
ngay bây giờ để tạo nên một hệ thống sức khoẻ đẩy mạnh y tế cộng đồng và phúc lợi. Hệ thống chung
qua các luật, chính sách, tài chính được hướng dẫn và hình thành bởi nguyên lý nhân quyền.

Những nguyên lý nhân quyền nào lèo lái chúng ta và chúng có nghĩa gì?
Áp dụng cho mọi người • Không quá tốn kém • Đăng ký dễ dàng
Mọi người được nhận. Không ai bị loại. Toàn dân nghĩa là ai cũng có chăm sóc sức khoẻ.
Không có hàng rào tài chính. Mọi người có đủ khả năng sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe và truy
nhập tất cả những sự cần chăm sóc. Các phương tiên, hàng hóa và dịch vụ, kể cả những người chuyên
nghiệp có huấn luyện sẳn có cho tất cả mọi người.

Công bằng • Bình Đẳng • Phẩm chất
Dịch vụ y tế được chuyển một cách công bằng, định vị những nhu cầu duy nhất và nguy cơ sức khoẻ cho
con người. Có sự bình đẳng cho tất cả mọi người, không có kỳ thị. Phảm giá và truyền thống văn hóa cho
các bệnh nhân được kính trọng.
Mỗi cá nhân hưởng thú tiêu chuẩn có thể đạt tới cao nhất của sức khoẻ vật lý và tinh thần, nhận được sự
chăm sóc đúng tại đúng nơi vào đúng thời điểm – an toàn và sự chăm sóc có chất lượng cao.

Tham gia • Trách nhiệm • Minh bạch
Các cá nhân và cộng đồng có thể tham gia trong những
quyết định ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ, kể cả sự phát
riển và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
Mỗi phần của hệ thống chăm sóc sức khoẻ đảm bảo trách
nhiệm cho bệnh nhân và cộng đồng với đầy đủ nhân viên,
tiêu chuẩn, kiểm tra và bồi thuờng.
Thông tin về hệ thống chăm sóc sức khoẻ là minh bạch rõ
ràng, dễ hiểu và sẳn sàng có cho mọi người. truy cập dễ
dàng các thông tin sức khoẻ cá nhân.
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